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هـای هـای ضـبط سـیگنالاسـتفاده در بخـش جلـویی میکروسیسـتم برایین، مصرف با نویز پاینده لگاریتمی کمکنیک تقویت این مقالهدر  ده:یچک
مصـرف در شـده، عملکـرد کـمهـمان کاشتــوالی الــو تخریـب آن در حـ منظور جلوگیری از افـزایش دمـای بافـتپتانسیل، ارائه شده است. به-زیست

محقـق شـده و از سـاختار  خطـی-ایهـای تکـه. مشخصه لگاریتمی با استفاده از تقریـباستهای ثبت سیگنال عصبی، بسیار حیاتی و مهم سیستم
ولتـاژ لگاریتمی، موجب حـذف  کنندهشده در تقویتگرفتهر کاضلی بهاکننده استفاده شده است. ساختار تمام تفسازی تقویتجمع موازی برای پیاده

حـذف  کارو سـاز از ، DCباشد. بـرای حـذف آفسـت خروجی به هر دو صورت جریان و ولتاژ را دارا می توانایی تولید شود. این ساختارمی حالت مشترک
سـازی مـدار توسـط سازی شده است. پیـادهشبیه ماسسی µm 18/0کننده لگاریتمی در فناوریاستفاده شده است. تقویت آفست در حلقه فیدبک

بـه  شـدهدادهو نـویز ارجـاع   Hz ۶۰-۵۰در فرکـانس  dB 2/130به میـزان  CMRR، یینماجاسازی پس از صورت پذیرفت. نتایج شبیه یینماجارسم 
 V ۲/۱برای یک منبع تغذیه  Wµ ۹۶/۳ه لگاریتمی کننددهد. توان مصرفی تقویترا نشان می kHz ۱۰-Hz ۱/۰در پهنای باند rmsVµ ۲۲/۳ورودی 
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Abstract: In this paper a low-power, low-noise logarithmic amplifier is presented in order to use in the front-end of bio-potential 
recording microsystems. To avoid increasing the temperature and so destruction of the surrounding tissue, low-power performance is 
critical. The logarithmic characteristic is obtained by using the piece-wise linear approximation and the parallel summation topology. 
This structure is capable to generate both current and voltage outputs. The offset cancellation mechanism in the feedback loop has 
been employed to remove the DC offset. The amplifier has been simulated in a 0.18 µm CMOS process. Implementation of the 
circuit is done by drawing the layout. The post simulation results demonstrate a CMRR of 130.2 dB at 50/60 Hz and an input referred 
noise of 3.22 µVrms in a band width of 0.1-10kHz. The power consumption is 3.96 µW from a 1.2 V power supply.  
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  مقدمه - ۱
ها در مغز، طیف وسیعی توانایی نظارت همزمان فعالیت الکتریکی نورون

هـای مغـزی، های بالینی و پزشکی را از طریـق مطالعـه فعالیـتالشاز ت
ای ـهــمـا و سیستـــدارهـــریع مـت ســـا پیشرفـــت. بـــم آورده اســـراهـــف

پزشـکی قابـل  ١هـایپزشـکی در طـول چنـد سـال اخیـر، افـزاره-زیست
های عصـبی و عضـالنی) اال (مانند حسگرها و محرکـارایی بـکاشت با ک
 ]. ۱[ اندی نوین ایفا کردهتری در پزشکنقش مهم

مل درمان ناشنوایی با استفاده های تحریک عصبی شاسیستم-ریز
سیستم مجـرای حلزونـی، دسـتگاه تنظـیم ضـربان قلـب، -ریز از کاشت

می پروتزهـا و برای بازگرداندن بینایی به نابینایـان و تمـا پروتزهای بینایی
ای حرکتـی یـا هـبخشی که بـرای درمـان معلولیـتهای توانسیستم-ریز

 باشـند. قابـل کاشـتاند، گواه بر این ادعا  میمدیریت درد ساخته شده
 و وزن ابعـاد، نظـر از ممکن حد تا که کندمی ایجاب هاسیستم این بودن
مالحظـاتی  هـاسـاخت آن یصورت گیرد و بـرا یسازنهبهی مصرفی توان

ضـعیف نظر گرفته شود. بـا توجـه بـه دامنـه  متناسب با طبیعت بافت در
ــیگنال ــبس ــای عص ــیگناله ــه س ــت ک ــتی الزم اس ــای دریاف ــده از ه ش

انـدازه کـافی دیجیتال شـدن و همچنـین پـردازش، بـهالکترودها قبل از 
 منظور حـذف نـویز و آفسـتفیلترینگ مناسبی به تقویت شده و عملیات

DC هـای عصـبی پیـام صورت پذیرد. الکترود-شده در سطح بافتایجاد
موسـوم  ٣یـا اسـپایک ٢لکتریکی که به پتانسیل عملهای ادر قالب پالس

صورت درون  توانند به هر دوها مین پتانسیلشوند. ایهستند منتقل می
  گیری شوند.سلولی و خارج سلولی توسط میکروالکترودها اندازه

تـرین یکی از پر چالش) ENAP( 4های عمل خارج سلولیپتانسیل
ا دارای دامنـه و هـن سـیگنال. ایها در یک ضبط عصبی هستندیگنالس

بـا سـطح نـویز پـس  kHz10-1و   µV500-50 ترتیـببازه فرکانسی بـه
که وابسـته بـه فاصـله بـین نـورون  ]۲باشند [می µV10-5د زمینه حدو

  ].۳[ استفعال و الکترود ثبت 
 تـرینپتانسـیل  بـا فرکـانس پـای-های زیستنوع دیگری از سیگنال

در شـوند. نامیده مـی )LFP( 5یدان محلیپتانسیل م)، Hz۲۰۰ تر ازکم(
 از ناحیه یک در هانورون از زیادی تعداد همزمان فعالیت از ها LFP واقع
و  mV1 ای به بزرگیها دارای دامنه. این سیگنال]۴[ شودمی ناشی مغز

   .]۵[ هستند Hz۲۰۰-۱۰ محتوای فرکانسی

ــ  ســیم،هــای بــیهــای عصــبی از طریــق لینــکقال دادهـبــرای انت
منظـور اسـتفاده بایست ابتدا دیجیتال شوند. بههای عصبی میسیگنال

ــرخ دا ــماز ن ــوریتمده ک ــر، الگ ــاهش دادهت ــای ک ــوریتم  ه ــل: الگ از قبی
ــرژی ســیگنال ] و LFP (]۶( هــای پتانســیل میــدان محلــیتشــخیص ان

طــور رونـد. در مــواردی بــهکــار مــیبـه ]۷الگـوریتم تشــخیص اســپایک [
رای پـردازش و تحلیـل ـذکور بــل مـر دو سیگناـهات ـزمان، به اطالعهم

کننـده لگـاریتمی، ازی تقویـتـسـردهـت فشــاهیــدلیل مهـب نیاز است.
هـای ردازش سـیگنالـدر پـ ردهـتور گسـطهـایی بـهدهـکننچنین تقویت

  شوند.استفاده می وسیع پویایی محدودهپزشکی، با -زیست

 به مـواردی توانمی ،ندهکنهمچنین از دیگر کاربردهای این تقویت
ــل  ــیگنالاز قبی ــت س ــتتقوی ــعیف دریاف ــای ض ــط ه ــز توس ــده از مغ ش

 دارای پهنای باند کـمپزشکی -های زیست]، سیستم۸[ میکروالکترودها
]، پـردازش ۱۰پزشکی قابـل پوشـیدن [-های زیست]، مانند سیستم۹[

پــالس ] ، ۱۱منظــور کاشــت حلــزون گــوش [هــای شــنوایی بــهســیگنال
خـون  موجـود در غلظـت اکسـیژن میـزان یگیـربرای اندازه هامتر اکسی

 ]۱۳الکتریکی [جی امپـدانس در تحلیـل امپـدانس بیـوسنو طیف ]۱۲[
  اشاره نمود.

بـا تـوان نـویز کننده لگاریتمی کمطراحی یک تقویت ،در این مقاله 
بخـش کننـده قابـل اسـتفاده در مصرفی کم ارائه شده است. این تقویت

ــ ــتمـج ــلویی سیس ـــه ـــای ضب ــبی، ـط سیگن ــال عص ــورهـب ــت  منظ تقوی
 دریــافتی از الکترودهــا هــای عصــبی و همچنــین کــاهش دادهالســیگن
  است.
  یر تشکیل شده است:های زاین مقاله از بخش 

 کنـد.کننده لگاریتمی را توصیف میپیشنهادی تقویت ساختار  ۲بخش 
 ۴در بخـش شـرح داده شـده اسـت.  ۳حذف آفسـت در بخـش  سازوکار

شـده  نـویز مطـرحو کـممصـرف کننده محـدود کـمروش طراحی تقویت
گیـری نتیجه در نهایت بحث شده و ۵سازی در بخش نتایج شبیه است. 

 .  است ۶در بخش 

 کننده لگاریتمیتقویت - ۲
تواند کننده لگاریتمی میقویتسازی تهای متفاوتی برای پیادهتوپولوژی

اسـت  ٦مقاومت انتقـالید مبتنی بر آن جمله، رویکر  کار برده شود. از  به
]، P-N ]۱۴یک دیـود پیونـد ی نمایی بین جریان و ولتاژ در که از وابستگ

شـده در ناحیــه ] یـا یـک ماسـفت بایـاس۱۵قطبـی [یـک ترانزیسـتور دو
. این روش نسبت بـه تغییـرات فرآینـد و کندمی استفادهوارونگی ضعیف 

رآیند ـای فــهـدر گوشـه ازیـسـن شـبیهـبنابرای دما بسیار حساس است.
طراحـی کند که قابـل قبـول نیسـت. وری نتایج متفاوتی را ایجاد میآفن

مـاس بـا ترانزیسـتورهای آوری سـیهـای لگـاریتمی در فـنکنندهتقویت
کـه مشخصـه نمـایی یـا لگـاریتمی  ده در ناحیـه اشـباعشبایاس ماسفت

ابع کـه مشخصـه تـ اسـتسـازی متـوالی بر اساس سـاختار آشکار  ندارند
. کنـدسـازی مـیپیـاده ٧خطی-ایتکه هایصورت تقریبلگاریتمی را به

ل ـقابـ  ٩ریـسـ-خطـی تقریـبو  ٨در دو نـوع جمـع مـوازی این سـاختار
  . ]۱۶،۱۷[سازی است پیاده

ــن  ــهدر ای ــدهیــک تقویــت ،مقال ــاده کنن ــرای پی ــازی لگــاریتمی ب س
 ایجـاد بـرای ]۱۷[ بـر اسـاس سـاختار جمـع مـوازی مشخصه لگاریتمی

 سیگنال خروجی متناسب با لگاریتم سـیگنال ورودی ارائـه شـده اسـت. 
-را نشان مـی کننده لگاریتمی جمع موازینمودار بلوکی تقویت ۱شکل 

-هـای تکـهدهد. در این ساختار مشخصه لگاریتمی با استفاده از تقریب
کننـده ودار بلـوکی تقویـتمـن ۲. در شـکل آیـددسـت مـی خطی به-ای

  . دی ارائه شده استلگاریتمی پیشنها
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 تفاضلیتمام  ١٠کنندهکننده محدودطبقه تقویت پنجاز این ساختار 
ورودی در حلقـه  DC حـذف ولتـاژ آفسـت مـداربا بهره ولتـاژ بـاال و یـک 

دارای  کننـدهکننـده محدود بک تشکیل شده است. هر طبقه تقویتفید
 بـه هر دو خروجی تفاضلی جریان و ولتاژ است. ولتاژ تفاضلی هـر طبقـه

ــ هـطبقــ ـــبع ــیـدی عب ـــشــور داده م ــلی روجـت خـــود و در نهای ی تفاض
های تفاضلی طبقات بـه یـک گـره جریان .ندککننده را ایجاد میمحدود

ولتـاژ لگـاریتمی را  شده و با گذر از یـک بـار مقـاومتی کننده اعمالجمع
 قه تشکیل یافته است وطب N این ساختار از کهآنجاییکنند. ازتولید می

ا برای کـاهش یابد؛ لذطور خطی با تعداد طبقات افزایش میتوان کل به
بایست توان مصـرفی هـر سـلول بهـره کننده میتوان مصرفی کل تقویت

  کاهش یابد.

  کننده لگاریتمیاساس کار تقویت - ۱- ۲
خطی با غیر متوالیخطی متشکل از طبقات - ایمعماری تقریب تکه

کننده با بهره کننده محدود . هر طبقه، یک تقویتبهره دوگانه است
کنندگی دوگانه است که دو حالت کاری عملکرد بهره و عملکرد محدود

 کننده در حالت بهرهکم، تقویت با دامنه یورود یهاگنالیس یبرا دارد.

A ك مقدار ثابتیبه  یگنال ورودیکه سنیکند تا اعمل می kE رسد. می
کننده برخورد، تقویت از نقطه و بعد یورود ش دامنهیج و با افزایتدربه

کننده ناگهان به تقویت یشود و خروجوارد حالت محدودکنندگی می
  .شودمحدود می kE×A  ولتاژ حداکثر

نشـان  کننـدهکننده  محـدودك تقویتیمشخصه انتقال  ۳در شکل 
 ن مقالـهـدر ایـ دـیان شــگونه که در بخش قبل بهمانداده شده است. 

خطـی از -ایمشخصه لگاریتمی با روش تقریب تکهسازی منظور پیادهبه
  ساختار جمع موازی استفاده شده است. 

  

 
  کننده لگاریتمی جمع موازیمودار بلوکی تقویتن: ۱شکل 

  

 
  

 سازوکارهمراه گاریتمی تمام تفاضلی پیشنهادی بهکننده لتقویت :۲شکل 
 DC حذف آفست

  

 
  کنندهکننده محدود مشخصه انتقال یک تقویت :۳شکل 

  

های متوالی تشکیل شده است که هر بلوک، این ساختار از بلوک
). در این نوع ۱است (شکل  A کننده با بهرهکننده محدودیک تقویت

های سیستم های بلوکموع خروجیاز مج نهاییکننده، خروجی تقویت
های ورودی با دامنه کم، ازای سیگنال آید. در این ساختار بهمی وجودبه
تدریج با افزایش سیگنال ورودی به شوند و بهبقات وارد فاز بهره میط

ایستد و ای خواهیم رسید که آخرین طبقه از تقویت کردن باز مینقطه
ور با افزایش دامنه ورودی، طشود. همینکنندگی میوارد فاز محدود

سمت اولین طبقه اتفاق رین طبقه بهـترتیب از آخ وندگی بهشمحدود
  شوند.کنندگی میافتد و طبقات یکی پس از دیگری وارد فاز محدودمی

با  که لگاریتمیاریتمی در محور نیمهلگ مشخصه انتقال تابع
داده نشان  ۴در شکل  سازی شده استهای خطی پیادهاستفاده از تکه

ختلف در کننده لگاریتمی، برابر شیب قطعات مهره تقویتب .شده است
کننده ی طراحی تقویتها. یکی از الزمهاست خطی- ایمنحنی تکه

ای ریاضی بین خروجی مدار و دست آوردن رابطه لگاریتمی به
نظر از ساختاری خاص، رابطه بین صرف پارامترهای طراحی است.

   ید.آ) به دست می۱ورودی و خروجی لگاریتمی از رابطه (

)1(                                         log
intercept

log( )in
slop

VV K
K

   

ترتیــب شـیب و نقطـه تقـاطع تــابع  بـه interceptKو  slopeK در ایـن معادلـه
  باشند.انتقال لگاریتمی می

 logV برابر نسبت تغییرات خطی در که شیب خروجیبا توجه به این 

) slopK( توانیم تابع شـیب خروجـیمی است inV در به یک دهه تغییرات

  :استزیر  صورترا گسترش دهیم که به

)2 (                                                     
10

( 1)
log (A)

K
slop

A EK 
                                    

ام دو معادلـه بـا ادغـ)، interceptK( برای به دست آوردن نقطه برخورد
  فوق داریم:

)3(                               log 10
10 int

( 1) log ( )
log (A)

K in

ercept

A E VV
K


                              

 
در نقـاط گـذر شـناخته  ولتاژ خروجی متناظر با ورودی کهآنجاییاز

انتخـاب قطـه گـذر ن k را در یکـی از ایـن logVو  inV توانیمشود، میمی
  کامل شود. قبل کنیم تا معادله
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، نقطـه )۳(گـذاری در رابطـه جایبا استفاده از یکی از نقـاط گـذر و 
  شود.حاصل می) ۴(صورت معادله برخورد به

)4                     (                              intercept 1(N )
1

K

A

EK

A




    

  نده محدودکننده است.کنتقویت تعداد طبقات N در رابطه اخیر
) معادله ولتاژ لگاریتمی از رابطه ٤) و (٢نهایت با استفاده از روابط (در 

  آید.) به دست می٥(

)5      (  log
( 1) 1log( ) ( 1) (N )

log(A) 1
K in

K
K

A E VV A E
E A


    


  

  

  
  

                                         ]۱۷لگاریتمی [: مشخصه انتقال تابع لگاریتمی در محور نیمه۴شکل 

 DC حذف آفست -3
پتانســیل -کننــده زیســته بحرانــی و مهمــی کــه طراحــان تقویــتلئمســ

دلیـل تـأثیر  اسـت. بـه DC مجتمع بـا آن مواجـه هسـتند حـذف آفسـت
بــا  بزرگــی DC اژ آفســتـالکتــرود، ولتــ-کتروشــیمیایی در رابــط بافــتلا

جـاد افت و الکتـرود ایـدر محل اتصـال بـین بـ±  mV۵۰ ای حدوددامنه
صبی ـنال عــتاژ سیگــه ولــتـر از دامنـشود که چنـدین مرتبـه بـزرگمی

  .]۶[ گیری شده استاندازه
ده ـکننـویتـدر ورودی تقـ زرگیـای بــورهــزیستـرانـت هـکآنجاییاز 

س ورودی ـذا امپدانـــد؛ لـــونـــشاده مــیـز استفـــمنظــور کــاهش نویــبــه
نیسـت. از ی بـزرگ افاندازه کبه کننده برای حذف این ولتاژ آفستتتقوی

ــه طرفــی ــ تفاضــلیبهــره  دلیــلب ده محدودکننــده، ـکننــویتـاالی تقـــب
باعث اشباع خروجـی و  کنندهولتاژ آفست در ورودی تقویتترین کوچک

شـده و محـدوده پویـایی را محـدود کننـده های داخلی تقویـتحتی گره
کننـده ورودی، در طراحـی تقویـت DC ند. بنـابراین حـذف آفسـتکمی

  ].۱۰[ ننده ضروری استدکمحدو

 یـا AC تـزویجالکترود نیاز بـه یـک -در رابط بافت بزرگ DC آفست

بـا  RC ها از فیلترهای].  برخی از این روش۱۸مدار حذف آفست دارد [
 اهـم کـه بـا اسـتفاده از  ترانزیسـتور ۱۲۱۰بـه انـدازه های بزرگ (مقاومت

 کننـد.ده میاستفا DC شوند) برای سد کردن مؤلفهساخته می ماسفت

 هایها این است که برای تقویت سیگنالعیب اولیه بسیاری از این روش

LFP )Hz300-1 (] ۱۹مناسب نیستند .[  
  ین، فرکـانس قطـع پـایمجـزا ا قطعات الکترونیکیـب سازیدر پیاده

با توجه به  .شودمیتنظیم  استفاده از یک خازن خارج تراشه باراحتی به
ین بـرای حـذف گذر، فرکـانس قطـع پـایفیلتر پایین سازیکه در پیادهاین

لـذا بـه مقـادیر مقاومـت و  باید کوچک و حـدود یـک هرتـز باشـد؛ آفست
ی تراشـه ساخت بـر روهای قابلخازن کهآنجاییاز .خازن بزرگ نیاز است

اجتناب از افزایش سـطح  منظوربه و همچنین های محدودی دارنداندازه
اسـتفاده های بزرگ روی تراشه ساخت مقاومت برای توراز ترانزیستراشه، 

  شود. می
سازی مقاومت خیلی بزرگ از ترانزیسـتورهای بایـاس منظور پیادهبه

ایـن  تـوان اسـتفاده کـرد. اسـتفاده ازشده در ناحیه وارونگی ضعیف می
ینی را بـه مـدار نویز فرکانس پایدست آوردن مقاومت بزرگ،  روش برای به

ور است. روش دیگر اسـتفاده از ی از نویز ترانزیستناش کند کهمیتحمیل 
عنصـر  برای ساخت ایـن مقاومـت اسـت. bipolar-MOS 11مقاومتشبه
 MOS تـری نسـبت بـه ترانزیسـتورمقاومتی، امپدانس خیلـی بـیششبه

ین ف دارد. بنابراین نـویز فرکـانس پـایشده در ناحیه وارونگی ضعیبایاس
شـود و در خـوبی فیلتـر مـیبـهی قبـل از بانـد میـان ناشی از ایـن عنصـر

ار، بـرای در ایـن کـ شود؛ لـذاظاهر نمی های باند میانی مطلوبفرکانس
ــبه ــر ش ــر از عنص ــاخت فیلت ــتس ــتن  MOS-bipolar مقاوم ــرای داش ب

 صـرفهبـهمساحت مصرفی تراشه مقـروناهم و  ١٢ترا محدودهمقاومتی در 
  استفاده شده است. 

 Vgs رت است که با اعمـالعملکرد این ساختار مقاومتی بدین صو

 کنـداتصال دیودی عمل مـی PMOS منفی، قطعه مانند یک ترانزیستور

ــتور پــارازیتی دو Vgs بــا اعمــال و ــت، ترانزیس ــدمثب ــی پیون  pnp قطب

درین فعال شده و مانند یک ترانزیسـتور دو قطبـی اتصـال -بدنه-سورس
  ].۲۰[ کنددیودی عمل کرده، مقاومتی بسیار بزرگ ایجاد می

هـای رای حـذف ولتـاژ آفسـت و سـیگنالـ، با توجه به این تفاصیلب
حذف ولتاژ آفسـت در حلقـه فیـدبک اسـتفاده  کارو ساز از ، Hz1 تر ازکم
میـزان هـرا بـ DC آفسـت دهـشـهـرفتــگار ـکهـدار بــمـ ].۲۱[ده است ـش

و  LFP هـایکه قادر اسـت سـیگنالکند درحالیتوجهی حذف میقابل

خروجـی،  DC ولتـاژ  ۲. مطـابق شـکل ت کنـدتقویپتانسیل عمل را نیز 
 RC گـذرینشود و توسط یک فیلتر پـاینجیده میتوسط حلقه فیدبک س

تفریـق  ر ورودی طبقه اول از ولتاژ ورودیشود و دمرتبه اول استخراج می
   شود.می

  ینمصرف با نویز پایکننده کمتقویت طراحی - ۴
شدت ها بهنه سیگنالگوهای عصبی، اینبا توجه به دامنه پایین سیگنال

نتیجـه آن سـیگنال اصـلی را از دسـت پذیرنـد و در نویز محیط تأثیر می از
کننده باید نرخ حذف حالت مشترک بـاالیی خواهیم داد. بنابراین تقویت

 پتانسـیل،-که در یک ضـبط سـیگنال زیسـتداشته باشد. با توجه به این
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)، ECG( 14دیوگرامالکتروکـار )، EEG(13 هـای الکتروانسـفالوگرامسیگنال

ـــــوگرام  Hz ۶۰ در فرکـــــانس حـــــوالی ENAP و) EMG( 15الکترومی

کننـده را توانـد ورودی تقویـتهمپوشانی دارنـد؛ لـذا ایـن سـیگنال مـی
اشباع کند و باعث بروز خطا در خواندن سـیگنال شـود بـه همـین دلیـل 

دسـت آوردن  رای بـهبحذف نمود.  سیگنال مد مشترک را باید در ورودی
شده بـه نویز ارجاع دادهای با کنندهمهم است که تقویت نویزکمعملکرد 

ــ ــکل  ینایـورودی پ ــیم. ش ــی کن ــت ۵طراح ــک تقوی ــوژی ی ــده توپول کنن
کننـده دهـد کـه یـک تقویـترا نشـان مـی یکننـده تمـام تفاضـلمحدود

  .و بار فعال است اتصال سورسساده ) OTA( 16ترارسانایی

  
  کنندهکننده محدود: ساختار تقویت۵شکل 

) CMRR( 17مشـترک حالـتحـذف  نسبتتوپولوژی تمام تفاضلی، 

کند که در شرایط کـاری بـا سر، فراهم میتری در مقایسه با نوع تکبیش
ولتاژ تغذیه کم، مهـم اسـت. یـک رویکـرد تمـام تفاضـلی، نیـاز بـه مـدار 

مشـترک  حالـتبـرای کنتـرل ولتـاژ ) CMFB( 18مشـترک حالـتفیدبک 
نسـبت بـه تغییـرات فرآینـد سـاخت و عـدم  CMFB خروجی دارد. مـدار

تطابق قطعـات، بسـیار حسـاس اسـت و موجـب بـروز خطـای آفسـت در 
 گونـه مـدارها موجـب مصـرف تـوان وکه ایـنشود. ضمن اینسیستم می

شــوند؛ بنــابراین مطلــوب اســت کــه ســطح مصــرفی تراشــه مــی افــزایش
حذف شوند. به این منظور در طراحـی سـلول بهـره از  CMFB مدارهای

عنوان بار به) 6M و 5M (ترانزیستورهای ترانزیستورهایی با اتصال دیودی
علت اسـتفاده از بارهـای دیـودی، گـره خروجـی استفاده شده است. به

 ؛ لذا در این مدار دیگر نیـازی بـه اسـتفاده ازاستارای امپدانس کمی د

  . نیست CMFB مدار

 ازای بـهتر دست آوردن بهره ولتاژ سیگنال کوچک بیش به نظورمبه
، ولتاژ بایـاس اضـافی هایو اجتناب از مدار  مشخصیک جریان مصرفی 

  . شده است استفاده ١٩دریصورت ضرببه 4Mو  3M ترانزیستورهای

هــای اریتمی بــا بهــره ســلولکننــده لگــدقــت تقویــت کــهآنجــاییاز 
لذا برای اجتناب از خطای لگاریتمی نسبت معکوس دارد؛  شدهاستفاده

دسـت آوردن  بـرای بـهم استفاده از طبقـات متـوالی زیـاد و همچنین عد
محدوده پویایی ورودی باال، که منجر بـه افـزایش تـوان مصـرفی و سـطح 

ای انتخـاب گونـهبایـد بـه 4M و 3M شود، ابعاد ترانزیستورهایتراشه می
 داشته باشد. dB ۱۵-۱۰ حدود ایکننده، بهرهشوند تا هر سلول تقویت

 ای صـورت گرفـت کـهگونـهر، انتخاب ابعـاد ترانزیسـتورها بـهبدین منظو

را عبور دهنـد.  2M و 1M درصد از جریان 6M ،۶۰ و 5M ترانزیستورهای
مقـدار خـود  ۴/۰بـه ، 4Mو  3M رانزیستورهایـریان تــدر ایـن حالـت جـ

بنابراین بهره تفاضلی  کند.برابر افت می ۵/۲ها رسد و ترارسانایی آنمی
مــورد   M,43 ترانزیسـتورهایکـه  اسـتبرابـر حـالتی  ۵/۲در ایـن حالـت 

   د.ناستفاده قرار نگیر 
 نظر از اثر مدوالسیون طول کانالبهره ولتاژ هر سلول بهره با صرف  

  شود.محاسبه می )۶(از رابطه 
)6                                 (                            1V m outA g R  

  که

)7(                                         1 3
3 5

1 1
out o o

m m
R r r

g g


     

   شود:صورت زیر تعریف میبهره، به )۷) و (۶(با ادغام دو رابطه 

)8(                                                         1

5 3

m
V

m m

gA
g g




   

شـکل توان رابطه اخیر را بـهمی، 0.6gm3,4gm=5,6 با در نظر گرفتن 
 :زیر خالصه نمود

)9(                                                           1

5
2.5 m

V
m

gA
g

   

دسـت آوردن  عاملی کلیـدی و مهـم بـرای بـه Dgm/I روش طراحی
کننـده بـا کـه نـویز تقویـتدلیـل این به ای بین توان و نویز است.مصالحه

کننـده، نـویز کـه تقویـتبرای این ترارسانایی نسبت معکوس دارد بنابراین
 بایسـت ترارسـاناییمـی شـده بـه ورودی کمـی داشـته باشـدادهارجاع د

)Gm (OTA  ــک ــرای ی ــدارب ــاس مجر مق ــان بای ــود. ی ــداکثر ش ــوم، ح عل
 و اسـتنگـی ضـعیف در ناحیـه وارو Dgm/I حـداکثر نسـبت کـهآنجاییاز 

ــــک اســــتاندارد، همــــان ترارســــانایی یکــــی از  OTA ترارســــانایی ی
 نتیجه برای حـداکثر شـدنتورهای زوج تفاضلی ورودی است؛ در ترانزیس

gm ،1 به صرفه اسـت کـه ترانزیسـتورهای ورودیM 2 وM  ناحیـه زیـر در
 کــه ترانزیســتورهایبایــاس شــوند. ضـمن این آسـتانه (وارونگــی ضـعیف)

  . بزرگی داشته باشند W/L د نسبتورودی بای

) DI( کانال صورت نسبت جریانترانزیستور به) IC( ضریب وارونگی

بـا  SI شود که ضریبتعریف می) SI( به جریان مشخصه وارونگی متوسط
  .]۲۳[ شود) محاسبه می۱۰توجه به رابطه (

)10                             (                      
22 ox T

S
C U WI

L



   

 7/0 مقـدار نـوعی آن برابـراسـت و  ضریب تزویج گیت زیـر آسـتانه κ که

 پهنـای W، خـازن الیـه اکسـید زیـر گیـت oxC ولتاژ حرارتی و TU. است

   است. طول آن L ترانزیستور و

هـر ترانزیسـتور را  gm تـوانیممی، ]EKV ]۲۰ با اسـتفاده از مـدل 
  آید.دست می ) به۱۱تخمین بزنیم که از فرمول (

)11                                  (                         D
m

T

Ig
U
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) بـه ١٢و از رابطـه ( اسـتز یـک تر امقداری کوچک α، که در رابطه اخیر
  آید.دست می

)12(                                                     
2

1 1 4 IC
 

  
  

  آید.) به دست می۱۳شده به ورودی از رابطه (نویز ارجاع داده

)13(                                  
2 5, 2

1 1

312 4 ( )
2

mni th
m m

g
V T

g g
                                   

و  وارونگـی قـویو بـرای ناحیـه کـاری  اسـتضریب نـویز حرارتـی ، γ که

2 ی برابـربلنـد، مقـدار بـا طـول کانـال هـایطور فناوریهمین

3
 و بـرای 

 ناحیه کاری زیر آستانه،
1

2



 است .  

) محاسـبه ١٤ه (ـق معادلــه ورودی، طبــده بــشـنویز فلیکر ارجاع داده
  شود.می

)14(                     
2

2 5
,1/ 2

1 1 5 5 1

3 12( )
2

p mnni f
ox ox m

K gKV
W L C fW L C g

   

 و NMOS ضـرایب نـویز فلیکـر ترانزیسـتورهای pKو  nK، در رابطه اخیر
PMOS اری وابسـته هسـتند. از رابطـه هستند که به شدت به فرکانس کـ

بـا شده به ورودی، که ولتاژ نویز فلیکر ارجاع داده شودمشخص می اخیر
تـالش مساحت ترانزیستورها رابطـه معکـوس دارد. بنـابراین در ایـن کـار 

زیاد بـرای کـاهش  با مساحت ستورهاییشده است تا حد امکان از ترانزی
، PMOS در مقایسه با NMOS ترانزیستورهای نویز فلیکر استفاده شود.

شـود تـر مـیباالتری دارند که منجـر بـه نـویز حرارتـی کـم Dgm/I نسبت
نیـز نـویز حرارتـی  کننده لگـاریتمی پیشـنهادیدر طراحی تقویت .]۱۸[

 کننـده ازدر طراحـی تقویـتفلیکر غالـب اسـت، بنـابراین  نسبت به نویز

   است.در ورودی استفاده شده  NMOS ترانزیستورهای
) ۱۳) در (۱۱گزین کـردن رابطـه (بنابراین رابطه نویز ورودی با جـای

  شود:شکل زیر خالصه میبه

)15(                                           
2 5,

1 1

34 (1 )
2

Dni th
m D

IKTV
g I

   

بـرای حـداقل کـردن نـویز ارجـاع کـه  کنـدپیشنهاد می اخیر رابطه
نیـز بایــد   D1/ID5I نســبت، 1gm بـر افـزایششـده بـه ورودی، عــالوهداده

  کوچک انتخاب شود. 

    سازی شبیهنتایج  - ۵
در  V ۲/۱ کننده پیشنهادی، با ولتاژ تغذیههای تقویتسازیشبیه

 Cadence Spectre افزارو توسط نرم CMOS 1P6M µm ۱۸/۰ فناوری

کننده ی از پنج طبقه تقویتکننده لگاریتمه است. تقویتانجام شد
 ایکننده یکسان تشکیل شده است. هر طبقه، بهرهمحدود

ترین توان دارد. طراحی طبقات بر اساس داشتن کم dB4/۱۴  معادل
در ورودی صورت گرفته است. همچنین از  شدهدیدهو سطح نویز 

کننده ترک تقویتساختار تمام تفاضلی برای حذف نویز حالت مش
 ۶شکل  کننده لگاریتمی دراستفاده شده است. پاسخ فرکانسی تقویت

، فرکانس dB ۷/۷۱ کننده دارای بهرهتقویت نشان داده شده است.
توان . است kHz ۷ و فرکانس قطع باالی mHz ۲۵۴ ینپای قطع

است که جریان مصرفی کل  µW ۹۶/۳ کنندهمصرفی این تقویت
  .دارد µA ۳/۳ معادل

کننـده، در بـازه شـده بـه ورودی تقویـتمقدار مؤثر نویز ارجاع داده
تـر است که بسیار کـم rmsVµ ۲۲/۳ برابر، kHz ۱۰ تا Hz ۱/۰ فرکانسی
-] است. چگـالی طیـف تـوان نـویز تقویـت۲۳در [ شدهگزارشاز مقدار 

ارائه شده است. برای ارزیابی عملکرد طراحی با نویز و  ۷کننده در شکل 
ــ ــوان مص ــارامترت ــم، دو پ ــه PEFو  NEF رفی ک ــب ب  ۶۱/۸و  ۶۸/۲ترتی

ــی مشخصــه ورودی ــبه شــدند. منحن ــت-محاس ــی تقوی کننــده خروج
  ارائه شده است.  ۸لگاریتمی، در شکل 

که محدوده  است mV ۱۰ تا µV ۵کننده ازمحدوده پویایی تقویت
های عصـبی سیگنال. این محدوده دهدرا نشان می dB ۶۶ پویایی برابر

 لگاریتمی در فرکانسکننده همچنین تقویتدهد. خوبی پوشش میهرا ب

Hz ۶۰-۵۰ دارای CMRR و PSRRترتیــب معــادلبــه ی dB ۲/۱۳۰ و 
dB ۵/۱۲۲ است .   

  
  کننده لگاریتمی: پاسخ فرکانسی تقویت۶شکل 

  

، عــدم تطــابق DCبررســی عملکــرد مــدار حــذف آفســت  منظــوربــه
 سـازیرسـی قـرار گرفـت و شـبیهبر ترانزیستورها در پروسـه سـاخت مورد

دهـد کـه قبـل از نشـان مـی سـازیشـبیهشـد. نتـایج  نجـاما کارلومونت
 DC کننده لگاریتمی دارای آفسـتاستفاده از مدار حذف آفست، تقویت

بود که بعد از اضافه کردن   -mV ۲۸ میزانبهبه ورودی  شدهدادهارجاع 
نتـایج . پیـدا کـرد کـاهش  -µV۵۲ حذف آفست، این مقدار بـه کارو ساز 

  ارائه شده است. ۱۰و  ۹های در شکل کارلومونت سازیشبیهحاصل از 
 ابزارجعبـهمنظـور سـنجش میـزان دقـت مشخصـه لگـاریتمی از بـه

ه این صورت که بـه منحنـی افزار متلب استفاده شد. ببرازش منحنی نرم
شـده، یـک کننـده لگـاریتمی طراحـیه از تقویـتآمـددسـتمشخصه به

منحنـی  ۱۱) بـرازش شـد.  شـکل ۵ه لگاریتمی با توجه به رابطـه (معادل
  دهد.شده را نمایش میبرازش

 mV ۳۷۶/۴ آمـده از طریـق محاسـباتدستمقدار خطای مؤثر به
مقـدار  ۱۲ای لگـاریتمی اسـت. شـکل ـخطـ %45/1 ادلـه معــکـ است



 نویز ...مصرف و کمیتمی کمکننده لگارتقویت  ۹۵، پائیز ۳، شماره ۴۶مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز، جلد / 79

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 46, no. 3, autumn 2016 Serial no. 77 

) معادلــه منحنــی ۱۶رابطــه ( دهــد.مانــده منحنــی را نمــایش مــیبــاقی
  کند.ه را بیان میشدبرازش

)16(                                log 35.65 log( ) 134.14
0.144

inVV     

کننـده، یـک منظـور ارزیـابی کـارایی لگـاریتمی تقویـتنهایت بهدر 
کننده لگاریتمی پیشنهادی اعمـال شـد سیگنال عصبی واقعی به تقویت

-۱۳(الف)). خروجـی سـومین طبقـه لگـاریتمی، در شـکل -۱۳(شکل 
 ۱۴در شـکل  همچنین خروجـی لگـاریتمینشان داده شده است.  (ب)

کننـده لگـاریتمی، لگـاریتمی ارائه شده اسـت. واضـح اسـت کـه تقویـت
ــ ــیگنال ورودی را در خ ـــس ـــروجی ایج ــهـاد نم ــت ب ــهوده اس ــه گون ای ک

 تـریهایی کـه دامنـه بـزرگتر از آنبیش تر،های با دامنه ضعیفسیگنال
  اند. دارند تقویت شده

ارائـه شـده اسـت.  ۱۵کننده لگاریتمی در شکل تقویت 20نماییاج
 نتـایج. اسـت µm ۳۸۹/۷ × µm ۳۵۶/۵ کننده لگاریتمیابعاد تقویت

بـه دسـت آمـد کـه  نمـاییجـاهـای پـس از سازیاز شبیه نیز قبولیقابل
همچنــین عملکــرد . اسـتگویـای عملکــرد بهینـه مــدار پـس از ســاخت 

شـده، سایر کارهای ارائهدی در مقایسه با کننده لگاریتمی پیشنهاتقویت
  خالصه شده است. ۱در جدول 

 
  شده در ورودی: چگالی طیف توان نویز دیده۷شکل 

 
  کننده لگاریتمیخروجی تقویت- : مشخصه ورودی۸شکل 

  

  
 کار بردن مدار حذف آفستگرام ولتاژ آفست ورودی قبل از بههیستو  :۹شکل 

 

  
  فست ورودی بعد از استفاده از مدار حذف آفستهیستوگرام ولتاژ آ :۱۰شکل

 
 حنی لگاریتمی واقعی آل بر من: برازش منحنی لگاریتمی ایده۱۱شکل 

 
 

  شدهمانده منحنی برازش: مقدار باقی۱۲شکل 
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کننده خروجی سومین تقویت (ب) ،سیگنال عصبی ورودی(الف) : ۱۳شکل 

    کنندهمحدود 

 
  ز اعمال سیگنال عصبیخروجی لگاریتمی پس ا: ۱۴ شکل

  

 
  کننده لگاریتمینمایی تقویت : جا۱۵شکل 

  نتیجه - ۶
ــت ــک تقوی ــه ی ــن مقال ــبط در ای ــای ض ــرای کاربرده ــاریتمی ب ــده لگ کنن

حمل بـا نـویز و تـوان بسـیار کـم در پتانسیل و قابل-های زیستسیگنال
ماس ارائه شد. این ساختار قادر به تقویت هر دو سی µm ۱۸/۰ فناوری

ن نیاز بـه مسـیرهای تانسیل میدان محلی و پتانسیل عمل بدوسیگنال پ
. اسـتافزار اضافی برای پردازش همزمـان دو سـیگنال جداگانه و سخت

 کارو سـاز کننده لگـاریتمی پیشـنهادی از سـاختار جمـع مـوازی و تقویت
ــ ــتـح ــ DC ذف آفس ـــدر حلق ــهـه فی ــردازش دبک ب ــت و پ ــور تقوی منظ

 µW کند. تـوان کـل مصـرفیده میپتانسیل استفا-های زیستسیگنال

شـده بـه ورودی است. نویز ارجاع داده V ۲/۱ یک منبع تغذیه با ۹۶/۳
  . است dB ۶۶ و دارای محدوده پویایی rmsVµ ۲۲/۳ کنندهتقویت

  

شده با سایر کارها: مقایسه مشخصات کار انجام۱دول ج  
 

]٣٢[ پارامتر  ]۸[  ]١٢[  کار حاضر 
Vdd (V) ٢/١  ٨/١  ٧/٠  ٢/١  

Power (µW) ٥/٢٣  ٨٦/٢ ١٢٠٠  ٩٦/٣  
Gain (dB) ٨/٦٩  ٧/٧١ ٦٤ ٤٤  

Bandwidth (Hz) 2/0 -24kHz - ۳۲/۰ -۲۲kHz ۲۵۴/۰ -۷kHz 
CMRR (dB) - ٢٤٨ - 2/013  

PSRR (dB) - - - 5/122  

Vni,rms (µV) 
٣/٥  

۱/۰(  -۲۲kHz) 

2/1µV/ Hz  at 0/1Hz 

71nV/ Hz at 100 Hz 

٤١/٤  
 

kHz)۱۰ -۱/۰(  
 

22/3  

1/0( -10kHz) 

NEF - - 43/3  68/2  
NEF2 ×Vdd - - 23/8  61/8  

Input DR (dB) 48 44 60 66 

Area (mm2) 058/0  5/0  - 139/0  

Technology 90nm 18/0 µm 18/0 µm 18/0 µm 
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