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 مدار، مدار پیشنهادی شامل تولیدکننده پالس. مبتنی بر لچ پالس میپردازد1 فرکانس- این مقاله به بهبود عملکرد یک مدار آشکارساز فاز:چکیده
 کاهشیافته و بهتبع آن محدوده تشخیص فاز3 ناحیه کور، و کاهش زمان آن2 با تغییر مسیر بازنشانی.لچ شامل دو گیت وارونگر و مدار بازنشانی است
، این مدار بهجای استفاده از سیگنالهای خروجی برای بازنشانی مدار. افزایشیافته است055MHz  درجه و فرکانس کاری مدار بیش از11 بیش از
 درجه در995  برتری قابلتوجه مدار پیشنهادی نسبت به مدار اولیه این است که در مدار اولیه محدوده تشخیص.از سیگنالهای ورودی بهره میبرد
. حاصلشده است890 MHz  درجه در فرکانس984  درحالیکه در مدار بهبودیافته محدوده تشخیص برابر، گزارش شده است890 MHz فرکانس
 نتایج. مدار تولیدکننده پالس نیز دستخوش تغییر شده که این تغییر سبب افزایش سرعت مدار شده است،در این کار عالوه بر تغییر مسیر بازنشانی
4 این مدار دارای ابعاد جانمایی.  عملکرد درستی از خود نشان میدهد2GHz شبیهسازیهای مدار پیشنهادی بیانگر این است که مدار تا فرکانس
. است251µW  دارای توان مصرفی1/4V  و با منبع تغذیه890MHz  و در فرکانسTSMC 5/14 µm CMOS  در فنّاوری29µm × 28µm
. تولیدکننده پالس، ناحیه کور، لچ پالس، فرکانس- آشکارساز فاز:واژههای کلیدی
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Abstract: In this paper, an improved phase frequency detector circuit based on pulse latched is presented. The proposed PFD include
a pulse generator, a simple latch circuit, and a reset circuit. By reducing the reset time the blind zone is decreased. This idea leads to
an increasing phase detection range more than 16 degrees and an operating frequency more than 500 MHz. Also in this design input
signals are used instead of the output signals to reset the PFD. The significant advantage of this design compare to the prior PFD is
obtained detection range increased 330 degree to 348 degree at 435 MHz. In addition the time of reset improving, the pulse generator
circuit has lifted which led to increasing the speed of designed PFD. The designed PFD are implemented in CMOS 0.18μm TSMC
technology and its area is 24 μm × 23 μm .The post lay out simulation results indicate that it has a good performance up to the frequency
of 2 GHz. The power dissipation is 201 μW from a 1.8V power supply at 435 MHz .
Keywords: Phase frequency detector, Pulse latched, Blind zone, pulse generator

1931/58/21 :تاریخ ارسال مقاله
1931/51/21 :تاریخ اصالح مقاله
1931/53/25 :تاریخ پذیرش مقاله
 سیروس طوفان:نام نویسنده مسئول
. دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر-  دانشگاه زنجان- جاده زنجان میانه1  زنجان – کیلومتر-  ایران:نشانی نویسنده مسئول

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 48, no. 1, spring 2018

Serial no. 83

 /248مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،84شماره  ،1بهار 1931

 -1مقدمه
مدارهای  VLSIدر دو دهه اخیر رشد چشمگیری درزمینهی افزایش
سرعت مدار و استفاده از کالکهایی با فرکانس باال داشته است .برای
تولید سیگنال کالک با فرکانس باال معموالً از مدار حلقه قفل فاز 5و یا
حلقه قفل تأخیر 6استفاده میشود PLL .بهصورت گسترده در سنتز
کنندههای فرکانسی و مدارهای بازیابی کالک و داده در کاربردهایی مانند
سیستمهای مخابرات بیسیم ،پردازش سیگنالهای دیجیتال،
میکروپروسسورها و سنسورها استفاده میشود .مدارهای بازیابی کالک و
داده نیازمند بلوکهایی با قابلیت کار در فرکانسهای باال هستند .یکی
از مهمترین بلوکهای تشکیلدهندهی حلقههای قفل فاز و مدارهای
بازیابی کالک و داده ،مدار  PFDاست .مدار  PFDاختالففاز و اختالف
فرکانس بین کالک مرجع و کالک فیدبک شده از اسیالتور کنترلشده
با ولتاژ 7را تشخیص میدهد و در خروجیاش پالسهایی متناسب با
اختالففاز سیگنالهای ورودی تولید میکند .شکلهای  1و  2به ترتیب
عملکرد سیگنالی  PFDو نمودار حالت آن را بهصورت مفهومی نشان
میدهند .دقت اندازهگیری اختالففاز توسط  PFDیکی از معیارهای
تأثیرگذار بر عملکرد  PLLاست.
در PFDهای مرسوم اغلب مشکل ناحیه مرده 8و ناحیه کور وجود
دارد .مشکل ناحیه مرده زمانی رخ میدهد که سیگنالهای ورودی PFD
نسبت به هم اختالففاز خیلی کوچکی داشته باشند و مدار  PFDقادر
به تشخیص این اختالففاز نباشد .یکی از رایجترین راهحلها برای
برطرف کردن مشکل ناحیه مرده استفاده از بلوکهای تأخیر در مسیر
بازنشانی  PFDاست ،که این کار خود سبب کاهش فرکانس کاری مدار
میشود[ .]1-0مشکل ناحیه کور نیز زمانی اتفاق میافتد که اختالففاز
سیگنالهای ورودی تقریبًا حوالی  ±2πباشند ،که معموالً سببِ از دست
رفتن لبهی کالک و ایجاد قطبیت غلط در خروجی میشود .ناحیه کور
یکی از عوامل مهم در محدود کردن ناحیه تشخیص PFDها است.
افزایش محدوده فرکانسی ورودی  PFDسبب کاهش احتمال از دست
رفتن لبه کالک ورودی میشود .درنتیجه عملیات دستیابی به قفل حلقه
سریعتر انجام میشود[ .]1-15در فرکانسهای باالیی مانند امواج
میلیمتری ،پیچیدگی طراحی  PFDبه علت افزایش فرکانس
سیگنالهای ورودی افزایش مییابد .یکی از ساختارهایی که برای کاهش
ناحیه کور پیشنهادشده است ،مدار  PFDمبتنی بر لچ پالس شکل9
است[.]11
در این مقاله هدف بهبود ناحیه کور و افزایش ناحیه تشخیص و
همچنین افزایش بیشینه فرکانس کاری مدار شکل 9با استفاده از
روشهای مداری است .روش پیشنهادی شامل اصالح مسیر بازنشانی
بهمنظور افزایش فرکانس کاری و کاهش ناحیه کور مدار است .تغییر
دیگری که در ساختار مدار صورت گرفته شامل بهبود مدار تولیدکنندهی
پالس است ،که این تغییر سبب افزایش سرعت مدار میشود .با استفاده
از تغییرات صورت گرفته در مدار ،فرکانس کاری مدار و محدوده تشخیص
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آن افزایشیافته است .همچنین مدار پیشنهادی در فرکانسهای باال،
دارای محدوده تشخیص فاز گستردهای است.
مقاله در ادامه به شرررح زیر تنظیممیشررود :در بخش دوم مشررکل
ناحیه کور و ناحیه مرده درPFDها تشرررری میگردد .در بخش سررروم
عملکرد مدار پیشررنهادی موردبررسرری قرار میگیرد .سررپس در بخش
چهارم نتایج شبیه سازی و درنهایت بخش پنجم به نتیجهگیری از مقاله
میپردازد.

(ب)

(الف)

شکل  :1پاسخ یک  PFDبه ورودیهای دارای (الف) فرکانس نابرابر،
(ب) فرکانس برابر[]11

شکل  :1نمودار حالت نشاندهنده عملکرد مطلوب ]11[ PFD

شکل  :1مدار  PFDمبتنی بر لچ پالس []11

 -1ناحیه کور و ناحیه مرده
 -1-2ناحیه کور
با توجه به شکل 8مشخصه خروجی  PFDبا افزایش اختالففاز بهصورت
یکنوا افزایش مییابد .اما زمانی که اختالففاز حوالی  ±2πمیرسد،
نمودار با شیب خیلی تند تغییر عالمت میدهد ،که این تغییر ناگهانی
قطبیت به دلیل همزمان شدن عملیات بازنشانی با لبه باالرونده یکی از
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بازنشانی است .با قرار دادن این بلوک تأخیر گرههای خروجی  Upو Dn

زمان کافی برای گذر مثبت خواهند داشت و ناحیه مرده کاهش مییابد.
اما متأسفانه این روش باعث کاهش بیشینه فرکانس عملکرد مدار
میشود .لذا در این مقاله مدار بهبودیافتهای مبتنی بر لچ پالس برای
افزایش ناحیه تشخیص و فرکانس کاری مدار ارائه میشود[.]14-25

 -1عملکرد مدار پیشنهادی

شکل  :4نمودار مشخصه  PFDدارای ناحیه مرده و ناحیه کور []11

سیگنالهای ورودی است .این همزمانی باعث میشود که باوجود تغییر
در ورودی  PFDخروجی آن تغییری نکند ،و این گذر در سیگنال ورودی
دیده نشود ،به این مشکل از دست رفتن لبهی کالک هم
میگویند[.]18،15
به خاطر م شکل ناحیه کور محدوده ت شخیص بی شینه فاز ( )  max
نیز کاهش مییابد .مشررکل ناحیه کور در  PFDبر رفتار نشررسررت PLL
تأثیر منفی دارد ،و سبب کند شدن زمان قفل میشود .وجود ناحیه کور
در  PFDمعادل کاهش محدوده تشررخیص فاز اسررت[ .]10برای از بین
بردن اثر ناحیه کور باید زمان بازنشرررانی را بینهایت کوچک کرد .اما به
دلیل اینکه این شرایط در عمل ممکن نیست و همچنین باعث افزایش
احتمال رخ دادن ناحیه مرده می شود ،مؤثرترین راه مقابله با ناحیه کور
کاهش احتمال وقوع آن ا ست .بی شینه فاز قابلت شخیص را طبق رابطه
زیر میتوان بیان کرد[:]11
()1

 max  360 1  treset . fin 

که  finفر کانس سررریگ نال های ورودی t reset ،ز مان بازنشرررانی و
 fin,max  2t 1اسررت .همانطور که پیداسررت محدوده تشررخیص
reset
اختالففاز با فرکانس سررریگنالهای ورودی رابطه عکس دارد .بنابراین
هر چه فر کانس کاری مدار افزایش یا بد ،احت مال رخ دادن ناح یه کور
بیشتر میشود.
 -1-1ناحیه مرده
اگر اختالففاز بین سیگنالهای ورودی کوچک باشد ،یک گذر مثبت در
سیگنالهای  Upیا  Dnبهسرعت باعث بازنشانی خروجی میشود .اگر
تأخیر انتشار در سیگنالهای  Upو  Dnبهاندازه کافی بزرگ باشد ،ممکن
است قبل از اینکه این گذر مثبت کامل شود ،گرههای  Upو  Dnتوسط
سیگنال بازنشانی صفر شوند .به همین علت پمپ بار 9در حلقه PLL
زمان کافی برای تنظیم ولتاژ کنترلِ  VCOپیدا نکرده و عملکرد صحیحی
نخواهد داشت .در این حالت  PLLعملکردی شبیه حلقه بازدارد و نویز
اسیالتور بدون هیچ مانعی در خروجی  PLLظاهر میشود .به این مشکل،
ناحیه مرده گفته میشود[.]11،11،15
برای رفع مشکل ناحیه مرده راهحلهای متعددی ارائهشده است.
یکی از متداولترین این راهحلها قرار دادن یک بلوک تأخیر در مسیر
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به مسیر بین گیتهای منطقی که تعیینکننده سرعت نهایی ساختار
است ،مسیر بحرانی نامیده میشود .سیگنال بحرانیِ یک گیتِ منطقی،
آخرین سیگنال ورودی است که مقدار آن به حالت پایدار میرسد .قرار
دادن ترانزیستورهای مسیر بحرانی در نزدیکترین ترانزیستور به خروجیِ
گیت منطقی ،منجر به افزایش سرعت میشود .در شکل 0سیگنال 𝐼𝑛1
را یک سیگنال بحرانی فرض کنید و همچنین فرض کنید سیگنالهای
 𝐼𝑛2و  𝐼𝑛3باال بوده و  𝐼𝑛1در حال تغییر حالت صفر به یک است.
همچنین اگر 𝐿𝐶 در ابتدا به  VDDشارژ شده باشد ،در حالت الف هیچ
مسیری به زمین وجود ندارد تا اینکه  𝑀1روشن شود ،در این حالت
تأخیر بین رسیدن  𝐼𝑛1و خروجیِ گیت مدت زمانی است که طول
میکشد تا خازنهای 𝐿𝐶 𝐶1 ،و  𝐶2تخلیه شوند .در حالت ب هنگام تغییر
حالت  ،𝐼𝑛1خازنهای  𝐶1و  𝐶2قبالً تخلیهشدهاند و فقط 𝐿𝐶 باید تخلیه
شود و درنتیجه تأخیر کمتر خواهدشد[.]21
تغییرات پیشنهادی در مدار  PFDمبتنی بر لچ پالس بهمنظور
افزایش محدوده تشخیص آن در شکل 1قابلمشاهده است .در []11
بلوکهای تأخیر در گیت ترانزیستورهای  N3و  N6قرارگرفتهاند ،لذا
باتوجه به مطالب فوقالذکر ،پاسخ گرههای 𝑡𝑢𝑜𝑒𝑠𝑙𝑢𝑃 و 𝑓𝑒𝑟𝑒𝑠𝑙𝑢𝑃 در
مقایسه باحالتی که بلوکهای تأخیر در گیت ترانزیستورهای  N2و N5
قرار داشته باشند (یعنی به خروجی گیت منطقی نزدیکتر باشند) ،با
تأخیر بیشتری مواجه است .علت آنهم این است که پاسخ گره
𝑡𝑢𝑜𝑒𝑠𝑙𝑢𝑃 ( 𝑓𝑒𝑟𝑒𝑠𝑙𝑢𝑃 ) به ترانزیستورهای  N2و  N5( N3و  )N6به
تخلیه شدن گره میانی  )Y( Xوابسته است .حال اگر سیگنال بحرانی به
گیت ترانزیستوری که به خروجی نزدیکتر است اعمال شود ،تأخیر تولید
سیگنال پالس در گرههای 𝑡𝑢𝑜𝑒𝑠𝑙𝑢𝑃 و 𝑓𝑒𝑟𝑒𝑠𝑙𝑢𝑃 کاهش مییابد.
ازاینرو در ساختار بهبودیافته بلوکهای تأخیر در گیت ترانزیستورهای
 N2و  N5قرارگرفتهاند.

(الف)

(ب)

شکل  :5تأثیر چیدمان ترانزیستورها در تأخیر نهایی (الف) مسیر
بحرانی دورتر از خروجی (ب) مسیر بحرانی نزدیک به خروجی []11
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شکل  :6مدار  PFDمبتنی بر لچ پالس بهبودیافته پیشنهادی

 -4نتایج شبیهسازی
شکل 4نمودار زمانی سیگنالهای ورودی و خروجی  PFDبهبودیافته را
نشان میدهد .مشاهده میشود که هرزمانی که سیگنال ورودی 𝑡𝑢𝑜𝐾𝐶
نسبت به سیگنال ورودی 𝑓𝑒𝑟𝐾𝐶 پیش فاز است ،سیگنال خروجی Dn
یک میشود .هنگامیکه سیگنال 𝑓𝑒𝑟𝐾𝐶 هم یک بشود خروجی  Upنیز
یک شده ولی بالفاصله پسازآن هردو خروجی توسط مدار بازنشانی صفر
میشوند .شکل  3نتایج شبیهسازی استخراج شده پس از جانمایی 10مدار
در اثر تغییرات پروسه را برای گوشههای 11مختلف را نشان میدهد .این
شبیهسازی در چهار وضعیت ،یعنی  FS ،SF ،SSو  FFانجامشده است.
این نمودارها نشان میدهند که مدار طراحیشده در برابر تغییرات حاصل
از پروسه نیز جواب قابلقبولی از خود نشان میدهد .در شکل 15
شبیهسازی مونتکارلو 12مدار بهبودیافته پس از جانمایی آورده شده
است .در این شکل رفتار مدار در نقاط مختلف از بازهی تغییراتِ المانها
موردبررسی قرارگرفته است .شبیهسازی مونتکارلو در  155نقطه که
شامل شبیهسازی تغییرات ساخت و عدم تطبیقها 13است انجامگرفته
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عملیات بازنشررانی سرربب افزایش ناحیه مرده و کاهش شرردید محدوده
تشخیص میشود.

0

)

0

Up

2

)Volt(v

تغییر دیگری که در جهت بهبود عملکرد مدار اعمالشده است ،تغییر
در مسیر بازنشانی خروجیهای مدار است .معادله ( )1بهخوبی نشان
میدهد که  PFDبرای فرکانسهای ورودی کم عملکرد خوبی دارد ،اما
هنگامیکه فرکانس ورودی افزایش مییابد عملکرد درستی از خود نشان
نمیدهد .برای رفع این مشکل یکی از مرسومترین راهحلها کاهش زمان
بازنشانی است .در مدار بهبودیافتهی شکل 1بهمنظور کاهش زمان
بازنشانی ،بهجای اینکه از سیگنالهای خروجی  Upو  Dnبرای بازنشانی
استفاده شود ،از سیگنالهای 𝑡𝑢𝑜𝐾𝐶 و 𝑓𝑒𝑟𝐾𝐶 که تنها از دو دریچه
وارونگر عبور کردهاند ،برای بازنشانی خروجیها استفادهشده است .در
مدار اولیه باید سیگنال مسیری متشکل از دو گیت وارونگر و سه
ترانزیستور را طی میکرد تا به ورودی گیت  NANDبرسد ،اما در مدار
پیشنهادی تنها با عبور از دو گیت وارونگر سیگنال به ورودی گیت
 NANDمیرسد .با این تغییر در مسیر بازنشانی ،سیگنالهای ورودی
دریچه  NANDبا تأخیر کمتری میرسند و عمل بازنشانی خیلی سریعتر
از حالت قبل انجام میگیرد .مزیت دیگرِ سرعت بخشیدن به عملیات
بازنشانی ،افزایش بیشینه فرکانس کاری مدار است ،که سبب میشود در
فرکانسهای باال احتمال وقوع ناحیه کور کمتر شود .با توجه به شکل1
بهبود حاصلشده در ناحیه کور مدار نسبت به مدار اولیه کامالً
قابلمشاهده است .در مدار بهبودیافته محدوده تشخیص  984درجه
است ،البته به دلیل افزایش سرعت بازنشانی مدار اندکی دچار ناحیه مرده
شده است .این ناحیه مرده در حدود  2درجه است که در مقابل بهبود
حاصلشده در ناحیه کور قابلاغماض است .در مدار اولیه در بازهی 205
درجه تا  995درجه هیچگونه تغییری در ولتاژ خروجی دیده نمیشود؛
یعنی در تمام این بازه ولتاژ یکسانی در خروجی مدار اولیه ایجاد میگردد
درنتیجه طبیعتًا توانایی تنظیم دقیق ولتاژ کنترل  VCOرا در این بازه
ندارد .مدار اولیه در این بازه تنها قابلیت این را دارد که قطبیت غلط در
خروجی ایجاد نکند ،و در بازه  995درجه تا  915درجه وضعیت بدتر هم
میشود و در خروجی قطبیت غلط هم ایجاد میشود .در مدار بهبودیافته
از اختالففاز  2درجه تا  905درجه عملکردی کامالً صحی و متناسب
با اختالففاز ورودی از خود نشان میدهد ،در فرکانس  890مگاهرتز و
در بازهی  905درجه تا  915درجه وارد ناحیه کور میشود .برای
جلوگیری از ورود مدار به ناحیه کور میتوان با تغییر 𝐿𝑊 ترانزیستورهای
مدارِ بازنشانی سرعت را افزایش داد ،اما افزایش بیشازحد سرعتِ

شکل  :7نمودار مشخصه  PFDبهبودیافته در فرکانس 415 MHz

0
0

شکل  :1شکل موجهای ورودی و خروجی  PFDبهبودیافته

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 48, no. 1, spring 2018

 /241مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،84شماره  ،1بهار 1931

)/Dn (V

)/Up (V

بهبود مدار آشکارساز فاز -فرکانس . . .

2

2
)Volt(v

)t(ns

1

0
6

8

2

4

0.5

0

SS
)/Up (V

)/Dn (V

)t(ns

2

Dn
2
1.5

0
6

8

2

0

1

0

)Volt(v

)t(ns

6.901

5.262

4.053

2.571

1.167

0

)Volt(v

1

4

)Volt(v

1

1.5

0.5

FS
)/Dn (V

)/Up (V

0

2
)t(ns

)t(ns

)Volt(v

1

6.901

5.262

4.053

2.571

1.167

0

Up

شکل  :11نتیجه شبیهسازی مونتکارلوی مدار پیشنهادی
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شکل  :9نتایج شبیهسازی مدار پیشنهادی در کرنرهای مختلف
جدول  :1مقایسه گوشههای مختلف شبیهسازی
Time difference between Up & Dn

Corners

600.75 ps

TT

600.87 ps

SF

600.74 ps

FS

601.84 ps

SS

600.36 ps

FF

ا ست .با توجه به شکل 15مدار تحت شرایط مختلفی همچون تغییرا ِ
ت
ساخت و عدم تطابق دارای جیتری کمتر از  35psا ست ،که این مقدار
جیتر در مقایسه با فرکانس کاری مدار قابل صرفنظر است.
در جدول  1نتایج شبیهسازیهای سیگنالهای  Upو  Dnبرای
گوشههای مختلفی که در اثر تغییرات پروسه به وجود میآیند نشان داده
شدهاست .اعداد گزارش شده در این جدول اختالف زمان رسیدن تا 05
درصد مقدار نهایی سیگنال  Upو  Dnرا نشان میدهد .با توجه به جدول
 1مشاهده میشود حداکثر اختالف از حالت معمول ( )TTبرابر 1/53
پیکوثانیه بوده ،یا به عبارتی کمتر از  5/2درصد حالت معمول ( )TTاست؛
که این عدد در مقایسه با زمانهای ناحیه مرده (12/4پیکوثانیه) و ناحیه
کور ( 19/4پیکوثانیه) قابل صرفنظر است.
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شکل  :11طرح جانمایی PFD

شکل 11طرح جانمایی مدار پی شنهادی را ن شان میدهد .ابعاد این
طرح که در ف ناوری  TSMC5/14 µm CMOSطراحیشرررده برابر با
 29µm × 28µmاست.
جدول 2مقای سهای بین مدار پیشنهادی و بعضی از کارهای دیگری
که تاکنون صورت گرفته را ن شان میدهد .طبق این جدول و مقای سهی
صورت گرفته بیشینه فرکانس کاری مدار پیشنهادی مطلوب ،و محدوده
تشرررخیص آن نیز در مقایسررره با محدودهی تشرررخیص مدارهای دیگر
قابل قبول اسررت .اما مزیت اصررلی مدار پیشررنهادی با مدارهای دیگر در
این اسررت که در فرکانس  1 GHzهم محدوده تشررخیص فاز وسرریعی
دارد ،درحالیکه محدوده تشخیص مدارهای دیگر در فرکانسهای باالتر
از فرکانسهای بهینهشان بهشدت افت میکند.
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 بهبودیافتهPFD  مقایسه عملکرد:1 جدول
[8] @ 128 MHz
(SIM)

]22[ @ 128 MHz
(FAB)

[4] @ 100 MHz
(SIM)

[3] @ 2GHz
(SIM)

This Work @ 1 GHz
(SIM)

This Work @ 435
MHz
(SIM)

2.94 GHz

2.5 GHz

1.33 GHz

2GHz

2 GHz

2 GHz

354˚

352˚

360˚

324˚

𝟑𝟒𝟐˚

𝟑𝟒𝟖˚

2.5 v

1.2 v

1.8 v

1.8 v

1.8 v

1.8 v

1.8 v

1.4
mW
0.25um CMOS

96 µW

297 µW

43 µW

0.3 mW

596 µW

201 µW

0.13um CMOS

0.18um CMOS

0.18um CMOS

0.18um CMOS

0.18um CMOS

0.18um CMOS

[11] @ 435 MHz

Maximum
Frequency
Detection
Range
VDD
Power
Consumption
Technology

(SIM)
1.5
GHz

N.A

(FAB)
1.53
GHz
330˚

 نتیجهگیری-5
 به دلیل افزایش سرعت مدار، درحالیکه در مدار بهبودیافته،کاهشیافته
 تا،و مصالحهای که بین ناحیه مرده و ناحیه کور لحاظ شده است
 که این قابلیت. درجه تغییر میکند1  ناحیه تشخیص تنها1 GHz فرکانس
.سرعت باال برای مدارهای بازیابی کالک و داده بسیار حائز اهمیت است
همچنین به علت حذف دو گیت معکوس کننده در مسیر بازنشانی مدار

1/4  توان مصرفی مدار با منبع تغذیه5/14 µm اولیه و استفاده از فناوری
890 MHz ولت بهصورت چشمگیری کاهشیافته است و در فرکانس
. است251 µW برابر
[8] W.H. Chen, M. E. Inerowicz, and B. Jung, "Phase
frequency detector with minimal blind zone for fast
frequency acquisition," IEEE Transactions on Circuits and
Systems II: Express Briefs, vol. 57, no. 12, pp. 936-940,
2010.
[9] C. Zhang and M. Syrzycki, "Modifications of a DynamicLogic Phase Frequency Detector for extended detection
range," in 2010 53rd IEEE International Midwest
Symposium on Circuits and Systems, 2010, pp. 105-108.
[10] S. Li and M. Ismail, "A high-Performance dynamic-logic
phase-frequency detector," Trade-Offs in Analog Circuit
Design, pp. 821-842, 2002.
[11] M. Mansuri, D. Liu, and C. K. K. Yang, "Fast frequency
acquisition phase-frequency detectors for Gsamples/s
phase-locked loops," IEEE Journal of Solid-State Circuits,
vol. 37, no. 10, pp. 1331-1334, 2002
[12] B. Razavi, RF microelectronics. Prentice Hall New Jersey,
2012.
[13] B. Razavi, Design of analog CMOS integrated circuits.
McGraw-Hill Education, 2017.
[14] W. Hu, L. Chunglen, and X. Wang, "Fast frequency
acquisition phase-frequency detector with zero blind zone
in PLL," Electronics Letters, vol. 43, no. 19, pp. 10181020, 2007.
[15] R. E. Best, Phase locked loops: design, simulation, and
applications. McGraw-Hill Professional, 2007.
[16] H.I. Lee, T.-w. Ahn, D.-y. Jung, and B.-h. Park, "Scheme
for no dead zone, fast PFD design," Journal of the Korean
Physical Society, vol. 40, no. 4, pp. 543-545, 2002.
[17] J. Strzelecki and S. Ren, "Near-zero dead zone phase
frequency detector with wide input frequency difference,"
Electronics Letters, vol. 51, no. 14, pp. 1059-1061, 2015.
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 که این ناحیه، سبب ایجاد ناحیه کور میشودPFD عملیات بازنشانی در
. را کاهش میدهدPLL کور محدوده تشخیص ورودی و سرعت دستیابی
 با استفاده از تغییر سیگنال ورودی مدار بازنشانی، پیشنهادیPFD مدار
 سرعت،و کاهش زمان آن و همچنین تغییر در مدار تولیدکننده پالس
 درنتیجه.بازنشانی و بیشینه فرکانس کاری مدار افزایش داده است
 درجه و بیشینه فرکانس کاری مدار14 محدوده تشخیص فاز بیش از
 عالوه بر این در مدار اولیه با افزایش. افزایشیافته است055MHz بیش از
 ناحیه تشخیص فاز بهشدت،فرکانس کاری
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