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 کااش سطح ولتاژ تغذيه دستيابي به. سطح ولتاژ منابع تغذيه کااش و سرعت سوئيچينگ افزايش يافته استCMOS  با پيشرفت فناورد:چکیده
 در مقابل افزايش سرعت کليددزني موجد کدارکرد بهتدر.دقت باال در مبدلااد دادهاد که در حوزه ولتاژ کار ميکنند را با مشکل روبرو ميسازد
. در مبدلااد داده مبتني بر نوسانسازااد کنترلشونده با ولتاژ سيگنال در حوزه زمان کوانتيده ميشدود.مدبدلااد داده مبتني بر زمان ميشود
 سداختارااد. فوايد مطرحشده باعث گرديده است که اين مبدلاا مورد توجه قدرار گيرندد.بهعالوه اين مبدلاا خاصيت ذاتي شکلداي نويز دارند
 ام افزايش کارآيي داشته و ام در پيدادهسدازدMASH  ساختار، در ميان اين ساختاراا.مختلفي جهت بهبود عملکرد اين مبدلاا ارائه شده است
ااد يکسان ارائه شده است کده در آن از يدک رايافدتGRO  دو طبقه مبتني برMASH  در اين مقاله يک مبدل.نياز به اجزاء قياسي زيادد ندارد
 مزيت اصلي طرح پيشنهادد اين است که ضمن افزايش تفکيکپدذيرد بدا اسدتفاده از.جديد جهت بهبود ميزان تفکيکپذيرد استفاده شده است
 يک تکنيک جديد در ثبت و تحليل داده خروجي با پيچيدگي مدارد کم پيشنهاد شده است که باعث کااش حجم سختافزارد،خروجي چندفازه
ااد يکسان در امه طبقاتGRO بهعالوه در طرح پيشنهادد به دليل استفاده از.موردنياز و نيز توان مصرفي نسبت به طرحااد پيشين خوااد شد
با بهکارگيرد مدوالسيون عرض پالس در ورودد اصلي از نشت نويز از طبقه اول به طبقات بعدد (ناشي از عدد يکندواختي و نيدز افدزوده شددن
.مؤلفهااد غيرخطي نوسانساز اولي درخروجي جلوگيرد شده است
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Abstract: With the advancement of CMOS technology power, supply voltage is reduced and switching speed is increased.
Reducing the supply voltage makes it difficult to achieve high-precision for voltage-domain data converters. On contrary, increasing
switching speed results in better performance in time-domain data converters. In VCO-based data converters, signals can be
quantized in time domain. In addition, these converters have inherent noise shaping property. The benefit rose made these converters
interesting for researchers. Several structures for improving performance of these converters have been presented. MASH structure
increases the efficiency without need of analog components. In this paper, a two-stage MASH based on similar GRO is presented, in
which a new approach is used for improvement of resolution. The main advantage of the proposed design is that not only resolution
is improved by multiphase outputs, but also by offering a new technique for registration and extracting the data at the output circuit
complexity is reduced. Therefore, the hardware and the power is decreased compared to the preceding works. Furthermore, in the
proposed design employing equal employing GROs by PWM technique at the input prevents leakage of first stage to the next stages
and also addition of distortion of first oscillator.
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 -1مقدمه
در فرآيندااد عميق زيرميکرومتدر بدا توجده بده کدااش مقيداس
تکنولوژد و پايين آمدن سطح ولتاژ تغذيه ،طراحي يک مبددل آندالو
به ديجيتال مبتني بر پردازش سيگنال در حوزه ولتاژ با مشدکل روبدرو
ميشود .در مقابل براد ساختارااد مبتي بدر زمدان ،تدوان تفکيدک بدا
توجه به کااش زمان انتقال در سيگنالااد ديجيتال بهبود مييابد که
بدراد فدرآيندااد  103 ،CMOSندانومتر در محددوده دهادا پيکوثانيده
ميباشد ] .[1مبدل آنالو به ديجيتال مبتني بدر نوسدانسداز کنتدرل
شونده با ولتاژ ) (VCO1يک سيگنال حوزه زمدان توليدد مديکندد کده
فرکانس آن متناس با ولتاژ آنالو ورودد است ،اين فرکدانس توسد
يدک شدمارنده کده تعداد لبهاا را در يدک دوره مديشدمارد ،کوانتيدده
ميشود ] .[2ازآنجاکه نوسانساز کنترل شونده با ولتاژ يک فاز خروجي
پيوسته توليد ميکند خطاد کوانتيزاسيون دوره قبلي رود نمونه فعلي
اثر ميگذارد و بنابراين يک شکلداي نويز مرتبه اول ذاتدي بده دسدت
ميآيد ] .[0با توجه به فوايد بيانشده ،مبدلااد آنالو بده ديجيتدال
مبتني بر نوسانساز کنترل شونده با ولتاژ يدا  VCOمدورد توجده قدرار
گرفتهاند .در ] [5و ] [4يک شکلداي ندويز مرتبده سده بدا اسدتفاده از
حلقه فيدبک و دو مبدل ديجيتال بده آندالو ) (DACجريداني و يدک
تقويتکننده ،معرفي شده است .در ] [0و ] [4با استفاده از مدالسديون
عرض پالس ) (PWMدر ورودد يک راهحل جهدت خطديسدازد ايدن
مبدلادا بيدان شدده است .در ] [8و ] [4با استفاده از ايددن سدداختار
بهعنوان مدالتور مرتبه اول ،يک ساختار شکلدادي ندويز چندد طبقده
) (MASHارائه شده است.
در ايدن مقالده يدک مبدددل آندالددو بدده ديجيتدال مبتندي بدر
نوسان سازاداد حلقود کنترل شونده با گيت ( GROچنددطدبقده بدا
شکلدادي ندويدز چند طبقه ) (MASHارائده شده است که در ساختار
آن با بهکارگيرد نوسان سازااد حلقدود کنتدرل شدونده بدا گيدت يدا
 GROااد يکسان از نشت نويز از طبقه اول به طبقات بعدد جلوگيرد
شده است و نيز با بهکارگيرد يک رايافت جديد با حجم سختافزارد
کم نسبت پيچيدگي مدارد و نسبت سديگنال بده ندويز کوانتيزاسديون
) (SQNRو توان تفکيک 2بهبود پيدا کرده است.
ساختار مقاله بدين شرح است که در قسمت  2مباحث تئورد و در
قسمت  0نتايج شبيهسازد طرح موردنظر بررسي ميگردد .در قسدمت
 5نتيجهگيرد بيان ميشود و در پايان مراجع آورده شده است.
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مقايسهگر کوانتيزه ميشود و امچنين خروجي کوانتيزهکننده بهوسيله
فيدبک برگردانده شدده و از ورودد کددم مديشددود .سداختار فيددبک
حلقهبسته بدهادمدراه انتدگرالگير سعدي در ميدنيمددمکدردن خطدا را
دارد ] [13بهعبارتديگر نويز کوانتيزاسيون بهوسيله يک فيلتر باالگدذر
شکلداي شده و در خروجي مدوالتور ظاار ميشود.
(1
) Yq ( z )  Q( z )(1  z 1
که در آن ) Q(zو ) Yq(zبه ترتي
خطا و خروجي استند.

توابع تبديل در حوزه z-سيگنالااد

شکل  :1ساختار مدوالتور سیگما -دلتا آنالوگ به دیجیتال ][10

از طرف ديگر ساختار پايه يک مبدل آنالو به ديجيتال مبتني بدر
 VCOدر شکل ( 2نشان داده شده اسدت VCO .از ولتداژ ورودد )x(t
انتگدرال گدرفته و در خروجي سيگنال را بهصورت فداز پيوسدته توليدد
ميکند .سپس توس يک شمارنده تعداد لبهااد باالرونده در خروجدي
 VCOدر طول ار دوره زماني نمونهبردارد کالک شمارش ميشود کده
عدد خروجي شمارنده در پايان ار دوره نمونهبردارد متناس با ولتداژ
آنالو ورودد در آن دوره است .يعني در ار دوره نمونهبردارد تعدداد
واحدااد فاز مضرب  2قابل شمارش در فاز خروجي  VCOشدمارش
شده و بهعبارتديگر فاز خروجي با گدا فداز  2کدوانتيزه مديشدود.
بنابراين توليد خطاد فاز ناشي از اين کوانيزاسيون اجتنابناپذير است.

 -2مبدل دو طبقه شکلدهی نویز  MASHمبتنی بر نوسان-
سازهای كنترلشونده با ولتاژ
 -1-2مبدل آنالوگ به دیجیتال مبتنی بر VCO
شکل  1ساختار يک مبدل سيگما-دلتاد مرتبه اول را در حالت حلقه-
بسددته نشددان مدديداددد کدده در آن ) U(n) ،Q(nو ) Y(nبدده ترتيدد
سيگنالااد خطا ،ورودد و خروجي بوده و تابع حلقده ) H(zنيدز يدک
انتگرالگير است .در سادهترين حالت ولتاژ آنالو ورودد بهوسيله يک
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شکل  :2الف) ساختار مبدل آنالوگ به دیجیتال مبتنی بر ،VCO

ب) عملکرد مبدل آنالوگ به دیجیتال مبتنی بر [9] VCO

خاصيت کليدد اين مبدل مبتني بر  VCOآن است که اين خطاد
فاز کونتيده سازد بهصورت ذاتدي بدا يددک فيلتدر مرتبده اول باالگدذر
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شکلداي داده شده است .زيرا بهطورمثال اگر در شدکل ( 2و در دوره
زماني نموندهبدردارد  nا دو خطداد فداز در ابتددا و انتهداد آن يعندي
 q nو  q n  1مورد توجه قرار گيرد ،ديده مديشدود کده :اوال در
اين دوره زماني نمونهبردارد و قبل از رسيدن اولين لبه باالرونده کالک
خروجي VCOبه ميزان  q nاز فاز قبلي در اين دوره افتاده است که
بايد اضافه شود ] .[4ثانيًا در اين دوره با وجود شدمارش لبده باالروندده
آخرين کالک خروجي VCOبده ميدزان  q n  1از فداز ايدن کدالک
خارج از اي ن دوره افتاده است و به پريود بعد رفته است که بايدد کسدر
شود .بنابراين خطاد کوانتيزاسيون کل در دوره زماني نمونهبردارد nا
عبارت است از:
e(n)  q n  q n  1

(2
که در حوزه z-برابر است با:





Ez    1  z 1 Qz 

(0
که در آن ) Q(zو ) E(zبه ترتي
 q nو ) E(nاستند.

توابع تبديل در حوزه z-سيگنالااد
شكل  : 4الف) ساختار مبدل زمان به دیجیتال مبتنی بر ،GRO

شکل ( 0بيان مطال باال در يک مدل دياگرا بلوکي حلقده بداز را
نشان ميداد .بنابراين با توجه به رابطه ( 0امانطور که عنوان گرديد
خطاد فاز ناشي از کوانيزاسيون امچون مدوالتورااد سديگما-دلتداد
شکلدايشده در مرتبه اول است.
ام ددچنين رابط دده خ ددروجي مبدددل  yvو فدداز خروجددي ،VCO
] n [nبهصورت بيان مي شود:

ب) عملکرد مبدل زمان به دیجیتال مبتنی بر [9] GRO

اين مبدل سيگنال را از حوزه-زمان به حوزه-فاز ميبرد و سپس فاز
خروجي توس شمارندهاا کوانتيزه ميشود ] .[11بدين صورت که ادر
موقع ورودد  Highباشد يک سيگنال با فرکانس ثابت توليد ميشدود و
زماني که ورودد  Lowباشد حالت فاز ثابت نگه داشته ميشود .امانند
مبدل آنالو به ديجيتال مبتني بر  VCOميتوان گفت ]:[4
(4

]TIN [n]  2f groTIN [n
] 2y g [n]  q [n]  q [n  1

که ] TIN [nتغييرات فاز در زمان ] TIN [nو  f groفرکدانس نوسدان
در حالت ورودد  Highاست .مالحظه ميشدود کده ايدن سداختار نيدز
خاصيت شکلداي مرتبه اول نويز را دارا است.
شکل  :3مدل حلقه باز مبدل آنالوگ به دیجیتال مبتنی بر [10] VCO
nTs

 2 (K v x( )  f vco )d

 n [ n] 

( n 1)Ts

 2 ( K v x[n]  f vco )Ts

()4

] 2yv [n]  q [n]  q [n  1
و فرکدانس راداد  VCOاسدتTs .

که در آن  Kvو  fvcoبه ترتي بهدره
دوره نمونهبردارد و ] n [nخطاد کوانتيزاسيون است .اين روابد بدا
شرط باال بودن  OSRيعني x[n]=x(nTs)≈x(n-1) Ts :برقرار استند.
-2-2

مبدل زمان به دیجیتال مبتنی بر GRO3

ساختار پايه مبدل نوسانساز حلقود کنترلشونده بدا گيدت ) (GROدر
شکل ( 5نشان داده شده است.
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 -3-2بهكارگیری مدالسیون عرض پالس )(PWM

در نوسانسازااد آنالو  VCOبه دليل آنکه در طول يک دوره زماني
دامنه وروديشان تغيير ميکند لذا در آناا وجود مشخصه غيرخطي
انکارناپذير است که اين خود مدوج ايدجاد اارمونيک در خروجي
ميشود .براد رفع اين مشکل ابتدا سيگنال ورودد با استفاده از يک
مدالسيون عرض پالس با نمونهگيرد طبيعي ( NSPWMبه يک
سيگنال با دو سطح  Highو  Lowتبديل ميشود و سپس به نوسانساز
داده ميشود ] .[4اصول عملکرد و پيادهسازد اين مدوالسيون بر اساس
تالقي يک سيگنال مثلثي با فرکانس کارير ،که در اين کار برابر با امان
فرکانس نمونهبردارد انتخاب شده است ،با سيگنال ورودد است که
نمايش مدارد آن در ] [4آمده است .امچنين بلوک دياگرا شکل (4
بهمنظور نمايش سيگنالاا و امچنين طيف آناا در نقاط مختلف
آنالو به ديجيتال مبتني بر  VCOبا مدالسيون عرض پالس در
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ورودد ارائه شده است .امانطور که در شکل ( 4نشان داده شده
است طيف حاصل از  PWMداراد مشخصه فرکانسي مناس ترد است
و در حالت ايدهآل در محدوده باند سيگنال ايچ اارمونيک ناخواستهاد
ديده نميشود زيرا شکل زماني حاصل از ورودد فق داراد دو سطح
ولتاژد است و بنابراين فق از دو نقطه مشخصه نوسانساز استفاده
ميکند و ايچ مؤلفهد غيرخطي در نوسانساز ظاار نميشود.
امچنين شايان ذکر است که تونااد ناخواسته ايجادشده در خارج از
باند توس فيلتر ديجيتال خروجي مبدل حذف خوااد شد ].[4
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بعدد آمده است  .با بهکارگيرد شمارنده و تفريقگر در ار خروجدي و
پردازشگر حدذف ندويز متدداول در سداختارااد  MASHسديگما-دلتدا
معمولي خروجي نهايي نويز کوانتيزاسيون طبقه اول حذف خوااد شد.

شکل  :6ساختار  MASHدو طبقه با استفاده از GRO

بهعالوه براد حذف مؤلفهاداد ناخواسدته احتمدالي بدا مرتبده زوج
ميتوان از سداخدتار تفاضلدي مدتداول استفاده نمود .دراينصورت براد
خروجيااد دو پورت مثبت و منفي طبقه اول ميتوان گفت:
شکل  :5بلوک دیاگرام مبدل آنالوگ به دیجیتال مبتنی بر  VCOبا مدالسیون
عرض پالس ][7
 -4-2ساختار مبدل دو طبقه  MASHبا استفاده از GRO

از آنجاييکه مبدل آنالو به ديجيتال مبتني بر  VCOذاتدًا مرتبده اول
است ،براد به دست آوردن شکلداي نويز با مرتبهااد باالتر ميتدوان
از ساختارااد چندطبقه استفاده کرد .اولين ساختارد که براد تشکيل
ساختار چندطبقه  MASHبه ذان ميرسد ،استفاده از مبدل مبتني بر
 VCOدر طبقه اول و مبدل مبتني بر  GROدر طبقدات بعددد اسدت.
زيرا  VCOورودد آنالو را دريافت ميکند و خطاد کوانتيزاسيون آن
سيگنال زماني است که ميتواند توس مبدل مبتني بر  GROکوانتيزه
شود ] .[4اما اين ساختار داراد چند مشکل عمده است .از جمله اينکه
عد يکسانبودن طبقات موج نشدت ندويز از طبقده اول بده طبقدات
بعدد و نيز توليد مؤلفهااد غيرخطي ناخواسته نوسانساز در خروجدي
ميشود ].[4
براد رفع اين مشکل ميتوان در ورودد از مدوالسيون عرض پالس
] [4استفاده کرد و بدين ترتي در طبقده اول نيدز مديتدوان از مبددل
مبتني بر  GROاستفاده نمود .در اين کدار بددون از دسدتدادن کليدت
مبدل مرتبه دو  ،MASH 1-1که از دو طبقه مرتبه اول تشکيل شدده
است ،مورد بررسي قدرار گرفتده اسدت .شدکل ( 0سداختار  MASHدو
طبقه مبدل با استفاده از GROااد يکسدان را نشدان مديدادد .بدراد
يکسانسازد طبقه اول و تبديل آن به  ،GROکده در کاراداد پيشدين
عمومًا آنالو و مبتني بر  VCOبودند ،امانطدور کده ديدده مديشدود
سيگنال آنالو ورودد با استفاده از مدوالسيون عرض پدالس بده يدک
سيگنال زماني دو سطح تبديل شده و به مبدل طبقه اول داده ميشود.
سپس خطاد کوانتيده سازد طبقه اول توس بلوک  Errorمحاسدبه و
به طبقه دو داده ميشود (توضيح عملکرد ايدن بلدوک در زيدر بخدش

Serial no. 74

(-6الف)







(-6ب)







1
]x 1, p [n ]  q 1, p [n ]  q1, p [n  1
2

y 1, p [n ] 

1
]x 1,n [n ]  q 1,n [n ]  q1,n [n  1
2

y 1,n [n ] 

و براد خروجيااد دو پورت مثبت و منفي طبقه دو داريم:
(-7الف)
(-7ب)













1
]x 2, p [n ]  q 2, p [n ]  q 2, p [n  1
2

y 2, p [n ] 

1
]x 2,n [n ]  q 2,n [n ]  q 2,n [n  1
2

y 2,n [n ] 

امچنين اگر از معادالت فوق تبديل z-گرفته شود:
(-8الف)



(-8ب)



(-8ج)
(-8د)



1
) x ( z )  (1  z 1 )q1, p ( z
2 1, p

Y1, p ( z ) 



1
) x (z )  (1  z 1 )q 1,n (z
2 1,n



) )q 2, p (z



1
) x 2,n (z )  (1  z 1 )q 2,n (z
2

1



Y 1,n (z ) 

1
x 2, p (z )  (1  z
2



Y 2, p (z ) 

Y 2,n (z ) 

حال با توجه به رواب فوق و انتخاب توابع حذف نويز NCF1=z-1 :و
) NCF2=(1-z-1و اينکه )   x 2 ( z ) =  q1 ( zميتوان معادله خروجي را
به دست آورد:

Y out (z )  Y 1, p (z ) Y 1,n (z )  NCF1
 Y 2, p (z ) Y 2,n (z )  NCF2

()9





1
x (z )  x 2,n (z ) z 1
2 2, p
1
 z (1  z 1 )2 q 2, p (z )  q 2,n (z ) 
2
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ساختار معرفيشده اگر چده مشدکل غيرخطدي بدودن را بددا يددک
پياده سازد سازگار کااش مقياس تکنولوژد حل کرده است ،امدا تدوان
تفکيک خدوبي ندارد .براد افزايش توان تفکيک اين سداختار مديتدوان
بهجاد استفاده از  GROبا يک فاز خروجي از يک نوسانسداز حلقدود
چند فداز اسدتفاده کدرد .در روشاداد پيشدين اسدتفاده شدده بددراد
کوانتيده سدازد نوسدانسداز چندد فداز ،امچدون ] [4و ] ،[15از يدک
شمارنده براد ار فاز نوسانساز استفاده شده است که داراد پيچيدگي
مدارد و توان مصرفي زيادد اسدت .در ادامده و در بخدش بعددد يدک
روش مؤثرتر جهت بهبود توان تفکيک بيان خوااد شد.

افزایش توان تفکیک ساختار ... MASH

1
2
 2 K vT s 
2

(13

طبق ] [12تدوان ندويز کدوانتيزاسيون بدا شکلدادي مرتبه دو به-
صورت زير به دست ميآيد:
5

 1 


 OSR 

(11

2

 

4
60

Pq  

از آنجا که شمارنده لبهااد مثبت را ميشمارد ،ميتوان بدراد ايدن
مبدل گفت ،  =2π :پس نهايتًا خطاد کوانتيزاسيون بهصورت زير بده
دست ميآيد:
5

(12

 -1-4-2محاسبهی خطای كوانتیزاسیون

P 

 1 


 OSR 

2

 2 

4
60

Pq  

مطابق شکل (- 4الف خطاد کوانتيزاسيون طبقه اول کده وارد طبقده
دو ميشود .در ار دوره نمونهبردارد  q, gro i iمقدار فاز از ابتداد

بدين ترتي براد نسبت سيگنال به ندويز کوانتيزاسديون مديتدوان
گفت:

ار دوره نمونه بردارد تا اولين لبه باالرونده سديگنال خروجدي از
طبقه اول تعريف ميشود .بنابراين اين خطا را ميتدوان بدهعندوان يدک
سيگنال زماني محاسبه کرد .بهامينمنظور بلوک  Errorدر شدکل (0
از سيگنال خروجي  GROطبقه اول و کالک استفاده ميکند .سديگنال
خطاد خروجي اين بلوک ( GRO-Q-errorاز لبه باالروندده کدالک در
ار دوره شروع و با اولدين لبده بداال روندده سديگنال خروجدي از GRO
خاتمه مييابد که در شکل (-4الف اين موضوع نشان داده شده اسدت.
جهت محاسبه اين زمان ميتوان از مدارااد ساده و متداول آشکارساز
فاز-فرکانس ( PFDاستفاده کرد کده يدک نمونده آن در شدکل (-4ب
آمده است ].[4

(10

GRO

)SQNR  6.02log 2 (2 ATs f gro )  11.4  50log(OSR

 -5-2ساختار پیشنهادی جهت بهبود توان تفکیک
يک روش مؤثر براد افدزايش تفکيدکپدذيرد آن اسدت کده عدالوه بدر
شمارش خروجي اصلي از خروجدي چنددفازه نوسدان سداز و تغييدرات
فازااد امه گيتااد درون نوسانسداز حلقدود طبقده آخدر اسدتفاده
گردد .در ] [4و ] [15براد ار فاز يک شمارنده جداگانه استفاده شدده
است که در آناا بهدليل افزايش تعداد المانادا تدوان مصدرفي زيدادد
مصرف شده و سطح تراشه موردنياز نيز باال ميرود.
در طرح پيشنهادد پس از نوسانساز طبقه آخر از مدار شدکل (8
استفاده خوااد شد که در آن با استفاده از يک شدمارنده تغييدرات فداز
خروجي اصلي شمرده ميشود .بهعالوه در پايان ار دوره نمونهبدردارد
يک رجيستر حالت فازااد داخلي را ثبت ميکند ].[12

(الف

(ب
شکل  :7الف) نمایش و محاسبهی خطای كوانتیزاسیون ،ب) مدار آشکارساز
فاز-فركانس ( )PFDمحاسبهگر خطای كوانتیزاسیون ][9

 -2-4-2نسبت سیگنال به نویز كوانتیزاسیون
براد به دست آوردن نسبت سيگنال به نويز کوانتيزاسيون براد ساختار
شکلداي چندطبقه فرض شود ورودد آنالو ) x(t)=Asin(wtباشد در
اين صورت طبق ] [2توان سيگنال بهصورت زير به دست ميآيد:

Serial no. 74

شکل  :8ساختار پیشنهادی جهت بهبود توان تفکیک

براد مثال و بدون از دست رفتن کليت براد يک  GROبا پنج فداز
شکل موج فازااد خروجي در شکل  4نشان داده شده است .شدمارنده
لبهااد مثبت فاز اول را شمارش ميکند که معادل با  2πفداز اسدت ،و
ار دوره تناوب به ده قسمت يعني سطح فاز کوانيزاسديون جديدد π /4
تقسيم شده است .نتيجه اينکه  LSB5برابر  π /4خوااد بود.
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افزایش توان تفکیک ساختار ... MASH

 2Nو سپس جمع آن با خروجي بلوک مبدل فاز-به-حالت بدا آن عددد
نهايي معادل اين طبقه به دست مي آيد .البته  LSBطبقده اول نيدز 2π
است پس عدد حاصل از طبقه اول نيز بايد در ده ضرب شود.

شکل  :9حالتهای ممکن فاز ثبتشده برای یک  GROبا پنج فاز

در جدول ( 1کليه ده حالت ثبتشده در رجيستر و نيز معادل فداز
درونيابيشده بهصورت ضدري عدددد از  π /4مشدخ شدده اسدت.
وظيفه بلوک مبدل فداز-بده-حالدت ( Phase to Stateدر شدکل  8نيدز
تشخي و توليد امين عدد است و جدول مدذکور نيدز عمدال جددول
حقيقت و کارکرد آن را نشان ميداد.
مددار پيشنهادد مبدددل فدداز-بده-حالدت ،کده بدهراحتدي توسد
تکنيکااد ساده مدارااد منطقي و توس چند گيدت  NANDو يدک
 Encoderپيادهسازد است ،در شکل  13آمده است.
جدول  :1حاالت ممکن ثبتشده در رجیستر و ارزش معدل آنها
ارزش

حالت

3

13333

1

11333

2

11133

0

11113

5

11111

4

31111

0

33111

4

33311

8

33331

4

33333

با افزايش فازااد خروجي کافي است که تعداد گيتاداد  NANDبده
امان تعداد افزايش يابد .اين در حالي است که در طرحااد پيشنهادد
پيشين امچون ] [4و ] [15امانطور کده در شدکل ( 11نشدان داده
شده است ،در ار فاز از يدک شدمارنده اسدتفاده شدده اسدت و پدس از
پردازش بر رود خروجي آن شمارندهاا مقدار خروجي نهايي به دسدت
ميآيد و نيز با افزايش تعداد فازااد خروجي ميزان شمارندهاا و حجم
پردازش افزايش مييابد.
طبق شکل ( 8در محاسبه خروجي ،از آنجاييکه عددد خروجدي
شمدارنده  2Nبرابر(در اين مثال 13برابر عددد خروجدي بلدوک مبددل
فاز-به-حالت ارزش دارد ،بنابراين با ضرب خروجي شمارنده در ضدري

Serial no. 74

شکل  :10مدار پیشنهادی مبدل فاز-به-حالت

در ادامه با استفاده از رواب حاکم بر اين مبدلادا ادعداد فدوق اثبدات
ميگردد .معادله ( 1رابطه حاکم بين خروجي يدک مبددل آندالو بده
ديجيتال مبتني بر  VCOرا نشان ميداد ،به طريق مشدابه بدراد يدک
مبدل با يک  N ،VCOفاز ميتوان گفت ]:[2







N
] x [n]  q [n]  q [n  1
2

()44

بهسادگي ميتوان پيبرد براد يک  GROبا  Nفاز:







N
]T [n]  q [n]  q [n  1
2 IN

()45

yv [n] 

y g [n] 

شکل  :11مدار مبدل فاز -به -حالت استفادهشده در ] [9و ][13

معادالت فوق براد مبدلاايي با  LSB=2π/Nاست اما ساختارد که در
ايدن کدار در طبدقدده دو استدفدداده شددده اسددت شکددل  12داراد
 LSB= π/Nاست .پس معادالت حاکم بر ساختار مدوردنظر بده صدورت
زير خوااد بود:
(-46الف)
(-46ب)
(-46ج)









1
]x [n]  q1, p [n]  q1, p [n  1
2 1, p

y1, p [n] 

1
]x 1,n [n ]  q 1,n [n ]  q1,n [n  1
2

y 1,n [n ] 









][n]  q 2, p [n]  q2, p [n  1

x2, p



N



y2, p [n] 
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(-46د)





][n ]  q 2,n [n ]  q2,n [n  1

با توجه به روابط فوق و انتخاب
رابطه خروجی زیر به دست میآید:



x 2,n

N



افزایش توان تفکیک ساختار ... MASH
Yout ( z )  Y1, p ( z )  Y1,n ( z )  NCF1

y 2,n [n ] 

 Y2, p ( z )  Y2,n ( z )  NCF2

 NCF1=2Nz-1و )NCF2=(1-z-1





1
 x2, p ( z )  x2,n ( z ) z 1

N
 z (1  z 1 )2 q 2, p ( z )  q 2,n ( z ) 


()47

شکل  :12ساختار نهایی با روش پیشنهادی

 -1-5-2نسبت سیگنال به نویز ساختار  MASHبا روش پیشنهادی
امانطور که بيان شد در ساختار پيشنهادد  LSBاز  2πبه  π/Nبهبود
يافته است ،پس براد توان نويز کوانتيدهسازد ميتوان گفت:
5

(18

4     1 
2

  

60  N   OSR 

Pq  

بنابراين براد  SQNRاين ساختار ميتوان گفت:
(14

)SQNR  6.02log 2 (4 ATs Nf gro )  11.4  50log(OSR

 -3نتایج شبیهسازی
به کمک ندر افدزار  MATLABو  CPP-SIMشدبيهسدازد بدراد يدک
سداخدتار بدا فدرکدانس نمدوندهگيدرد ،433MHzفدرکداندس ورودد
GRO ،1/28MHzاايي با فرکانس  2GHzو پهناد باند  23MHzبدراد
ساختار مرجع و در سه حالت تکفاز ،پنجفاز و پانزدهفاز براد سداختار
ارائهشده در اين مقاله انجدا شدده اسدت .شدکل  10سديگنال زمداني
حاصل از شبيهسازد ساختار مرجع و شدکلاداد -15الدف-15 ،ب و
-15ج ،بده تدرتي سيگدنال زماني حاصدل از سداختار ارائدهشدده بدا
حاالت تکفاز ،پنجفاز و پانزدهفاز را نشان ميداد که بهوضوح ميتوان
ديد توان تفکيک بهبود يافته است.

Serial no. 74

اما براد مقايسه بهتر از خروجياا  FFTگرفته شدده اسدت شدکل
 FFT 14خروجي دو ساختار را با ام نشان ميداد .امانطور که
از اين شدکل پيداسدت سداختار پيشدنهادد نسدبت سديگنال بده
نويز) (SNRبهترد دارد و افزايش تعداد فازاا موج بهبود نسبت
سيگنال به نويز ميشود .نتايج بهدستآمده براد مقايسه بهتر در
جدول 2آورده شده است .مالحظه ميشدود که بدا افزايش تعدداد
فازاا به پانزده ميتدوان بده  5/05بيدت بهبدود در  ENOBرسديد.
نکتهد ديگرد که از اين نتايج معلو ميگردد اين است که مقادير
 SNDRو  SNRبسيار به ادم نزديدک است کده نشان ميداد اثر
غيرخطي نوسانسازاا بهخوبي در خروجي حذف گرديده است.
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افزایش توان تفکیک ساختار ... MASH

(ب)
شکل  :13شکل موج دیجیتال خروجی حاصل از ساختار  MASHمتداول

(ج)
شـکل  :14شکـل مـوج دیجیتال خـروجی حاصل از ساختار MASH
ارائهشده در حاالت :الف) تکفاز ،ب) پنجفاز ،ج) پانزدهفاز
(الف)

شکل  FFT :51خروجی از ساختار مرجع ] [8و ساختار پیشنهادی با فازهای مختلف

Serial no. 74
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افزایش توان تفکیک ساختار ... MASH

جدول  :2مقایسه نتایج بهدستآمده
روش پيشنهادد با N=15

روش پيشنهادد با N=5

روش پيشنهادد با N=1

روش مرجع][8

77/7

77/3

ساختار

پارامتر

77/2

72/7

)SNR(dB

77/1

96/4

79/4

71/7

)SNDR(dB

12/78

11/38

9/21

7/49

)ENOB(bit

73

73/7

76/7

76/7

) SNR(dBبهدستآمده از رابطه تحليلي (16

امچنين آناليز فوريه سيگنال  PWMتوليدشده براد ايدن کدار کده
داراد فرکددانس حامددل  433MHzبددا حددداکثر فرکددانس ورودد يعنددي
 ،23MHzبا نر افزار  MATLABانجا شده است و نتيجه در شدکل 10
نشان داده شده است که مشخ ميسازد ايچ مؤلفهد ناخواستهاد در
باند سيگنال تشکيل نميشود.

بهکمدک FFT

براد نوسانسازااد حلقود عملي است ] .[14شکل 14
طيف خروجي يک مبدل با پنج فاز و فرکانس ورودد  13MHzرا در دو
حالت با نويز فاز و بدون نويز فاز نشان ميداد .امدانگونده کده ديدده
ميشود نويز فاز در فرکانسااد پايين موج افزايش سطح نويز شدده
است و در نتيدجه مقددارد  SNRرا کدااش مديدادد کده بدراد ايدن
شبيهسازد  SNRبه ميزان  0/0دسيبل کااش يافته است.
 -2-4اثر ناهمسانی
در عمل زمان انتقال سلولااد يک نوسانساز يکسدان نبدوده کده ايدن
موج ايجاد اختالف در بين سلولاا و امچندين GROادا مديشدود.
براد بررسي اين موضوع شبيهسازد براد يک مبدل  MASHبا پنج فاز
و شراي قبل انجا شده است .شکل ( 18نتيجه شبيهسدازد را بدراد
درصد انحراف معيارااد ناامسانيااد مختلف نشان ميداد.
 -3-4اثر غیرخطی

شکل  :11اندازه هارمونیکهای مختلف سیگنال PWM

 -4بررسی اثرات غیرایدهآل
 -1-4اثر نویز فاز

امانطور که در قسمت  0-2گفته شد ،نوسانسازااد کنترلشونده بدا
ولتاژ داراد مشخصه غيرخطي استند .اما ورودد  GROيدک سديگنال
دو سطح است و امانطور که در شکل  14نشان داده شده است ،فق
از دو نقطه مشخصه  VCOاستفاده ميشود .پس مؤلفهاداد غيرخطدي
در اين مبدل تأثيرد ندارد.

بدراد بدررسي ندويدز فداز فدرض مديشدود  GROداراد نويدز فاز
 43dB/Hzدر فدرکاندس انحراف  1MHzاست ،که اين يک مقدار عملي

شکل  FFT :17خروجی از یک مبدل با پنج فاز و در دو حالت با نویز فاز و بدون نویز فاز
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شکل  SNR :51خروجی یک مبدل پنجفاز برحسب درصد ناهمسانی

 SNRآورده شده است که مالحظده مديشدود در حالدت تفاضدلي
مقادير بسيار بهام نزديک استند.

 -5نتیجهگیری

شکل  :19مشخصه فركانس -ولتاژ یک GRO

امچنين در اين مبدل اثر مؤلفهااد غيرخطي در خروجي بدا يدک
سداختار تفداضلي کدااش گدرديده اسدت .بدراد اثبدات ايدن موضدوع
شبيه سازد يک ساختار تفاضلي و يک ساختار غيرتفاضلي با شراي (با
امان مشخصات قبل انجا شده است .شکل ( FFT 23خروجي اين
دو حالت را نشان ميداد .مالحظه ميشود سداختار تفاضدلي موجد
حذف مؤلفه ناخواسته شده است .در نموداراا مقادير  SNDRدر کندار

در اين مقاله يک روش کارآمد جهت افزايش توان تفکيک مبددل
آنالو به ديجيتال شکلداي چندطبقه  MASHارائه و بدا روابد
رياضي و شبيهسازد اثبات گرديد .نتدايج حاصدل از شدبيهسدازد
براد يک  MASHدوطبقه با استفاده از  GROبهبود توان تفکيدک
را بهخوبي نشان ميداد و ديده شد ميتوان با افزايش تعدداد فداز
به توان تفکيکااد بهتر دست يافت .ساختار مطرحشده بدرخالف
ساختارااد قبلي فق نياز به يک شمارنده دارد بندابراين افدزايش
فاز تأثير زيادد در توان مصرفي ندارد.

شکل  FFT :20خروجی از یک مبدل با یک فاز و در دو حالت تفاضلی و غیرتفاضلی
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