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 با بهکاار یری اثار، تغییر خازن سلول تأخیر پایه نوسانساز. یک نوسانساز حلقوی جدید کنترلشده با ولتاژ ارائه شده است، در این مقاله:چکی ده
 ایان نوساانسااز در. سبب افزایش خطینگی و کاهش نویز فااز مایشاود، نتایج شبیهسازی نشان میدهد بهکار یری این اثر.میلر انجام شده است
 این نوسانساز برای کاربرد در دو حالت دساتیاابی باه کمتارین. آن شبیهسازی شده است2 طراحی و طرحبندی1 میکرون سیماس0/11 فنآوری
dBc/Hz  ناویز فااز، در حالت کمتارین ناویز.نویز و دیگر برای دستیابی به فرکانس باال با بیشترین خطینگی بهصورت مجزا بهینهسازی شده است
 در%0/3  حداکثر خطاای خطینگای، در حالت فرکانس باال با بیشترین خطینگی، همچنین. حاصل شده است917 MHz  در فرکانس مرکزی-121
. بهدست آمده است9/13 GHz فرکانس مرکزی
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Abstract: In this paper, a novel ring voltage controlled oscillator (VCO) is presented. Miller effect is used for changing capacitance
of the base delay cell of oscillator. The simulation results show better linearity and reduction in phase noise. The VCO is designed
and post layout simulated using 0.18 um Complementary Metal Oxide Semiconductor (CMOS) technology design kit. The proposed
VCO is optimized for two different criteria of achieving minimum noise and achieving high frequency with maximum linearity. A
phase noise of -125 dBc/Hz at center frequency of 314 MHz is achieved for the low noise device and maximum nonlinearity error of
0.9% at center frequency of 3.89 GHz is achieved for the high frequency with maximum linearity device.
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 -1مقدمه
نوسانسازهای کنترلشده با ولتاژ 3مدارهایی هساتند کاه بارای تولیاد
سیگنال ساعت سارعتبااال ،انتخاا کاناال ،مدولاهساازی 4فرکاانس و
وامدوله سازی 5در مدارهای مخابراتی مورداستفاده قرار مای یرناد [.]1
همچنااین در کاربردهااایی ماننااد مباادلهااای داده از نوسااانسااازهای
کنترلشده با ولتاژ استفاده میشود [ .]2یک نوسانساز کنترلشاده باا
ولتاژ میتواند با ساختار حلقوی 6یاا مادارهای تشادید سالفی-خاازنی7
ساخته شود [ .]9طراحی سالفی-خاازنی ،باهدلیال بااال باودن باریب
کیفیت در مدارهای سلف و خازن بهترین کاارایی را ازنظار فرکاانس و
نویز دارد [ .]7هرچند نوساانساازهای سالفی-خاازنی کاارایی بهتاری
دارند ،اما پیادهسازی سلف و خازن در تراشه نیازمند سطح مصرفی زیاد
و مراحل ابافه ساخت است و محدوده تغییرات 8این نوسانساازها نیاز
کم است [ .]1همچنین نوسان سازهای حلقوی تاوان مصارفی کمتاری
نسبت به انواع سلفی-خاازنی دارناد [ .]1در ماواردی نیاز مایتاوان از
نوسانسازهای تزویجشده حلقوی برای کاهش ناویز فااز اساتفاده کارد
[ .]4در این نوشتار نوع تازهای از نوسانسازهای حلقوی کنترلشاده باا
ولتاژ معرفی می ردد .این نوسانساز در فنآوری  0/11میکرون طراحی
و بعد از طرحبندی شبیهسازی شده است.
بمن بررسی سااختارهای اصالی ساایر مراجار در بخاش دوم ،در
بخش سوم نوسانساز پیشنهادی معرفی میشاود .همچناین در بخاش
چهارم نتایج شبیهسازی بعد از طراحی طرحبندی و مقایسه آن با دیگر
نوسانسازهای حلقوی ارائه میشود و در بخش پانجم نتیجاه یاری از
بحث بیان می ردد.

نوسانساز حلقوی جدید کنترلشده . . .

نمیتوان به حداکثر فرکانس ممکن یک فنآوری دست یافت .منظور از
حداکثر فرکانس یک فنآوری فرکانس محاسبهشده از رابطه ( )1بهازای
تأخیر یت معکوسکننده حداقل اندازه در آن فنآوری و ساه عادد از
آنها است .در این نوع از سلول پایه همواره دو ترانزیستور در مسیر پار
شدن و تخلیه خازن خروجی قرار می یرند .بهعبارتدیگر هنگام شاارژ
دو ترانزیستور  PMOSبااالیی و هنگاام تخلیاه دو ترانزیساتور NMOS
پایینی در مسیر جریان قرار می یرند.
1
n

() 1

f 

در رابطه فوق  fفرکانس نوسان n ،تعداد سلولها و  τتأخیر یک سالول
را نشان میدهد.
 -2-2سلول تأخیر با خازن موازی
ایاان نااوع ساالول (شااکل  1قساامت (د)) باارخال ساالول بااا جریااان
کاهشیافته مایتواناد کمتارین تاأخیر یاک فان آوری و باهدنباال آن
بیشترین فرکانس ممکن آن فنآوری را تولید کند .ایراد این سالول آن
است که نمیتواند تأخیرهای برابر برای لبه باالرونده و پایینرونده ایجاد
کند و درنتیجه دوره کاری موج نهایی  10درصد نمیشود [.]11

 -2نوسانسازهای حلقوی
شکل  1قسمت (الف) طرح یک نوسانساز حلقاوی را نشاان مایدهاد.
نوسانسازهای حلقوی تعدادی سلول تأخیر متغیرند که بهصاورت یاک
حلقه پشت سر هم قرار رفتهاند و با تغییر تأخیر این سلولها فرکانس
نوسان تغییر میکند .نوسانسازهای حلقوی به دو دسته تک خروجی و
تفابلی تقسیم میشوند [ .]1شکل  1قسمتهای (ج) و (د) دو ناوع از
سلولهای پایه نوسانسازهای حلقوی تک خروجی و قسمت ( ) سلول
پایه نوسانسازهای حلقوی تفابلی را نشان میدهد.
دو نوع سلول پایه تک خروجی عبارتاند از سلول تأخیر با جریاان
کاهشیافته ]1[ 9و سلول تأخیر با خازن موازی.]3[ 10
 -1-2سلول تأخیر با جریان کاهشیافته
این سلول در شکل  1قسمت (ج) نشان داده شده است .این سلول یک
یت معکوسکننده ساده است که بهجای اتصال مساتقیم باه خطاو
تغذیه به دو منبر جریان متصل شده است .با تغییر جریان ایان مناابر
جریان ،تأخیر ایجادشده تغییر میکند و فرکانس نوسانساز که از رابطه
( )1بهدست میآید ،تغییر میکند .فایده اصلی این نوع از سلول تاأخیر
نویز فاز کام اسات [ .]10ایاراد ایان ناوع سالول تاأخیر آن اسات کاه
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شکل ( :1الف) طرح یک نوسانساز حلقوی با استفاده از سه گیت
معکوسکننده( ،ب) سلول تأخیر تفاضلی معمولی( ،ج) سلول تأخیر
جریان کاهشیافته و (د) سلول تأخیر خازن موازی

 -3-2سلول تأخیر تفاضلی
ایاان ساالول در شااکل  1قساامت (د) نشااان داده شااده اساات .در
نوسانسازهای حلقوی باید تعداد معکوسکنندهها فرد باشد تا پسخاور
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مثبت شده و نوسان اتفاق بیافتد .فایده سلول تفابالی ،تواناایی ایجااد
نوسانساز با تعداد زوجی از آنها است؛ زیرا با داشتن ورودی و خروجی
تفابلی میتوان از آنها بهعنوان معکاوسکنناده و یاا باافر (باا عاو
کردن جای خروجی مثبت و منفی) استفاده کرد .بهاینترتیب میتاوان
با تعداد زوجی از سلولهای تفابلی یک نوسانسااز سااخت و فازهاای
 110 ،30و  241درجه را تولید کرد.

 -3سلول تأخیر بر پایه اثر میلر
شکل  2سلول تاأخیر پایاهای پیشنهادشاده در ایان تحقیار را نشاان
میدهد .این سلول پایه بر اساس اثر میلر کار میکند .ایده تغییر تأخیر
با تغییر ظرفیت خازنی در [ ]12بررسی شده است .ساخت یاک خاازن
متغیر توسط یک وارکتور 11و یا یک اتصال  12MOSامکاانپاذیر اسات.
تغییرات ظرفیت خازنی وارکتور و اتصال  MOSبا ولتااژ خطای نیسات.
همچنین چون نوسانهای خروجی نوسانساز دامنه بزر ای دارناد (تاا
نزدیکیهای ولتاژ تغذیه) اثرات غیرخطی زیادی بروز میکناد [ .]19در
[ ]17نشان داده شده است که میتوان خازن پارازیتی بین خروجای دو
یت معکوسکننده همسایه را به دو خازن جدا از هام کاه از خروجای
هر یک از یتها تا زمین قرار دارند تقسیم کرد .اساتفاده از اثار میلار
برای ساخت یک خازن متغیر ساختگی و تغییار فرکاانس نوساان یاک
نوسانساز کنترلشده با ولتااژ در [ ]11-11انجاام شاده اسات اماا در
تمامی این مراجر از خازن پارازیتی یت دریان اساتفاده شاده اسات.
همچنین این مراجار در نوساانساازهای سالفی-خاازنی از ایان روش
استفاده کردهاند و طبر بررسی نویسند ان این اولین بار است که ایان
روش در نوسانهای حلقوی کنترلشده با ولتاژ بهکار رفته میشود.
بهکار یری اثر میلر در شکل  9نشان داده شده است .با اساتفاده از
اثر میلر میتوان یاک امپادانس تازویج را باه دو امپادانس زماینشاده
تقسیم کرد .با بهکار یری تحقر یک خازن متغیر امکانپذیر است.
رابطه ( )9حالت عمومی اثر میلر را نشان میدهد و رابطه ( )7برای
زمانی است که امپدانس  Z1کامالً خازنی باشد.
ره  V1در شکل  9درواقر خروجی معکوسکننده اصالی در شاکل  2و
ره  V2در شکل  9حکم خروجی معکوسکننده کمکای در شاکل  2را
دارد .وقتی ولتاژ کنترل ( )Vcntrlدر شاکل  2معاادل ولتااژ  Vddباشاد،
طبر رابطه ( )7خازن معادل در خروجی معکوسکنناده اصالی صافر و
حداقل تأخیر ایجاد میشود .همچنین وقتای ولتااژ کنتارل صافر ولات
باشد ،خازن معادل در خروجی معکوسکننده اصلی همان خازن تزویج
است .بهاینترتیب میتوان با تغییر ولتاژ کنترل یک خازن متغیر کاامالً
خطی داشت .در حالت اول چون سلول تبدیل به یاک معکاوسکنناده
ساده میشود ،میتوان انتظاار داشات کاه ایجااد حاداقل تاأخیر یاک
فنآوری نیز امکانپذیر باشد.
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شکل  :2سلول تأخیر پیشنهادی در این مقاله

شکل  :3اساس اثر میلر
V2
V1
Z1
KZ 1
Z2 
,Z3 
1 K
K 1
K

() 2
() 9
K 1
K

() 7

C 2  C1(1  K ), C 3  C1

 -4نتایج شبیهسازی
برای کارکرد درست مدار باید ولتااژ آساتانه بارای ماسافت باالکشانده
تأمین شود ،درنتیجه ولتاژ کنترل نباید از  0/3ولت کمتار باشاد .نکتاه
دیگر آنکه برای ایجاد تأخیر لبه باالرونده و پایینرونده برابر باید رابطاه
( )1بین ابعاد ترانزیستورها برقرار باشد.
() 1

WP
WN
3
LP
LN

بریب  9در رابطه ( )1با شبیهساازی باهدسات آماده اسات .ایان
شبیهسازی با یک جارو ساده بر روی ابعاد ترانزیستورها و اندازه یری
تأخیر لبه باالرونده و پایینرونده انجام شده است.
شکل  7مدار نوسانساز پیشنهادی شابیهساازیشاده در فانآوری
 0/11میکرون سیماس را نمایش میدهد.
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شکل  :4نوسانساز حلقوی پیشنهادی

در ایاان نوسااانساااز بااهجااای آنکااه ورودی معکااوسکننااده اصاالی و

 -1-4حالت اول :نوسانساز کمنویز

معکوسکننده کمکی در هر سه طبقه به هام متصال باشاند ،فقاط در

در این حالت برای داشتن نویز فاز کم باید طول ترانزیستورها را افزایش
داد []10؛ امااا ایاان اماار خااود باعااث افاازایش مقاوماات خروجاای
معکااوسکننااده و همچنااین افاازایش خااازن ورودی آن ماایشااود.
بههمینعلت فرکانس نوسان که تابعی از تأخیر معکاوسکننادههاسات،
کاهش مییابد (رابطه ( ))1و باعث کاهش بریب شایستگی نوسانسااز
(رابطه ( ))4میشود؛ بناابراین نیااز اسات تاا نسابت طاول باه عار
ترانزیستورها افزایش یابد که این خود باعث افازایش ساطح مصارفی و
همچنین توان مصرفی میشود .با مصالحه بین این متغیرها و همچنین
در نظر رفتن بریب شایستگی ،جدول  1بارای ابعااد ترانزیساتورها و
خازن تزویج بهدست آمده اسات .در ایان مصاالحه از الگاوریتمی بارای
بهینهسازی استفاده نشده است .در این جدول و جادول  W ،2نشاانگر
عر و  Lطول ترانزیستورها است .زیرنویس  Nبرای  NMOSو  Pبرای
 PMOSبهکار رفته است.

خروجی معکوسکننده کمکی آخر رفته شود چراکه باعث ایجاد یاک

جدول  :1ابعاد ترانزیستورها و خازن تزویج برای نوسانساز کمنویز

حلقه دیگر در معکوسکنندههای کمکی میشود .ایان حلقاه فرکاانس

پیشنهادی ،در فنآوری  0/11میکرون

طبقه اول به هم متصلهستند .علت این کار آن است که خازن معاادل
در خروجی معکوسکنندههای اصالی کااهش یاباد و فرکاانس نوساان
افاازایش پیاادا کنااد .ایاان اماار باعااث ایجاااد اخااتال فاااز در خروجاای
معکوسکننده اصلی و کمکی یک طبقه میشود که بهنوبه خاود باعاث
به هم ریخاتن عملکارد مادار شاده و تاا حادی دوره کااری سایگنال
خروجاای را از  10درصااد دور م ایکنااد (حاادود  10/71درصااد) .ایاان
اخ اتال فاااز قاباالچشاامپوشاای اساات چراکااه هرچنااد تغذی اه کمتاار
معکوسکنندههای کمکی باعث بیشتر شدن تأخیر آنها مایشاود اماا
خازن میلرشده در ره خروجی این معکوسکننادههاا مقاداری منفای
دارد و مانند یک سلف عمل میکند و تأخیر را تا حدی کاهش میدهد.
الزم به ذکر است که ورودی معکوسکننده کمکای طبقاه اول نبایاد از

نوسانی متفاوت از حلقه معکوسکنندههای اصلی خواهد داشت و شکل
موج خروجی را به هم میریزید.
این نوسانساز برای دو حالت بهینهساازی شاده اسات .حالات اول
کمنویز و حالت دوم فرکانس باال و با خطینگی زیاد .طرحبنادی نهاایی
هر یک از این دو حالت در قسمت پیوستها آورده شده است.
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کمیت

مقدار

WN

13/12 µm
1/01 µm
204/91 µm
1/01 µm
300 fF

LN
WP
LP
Ccouple
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شکل  1نمودار فرکانس خروجی نوسانساز کمنویز را برحسب ولتاژ
کنترل نشان میدهد .همچنین در شکل  1نمودار نویز فااز نوساانسااز
کمنویز بهازای ولتاژ کنتارل  1/91ولات نشاان داده شاده اسات .بارای
محاسبه نویز فاز از رابطه ( )3که در پیوستها آمده است ،استفاده شده
است.
0.33

0.31
0.30
0.29
0.28
1.90

1.70

1.50

1.30

1.10

فرکانس ()GHz

0.32
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افزایش توان مصرفی نویز فاز را بهبود میدهد .نکته دیگر آنکه افزایش
خازن تزویج باعث بزرگتر شدن بازه کاری و افزایش خطینگی میشود،
اما مقدار این خازن نباید از  1 pFتجاوز کند ،زیرا طبر قواعاد طراحای
فنآوری  0/11میکرون سیماس نمیتوان یک خازن بزرگتار از 1 pF
تکی بر روی تراشه سااخت و بایاد چناد خاازن را ماوازی کارد [.]22
جدول  2ابعاد ترانزیستورها و مقدار خازن تزویج برای حالات فرکاانس
باال با خطینگی زیاد را نشان میدهد.
جدول  :2ابعاد ترانزیستورها و خازن تزویج برای نوسانساز فرکانس
باال با خطینگی زیاد پیشنهادی ،در فنآوری  0/11میکرون

0.27
0.90

کمیت

مقدار

WN

71 µm
0/11 µm
177 µm
0/11 µm
300 fF

LN

ولتاژ کنترل ()V

WP

شکل  :5نمودار فرکانس خروجی برحسب ولتاژ کنترل برای نوسانساز

LP

کمنویز

Ccouple

شکل  4نمودار فرکانس خروجی برحسب ولتااژ ورودی و شاکل 1
نمودار نویز فاز را بهازای ولتاژ کنترل  1/91ولت نشان میدهد.

100
50

-150

آفست فرکانسی ()Hz

-200

شکل  :6نمودار نویز فاز بهازای آفست فرکانسی برای نوسانساز
کمنویز

پایداری این نوساانسااز در مقابال ناویز تغذیاه فارق چنادانی باا
نوسااانسااازهای تکاای معمااول ناادارد .نوسااانسااازهای حلقااوی بااا
معکوسکنندههای تکی ازنظر نویز تغذیه پاسخ بسیار ناامطلوبی دارناد،
نویز تغذیه مستقیماً بر روی ولتاژ یت ساورس مایافتاد و باه جریاان
درین منتقل میشود .درنهایت این نویز به ناویز فااز تبادیل مایشاود
[ .]13این سلول فرق چندانی ازنظر نویز تغذیه با نوساانسااز حلقاوی
تکی معمول ندارد .در ماواردی کاه ناویز تغذیاه مهام اسات و امکاان
دیکوپل آن با خازن وجود ندارد ،تنها راه استفاده از سلولهای تفابلی
است [ .]20در مواردی نیز میتوان با ابافه کردن مدارهای جبرانسااز
به نوسانسازهای تکی نویز تغذیه را کاهش داد [.]21
 -2-4حالت دوم :نوسانساز فرکانس باال با خطینگی زیاد
برای افازایش فرکاانس کااری طاول ترانزیساتورها را حاداقل در نظار
می یریم تا کمترین تاأخیر و درنتیجاه بیشاترین فرکاانس نوساان را
داشته باشیم؛ اما این کار نویز فاز را افزایش میدهاد [ .]10بارای حال
این مشکل عر ترانزیستورها را افزایش مایدهایم .ایان کاار باهازای
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1.90

1.40

فرکانس ()GHz

-100

نویزفاز ()dBc/Hz

1.00E+06

1.00E+03

0
1.00E+00
-50

4.60
4.40
4.20
4.00
3.80
3.60
3.40
3.20
3.00
0.90

ولتاژ کنترل ()V

شکل  :7نمودار فرکانس خروجی برحسب ولتاژ کنترل برای نوسانساز
فرکانس باال با خطینگی زیاد

در شکل  3خطای خطینگی تغییرات فرکاانس خروجای برحساب
ولتاژ کنترل رسم شده است .این نمودار نشان میدهد کاه نوساانسااز
بهینهشده برای خطینگی زیااد خطاای خطینگای کمتار از  %0/3دارد.
رابطه ( )1روش محاسبه این خطا را نشان میدهد.
()1

fnonLinear  fLinear
 100
fMax  fMin

LE 

در رابطه ( LE ،)1خطاای خطینگای fnonLinear ،فرکاانس واقعای،
فرکانس معادل پس از تقریاب خطای و  fMinو  fMaxحاداقل و حاداکثر
فرکانس نوسانساز هستند.
علت اصلی خطینگی باالی این نوسانساز را میتوان استفاده از اثار
میلر دانست .چراکه خازن متغیری که باا ایان روش باهوجاود مایآیاد
رابطهای کامالً مشخص و مداری با ولتاژ کنترل دارد و اثرات غیرخطای
در آن دیده نمیشود.
fLinear
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100.00

1.00E+06

-100.00
-150.00

نویزفاز ()dBc/Hz

1.00E+03

0.00
1.00E+00
-50.00

1.00

0.50
0.00
4.00

-200.00

آفست فرکانسی ()Hz

1.50

2.00

3.00

1.00

یک تناوب

0.90

-0.50

نرسیدن دامناه خروجای باه ولتااژ تغذیاه در مادارهای دیجیتاال
مشکلی ایجاد نمیکند ،اما در مدارهای آناالوگ بساته باه کااربرد بایاد
موردبررسی قرار بگیرد.
2.00
1.50
1.00
0.50

-1.00

ولتاژ کنترل ()V

0.00

شکل  :9خطای خطینگی برحسب ولتاژ کنترل برای نوسانساز

300.00

در جدول  9مقدار خطای خطینگی تعدادی از مراجار آورده شاده
است .ازآنجاکه ازارش خطاای خطینگای در ایان وناه مقااالت رایاج
نیست ،بیشتر این مقادیر توسط نویساند ان و از روی نمودارهاای داده
شده در مقاالت استخراج شده است.
جدول  :3مقایسه خطای خطینگی چند نوسانساز با نوسانساز
فرکانس باال با خطینگی زیاد
این
مقاله

[*]29

[]1

[]12

[]27

%0/3

%0/7

%1/7

%11/9

%9/1

* :این مرجر دارای مدار جبرانساز برای بهبود خطینگی است.

 -3-4دامنه ولتاژ خروجی نوسانساز
یکی دیگر از خصوصیات مهم برای نوسانسازها رسیدن دامنه خروجای
به ولتاژ تغذیه است .شکلهای  10و  11خروجی حوزه زمان نوسانساز
در دو حالت فرکانس باال و کمنویز را نشان میدهند .در ایان شاکلهاا
ولتاژ خروجی اندکی از ولتاژ تغذیاه فاصاله دارد و ایان باهعلات رفاتن
ماسفتها به حالت خطی و همچنین نداشتن زمان کافی بارای شاارژ و
تخلیه کامل خازن خروجی است.

200.00

0.00

100.00

زمان ()ns

فرکانس باال با خطینگی زیاد
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ولتاژ خروجی ()V

0.00

خطای خطینگی ()%

0.50

خطای خطینگی

1.00

شکل  :10خروجی نوسانساز کمنویز بهازای ولتاژ کنترل  1/35ولت در

فرکانس باال با خطینگی زیاد

1.90

0.00

زمان ()ns

شکل  :1نمودار نویز فاز بهازای آفست فرکانسی برای نوسانساز

1.40

ولتاژ خروجی ()V

50.00

2.00

شکل  :11خروجی نوسانساز فرکانس باال بهازای ولتاژ کنترل 1/35
ولت در یک تناوب

 -4-4مقایسه نتایج با دیگر مقاالت
جدول  7برای مقایسه نوسانساز پیشنهادی با دیگر نوسانساازها ارائاه
شده است .در این جدول نوسانسازهایی که در فنآوری  0/11میکرون
سیماس پیادهساازی شادهاناد ،موردمقایساه قارار رفتاهاناد .باریب
شایستگی مرسوم برای نوسانسازهای کنترلشده با ولتاژ در رابطاه ()4
آورده شده است [.]27
() 4

f 0 TR
PDC
()  10log
)
f 10
1mW

(FOM  L(f )  20log

در رابط اه ( FOM ،)4بااریب شایسااتگی L(Δf) ،نااویز فاااز Δf ،آفساات
فرکانسی محاسبه نویز فاز f0 ،فرکانس نوسان TR ،محدوده نوسان که از
رابطه ( )1بهدست میآید و  PDCتوان مصرفی است.
() 1

fHigh  fLow
f0

TR 

در رابطه ( fLow ،)1کمینه و  fHighبیشینه فرکانس نوساان هساتند .هار
چه این عدد منفیتر باشد نشان از بهینهتر بودن طراحی دارد.
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L(f ) 

Pnoise  1Hz (f )
Ptotal
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) 3(

، ناویز فاازL(∆f) ،∆ آفست فرکانسی از فرکانس نوساانf ،)3( در رابطه
∆ از فرکاانسf  هرتز و آفسات1  توان نویز در پهنای باندPnoise-1Hz(∆f)
. کل توان خروجی استPtotal نوسان و
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0/11  مقایسه چند نوسانساز طراحیشده در فنآوری:4 جدول
) فرکانس باال با2( ) کمنویز و1( ،میکرون با دو نوسانساز پیشنهادی
خطینگی زیاد
]21[

]21[

]27[

]1[

این
مقاله
)2(

این
مقاله
)1(

1
117
-11
11

0/19
130
-101
22

0/70
0/47
-17
0/71

0/29
124
-11
0/01

9/13
90
-101
71

0/90
11
-121
12/4

-107

-111

-14

-104

-101

-101

41

9/1

11/1

-

11

19

)GHz( فرکانس کاری
)%( حدود تغییرات
)1 MHz( نویز فاز
)mW( توان مصرفی
بریب شایستگی
)dBc/Hz1/2(
سطح مصرفی
(×10-9 mm2)

 نتیجهگیری-5
در این مقاله یک سلول تأخیر جدید با بهکار یری اثر میلر معرفی شده
 طبر بررسیهای نویسند ان این اولین بار است که سلول تاأخیر.است
 از کنار هم قرار دادن سه عادد از ایان.بر پایه اثر میلر طراحی میشود
 یک نوسانساز حلقوی ساخته شاده و باا بهیناهساازی،سلولهای پایه
 یکی با نویز کم و دیگر با فرکانس بااال،ابعاد ترانزیستورها دو نوسانساز
 نوسانسااز کامناویز باا ناویز فااز. طراحی شده است،و خطینگی زیاد
 و نوسانساز با فرکاانس بااال و917 MHz  در فرکانس-121 dBc/Hz
 درصاد در فرکاانس0/3 خطینگی زیاد باا حاداکثر خطاای خطینگای
. طراحی شده است9/13 GHz مرکزی
بهعنوان موبوعی برای پژوهشهای بعدی میتوان از ولتاژ کنتارل
 ولت استفاده کرد تا محدوده تغییرات فرکانس خروجی را1/1 بیشتر از
.افزایش داد
پیوستها
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