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، نقش بزرگي در درمان بيماریها و ناتوانيها داشته استت پروتتز شتنوايي، توسعه و پيشرفت ادوات قابل کاشت پزشکي در سالهای اخير:چكیده
ضربانساز قلب و پروتز چشمي ازجمله ادوات قابل کاشتي هستند که در سالهای اخير پيشرفت فراواني داشتهانتد ترريتک الکتريکتي عملکتردی
 هدف مشترک اين ادوات برای بازگرداندن قابليت ازدسترفتهی بافتهای آستيبديده استت ترريتک،(FNS) ( يا ترريک عصبي عملکردیFES)
 استخراج پتانسيلهای عمل و برانگيختگي پاسخهای عصبي استوار است يکي از مهمترين ملزومات يک ترريک،الکتريکي بر پايه تزريق بار به بافت
 يک تکنيک جديد برای دستيابي به تعادل بار در ترريک الکتريکي عملکردی پيشنهاد شده که بر، ترريک بار متعادل است در اين پژوهش،ايمن
پايه شکل موج دوفازه نامتعادل است در اين روش مقدار ولتاژ الکترود و خروج يا عدم خروج آن از بازهی ايمن بهعنوان معياری برای تنظيم مقتدار
m جريان تزريقي فاز بعد استفاده ميشود اين روش بر روی يک ريزترريککنندهی رايج اعمال شده است نتتايج شتبيهستازیهتا در تکنولتوژی
 استت کته2/414 µW  قابليت ترقق و کمتوان بودن اين روش را تأييد ميکنند توان مصرفي مدار متعادلسازی بار در حتدود،0/11 CMOS HV
 توان مصرفي کل سيستم ترريککننده را شامل ميشود%3/5 حدود
0/11 m CMOS HV ، طراحي کمتوان، متعادلسازی بار، ريزترريککننده عصبي، ترريک الکتريکي:واژههای کلیدی

A New Method to Design Safe Neural Microstimulators
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Abstract: In the recent years, the development of biomedical implantable devices has had a great role in treatment of diseases and
disabilities. Cochlear implant, cardiac pacemaker, and retinal implant are some biomedical implantable devices that have progressed
recently. Functional electrical or neural stimulation (FES/FNS) is the common purpose of these devices to restore lost functions of
damaged tissues. Electrical stimulation is based on charge injection into the tissue, initiation action potentials and excitation neural
reactions. Charge-balanced stimulation is necessary to achieve safe electrical stimulation. In this work, a new active charge balancing
technique for functional electrical stimulation is presented where the voltage of the electrode is sensed to be used in tuning the
current value of the following phase. This method was adopted in a conventional micro-stimulator. Simulations in high-voltage 0.18µm CMOS technology validate the feasibility of the approach and its low power consumption. The power consumption of the
proposed charge-balancing circuits is 2.178 µW which contributes 3.4 % of the overall power consumption of the system.
Keywords: Electrical stimulation, neural microstimulator, charge balancing, low power design, high-voltage
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 -1مقدمه
توسعه و پيشرفت ادوات قابل کاشت پزشکي در سالهای اخيتر ،نقتش
بزرگي در درمان بيماریها و نارساييها داشته است [ ]1پروتز شنوايي،
ضربانساز قلب و پروتز بينايي جز ادوات قابل کاشتي هستند کته طتي
چند ستال گذشتته پيشترفت فراوانتي داشتتهانتد ترريتک الکتريکتي
عملکردی 1يا ترريک عصبي عملکردی ،2هتدف مشتترک در ايتنگونته
ادوات در بتتازگرداني قابلي تت ازدستتترفتهی عضتتو آس تيبديده استتت
ترريک الکتريکي ،بر پايهی تزريق بار به بافت ،آغازسازی پتانسيلهای
عمل 3و برانگيختگي پاسخهای عصتبي استتوار استت [ ]2نکتته حتا ز
اهميت در ترريک الکتريکي اين است که نبايد تداخلي با واکنشهتای
طبيعي بدن حاصل شود از طرفتي ديگتر ،بتار ختالن انتقتاليافتته از
واسطه الکترود -الکتروليت بايد صفر باشد تا احتمال خوردگي الکتترود
و مرگ سلولها کاهش يابد دو عاملي که برای اطمينان از دستتيتابي
به متعادلسازی بار 4مهم و حياتي هستند نروه ترريک و پيتادهستازی
روش متعادلسازی بار هستند سه روشي که برای ترريتک الکتريکتي
استفاده ميشوند ،ترريک با ولتاژ کنترلشده ،]3-4[ 5ترريتک بتا بتار
ثابت يا ترريک با خازنهای سو يچشونده ]4 ،1[ 6و ترريک با جريتان
ثابت ]10-12[ 7هستند از ميان اين سه روش ،روش  CCSبا توجه بته
مزايايي که در ادامه ذکر ميگردد ،بيشتر مورد استتقبال قترار گرفتته
است
 CCSبهوسيله کنترل مقدار جريان عبوری از الکتترود ،پاستخهتای
عصبي را استخراج ميکند درنتيجه ،مقدار بار تزريقشده ،به امپتدان
ديدهشده از الکترود بستگي ندارد بزرگترين عيب  CCSموقعي آشکار
ميشود که برای توليد جريان ،به ولتاژهای باالتر از خطوط منبع تغذيه
نياز باشد مهار شدن 8ولتاژ خروجي ،به دليل مردوديت خطوط تغذيه،
باعث ميشود که جريان خروجتي قبتل از اينکته بته مقتدار متوردنظر
برسد ،اشباع شود شکل ( )1يک شکل موج رايج  CCSرا نشان ميدهد
که به  CCSدوفازه 9مشهور است سه عامتل اساستي باعتث استتفاده از
 CCSدوفازه بهعنوان روشي مطمئن برای ترريک شده است :نخستتين
مورد به ايمني کلي واسطه الکترود -الکتروليت مربوط ميشتود ،جتايي
که بار ترويل دادهشده در خالل پال کاتدی (پال با دامنهی منفتي
در شکل ( ،))1توسط پال آندی (پال بتا دامنتهی مثبتت در شتکل
( ))1خنثي ميشود که اين امر به متعادلسازی بار کمک ميکند مورد
دوم به کنترلپذيری باال در تزريق بار برميگردد چراکه بار تزريقتي بته
امپدان الکترود بستگي ندارد و نروه تزريق بار در اين مورد ،تقليتدی
از فرآيند طبيعي ترريک عصبي در بتدن استت نهايتتً CCS ،ازلرتا
هزينهای که در توليد مدارات مجتمعشده آن صترف متيشتود ،بستيار
مقرونبهصرفه است نکته حا ز اهميت در  CCSدوفازه ايتن استت کته
معموالً بين دو فاز کاتدی و آندی تتأخير کتوچکي ايجتاد متيشتود تتا
انتشار پتانسيل عمل با مانعي متواجته نشتود بتته ايتن تتأخير ،تتأخير
بينفازی گفته ميشود
مهمترين چالش در طراحي سيستمهای ترريککننده عصبي قابل

Serial no. 74

شكل  :1پالس تحریک جریانی دوفازه

کاشت در بدن ،قابليت متعادلسازی بار است که مستتقيمً بتا ستالمت
بافت در ارتباط است چراکه بار انباشتهشده در هر دورهی ترريک ،بعد
از مدتي ميتواند منجر به خوردگي الکترود و از بتين رفتتن ستلولهتا
شود روشهتای ترريتک ،کته از متدارات مجتمع استفاده ميکنند ،به
دليل عدمتطابق ،قادر به دستيتابي بته تعتادل دقيتق در بتار ترتويلي
نيستند مدارات متعادلسازی بار برای صفر نگه داشتتن بتار ختالن و
جلوگيری از الکتروليز و خوردگي الکترود ،مبادرت به قطع يا تزريق بار
ميکنند روشهای متعادلسازی بار زيادی تاکنون توسعه يافتهانتد تتا
مقدار بار بعد از دورهی ترريک را متعتادل کننتد ايتن روشهتا بته دو
دسته کلي ديدگاه غيرفعال و ديدگاه فعال تقستيم متيشتوند ديتدگاه
غيرفعال شامل روشهای خازن بلوکتهکننتده 10و اتصتالکوتتاه کتردن
الکترود 11است روشهای مبتني بر مراسبه بار 12و روشهای مبتني بر
پايش ولتاژ الکترود 13نيز جز ديدگاه فعال هستند
رايجترين روش برای دستيابي به ترريک بار -متعادل ،قترار دادن
يتک ختازن بزرگ بلوکهکننده بتهصتورت ستری بتا الکتترود ترريتک،
همانگونه که در شکل ( )2نشان داده شده ،است [ ]4اين خازن عالوه
بر اينکه باعث متعادلسازی بار ميشود ،از عبور جريان مستقيم ()DC
از بافت نيز جلوگيری ميکند بنابراين ،اين روش ،شيوه بسيار مطمئني
برای جلوگيری از صدمات ناشي از خطاهتای نيمتهرستانا 14نيتز استت
بااينوجود ،برای جلوگيری از اشباع شدن ولتاژی خازن در اثتر تجمتع
جريان مستقيم ،دشارژ منظم خازن بلوکهکننده ضروری است
اين تکنيک با سه مشکل عمده مواجه است اول ،با توجه به ستری
قرار گرفتن اين خازن با خازن ( CHWظرفيت خازني الکترود ترريک که
با  Cdlهم نشان داده ميشود) ،مقدار ظرفيتت ايتن ختازن بايتد بستيار
بزرگ باشد تا افت ولتاژ بر روی اين خازن کاهش يافته و باعث کتاهش
ماکزيمم ولتاژ قابلاعمال در خروجي ترريککننده نشود ايتن بزرگتي
اندازه سبب ميشود که اين خازن را نتوان بر روی تراشه مجتمعستازی
کرد و ناچار به پيادهسازی غيرفعال و خارج تراشه آن هستتيم دومتين
مشکل در استفاده از خازن بلوکهکننده به کاربردهتای چنتدين کانالته
مانند شبکيه مصنوعي مربوط ميشود ،جايي که برای ترريک متوازی،
يک خازن به ازای هر الکترود مورد نياز است در ايتن متوارد بته دليتل
مردوديت فضا ،امکان استفاده از ايتن تکنيتک وجتود نتدارد ستومين
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چالش جدی اين روش ،فرآيند کنترلنشده تخليهی خازن در فاز آندی
است در اين حالت زمان دشارژ تتابعي از ثابتتزمتاني  τ = RCبتوده و
موفقيت کامل در تخليه ،وابسته به امپدان دشارژ است

شكل  :2استفاده از خازن بلوکهکننده برای متعادلسازی بار ( CHWو  RSمدل
الكتریكی واسط الكترود -الكترولیت است)

با توجه به مردوديت فضا در استفاده از خازنهتای بلوکتهکننتده،
پيادهسازیهای  FESاخير کته رويکترد متدار مجتمتع دارنتد ،از روش
اتصالکوتاه کردن الکترود استفاده کردهاند [ ]2ايتن مفهتوم در شتکل
( )3نتشان داده شتتده استتت در روش اتصتالکوتتاه کتردن الکتترود،
مدتزمان الزم برای دشارژ  ، ΦDISبه ثابت زمتاني الکتترود و امپتدان
دشارژ وابسته است اگر از الکترودهايي با ابعاد کوچک و امپتدان بتاال
استفاده شود ،مدتزماني طوالني برای دشارژ الزم خواهد بود
اين تکنيک معموالً با منابع جريان دوفازه دقيق ادغام ميشتود تتا
اندک بار باقيمانده بر روی الکترود که ناشي از عدم تطتابق استت را از
بين ببرد معموالً برای جلوگيری از ضربههای جرياني در حتين فرآينتد
دشارژ ،از مدارات مردودکننده جرياني استتفاده متيکننتد [ ]12ايتن
روش نيز همانند روش خازن بلوکهکننده ،نيازمند گذشت زمتان کتافي
برای رسيدن به تعادل بتار استت عتالوه بتر ايتن موفقيتت ايتن روش
تضمينشده نيست برای روشن شدن موضوع فتر کنيتد بعتد از فتاز
ترريک ،فرآيند تخليه بار الکترود برای مدت معين  ΦDISشروع ميشود
در اين حالت چون امپدان الکترود و مقتدار عتدم تطتابق در جريتان
ترويلي به بافت مستقالً تغيير ميکنند ،مقدار زمان الزم بترای فرآينتد
تخليه عمالً ناشناخته مانده و الزامً بايد از روی نتايج تجربي استتخراج
شود بنابراين ،پتانسيل الکترود قبل و بعتد از فرآينتد تخليته مشتخن
نخواهد بود و متعاقب آن شرايط ايمن برای الکترود را نميتوان پايش و
يا تضمين کرد []13

شكل  :3روش تخلیه الكترود برای متعادلسازی بار

روشهای فعالي که در دهه اخير ارا ه شدهاند ،اکثرًا بر پايه تطتابق
بين بار تزريقي در فازهای آندی و کاتدی استوار هستند با مراسبه يتا
اندازهگيری بار ترويلي در فاز ترريتک (فتاز کاتتدی) ،دامنته و پهنتای
پال آندی استخراج و تعيين ميشود [ ]15-10اما نتايج آزمايشها
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در [ ]14نشان ميدهد که ،مردود کردن ولتاژ الکتترود در بتازه ايمتن
هدف مهمتری از دستيابي به شکل موج ترريک متعادل است عتالوه
بتر ايتن ،اکتثر روشهتای مراسبه بار مبتني بر نمونههتايي استت کته
بهصورت فعال از سيگنال ترريک گرفته ميشوند که خود اين نمونههتا
نيز به علت وجود عدم تطابق در مدارات نمونهگير ،دارای خطا هستتند
درنتيجه ،روشهايي که مبتني بر نظارت بر بار انتقال دادهشده هستند،
گزينههای مناسبي برای متعادلسازی بار نيستند
اساسً ،ولتاژ الکترود ناشي از عدم تطابق بين جريانهای فاز آنتدی
و کاتدی ،ولتاژی است که بر روی قسمت خازني الکترود افت ميکنتد
با توجه به رابطه ولتاژ -جريان خازن  ، i=c.dv/dtاگر ولتاژ خازن ثابتت
يا مردود نگه داشته شود ،جريان متوستطي کته در طتول زمتان از آن
عبور ميکند صفر خواهد بتود بترای اينکته ولتتاژ الکتترود در بتازهای،
مردود نگه داشته شود ،بايد بهصورت تناوبي پايش شده و با ستطوح از
پيش تعيينشدهای مقايسه گردند ايتن ستطوح از پتيش تعيتينشتده،
همان ولتاژ اکسيداسيون آب است برای جلوگيری از مراسبه افت ولتاژ
بخش مقاومتي الکترود ،اين فرآيند در خالل زماني صورت ميگيرد که
هيچ ترريکي صورت نميگيرد اگر ولتاژ باقيمانده ،که بعد از ترريتک
بر روی الکترود باقي ميماند ،از مردوده از پيش تعيينشده تجاوز کند،
مقدار معيني بار برای جبران آن به الکترود اعمال ميشود
شکل ( ،)5يک روش متعتادلستازی بتار فعتال مبتنتي بتر پتايش
الکترود را نشتان متيدهتد کته در [ ]10ارا ته شتده و بته درج پتال
موسوم 15است در اين روش طبق اصول روشهای پايش ولتاژ الکترود،
بتعد از پتايتان دوره ترريتتک ،ولتتتاژ الکترودهتا بتا ستطوح از پتيش
تعيينشدهای مقايسه ميگردد و در صورت خارج شدن ولتاژ الکترود از
بازه ايمن ،قطار پالسي با پهنای بسيار کوچک به الکترود تزريق ميشود
تا ولتاژ الکترود به مردوده مجاز خويش بازگردد
در [ ]10اظهار شده که اين روش قابل اطمينان بوده و ميتوانتد از
انباشتگي بار در الکترود جلوگيری کند ،اما مهمتترين عيتب ايتن روش
اين است که هنوز تأثير اين پال های باريتک و فرکتان بتاال بتر روی
پاسخهای عصبي بررسي نشده است عالوه بر ايتن ،تعتداد پتال هتای
موردنياز برای متعادلسازی بار و بهتبع آن زمتان موردنيتاز بترای ايتن
عمل به عدم تطابق بين بار در دو فاز آندی و کاتدی وابسته است
با توجه به مردوديتهای روش درج پال  ،روش ديگری مبتني بر
ديدگاه فعال در [ ]13ارا ه و تنظيم آفست 16ناميده شتد کته در شتکل
( )4نشان داده شده است در اين روش عالوه بر منابع جريان مثبتت و
منفي که در ترريککنندههتای رايتج وجتود دارد ،يتک منبتع جريتان
زمينته17
مستقيم با دامنهی بسيار کوچک نيز ،الکترود را بهصورت پت
تغذيه ميکند اگر ولتاژ الکترود از مردوده مجاز تجاوز کند ،با توجه به
پالريتهی ولتاژ الکترود ،مقدار جريان آفست افزايش يا کاهش پيدا مي-
کند اين روش ،روش کارآمدی است اما برای پيادهسازی آن از تقويت-
کنندههای عملياتي استفاده شده که عالوه بر مصرف توان بتاال ،فضتای
زيادی را نيز بر روی تراشه اشغال ميکنند []11
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روشي جديد برای طراحي ريزترريککننده

پتال

مقتدار تتوان مصترفي نيتز

برقرار شود ،چراکه با افزايش عتر
افزايش مييابد
دامنه جريان ترريک بايد از مقدار آستانه جريتان ترريتک تجتاوز
کند تا پتانسيلهای عمل بته وقتوع بپيوندنتد رابطته جريتان ترريتک
آستانه ( )Ithو عر پال ترريک ( )Wبهصورت زير است:
I rh

()1
شكل  :4روش درج پالس همراه با شكل موجهای جریان تحریک و پاسخ
الكترود

)

W

m

(

I th 

1 e

و بهتبع آن مقدار بار الزم برای ترريک ( )Qthنيز از رابطه ( )2به دستت
ميآيد
W  I rh

()2

W
)
m

(

Qth 

1 e

در رابطه ( )1و ( Irh ،)2جريان ريوبي است که بهصتورت جريتان
آستانه برای ترريک با عر پال بينهايت تعريف ميشود و  τmثابتت
زمتاني غشتا است برای يک ترريک عصبي نوعي ،مقادير اين ثوابت به
شرح زير هستند [:]14
()3

شكل  :5نمودار بلوکی روش تنظیم آفست

در اين مقاله ،يک روش متعادلسازی بار که بر پايهی ديدگاه فعال
بنا نهاده شده ،ارا ه ميشتود روش پيشتنهادی ،ايمتن بتوده و قابليتت
مجتمعسازی بر روی تراشه را دارا است از طرفي ديگر ،توان مصرفي و
مساحت اشغالي روش پيشنهادی به دليل استفاده از مدارات ديجيتتال،
پايين است اين مقاله بدينصورت سازماندهي شتده استت :در بختش
دوم ،اصول ترريک و نروه طراحي يک ترريتککننتده ستنتي و رايتج
توضيح داده ميشود بخش سوم ،به روش پيشنهادی متعادلسازی بتار
اختصاص يافته است نتايج شبيهسازی در بخش چهارم ارا ه ميشود و
پنجمين بخش به نتيجهگيری اختصاص داده شده است

 -2اصول تحریک و نحوه طراحی یک تحریککننده
سنتی
سه پارامتر مهم در ترريتک عصتبي دامنته ،عتر پتال و فرکتان
تترريک استت مشتتخصات سيستتم ترريتک عصتبي کته طراحتي و
شبيهسازی شده است بهصورت زير است:
مردوده فرکان ترريک40 Hz – 3000 Hz :
مردوده دامنه پال ترريک 0 - 120 µA :با پلههای 2 µA
مرتدوده عتر پتال ترريک و تتأخير بتين دو فتاز 0 -330 µs :بتا
پلههای 4 µs
قابليت افزايش عر پال در يک سيستم ترريک ،بته آن قتدرت
انعطاف ميبخشد اما بايد بين مزايای بيشتر و توان مصترفي مصتالره

Serial no. 74

I rh  6.7 A

,

 m  400s

نمودارهای جريانهای ترريک آستانه و اعمالي (ختطچتين) و بتار
تزريقي آستانه و اعمالي (خطچين) ،متناظر با مقادير موجود در رابطته
( ،)5به ترتيب در شکلهای ( )0و ( )4نشان داده شدهاند همانطور که
در شکلهای ( )6و ( )7ديده ميشود ،با افزايش عتر پتال جريتان
آستانه الزم برای ترريک کاهش مييابد (بهصورت نمايي) ولتي مقتدار
بار ترريک تقريبً بهصورت خطي افزايش مييابد

شكل  :6نمودار جریان آستانه و اعمالی برحسب عرض پالس

شكل  :7نمودار بار آستانه و اعمالی برحسب عرض پالس
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شكل  :8نمودار بلوکی یک تحریککنندهی عصبی رایج

 -1-2نحوه عملكرد سیستم تحریککننده عصبی
شکل ( )1نمودار بلوکي يک ترريککننده رايج را نشان ميدهتد ايتن
سيستم شامل دو قسمت ديجيتتال و آنتالوگ استت بختش ديجيتتال
قسمت کنترل ترريک را شامل ميشتود ،درحتاليکته بختش آنتالوگ
وظيفه اعمال ترريک مصنوعي به بافت را بر عهده دارد
بخش ديجيتال شامل شمارنده ،مقايسهگر ديجيتتال و رجيستترها
است و مبدل ديجيتال به آنالوگ نيز تنها بخش آنالوگ ايتن ترريتک-
کننده است همانگونه که در شتکل ( )1نيتز مشتخن استت ،بختش
ديجيتال شامل چهار زير بخش يکسان است کته هرکتدام شتامل يتک
رجيستر شش بيت ،يک شمارنده شش بيت و نهايتتً يتک مقايستهگتر
ديجيتال شش بيت است بهغيراز شمارنده فرکان (در شکل با Freq.
 Counterمشخن شتده استت) کته بتا کالک  3/3 kHzکار متيکنتد،
بقيه شمارندهها با فرکان  200 kHzکار ميکنند در ابتدای شروع به
کار سيستم ،همته شتمارندههتا ريستت شتده و رجيستترها بتا مقتادير
متناظرشان بارگذاری ميگردنتد (فتر متيشتود کته ايتن مقتادير از
خروجي بلوکي که شامل مدار بازيتابي داده و متالتي پلکستر ديجيتتال
است گرفته شدهاند) با توجه به فرکان کاری کمتر شمارنده فرکان ،
زمان شمارش اين شمارنده بسيار بيشتتر از ستاير شتمارندههتا استت
(حدود  00برابر) هنگاميکه عدد باينری شتمارنده فرکتان بتا مقتدار
باينری ذخيرهشده در رجيستر فرکتان ( )Freq. Registerبرابتر شتود،
خروجي مقايستهگتر يتک ( )comp1ستت شتده و باعتث ريستتشتدن
شمارنده فاز کاتتدی ( )Cath. counterمتيشتود بعتد از ريستتشتدن
شمارنده فاز کاتدی ،اين شمارنده شروع به شمارش کرده و تا زماني که
مقدار اين شمارنده با مقتدار رجيستتر کاتتدی ( )Cath. Registerبرابتر
نشتده بتاشد سيگنال  Nفتعال استت در ايتن حالت جريتان خروجتي
 N-DACبه الکترود راه مييابد (ترريک فاز کاتتدی شتکل متيگيترد)
مقتدار دامنته جتريتتان ترريتک ختتروجي تتوستتط رجيستتر دامنته
( )Amp. Registerمشخن ميشود بهمرض اينکه مقادير شمارنده فتاز
کاتدی و رجيستر کاتدی باهم برابر شدند ،خروجي مقايسهگر ديجيتال

Serial no. 74

روشي جديد برای طراحي ريزترريککننده

که بهصورت پيوسته مقادير اين دو (شتمارنده فتاز کاتتدی و رجيستتر
کاتدی) را باهم مقايسه ميکنتد ،تغييتر وضتعيت متيدهتد بتا تغييتر
وضعيت اين سيگنال ،شمارندهی فاز کاتدی متوقتف شتده و شتمارنده
تأخير بين دو فاز ( )Delay counterريست شتده و شتروع بته شتمارش
ميکند اين به معنای اتمام فاز کاتدی است همين زمتانبنتدی بترای
ايجاد تأخير بين دو فاز ( )interphasic delayو فتاز آنتتدی نتتيز اجترا
ميشود خروجي مقايسهگرهای  3و  5نيز به  Control logicميروند و
سيگنال  Pرا توليد ميکنند تا زماني که سيگنال  Pفعال باشد جريتان
خروجي  P-DACميتواند به الکتترود راه يابتد و بتار انباشتتهشتده در
واستطه الکتترود -الکتروليت را خنثتي کنتد ( فتاز آنتدی) شتکل ()4
زمانبندی خروجي مقايسهگرهتا کته بتهعنتوان ستيگنالهتای ورودی
 Control logicبه کار ميرونتد را نشان ميدهتد مدار داخلي Control
 logicني تز در شتتکل ( )10نشتتان داده شتتده استتت شتتکل متتوجهتتای
سيگنالهای کنترلي  Nو  Pنيز در شکل ( )11نشان داده شده است

شكل  :9زمانبندی سیگنالهای خروجی مقایسهگرها

شكل  :11مدار داخلی control logic

شكل  :11شكل موج سیگنالهای کنترلی  Pو N
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شكل  :12مبدل دیجیتال به آنالوگ مورداستفاده در تحریککننده

بعد از اتمام فاز آندی شمارنده فرکان تا هنگاميکه مقتدارش بتا
مقدار رجيستر فرکان يکسان شود ،به شمارش خود ادامه ميدهد بتا
برابتر شتتدن مقتدار شتتمارنده فرکتان و رجيستتتر ترريتک ،خروجتي
مقتايسهگر شماره يک ،ست شده و تمامي شتمارندههتا دوبتاره ريستت
ميشوند و يک دوره ترريک جديد شروع ميشود
 -1-1-2مبدل دیجیتال به آنالوگ
برای تزريق جريان قابلبرنامهريزی به بافت ،از يک مبدل ديجيتتال بته
آنالوگ مود جرياني استفاده ميشود دقت اين مبدلها بسته به کتاربرد
سه تا هشت بيت و جريان تمام مقياس آنها از چند صد ميکروآمپر تتا
چند ميليآمپر است مبدل استفادهشده در ايتن طراحتي ،يتک مبتدل
شتتش بي تت بتتا جري تان تمتتام مقي تاس مبتتدل  126 µAاستتت مبتتدل
مورداستفاده در ترريککننده طراحيشده در شتکل ( )12نشتان داده
شده است ازآنجاييکه جريان مرجع هتر دو مبتدل (نتوع  Pو نتوع )N
يکسان است ،از اين ساختار ادغامشده استتفاده شتده استت از طترف
ديگر برای باال بردن مقاومت خروجتي ،هتر ستلول جريتاني بتهصتورت
 cascodeطراحي شده است اين کار باعث افتزايش مقاومتت خروجتي
مبدل با ضريب  gmroميشود سيگنالهای  Pو  Nکه قبالً نرتوه توليتد
آنها توضيح داده شد ،خروجي اين مبدلها را کنترل ميکنند
دليل استفاده از مبدل باينری ،ستادگي آن استت چراکته انتواع ديگتر
مبدلهای ديجيتال به آنالوگ (دو نتوع  unaryو  )segmentedنيتاز بته
ديکتتدر و متتدارات جتتانبي دارنتتد در طراحتي انجتتامشتتده طتتول همتته
ترانزيستتتورها  ،3 µmپهنتتای ترانزيستتتورهای نتتوع  6 µm ،Nو پهنتتای
ترانزيستورهای نوع  12 µm ،Pاستت جتدول ( )1نتتايج شتبيهستازی
مبدل در گوشههای دمتايي و تغييرات حتين فرآينتد ستاخت را نشتان
ميدهد

روشي جديد برای طراحي ريزترريککننده

نکتهای که بايد به آن اشاره شود اين استت کته چتون در ستاختار
مبدل نوع  Nفقط از ترانزيستورهای  NMOSاستفاده ميشتود ،جريتان
مقياس کامل اين مبدل در جفتتگوشتههتای ( SSو  )SFو ( FSو )FF
باهم برابر هستند اما در مبدل نوع  Pکه از هتر دو نتوع ترانزيستتور در
آن استفاده شده است ،اين قضتيه صتادق نيستت بترای بررستي عتدم
تطابق در ساخت و تأثير آن بر عملکرد مبدلها ،شبيهسازی مونتکارلو
انجام شد با توجه به اينکته شتبيهستازیهتا در تکنولتوژی standard
 0/11 CMOSانجام ميشود روابط زير برای اين تکنولوژی برقرار است
[:]20
M  Weff  Leff

()5

M  Weff  Leff

()4

  Wn Wn  %  0.373

M  Weff  Leff

() 0

M  Weff  Leff

()4

Vthn 0 (mV )  3.635

Vthp 0 (mV )  4.432

  Wp Wp  %  0.326

روابط ( )5و ( )4به ترتيب انرراف معيار تغييترات ولتتاژ آستتانه و
عر در ترانزيستورهای نتوع  Nو روابتط ( )0و ( )4نيتز نشتاندهنتده
انرراف معيار اين پارامترها در ترانزيستورهای نوع  ،Pدر اثر عدم تطابق
در ساخت است تعداد دفعات تکرار در شتبيهستازی مونتت کتارلو 50
انتخاب شد که ازنظر آماری بهاندازه کافي باال است نمودارهای انرراف
معيار برای دو پارامتر غيرخطينگي تفاضلي 18و تجمعتي 19بترای DAC
نوع  Pدر شکلهای ( )13و ( )15نشان داده شدهاند شکلهای ( )14و
( )10نيز مقاديتر ايتن پارامتترها را برای مبدل نوع  Nنشان ميدهنتد
با توجه به اين شکلها ،برای مبدل نوع  ،Pماکزيمم مقتدار  DNLبرابتر
 0/1و ماکزيمم مقدار  1 INLاست و مقادير اين پارامترها بترای مبتدل
نوع  0/02 ،Nو  1است

شكل  DNL :13مربوط به N-
DAC

شكل  INL :14مربوط به N-
DAC

جدول  :1جریان مقیاس کامل  DACدر گوشههای مختلف

شكل  DNL :15مربوط به P-
DAC

Serial no. 74

شكل  INL :16مربوط به P-
DAC
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 -3روش پیشنهـادی بـرای متعادلسازی بار در تحریککنندههای
عصبی
 -1-3اصول روش پیشنهادی ارائهشده و شرایط کارکرد صحیح آن
در اين روش بعد از هر دوره ترريک (بعتد از اتمتام فتاز آنتدی) ،ولتتاژ
الکترود با مقادير از پيش تعيينشده که همان ولتتاژ اکسيداستيون آب
([ )]± 40 mVاست ،مقايسه ميشتود اگتر ولتتاژ الکتترود از مقتادير
گفتهشده تجاوز کرد ،دامنه پال جرياني فاز آندی دوره ترريک بعدی
به نروی تغيير ميکند که ولتاژ الکترود به مردوده ايمن خود بازگردد
اين تغيير بدينصورت است که اگتر ولتتاژ الکتترود از  +40 mVتجتاوز
کرد ،يک مقدار ثابت از اندازه دامنه فاز آندی دوره ترريک بعتدی کتم
ميشود برعک اگر ولتاژ الکترود از  -40 mVکمتر شود ،يتک مقتدار
ثابت بهاندازه دامنه فتاز آنتدی دوره ترريتک بعتدی اضتافه متيشتود
مراحتل انجتام فرآينتد در شتکل ( )14نشتان داده شتده استت رونتد
متعادلسازی بدينصورت است که بعد از پايان دوره ترريک ،اگر ولتاژ
الکترود بيشتر از  +40 mVباشد ،سيگنال  DECفعال ميشود با فعال
شدن اين سيگنال ،مقدار ثابت  ΔIاز کلمه ديجيتال مربوط به دامنه فاز
آندی کم ميشود برعک  ،اگتر ايتن ولتتاژ کتمتتر از  -40 mVباشتد،
سيگنال  INCفعال ميشود با فعالشدن اين سيگنال ،مقتدار ثابتت ΔI
به کلمه ديجيتال مربوط به دامنه فاز آندی اضافه ميشود
ازآنجاييکه باری که در اثر عدم تطابق دو فتاز آنتدی و کاتتدی در
دوره ترريک iام به وجود متيآيتد در دوره ترريتک () i+1ام جبتران
خواهد شد و اين بار اضافي در طول دوره ترريک iام بتر روی الکتترود
بتاقي ميماند ،الزم است کته ولتتاژ آستتانه بترای عمتل کتردن متدار
متعادلسازی بار تغيير يابد از طرفي مقدار  ΔIبايتد طتوری باشتد کته
ولتاژ الکترود در مردوده ايمن قرار گيترد در ابتتدا مقتدار ولتتاژهتای
آستانه جديد را به دست ميآوريم

روشي جديد برای طراحي ريزترريککننده
I  Wi 


W

Vth  max ( I a ,i  I c ,i )  i    c ,i

C
C


dl
dl



()4

در روابط ( )1و ( Cdl ،Wi ،Ic,i ،Ia,i ،Vth(new) )4و  βبه ترتيب ولتاژ آستانه
جديد ،اندازه جريان فاز آندی در ترريک iام ،اندازه جريان فاز کاتتدی
در ترريک iام ،اندازه عر پال جرياني در ترريتک iام ،ختازن اليته
دوگانه (در مدل الکتريکي الکترود يا همان  )CHWو درصد عدم تطتابق
بين جريانهای دو فاز آندی و کاتدی هستند با توجته بته مشخصتات
سيستم ترريککننده ،رابطه ( )4زماني ماکزيمم مقدار خود را دارد که
عر پال ماکزيمم باشد دراينصورت خواهيم داشت:

I  Wi 
24.7   330


Vth  max   i
 4mV
  0.05 
Cdl 
100n




4mV  46mV

()10

Vth ( new)  50mV

ترريتک بته ازای عتر

در رابطه فوق  25/4 µAدامنه جريتان پتال
پال  330 µsاست
از سويي ديگر ،برای مقدار  ΔIدو عامل مردودکننده وجود دارد:
 -1مقدار  ΔIبايد بهاندازهای باشد که بتواند بار ذخيترهشتده در
واسطه الکترود -الکتروليت را در يک دوره ترريتک جبتران
کند اين عامل حد پايين برای مقدار  ΔIاست
 -2مقدار  ΔIنبايد بهاندازهای باشد که خود باعتث ختروج ولتتاژ
الکترود از مردودهی مجاز شود اين عامتل حتد بتاال بترای
مقدار  ΔIاست
برای به دست آوردن حدود  ΔIبه طريق زير عمل ميکنيم:
در ابتدا فر ميکنيم که ولتاژ الکترود قبل از دوره ترريک iامα ،
باشد ،ولتاژ الکترود بعد از پايان دوره ترريتک iام از رابطته ( )11بته -
دست ميآيد
()11

Wi
W
]    [   I c ,i  i
Cdl
Cdl

Ve,i    ( I a ,i  I c ,i ) 

حال فر ميکنتيم کته بعتد از اعمتال ايتن دوره ترريتک ولتتاژ
الکترود از سطح آستانه جديد تجاوز ميکند (با توجه به اينکته ستطح
آستانه جديد طوری طراحي شده که بعد از اعمتال يتک دوره ترريتک
ديگر در بدترين شرايط نيز ولتاژ الکترود در مردوده امن بتاقي بمانتد،
خطری بافت و الکترود را تهديد نميکند) ،پ مقدار جريان آنتدی در
دوره ترريک )(i+1ام بايد طتوری تغييتر کنتد کته ولتتاژ الکتترود بته
مردوده ايمن بازگردد داريم:
Wi
W
} ]}  {[ I a ,i 1  I c ,i 1 ]  i 1
Cdl
Cdl

()12
شكل  :17شمای کلی روش متعادلسازی بار پیشنهادی ،الف) شمای مفهومی
روش پیشنهادی ،ب) دیاگرام بلوکی روش پیشنهادی

()1

Serial no. 74

Vth ( new)  50mV  Vth

Wi 1
}
Cdl

Ve,i 1  {  [   I c ,i 

 Ve,i  {[ I a ,i 1  I c ,i 1 ] 

که
I a ,i 1  I a,i 1  I

پ ،
Wi
W
} ]  {[ I a ,i 1  I  I c ,i 1 ]  i 1
Cdl
Cdl

Ve,i 1    [   I c ,i 
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Wi
W
} ]  {[(   I c ,i 1 )  I ]  i 1
Cdl
Cdl

   [   I c,i 

Wi
W
W
] ]  [   I c ,i 1  i 1 ]  [I  i 1
Cdl
Cdl
Cdl

   [   I c ,i 

Wi 1
]
Cdl

 ( I c ,i  Wi  I c ,i 1  Wi 1 )]  [I 
Wi 1
]
Cdl
Wi 1
]
Cdl

()13


Cdl



 (Qi  Qi 1 )]  [I 

 (Qi  Qi 1 )]  [I 

Cdl


Cdl

[ 
[ 

[ Ve,i 1   

با توجه به اينکه ولتاژ الکترود بعد از دوره ترريک )(i+1ام بايد در
بازه ايمن جديد ) ±Vth(newقرار بگيرد (عامتل مردودکننتده شتماره ،)1
مردوديتي بر روی مقدار ماکزيمم  ΔIاعمال ميشود مقدار ماکزيمم ΔI
بهصورت زير استخراج ميشود:
Wi 1
)]   Vth ( new
Cdl

()15

 (Qi  Qi 1 )]  [I 



Cdl

[ Ve,i 1   




C

I  min  dl [  Vth ( new) 
(Qi  Qi 1 )]
Cdl
Wi 1




عبارت داخل کمانک بايتد مينتيمم مقتدار باشتد تتا بتا توجته بته
پارامترهای سيستم ،مدار متعادلسازی بار در هر شرايطي نيتز درستت
کار کند برای مينيمم کردن عبارت فوق کافي است که مقتدار عبتارت
زير مينيمم گردد ،چراکه بقيه پارامترها ثابت هستند:
()14

Qi  Qi 1
Q
Q
Q
 i  i 1  i  I c ,i 1
Wi 1
Wi 1 Wi 1 Wi 1

رابطهی ( )14زماني مينيمم مقدار خود را خواهد داشت که هر دو
جزء رابطه مينيمم شوند هنگاميکه  Qiمينيمم و  Wi+1ماکزيمم باشد،
جزء اول مينيمم خواهد بود در مورد جتزء دوم تنهتا کتافي استت کته
 Ic,i+1مينيمم باشد ازآنجاييکه  Wi+1قبالً ماکزيمم انتخاب شده بود ،با
توجه به رابطه و منرني عر پال  -شتدت پتال  Ic,i+1خودبتهخود
مينيمم مقدار خود را خواهد داشت از طرفي با ماکزيمم شتدن عتر
پال  ،بار تزريقي نيز ماکزيمم ميگردد پ  Qi+1نيتز بايتد متاکزيمم
گردد با توجه به مشخصات سيستم داريم:
Qi 1  8.2nC , Qi  5.65nC , Wi 1  330s

پارامترهايي که هنتوز در متورد آن برتث نشتده پتارامتر ( αولتتاژ
الکترود قبل از دوره ترريک iام) ،و  Cdlاست در ابتدا فر شد که بعد
از ترريک iام ولتاژ الکترود از مردوده ايمن ختود ختارج متيشتود بتا
توجه به رابطه ( )11مقدار  αدر بازه [ 50 mVو  ]52 mVقرار دارد Cdl
پارامتری است که به ابعاد ،جن و هندسه الکترود وابسته است مقدار
نوعي اي ن پارامتر از چند صد نانوفاراد تا چند ميکروفتاراد متغيتر استت
[ ]13برای لرا کردن بدترين حالت ،در اين طراحي مقدار  αبرابر بتا
 52 mVو  Cdlبرابر با  100nFدر نظر گرفتته شتد بتا در نظتر گترفتن
پارامترهای فوق ،ماکزيمم مقدار  ΔIبه دست ميآيد:
I max  26.6 A

Serial no. 74

روشي جديد برای طراحي ريزترريککننده

مقدار مينيمم  ΔIنيز بايد طوری باشد کته بتاوجود حتداکثر عتدم
تطتتابق بتتار در دوره ترريتک iام ،ولتتتاژ الکتتترود بعتتد از دوره ترريتک
)(i+1ام بازهم در مردوده امن قرار گيرد (عامل مردودکننتده شتماره
 )2اين بدين معني است که با فر اينکه ولتاژ الکترود بسيار نزديتک
به ولتاژ آستانه (جديد) باشد ،و در اثر عتدم تطتابق از مرتدوده ايمتن
ختارج شتود ،کتاهش در دامنته فتتاز آنتدی دوره ترريتک بعتدی بايتد
بهاندازهای باشد که بتواند اين عدم تطابق را جبران کند داريم:
Wi 1
)]  Vth ( new
Cdl

 (Qi  Qi 1 )]  [I 



Cdl

[ Ve,i 1   

درنتيجه خواهيم داشت:



C

I  max  dl [  Vth ( new) 
(Qi  Qi 1 )]
Cdl
Wi 1




مطابق حالت قبل اين بار نيز بايد مقادير پارامترهتا طتوری تعيتين
کرد که مدار در بدترين شرايط نيز ايمني بافت را تضتمين کنتد ،بترای
اين حالت مقادير زير به دست آمد:
Wi 1  60s , Qi  8.2nC , Qi  6nC
I min  8.5 A
8.5 A  I  26.6 A

()10
اگر مقدار  ΔIدر بازه يادشده انتخاب شود ،ميتوان اطمينان حاصل
کرد که ولتاژ الکترود هيچوقت از مردوده ايمن خارج نخواهد شد فر
کنيم که دامنهی پال آندی بيشتر از پال کاتدی باشتد ايتن عتدم
تطابق باعث ميشود که ولتاژ الکترود رفتهرفته افزايش يابد درصورتي-
که مقدار  ΔIنزديک به حد بتاال انتختاب شتود ،ولتتاژ الکتترود کتاهش
بيشتری خواهد داشت و مدار متعادلسازی بار در زمانهای طتوالني-
تری عمل خواهد کرد ،اما احتمال اينکته ولتتاژ الکتترود از مرتدودهی
مجاز منفي خارج شود ،بيشتر خواهد شد عک اين قضيه در حتالتي
که  ΔIنزديک به حد پايين انتخاب شود ،برقرار خواهد بتود بته همتين
دليل مقداری بينابيني برای  ΔIانتخاب ميشود در اينجا مقدار  ΔIبرابر
با  10 µAانتخاب شده است
 -2-3پیادهسازی مداری ایده پیشنهادی
همانطور که در بخش  2ديده شد ،در ترريککننده عصبي رايج هتيچ
راهکاری برای متعادلسازی بار و جلوگيری از آسيب به بافت و الکترود
انديشده نشده بود با توجه به پارامترهای بهدستآمتده بترای سيستتم
متعادلسازی بار (روابط ( )10و ( ،))16اکنون ميتوان ايتن ايتده را بتر
روی سيستم ترريککننده عصتبي بتدون قابليتت متعتادلستازی بتار،
پيادهسازی کرد تا از صرت عملکرد آن اطمينان پيدا کرد شتکل ()18
نمودار بلوکي يک ترريککننده عصبي به همراه سيستم متعادلستازی
بار پيشنهادی را نشان ميدهد بخشهايي که بتا ختطچتين مشتخن
شدهاند (مقايسهگر پنجره و قسمت منطقي و جمتع و تفريتق کننتده)،
نمايانگر سيستم متعادلسازی بار هستند و ساير قسمتهتا کته کتامالً
شبيه بته شکتل ( )8هستنتد ،ترتريککنتتنده عصتبي رايتج را نشتان
ميدهند بخشهای مختلف سيستم متعادلسازی بار عبارتاند از :يک
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جمع-تفريقکننده به همتراه قستمت ديجيتتالي کنتترل و مقايستهگتر
پنجره (شکل (-14الف) ،که از دو عدد مقايسهگر (شتکل (-14ب)) بتا
ولتاژهای مقايسه متفاوت تشکيل شده است اين بخش وظيفته پتايش
ولتاژ الکترود را دارد درصورتيکه ولتاژ الکترود در مردوده ايمن باشد،
خروجي هر دو مقايسه گر صفر خواهد بود اگر ولتاژ الکتترود از )Vth(new
تجاوز کند ،خروجي مقايسهگر اول يک و خروجي مقايسهگر دوم صتفر
خواهد بود برعک  ،اگر ولتاژ الکترود به کمتر از ) –Vth(newنتزول کنتد،
خروجي مقايسهگر اول صفر و خروجي مقايسهگر دوم يک خواهد بود
پارامتر مهمي که الزم است درباره آن برث شود ،ستيگنال کتالک
مقايسهگر است اگر سيگنال کالک در سطح صفر باشد ترانزيستورهای
 NMOSو ترانزيستور  PMOSکه سيگنال کتالک بته گيتت آنهتا وارد
ميشود ،به ترتيب خاموش و روشن ميشوند در اين حالت مقايسهگتر
ميتواند وارد فاز مقايسه شود هنگتاميکته ستيگنال کتالک در ستطح
منطقي يک باشد ترانزيستورهای  NMOSکه سيگنال کالک بته گيتت
آنها وارد ميشود ،روشن شده و ولتاژ درين اين ترانزيستورها را به Vss
ميرسد درنتيجه هر دو خروجي  outpو  outnبه ستطح يتک منطقتي
ميرسند
نکته ديگری که بايد در مورد مقايسهگتر ذکتر شتود ،نرتوه توليتد
سيگنال  ( Clkcکالک مقايسهگر) است در اين طراحتي ،بعتد از پايتان
فاز آندی يک بازه کوچک برای نمونهگيتری از ولتتاژ الکتترود در نظتر
گرفته ميشود دليل کوچک درنظرگرفتن اين بازه ،مينيمم کردن تتوان
مصرفي مقايسهگر است
نروه توليد اين سيگنال بدين شرح است :در ابتدا سيگنال خروجي
مقايسهگر ديجيتال شماره  5معکوس متيشتود ستپ بتا استتفاده از
عناصر خورندهی پال  (20شکل (-20ب)) پال معکتوس شتده در دو
مرحله خورده ميشود ازآنجاييکه اين عنصر  PSباعث کند شدن زمان
فرود پال ورودی ميشود ،سطح صفر پال معکوس خروجي comp4
خورده ميشود (شکل (-20الف)) در نهايت دو سيگنال  comp4و PL2
باهم  NANDشده و سيگنال کالک مقايسهگر ساخته ميشود
زمانبندی سيگنالهتای  PL2 ، PL1 ،comp4bو  Clkcدر شتکل ()21
نشان داده شدهاند الزم به ذکر است که سيگنال  PL1بهعنوان سيگنال
کالک فليپ فالپي که از خروجي مقايستهگرهتا نمونته متيگيترد نيتز
استفاده ميشود

روشي جديد برای طراحي ريزترريککننده

شكل  :18نمودار بلوکی تحریککننده عصبی به همراه سیستم متعادلسازی
بار .قسمتهایی که با خطچین مشخص شدهاند ،سیستم متعادلسازی بار
هستند.

(الف)

(ب)
شكل  :19الف) مقایسهگر پنجره ،ب) مقایسهگر پویا

Serial no. 74
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(الف)

(ب)
شكل  :21الف) نحوه تولید سیگنال کالک مقایسهگر ،ب) مدار داخلی عنصر
PS

شكل  :21زمانبندی سیگنالها برای تولید Clkc

 -1-2-3تشریح نحوه عملكرد مدار متعادل سازی بار
عملکرد مدار بدينصورت است که بعد از اتمام فاز آندی مقايستهگرهتا
برای مدتزمان کوتاهي ( )1 µsروشن شده و ولتاژ الکترود را با مقادير
از پيش تعيينشده مقايسه ميکنند اگر ولتاژ الکترود در مردوده ايمن

Serial no. 74

روشي جديد برای طراحي ريزترريککننده

بتاشد (خروجي هتر دو مقايسهگتتر صتفر باشتد) عتدد صتفر بتا عتدد
ذخيرهشده در رجيستر دامنه جمع ميشود (يا از آن کم ميشتود) ،در
اين صورت دامنه فاز آندی دوره ترريک بعدی تغييری نخواهد کرد اما
اگر ولتاژ الکترود از ) Vth(newتجاوز کند ،همانطور کته قتبالً ذکتر شتد،
خروجي مقايسهگر اول يک و خروجي مقايسهگر دوم صفر خواهد بتود
ايتن بتاعث ميشتود کته بلتوک جمع/تفريتق کننتده بتهصتورت يتک
تفريق کننده عمل کند و رقم باينری متناظر با عدد هشت ()001000
از مقدار ذخيرهشده در رجيستر دامنه کم ميشود ازآنجاييکته مقتدار
 ΔIبرابر با 10 µAتعيين شده و مقدار  lsbدر مبدل ديجيتال به آنتالوگ
مورد استفاده برابر با  2 µAاست ،عدد هشت از مقتدار رجيستتر دامنته
کم ميشود و اگر ولتاژ الکترود به کمتتر از منفتي ) Vth(newنتزول کنتد،
خروجي مقايسهگر اول صفر و خروجي مقايسهگر دوم يک خواهد بتود
اين باعث ميشود که بلوک جمع/تفريق کننتده بتهصتورت يتک جمتع
کننده عمل کند و رقم باينری متنتاظر بتا عتدد هشتت ( )001000بتا
مقدار ذخيرهشده در رجيستر دامنه جمع ميشود

 -4نتایج شبیهسازی
در اين بخش به بررسي نتتايج شتبيهستازی اجتزای سيستتم و نهايتتً
سيستم کلي ميپردازيم طراحيها در تکنولوژی 0/11 µm CMOS HV
و توسط نترمافتزار  H-Spiceانجتام شتده استت بترای تستت سيستتم
طراحيشده ،يک بار  R-Cبتا مقاومتت  10 kΩو ظرفيتت  100 nFبته
خروجي ترريککننده (بترای متدلستازی امپتدان واستطه الکتترود-
الکتروليت) متصل شد الگوی ترريکي به شرح زير به مدار اعمال شد:
دامنه پتال جريتاني آنتدی ،102µA :دامنته پتال جريتاني کاتتدی:
 ،41µAعر پال ترريک ،100µs :تأخير بين دو فتاز ،24µs :طتول
دوره ترريک( 400µs :فرکان ترريک )1/1 kHz
اثبات شده است که باوجود تطابق کامل فازهای آنتدی و کاتتدی،
بعد از دوره ترريک ،ولتاژ الکترود به دليل واکنشهای برگشتتناپتذير
فاراديک به سمت پتانسيل مثبت ميل ميکند [ ]21به همين دليل در
شبيهسازیها ،دامنه پال فاز آندی بيشتر از دامنه پال فتاز کاتتدی
در نظر گترفته شتده است تا شبيهسازی به آنچه در واقعيتت رخ متي-
دهد نزديکتر باشد شتکل متوج پتال جريتاني دوفتازه ترريتک کته
مشخصات آن ذکر شد و پاسخ الکترود به اين ترريک ،در شتکل ()22
آمده است ولتاژ الکترود بعد از هر دوره ترريک افتزايش متييابتد کته
دليل آن بيشتر بودن دامنه پال آندی نسبت به پال کاتدی استت
همانطور که ديده ميشود ،هنگاميکته ولتتاژ الکتترود از حتد آستتانه
جديد تجاوز ميکند ،با کتاهش دامنته پتال ترريتک آنتدی در دوره
ترريک بعدی توسط مدار متعادلسازی بار ،ولتاژ الکترود بته مرتدوده
مجاز بازگردانده ميشود
جدول ( )2تتوان مصترفي قسمتهتای مختلتف سيستتم را نشتان
ميدهد مدار متعادلسازی بار ( مقايستهگرهتا و جمع/تفريتق کننتده)
حدود  3/5درصد از کل توان سيستم را مصرف ميکند
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فعال ميشوند و اين باعث کاهش تتوان مصتترفي ايتن بختش از متدار
 يک،ميشود تنها بخشي که روش پيشنهادی به سيستم اضافه ميکند
،تفريق کننده است که با توجه به ديجيتال بودن اين بخش/بلوک جمع
توان متصرفي و مساحت کمي را بته ختود اختصتاص متيدهتد نتتايج
 مؤيد کمتوان بتودن0/18 m HV CMOS شبيهسازیها در تکنولوژی
و قابليت اطمينان اين روش برای کاربردهای پزشکي را نشان ميدهد
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 مقایسه روش پیشنهادی با روشهای ارائهشده قبلی:3 جدول
Charge Balancing
Method

A)
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 ب) پاسخ الكترود، الف) پالس تحریک اعمالی، نتیجه شبیهسازی:22 شكل

) مقايستهای بتين روش پيشتنهادی و ستاير روشهتای3( جتدول
ارا هشده برای متعادلسازی بار را نشتان متيدهتد همتانطتور کته در
 روش پيشنهادی توان مصرفي کمتری نسبت به،) آمده است3( جدول
ساير روشها دارد روش ارا هشده ستومين روشتي استت کته بتر پايته
ديتدگاه فعال ارا ه شده استت ايتن روش عتالوه بتر اينکته مشتکالت
 مشتکل،روشهای غيرفعال و روشهای مبتني بر مراسبه بار را نتدارد
روش درج پال که همان تأثير آن بر پاسخهای عصبي ناخواسته بود را
نيز ندارد
 توان مصرفی بخشهای مختلف تحریککننده پیشنهادی:2 جدول
)µW(مصرفي
P-DAC

31/411

N-DAC

30/014

Stimulus/Generator

4/411

توان

Comparators

2/140

Addre/Subtractor

1/10×10-3

Pulse Shrinking elelments

0/334

 نتیجهگیری-5
 برای،در اين پژوهش يک روش جديد و کمتوان برای متعادلسازی بار
کاربرد در ترريککنندههای عصبي ارا ه شد ازآنجاييکته حتتي بترای
 ولتاژ الکتترود رفتتهرفتته افتزايش،پال های جرياني کامالً بار متعادل
 در ايتن روش از،مييابد و نهايتً از مردوده ايمن خود خارج متيشتود
پال های جتريتاني بتار نامتعادل بترای متعتادلستازی بتار و مرتدود
نگتهداشتتن ولتاژ الکترود استفاده شتد ازآنجتاييکته ايتن روش جتزو
 مشتکالت روشهتای ديگتر ماننتد،روشهای فعال طبقهبندی ميشود
 ايتن روش در،خازن بلوکهکننده و تخليه الکتترود را نتدارد همچنتين
مقايسه با روشهای ديگر از سادگي در پيادهسازی برختوردار استت در
 برخالف روشهای ديگر که مقايسهگرها بتهصتورت پيوستته،اين روش
 مقايسهگرها فقط بترای متدت کوتتاهي،عمل مقايسه را انجام ميدهند
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