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 جدید مبتنی بر حلقه تراخطی با مقاومت ورودی بسیار پایین بر اساس تکنیکAB ) کالسCCII(  در این مقاله یک ناقل جریان نسل دوم:چکیده
 برای اطمینان از عملکرد صحیح مدار و نتایج حاصله تأثیر.فیدبک جریانی مثبت ارائه شده است و عملکرد آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است
%9  بر این ساختار توسط تحلیل مونتکارلو برای سی بار اجررا برا خطرایVDD  و همینطور تأثیر تغییراتW/L  تغییرات، ولتاژ آستانه،تغییرات دما
 در محردوده بسریار61MHz  تا فرکانسهرای حردودX  مقاومت ورودی پایه.بررسی شده است که عملکرد خوب مدار پیشنهادی را تثبیت میکند
 بهرره. میباشرد64/8mV  و آفسرت ولتراژی حردود68/9nA  مدار دارای آفست جریانی بسیار کر. بهدست آمده است1/29mΩ پایین و در حدود
 بهدست111MHz  با پهنای باند حالت ولتاژ1/317  همچنین بهره ولتاژی مدار. میباشد311MHz جریانی مدار یک و پهنای باند حالت جریان آن
 ولتاژ تغذیره بررای ایرن. شبیهسازی شده است1/62µm TSMC CMOS  و با تکنولوژیHSPICE  پیشنهادی توسط نرمافزارCCII  مدار.آمده است
. برآورد شده است917/82µW  در نظر گرفته شده است و مصرف توان مدار61µA  و جریان تغذیه±6/5V مدار
. مونتکارلو، فیدبک جریانی مثبت، مقاومت ورودی، حلقه تراخطی،AB  کالس، ناقل جریان نسل دوم:واژههای کلیدی

Class AB Ultra Low Input Impedance Trans-linear Based
Second Generation Current Conveyor
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Abstract: In this paper a novel class AB, ultra-low input impedance trans-linear based second generation current conveyor utilizing
current positive feedback technique is proposed and the principle of its operation is discussed. In order to verify the performance of
the proposed structure and also the achieved results the effect of temperature, threshold voltage, W/L and VDD variations is
investigated on the circuit applying Monte Carlo analysis with thirty runs including 3 percent error which proves the robustness of
the proposed technique. The input impedance of port X remains at relatively low values of about 0.83mΩ to frequencies up to
10MHz. The circuit has ultra-low offset current of 12.3nA and offset voltage of 17.2mV. It has current gain of 1.000 and current
signal bandwidth of 900MHz. The voltage gain of 0.964 with voltage signal bandwidth of 600MHz is also achieved. The proposed
CCII is simulated with HSPICE in TSMC 0.18µm CMOS technology. ±1.5V supply voltage with 10µA bias current is considered
and the power dissipation of 304.28µW is measured.
Keywords: Second generation current conveyor, class AB, trans-linear, input impedance, current positive feedback, Monte Carlo.
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 -1مقدمه
ناقل جریان نسل دوم در سرال  6341توسرط  Sedraو  Smithمعرفری
شد که یکی از متداولترین بلوکهای مدارهای آنالوگ حالرت جریران
است [ .]6ناقلهای جریان معرادل تقویتکننردههای عملیراتی حالرت
ولتاژی میباشند که در حالت جریانی کار میکنند .بررخالف پرردازش
حالررت ولترراژی در تقویتکننرردههای عملیراتی کرره در آنهررا گرههررای
امپدانس باال الزمه افزایش بهره ولتاژ و انتقال بهینه سیگنال ولتراژی و
کاهش خطای پردازش میباشد ،در پرردازش حالرت جریران گرههرای
امپدانس پایین برای دستیابی به همان ویژگی استفاده میشود .این امر
سبب بهبود قابلمالحظه پاسرخ فرکانسری تراب انتقرال در بلوکهرای
پردازش حالت جریان نظیر ناقلهای جریان میشود .کاهش مقاومت در
مسیر جریان باعث افرزایش سررعت و نررچ خررخش مردارهای حالرت
جریان میشود حال آنکه این مشخصهها از تنگناهرای جردی کرار در
حالت ولتاژی محسوب میشوند .در پردازش حالت ولتاژ الزامات بهره و
پهنای باند با ه مغایرت دارد بهنحوی که همواره حاصلضرب بهره در
پهنای باند مقداری ثابت است [.]8
استفاده از فیدبک سیگنال جریان نهتنها باعث افزایش پهنای بانرد
مدارات حالت جریان میشود بلکه اصل «ثابت بودن حاصلضرب بهرره
در پهنای باند» را نقر کررده و مزیرت ثابرت مانردن پهنرای بانرد در
بهرههای مختلف (و در مواردی حتری افرزایش پهنرای بانرد بره همرراه
افزایش بهره) را ارائه میدهد .از دیگرر ویژگیهرای برجسرته پرردازش
حالت جریان سازگاری با روند تکنولروژی اسرت کره در آن تمایرل بره
سمت ابعاد کوخکتر ترانزیستورها برای کراهش سرطح اشرغالی و لرذا
هزینه تمامشده تراشه میباشد .از طرفی این کاهش ابعاد آستانه ولتراژ
قابل تحمل ادوات نیمههادی را پایین آورده و لرذا سرقف ولتراژ تغذیره
مجاز را کاهش میدهد .همانگونره کره در شرکل  6نشران داده شرده
است ،کاهش ولتاژ تغذیه کره مسرتقیمًا سربب کراهش تروان مصررفی
میشود هرخند محدوده پویای سیگنال را در پردازشهرای ولتراژی در
تنگنای شدید قرار میدهد و نیاز به ارائره سراختارهای ولتراژ پرایین را
ضروری مینماید اما در پردازشهای جریانی محدودیت قابلمالحظهای
ایجاد نمیکند [.]8
کاهش شدید محدوده پویا با روند تکنولوژی

ولتاژ مورد نیاز برای عملکرد صحیح بلوک آنالوگ

سطح تغذیه

سطح نویز

شکل  :1نمایش کاهش محدوده پویا در عملکرد حالت ولتاژ

با توجه به معادل بودن ناقلهای جریان با تقویتکنندههای ولتاژی
و بهدلیل قابلیت کار همزمان آنها در حالرت ولتراژی و جریرانی ،ایرن
بلوکها دارای کاربردهای گستردهای هستند که میتوان به اسرتفاده از

Serial no. 82

ناقل جریان نسل دوم . . .

آنهررا برررای پیادهسررازی انرروات تقویتکننرردهها [ ،]9فیلترهررا [،]7
اسیالتورها [ ،]5-1انروات سنسرورها [ ]4و غیرره اشراره نمرود .در ایرن
حالتها کافی است در مدارهای طراحیشرده بجرای تقویتکننردههای
ولتاژی مرسوم از ناقلهای جریان برا تمهیردات ،تغییررات و تنظیمرات
الزم استفاده کرد.
ناقل جریان نسل دوم یک بلوک سهپایانهای اسرت .پایانره  Yیرک
پایه امپدانس باال است در حالی که پایه  Xیرک پایره امپردانس پرایین
میباشد .ولتاژ پایه  Yبه پایه  Xمنتقرل میشرود )VX=VY( .جریرانی
که به پایه  Xاعمال میشود به پایه  Zانتقال مییابد ( .)IZ=IXپایانه Z
یک پایه امپدانس باال است که جهت جریان آن به جهت جریان ورودی
پایانه  Xو نوت  CCIIکه مثبت ( )IZ=+IXیرا منفری ( )IZ=-IXباشرد،
بستگی دارد .مقدار  معموالً برابر یک و مقدار  متناسب با نیاز مردار
پردازنده انتخاب میشرود .معادلره انتقرالی ناقرل جریران نسرل دوم در
ماتریس معادله ( )6نشان داده شده است [.]2
()6

 IY  0 0 0  VY 
V    0 0   I 
 X 
 X 
 I Z  0   0  VZ 

از ابتدای ظهور ناقل جریان تا به امرروز ترالشهرای زیرادی بررای
بهبررود مشخصررات سرراختاری آن انجررام شررده اسررت .ازجملررهی ای رن
مشخصررات میترروان برره کرراهش امپرردانس ورودی ،افررزایش مقاومررت
خروجی ،افزایش دقرت انتقرال ولتراژ و جریران ،افرزایش پهنرای بانرد،
افزایش محدوده پویای ولتراژ و جریران ورودی ،کراهش ولتراژ و تروان
مصرفی ،کاهش آفست اشاره نمود.
در این مقاله با ارائه ساختار جدید سعی بر کاهش مقاومرت ورودی
پایه  Xمیباشد .روشهای متنوعی برای کاهش مقاومرت ورودی بیران
شده است که ازجمله میتوان به اسرتفاده از فیردبک مثبرت [ ]3و یرا
منفی [ ]61-68و یا استفاده همزمان از فیردبک مثبرت و منفری []69
اشاره نمود و یا میتوان از ساختارهایی در کالس  ]67[ ABبهره برد و
یا همانند روش پیشنهادی در مرج [ ]65-64مسیر عبور سریگنال را
از مسیر انتقال جریان با ایجاد یک مسیر عبرور سریگنال جدیرد بررای
انتقال جریان از پایه  Xبه پایه  Zجدا نمود و مقاومت ورودی را کاهش
داد.
در این مقاله یک  CCIIبرا مقاومرت ورودی بسریار پرایین معرفری
میشود که از یک روش ابتکاری برای پیادهسازی فیدبک مثبت جریانی
بهره برده است که باعث کاهش مقاومت ورودی و افزایش دقت انتقرال
جریانی و افزایش پهنای باند و گسترش محدوده پویای جریان میشود.
در قسمت بعد به معرفی سراختار پیشرنهادی و تحلیرل آن پرداختره و
نتایج حاصل از شبیهسازی را به همراه مقایسهای با ساختارهای مشرابه
در بخش سوم ارائه میدهی .

 -2ساختار ناقل جریان نسل دوم پیشنهادی
ساختار بلوکی  CCIIپیشنهادی که بر مبنای یک حلقه تراخطی عمرل
انتقال ولتاژ را انجام میدهد ،در شکل  8نشان داده شده است .در ایرن
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کاهش خواهد یافت .این امرر سربب خواهرد شرد ایرن جریران مسریر
ترانزیستور  Mn8را برای عبور انتخاب کند .از طرفی تسراوی IMn8=IMp8
توسط آینه جریان ویلسون تثبیت شده است .در حالی که اعمال ولتراژ
به گره  yسبب برقراری رابطه  IMn8=Imp8+Iمیشود .برای ایجاد تعادل
مجدد در سیگنالها ولتاژ گیت  Mn2ناشی از آینه جریانهای تعبیهشده
به اجبار به انردازه  Vافرزایش خواهرد یافرت ترا  Mp1مجردد تعرادل
جریانی برقرار شده و جریان حالت قبرل را از خرود عبرور دهرد .حرال
 Vgs,n2به اندازه  Vبزرگ شرده اسرت و برا تحلیلری مشرابه مشرخ

مدار با استفاده از فیدبک مثبت که تحتتأثیر و کنترل جریانهای  IPو
 INمیباشرد ،مقاومرت ورودی ایرن سراختار کراهش داده شرده اسرت.
جریانهای  IPو  INناشری از جریران  IXمیباشرند بره صرورتی کره در
صورت ریخته شدن جریان به گره  Xجریان  INزیاد شرده و جریران IP
کاهش مییابد .بررعکس در صرورت کشریده شردن جریران از گرره X
جریان  INکاهش یافته و جریان  IPافزایش مییابد .ولتراژ گیرت  Mn2و
 Mp2توسط این فیدبک بهگونهای تنظری میگرردد کره برا ثابرت نگره
داشتن نسبی ولتراژ گرره ورودی سربب ایجراد مقاومرت ورودی پرایین
میگردد .عمل انتقال جریان از پایه  Xبه پایه  Zتوسط آینه جریران برا
بهره انتقال جریانی  kانجام میگیرد کره در ایرن شبیهسرازی مقردار k
برابر یک در نظر گرفته شده است .با انتخاب آینه جریانهای برا دقرت
باال و مقاومت خروجی بزرگ میتوان عملکرد انتقرال جریران را بهبرود
بخشید [.]62-89

میشود که  Vgs, p 2نیز به اندازه  Vکوخک میشود و این امرر مجردد
سبب بره خوردن تعادل سیگنال در گره  Xخواهد شد .با عملکرردی
مشابه ناشی از آینههای جریان و با افزایش ولتاژ گرره  xبره انردازه V
تعادل جریانی مجدد برقرار خواهد شد .نتیجه نهایی اینکه ولتاژ گره x
همواره ولتاژ گره  yرا تعقیب خواهد نمود.
استفاده از ساختار کالس  ABدر طبقه خروجی به کاهش مقاومت
ورودی کمک نموده [ ]67و آینه جریان ویلسون بهبودیافته برای انتقال
جریان و افزایش دقت و همچنین افزایش مقاومت خروجی و درنتیجره
افزایش پهنای بانرد جریرانی بره مردار افرزوده شرده اسرت کره شرامل
ترانزیستورهای  Mp1-Mp6و  Mn6-Mn3میباشد.
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شکل  :2ساختار بلوکی  CCIIبا مقاومت ورودی کوچک

ساختار ترانزیستوری  CCIIپیشنهادی در شرکل  9قابرل مشراهده
میباشد .حلقه تراخطی شرامل ترانزیسرتورهای  Mn1 ،Mp2 ،Mp1و Mn2
میباشد که عمل انتقال ولتاژ از پایه  Yبه پایره  Xرا فرراه میکنرد و
برای افزایش محدوده پویای ولتاژ ورودی درین ترانزیسرتورهای  Mp1و
 Mn1به منب تغذیه متناظر متصل شدهاند .انعکاس تغییرات ولتاژ گرره
 yبه گره  xبا رابطه تراخطی معادله ( )8نشان داده شده است.
| Vgs , p1 | Vgs ,n1 | Vgs , p 2 | Vgs , n 2

Vy  Vgs ,n1  Vx  Vgs , p 2
Vy  Vgs , p1  Vx  Vgs ,n 2
) 2  Vy  (Vgs , p1  Vgs ,n1 )  2  Vx  (Vgs , p 2  Vgs ,n 2

()2

Vy  Vx

بررسی تأثیر تغییر ولتاژ گره  yبر روی ولتاژ گره :x
در صورتی که  Vyبه اندازه  Vزیاد شود در اینصورت  Vgs, p1به همین
مقدار کوخکتر میشود و لذا جریان عبوری از  Mp1نیرز بره

انردازه I

IBias

-VSS
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شکل  :3ساختار ترانزیستوری  CCIIپیشنهادی

ترانزیستورهای  Mn7 ،Mp8 ،Mp7و  Mn8فیردبک جریرانی مثبرت را
پیادهسازی میکنند که درنهایت در صورت انجام تمهیردات الزم بررای
جلوگیری از ناپایداری مدار منجر به کاهش مقاومرت پرارازیتی پایره X
میگردند .ماهیت مفهومی سیگنالهای دخیل در مسریر فیردبک دوره
گذر بهازای شرایط پایدار در شکل ( 7الف) نشان داده شدهاند .عملکرد
فیدبک مدار به اینصورت است که در صورت تزریرق جریران  IX1بره
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گره  Xدر بازه زمرانی  t0ترا  t1کره زمران گرذر اول قبرل از آغراز بکرار
تقویتکننده است ولتاژ این گره تمایل بره افرزایش بره انردازه  VX1و
تأمین  Vgs,p2الزم برای عبور جریان تزریقشرده دارد .افرزایش جریران
عبوری از  Mn4سبب افزایش ولتاژ گیت-سورس ترانزیستور  Mn4شده و
از طرف دیگر کاهش جریان عبوری از  Mp4سبب کاهش ولتراژ گیرت-
سورس ترانزیستور  Mp4و یا بهعبارتدیگر افزایش ولتاژ گیت آن شده و
درنتیجررره تقویتکننرررده متشرررکل از ترانزیسرررتورهای  Mn7و  Mp7و
تقویتکننده متشکل از ترانزیستورهای  Mp8و  Mn8بهصرورت همزمران
در بازه زمانی  t1تا  t2به ترتیب با افزایش جریان کشیده شرده از گیرت
ترانزیستورهای سورس پیرو  Mn2و  Mp2سبب پایین آمدن ولتاژ آن بره
اندازه  Vو جبران افزایش ولتاژ  Vgs,p2با انتقال اثر از سورس به گیرت
و تثبیت ولتاژ ورودی گره  Xشده و کراهش مقاومرت ورودی را نتیجره
میدهد .از طرف دیگر قابلیت کاهش مستمر ولتاژ گیت ترانزیستورهای
 Mp2و  Mn2با افزایش ولتاژ گرره  Xترومم برا تزریرق تصراعدی جریران
ورودی سبب افزایش مضاعف  Vgs,p2و کاهش مضاعف  Vgs,n2و تسرهیل
مضاعف کشش جریان از ترانزیستور  Mp2میشرود برهنحروی کره کرل
جریان تزریقی در حال افزایش با رونرد سررعتیافترهای در مردار آینره
جریان پایین جریان خواهد یافت که این همان فیدبک جریرانی مثبرت
مذکور است .عکس این حالت نیز برای جریان کاهشی مستمر برقررار و
صحیح است.

IX2

IX1

VX2

VX1

ناقل جریان نسل دوم . . .

برای جلوگیری از ناپایداری مدار بایستی  V<VX1باشد .بهدلیل
اعمال تأثیر مستقی بر نقطه اثر سیگنال غالب خنانچره کراهش ولتراژ
گیت  Mp2بیش از حد افزایش ولتاژ سورس آن باشرد ( )V>VX1در
اینصورت وارونگی تغییرات ولتاژ در ورودی سبب ایجاد مقاومت منفی
و لذا ناپایداری خواهرد شرد .همرانگونره کره در ادامره در تحلیلهرا و
معادلههای ( )69( ،)4( ،)1و ( )67بیان خواهد شد پیکربندی مردار برا
ایجاد امپدانس پایین در گیتهای  Mp2و  Mn2در حردود  g-1mو ایجراد
بهره  Rm1و  Rm2ک تر از یک سبب ایجاد شررایط کرار مناسرب و رفر
ناپایداری میشود.
برای تحلیل عملکرد مدار شکل ( 5الف) را در نظرر میگیرری کره
قسمتی از مدار پیشنهادی میباشد و مدل سیگنال کوخک آن در شکل
( 5ب) رس شده است .ترانزیستورهای  Mn10 ،Mn9 Mp11 ،Mp10 ،Mp9و
 Mn11به همراه منب جریان  IBiasوظیفه برقراری جریان بایاس در حلقه
تراخطی را بر عهده دارند .جریان عبوری از ترانزیستورهای  Mn1و Mp1
برابر  IBiasو جریان عبوری از ترانزیسرتورهای  Mn2و  Mp2برابرر IBias+Io
است که  Ioدر معادله ( )9داده شده است.
VDD  VSS  | Vgs , p 4 |  | Vgs , p 3 | Vgs ,n 4  Vgs ,n3
()9
I 
rds ,n 2  rds , p 2

آفست ولتاژی  Voffsetمیان گره  Xو گرره  Yناشری از ایرن تفراوت
جریانها در ترانزیستورهای حلقه تراخطی میباشد کره در معادلره (-7
ج) نشان داده شده است.
2 I D , p1
2 I D ,n 2
 | Vth , p1 | VY  VX 
 Vth ,n 2
W
W
nCox ,n n 2
 p Cox , p p1
Ln 2
Lp1

Ix
VX=Vs,p2

(-7الف)

Vgs,p2
Vg,p2

V

o

2 I D , p1
2 I D,n 2

Wn 2
W
nCox ,n
 p Cox , p p1
Ln 2
Lp1

VY  VX 

I D ,n 2  I Bias  I o , I D , p1  I Bias

با فرض یکسان بودن ترانزیستورها و ابعاد آنها داری :
t1

t2

t0

W
(VY  VX )  I D ,n 2  I D , p1
L
1
W
 Cox (VY  VX ) 2  I D ,n 2  I D , p1  2 I D , p1  I D ,n 2
2
L

 Cox

(الف)
IX1

IX2

Ix
VX=Vs,p2

VX1

VX2

Vgs,p2
Vg,p2
V
t2

t1

t0

(ب)
شکل  :4ماهیت مفهومی سیگنالهای دخیل در مسیر فیدبک دوره
گذر بهازای شرایط (الف) پایدار (ب) ناپایدار
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(-7ب)

)  2 I Bias  I o  2 I Bias  ( I Bias  I o
Io
I Bias

 2 I Bias  I o  2 I Bias 1 

ازآنجاکه  I Bias  I oمیباشد با استفاده از بسط تیلور داری :


I
I2
1
W
 Cox (VY  VX ) 2  2 I Bias  I o  2 I Bias 1  o  2 o  ... 
2
L
2
I
8
I
Bias
Bias


I 2o

4 I Bias
I2
1
W
 Cox (VY  VX ) 2  o
2
L
4 I Bias
I 2o
W
2 Cox I Bias
L



2

VY  VX 
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I 2o
W
2  Cox I Bias
L

(-7ج)
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V8
 g mn 6  Vin  V8   0
rdsn 6

VY  VX  Voffset 

I in
g mn3

جریان  Ioبا عبور از تقویتکنندههای شبکه فیدبک و بارهای فعرال
آن این تقویتکنندهها را در حالت فعرال قررار میدهنرد .ایرن جریران
همچنین با عبور ترانزیستورهای منتهری بره گرره  Zایرن شراخه را در
آستانه فعالیت قرار میدهد .لذا مصالحهای میان میزان آفسرت ولتراژی
تولیدشده در مدار با شررایط کراری تقویتکننردهها و طبقره خروجری
جریانی منتهی به گره  Zبایستی برقرار گردد.

Vin   I in  g mn 4  V8    rdsn 4 || rdsn11  

V8  1   g mn5  g mn 6   rdsn 6   g mn 6  rdsn 6  Vin

Vin 1   g mn5  g mn 6   rdsn 6

2
V8
g mn 6  rdsn 6
 g   rdsn 4 || rdsn11  
I in
Vin  1  mn 4
  I in   rdsn 4 || rdsn11  
2
g
mn 3



Vin
2

I in g mn 4

()5
Z

in

Iin

 rin 

بر اساس تئوری آینه جریان ازآنجاکه جریان ایجادشده در تقویتکننده
مسیر فیدبک متأثر از  V8یا همان  Vgs,n5است ،بنرابراین مردار معرادل
شکل  1را برای تحلیل مدار به کار میبری .

Vin
Mn3

Mn6

g mn5  V8 

V8
Mn4

Mn5

rdsn11
Vin=2×V8
Iin
2/gmn4

(الف)
Vin
rdsn6

)gmn6×(Vin-V8

Iin
g-1mn3

V8
g-1mn5

rdsn4||rdsn11

rdsn7

gmn7×V8

rdsn8

gmn8×V8

gmn4×V8

(ب)
شکل ( :5الف) نمایی از ورودی جریان ساختار پیشنهادی (ب) مدل
سیگنال کوچک آن

برای تحلیل اثر مسیر فیدبک ابتدا امپدانس دیدهشده از دید درین
ترانزیستور  Mn3را با استفاده از شکل  5بهصورت زیر محاسبه میکنی :

شکل  :6مدار معادل ورودی

مدار معادل کلی بهصورت شکل  4میباشرد کره سادهشرده آن در
شکل  2آورده شده است.
مقاومت ورودی برای ساختار سادهشده  CCIIپیشنهادی بهصرورت
زیر است.
(rP  rdsp 8 || rdsn 8 || rdsp 9 || (rdsp1 / (1  g mp1 rdsp1 ))  1/ g mp1 )1
(rN  rdsp 7 || rdsn 7 || rdsn 9 || (rdsn1 / (1  g mn1 rdsn1 ))  1/ g mn1 )4

با انجام محاسبات و سادهسازیهای الزم برای شکل  2و برا فررض
 g mn 4  g mn 7  g mn8امپدانس ورودی بهصورت معادله ( )2بهدسرت

شکل  :7مدار معادل  CCIIپیشنهادی
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میآید.
VX  g mp 2 rdsp 2  g mn 2 rdsp 2  
rdsp 2 I X
 g mn1 g mn 4  g mp 2 g mn 7  g mn 2 g mn8 
g g 
mn 4

mn1

V
1
1
rX  X 

I X g mp 2  g mn 2 g mn1

()2

+
2/gmp4

rP

2×V7
-

مدار  ±6/5Vو جریان تغذیه  61µAدر نظر گرفته شده است که دارای
مصرف توانی برابر  917/82µWمیباشد .نترایج حاصرل از شبیهسرازی
برای این مدار در ادامه ارائه شده است که بیانگر عملکررد خروب مردار
پیشنهادی میباشد از طرفی برای اطمینان از عملکررد صرحیح مردار و
نتایج حاصله شبیهسازیها برای تغییرات ابعراد جهرت ایجراد بهرره یرا
تضعیف سیگنالها نشان داده شده اسرت و مقرادیر ذکرشرده در مرتن
مربوط به منحنیهای مشخ شده با رنر آبری میباشرد و همچنرین
تأثیر تغییرات دما ،ولتاژ آستانه ،عدم انطبراق  W/Lو همینطرور ترأثیر
تغییرات  VDDبر این ساختار توسط تحلیل مونتکرارلو بررای سری برار
اجرا با خطای  %9بررسی شده است.

+
rdsn2

gmn2×V3
IX

V3
+

+VX
gmp2×V4

rdsp2
+

2/gmn4

gmp8×V7-gmn8×V8
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2×V8

V4
-

rN

gmn7×V8-gmp7×V7

-

شکل  :8مدار معادل سادهشده  CCIIپیشنهادی

امکرران صررفر کررردن مقاومررت ورودی بررا تنظ ری مناسررب ابعرراد
ترانزیستورها برای برقراری رابطه  gmn1  gmp 2  gmn 2وجرود دارد .از
سوی دیگر برای بهره تقویتکنندهها داری :
()3
V 8  (I o  I X ) / g mn 4  I N / g mn 4
()61

V 7  (I o  I X ) / g mp 4  I P / g mp 4

با فرض ابعاد یکسان و انطباق کامل ترانزیستورها داری :
()66
()68

V o ,n  g mn 7 rNV 8  g mp 7 rNV 7

 g mn 7 rN I N / g mn 4  g mp 7 rN I P / g mp 4

V o ,n   I N  I P  g m 7 rN / g m 4

(R m 1 V o ,n /  I N  I P   g m 7 rN / g m 4  g m 7 / g m 4 g m 1 )69

(R m 2 V o , p /  I P  I N   g m 8 rP / g m 4  g m 8 / g m 4 g m 1 )67

یکی از الزامات فیدبک مثبت بررای جلروگیری از ناپایرداری بهرره
ک تر از یک برای آن میباشد که در معادلههای ( )69و ( )67این شرط
محقق شده است.
در ادامه نتایج حاصل از شبیهسازی قابل مشاهده مریباشرد و ایرن
نتایج با برخی از ساختارهای مشابه مقایسه میگردد.

شکل  :9رفتار فرکانسی مقاومت ورودی پایه X

شکل  3رفتار فرکانسی مقاومت ورودی پایه  Xرا نشان میدهد که
در فرکانسهای پرایین معرادل  1/29mΩمیباشرد .برا افرزایش پاسرخ
فرکانسی و افت بهره تقویتکننده که ماهیت کراهش امپردانس ورودی
ناشری از آن برود ،امپردانس ورودی از مقردار اولیره  1/29mΩافرزایش
مییابد.
رفتار خطی پیروی جریرانی میران پایره  Xو پایره  Zدر شرکل 61
نشان داده شرده اسرت کره بیرانگر محردوده پویرای وسری جریرانی و
خطینگی باال میباشد .بهره جریان از ورودی  Xبه خروجی  Zبرابرر برا
یک در نظر گرفته شده است اما میتوان بررای بهدسرت آوردن تقویرت
مناسب ابعاد ترانزیستورهای  Mn5و  Mp5را به نحو مقتضی افرزایش داد.
جریان برای ورودی صفر دارای افست جریانی  68/9nAمیباشد که در
مقایسه با مقادیر جریانهای ورودی و محدوده پویای مدار مقدار قابرل
خش پوشی است .در شکل  66نیز رفتار فرکانسی انتقال جریان نمایش
داده شده است که دارای بهره جریرانی یرک و پهنرای بانرد 311MHz
میباشد.

 -3نتایج شبیهسازی
مدار پیشنهادی برای  CCIIتوسط نرمافرزار  HSPICEو برا تکنولروژی
 1/62µm TSMC CMOSشبیهسازی شده است .ولتاژ تغذیه برای این
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شکل  :11رفتار خطی پیروی جریانی میان پایه  Xو پایه Z
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رفتار خطی پیروی ولتراژی میران پایره  Xو پایره  Yدر شرکل 68
نشان داده شده است که برای ولتاژ ورودی صفر دارای افسرت ولتراژی
 64/8mVمیباشد .در شکل  69نیز رفتار فرکانسی پیروی ولتراژ میران
پایه  Xو پایه  Yنمایش داده شده است که دارای بهره ولتاژی  1/317و
پهنای باند  111MHzمیباشد .پهنای بانرد حالرت ولتراژی نسربت بره
پهنای باند حالت جریانی  99%کاهش از خود نشان میدهد و محردوده
پویا و آفست حالت جریان نسبت به حالت ولتاژی وضعیت مناسبتتری
دارد.

ناقل جریان نسل دوم . . .

پارامترها بررسی کردهای که در این قسمت تنها پارامتر مقاومت ورودی
را مورد بررسی قرار میدهی  .در ابتدا تغییررات دمرایی در شرکل 165
تأثیر تغییرات  VDDدر شرکل  61و تغییررات ولتراژ آسرتانه و تغییررات
 W/Lبهطور همزمران در شرکل  64نشران داده شرده اسرت .ازآنجاکره
میزان انحراف پاسخها از حالت عادی بهازای تغییرات اعمالی ک بوده و
این تغییرات سبب ناپایداری مدار نشدهاند ،میتوان نتیجره گرفرت کره
 CCIIارائهشده در برابر تغییرات مذکور عملکرد کیفیت براالی از خرود
نشان میدهد.

شکل  :11رفتار فرکانسی انتقال جریان میان پایه  Xو پایه Z
شکل  :14رفتار فرکانسی امپدانس خروجی پایه Z

شکل  :12رفتار خطی پیروی ولتاژی میان پایه  Xو پایه Y
شکل  :15تأثیر تغییرات دمایی برای RX

25
20
15
10
5
0
شکل  :13رفتار فرکانسی پیروی ولتاژ میان پایه  Xو پایه Y

امپدانس خروجی برای این  CCIIبرابر  4/97MΩاسرت کره رفترار
فرکانسی آن در شکل  67نشان داده شده است .ازآنجاکره گرره  Zیرک
گره امپدانس باال است پهنای باند امپدانس خروجی نشان دادهشرده در
شکل 68نسبت به پهنای باند امپدانس ورودی کره در شرکل  3نشران
داده شده است ک تر میباشد.
همانطور که اشاره شد تأثیر تغییرات دما ،ولتاژ آسرتانه ،تغییررات
 W/Lو همینطور تأثیر تغییرات  VDDبر ایرن سراختار و بررای تمرامی

Serial no. 82

29 27 25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1
شکل  :16تأثیر تغییرات  VDDبرای RX

ابعاد ترانزیستورها در جدول  6ارائه شردهاند و در ادامره نترایج عرددی
حاصل از شبیهسازی به همراه مقایسه با خند مدار مشابه در جردول 8
آورده شده است .برای مقایسه کیفیتر عملکرد مدارهای مختلف با هر
ضریب شایستگی ( )FOMمعادله ( )65با افزودن پارامتر  rXبره معادلره
ارائهشده در مرج [ ]87استفاده شده است.
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 -4نتیجهگیری

جدول  :1اندازه ترانزیستورها
)L(µm

)W(µm

)L(µm

Transistor
Mp7

)W(µm

1/5

1/89

1/5

6/25

Mn7

1/85

3

Mp8

1/85

1/85

1/3

Mn8

1/85

8

1/85

3

Mp9-11

1/85

4/2

1/85

8/5

Mn9-11

1/85

Transistor
Mp1-2

1/5

86

1/5

5

Mn1-2

61

Mp3,Mp6

در این مقاله یک ناقل جریان نسل دوم کرالس  ABجدیرد مبتنری برر
حلقه تراخطی با مقاومت ورودی بسیار پایین بر اساس تکنیک فیردبک
جریانی مثبت ارائه شد و عملکرد آن مورد ارزیرابی قررار گرفرت .ترأثیر
تغییرات دما ،ولتاژ آستانه ،تغییرات  W/Lو همینطرور ترأثیر تغییررات
 VDDبر این ساختار توسط تحلیل مونتکرارلو بررای سری برار اجررا برا
خطای  %9برای اطمینان از عملکرد صحیح مدار و نتایج حاصله بررسی
شد.

Mn3,Mn6
Mp4-5
Mn4-5

8/1

جدول  :2نتایج حاصل از شبیهسازی به همراه مقایسه با ساختارهای مشابه
 CCIIپیشنهادی

[]17

±6/5V

6/5V

±1/45V

61µA

611µA

-

[]14

[]11

[]9

پارامترها

[]16

[]15

±6V

9/9V

ولتاژ تغذیه

±8/5V

±6/5V

611µA

61µA

-

-

جریان بایاس

917/82µW

-

891µW

-

861µW

912µW

2.24mW

توان مصرفی

6

6/6

6

1/341

6

1/337

1/332

بهره جریانی

1/317

1/379

6

1/31

6

1/331

1/359

بهره ولتاژی

111MHz

8/4GHz

8/31GHz

8/1GHz

61MHz

-

41MHz

 GBWجریانی

311MHz

7/99GHz

9GHz

9/3GHz

-

-

24MHz

 GBWولتاژی

1/29mΩ

921Ω

2/81Ω

62/74Ω

66/7Ω

6/55Ω

78Ω

RX

4/97MΩ

87kΩ

71/5kΩ

97/74kΩ

4/8MΩ

66/85MΩ

8/87MΩ

RZ

 151µAتا -151µA

-

محدوده پویای

 881µAتا -881µA

-

-

-

-

 1/45Vتا -1/45V

-

 1/3Vتا -6V

تا -1/32V
1/5V

-

محدوده پویای ولتاژ

68/9nA

-8/8A

-

-

-

-

51/8nA

آفست جریانی

64/8mV

 6/8Vتا -6/8V

-

جریان

69mV

-

-

-

-

1/8mV

آفست ولتاژی

7757/5

-

6/543

-

1/1615

1/11828

1/111387

ضریب شایستگی

0.18µm TSMC
CMOS

0.18µm TSMCCMOS

0.18µm TSMCCMOS

0.35µmCMOS

DR
PS  MHz 
FOM 
rX .PD  m mW 
BW .

()65

که در آن  BWپهنای باند بهرره جریران DR ،محردوده پویرای جریران
ورودی PS ،منب تغذیه کل PD ،مصرف توان کل و  rXامپدانس ورودی
گره  Xمیباشد.

12
10
8

0.35µmCMOS

0.35µmCMOS

0.8µmCMOS

تکنولوژی

مقاومت ورودی پایه  Xتا فرکانسهای حدود  61MHzدر محدوده
بسیار پایین و در حدود  1/29mΩبهدست آمد .آفست جریرانی بسریار
ک  68/9nAو آفست ولتاژی حدود  64/8mVبرای مدار بهدست آمرد.
بهره جریانی مدار یک و پهنای باند حالت جریران آن  311MHzو نیرز
بهره ولتاژی مدار  1/317با پهنای باند حالت ولتاژ  111MHzبهدسرت
آمد .مدار  CCIIپیشرنهادی برا ولتراژ تغذیره  ±6/5Vو جریران تغذیره
 61µAتوسررط نرمافررزار  HSPICEو بررا تکنولرروژی TSMC CMOS
 1/62µmشبیهسازی شد و مصرف توان مدار  917/82µWاندازهگیری
شد.
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