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چکیده :در این مقاله ،یک ساختار جدید برای آینه جریان معرفی شده ا ست که ضمن ارائه پهنای باند فرکان سی و سیع ،مقاومت باالیی را نیز در
برابر تغییرات تصادفی پروسه ساخت و ناهمجوری ترانزی ستورها از خود نشان میدهد .پاسخ فرکانسی و همچنین دقت و صحت انتقال جریان مدار
پی شنهاد شده با این دو م شخ صهِ آینه جریان ساده مقای سه شده ا ست .برای برر سی اثرات تغییر پارامترهای نا شی از فرایند ساخت و ناهمجوری
ترانزی ستورها از شبیه سازی  Monte Carloبهره گرفته شده است .برای مقای سه عملکرد مدار پی شنهادی با آینه جریان ساده ،پارامتر انحراف معیار از
میانگین ،بهعنوان معیار سنجش دقت و صحت آینه جریانها مورد استفاده قرارگرفته است .نتایج شبیهسازیها نشان میدهد در شرایطی که انحراف
معیار از میانگین جریان خروجی قابلقبول برابر با  5/5درصدد باشدد ،مدار پیشدنهادی حداقل  2/5برابر سدریعتر از آینه جریان سداده عمل میکند.
شرایط شبیهسازی برای هر دو مدار کامالً یکسان انتخاب شده است.
واژههای کلیدی :آینه جریان ،سرعت عملکرد باال ،خطای انتقال جریان کم ،پهنای باند فرکانسی زیاد ،مقاوم در برابر تغییرات ناشی از فرایند ساخت.
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H. Faraji Baghtash1, Assistant Professor
1- Faculty of Electrical Engineering, Sahand University of Technology, Tabriz, Iran, Email: hfaraji@sut.ac.ir
Abstract: In this paper, A new structure for current mirror is presented, which beside the wide operating frequency bandwidth, it shows
high resilient against transistor mismatch and technology process uncertainties, as well. The frequency characteristic of proposed
current mirror and its robustness against mismatch and process variations are compared with that’s of simple current mirror. To
investigate the effects of mismatch on current transfer accuracy, we used Monte Carlo simulations. To compare the robustness of the
two current mirror structures, we used standard deviation as a reliable merit. The simulation results prove that the proposed structure
operates at least 2.5 times faster than the simple current mirror at standard deviation of 5.5 %. At all the simulations the biasing
condition of two structures have chosen to be equal.
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 -1مقدمه
روند کوچک شددددن اجزار در تکنولو ی سددداخت قطعات نیمه هادی،
مزیتهای بسدددیاری را در عملکرد مدارهای مجتمع آنالوگ و دیجیتال
ایجاد کرده ا ست .وا ضح ا ست که کوچکتر شدن ابعاد ترانزی ستورها
باعث افزایش سرعت کار مدارها می شود اما کاهش ولتا تغذیه مدار که
در راسددتای کاهش ابعاد ترانزیسددتورها انجام میگیرد ،هرچند سددب
کاهش توان مصددرفی مدارها میشددود اما ،معموالً مشددخصددات مدارهای
آنالوگ نظیر گ ستره دینامیکی و مقاومت خروجی را خرابتر میکند .از
طرف دیگر طراحی مدارهای با توان م صرفی کم و مخ صو صًا مدارهایی
که در وسایل قابل حمل استفاده می شوند ،محدویتهای بی شتری را بر
روی عملکرد ساختارهای مداری مختلف اعمال میکند .آینههای جریان
نیز بهعنوان یکی از اصددلیترین و پرکاربردترین مدارهای آنالوگ از این
امر مستثنی نیستند .مشخصههایی نظیر خطای انتقال جریان و مقاومت
ورودی ب سیار کم ،مقاومت خروجی ب سیار زیاد ،پهنای باند فرکان سی و
گ ستره دینامیکی بزرگ همواره در طراحی آینههای جریان مورد انتظار
میبا شند .هر اندازه ساختار در برآوردن این نیازها موفقتر با شد ،آینه
جریان طراحی شده رفتار نزدیکتری را به رفتار یک آینه جریان ایدهآل
از خود نشان خواهد داد .متأسفانه ،امروزه محدودیتهای ناشی از رشد
تکنولو ی ،ر سیدن به این نیازمندیها را تا حد زیادی با م شکل مواجه
کرده است .کارهای بسیاری را میتوان یافت که در زمینه رفع مشکالت
ناشدددی از کاهش ولتا در مدارهای آینه جریان تالش کردهاند [.]8-1
همچنین بع ضی روشهای منا س برای ولتا های کاری پایین از جمله
روشهای رانش بدنه ،گیت شناور ،زیرآ ستانه ،و خود -ستونی در منابع
مختلف پیشنهاد شدهاند [.]3-5
یکی از سددداختارهای پرکاربرد آی نه جر یان برای کار در ولتا های
پایین ،آینه جریان معروف به آینه جریان سددتونی کم ولتا اسددت .این
مدار مشخصاتی نظیر ولتا های ورودی و خروجی نسبتًا پایین ،مقاومت
خروجی نسبتًا باال و مقاومت ورودی و خطای انتقال جریان نسبتًا پایین
ارائه میدهد .سددادگی این مدار در کنار مشددخصددههای مداری نسددبتًا
خوب ،این آینه جریان را به یک مدار پراسددتفاده در کاربردهای مختلف
تبدیل کرده است .در کنار این آینه جریان ،کارهای بسیار دیگری را نیز
میتوان یافت که هر یک بهنوعی در راسدددتای بهبود مشدددخصدددههای
آینههای جریان کوشددیدهاند [ .]19-17بهطور عمده هدف نهایی اکثر
کارها کاهش خطای انتقال جریان بوده اسدددت بهطوریکه هر یک به
روشی کوشیده است خطاهای ساختاری و سیستماتیک انتقال جریان را
در مدار خود به حداقل برساند.
در ک نار خ طا های سدددیسدددتمی انت قال جر یان ،که به خ طای
سی ستماتیک طراحی مرتبط هستند ،نوع دیگری از خطا نیز وجود دارد
که عمدتًا به دلیل تصادفی بودن فرایند ساخت قطعات نیمهرسانا ایجاد
می شود .از جمله این خطاها میتوان به ناهمجوری ابعاد ترانزی ستورها،
سطح ناخالصیها ،و ضخامت اکسید گیت اشاره کرد .خطاهای ناشی از
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فرای ند سددداخت درنهایت به ناهمجوری در پارامترهای الکتریکی نظیر
ناهمجوری ولتا آسدددتانه ،هدا یت خروجی و هدا یت انتقالی ،و اندازه
جریان ترانزیسدددتورها ترجمه شدددده و صدددحت و دقت انتقال جریان را
محدود می سازند .میزان این خطاها ب سیار واب سته به تکنولو ی ساخت
ا ست [ .]18اما نکته مهم این ا ست که میزان خطاهای نا شی از فرایند
سدداخت در قطعات کوچکتر و تکنولو یهای جدیدتر با امکان سدداخت
المانهای کوچکتر بیشدددتر اسدددت [ .]18بهعنوان مثال انحراف معیار
طول کا نال در تکنولو ی  877نانومتر حدود  27نانومتر [ ]15و در
تکنولو ی  95نانومتر حدود  8نانومتر [ ]11گزارش شدددده اسدددت.
همچنین میزان انحراف معیار برای پارامتر ولتا آ ستانه یک ترانزی ستور
با ابعاد کمینه حدود  17میلیولت در تکنولو ی  37نانومتر ،حدود 97
میلیولت در تکنولو ی  57نانومتر و حدود  87میلیولت در تکنولو ی
 25نانومتر گزارش شده ا ست [ .]11بهعالوه میزان تغییرات حدود 7/1
آنگستروم برای ضخامت اکسید  17آنگستروم گزارش شده است [،]14
که این میزان خطا میتواند حدود  17میلیولت ولتا آستانه ترانزیستور
را جابجا کند [.]13
بهدلیل وجود این نوع خطا ،حتی درصورتیکه به فرض بتوان طرحی
ارائه داد که خطاهای سیستماتیک را به صفر برساند ،هنوز مقدار خطای
انتقال جریان به دلیل خطاهای ناشی از فرایند ساخت قابلتوجه خواهد
بود .بهرغم کارهای فراوانی که در زمینه کاهش خطاهای سدددیسدددتمی
انجام شده [ ،]12 ,11متأسفانه کارهای بسیار کمی را میتوان یافت که
در زمینه کاهش خطاهای نا شی از فرایند ساخت کو شیده با شند .این
درحالی ا ست که با روند جاری تکنولو ی ساخت قطعات نیمهر سانا که
به سددمت کوچکتر شدددن هر چه بیشددتر ابعاد قطعات حرکت میکند،
خ طا های ناشدددی از فرای ند سددددا خت و عدم قطع یت ال مان ها در
تکنولو ی های جد یدتر بیشدددتر از تکنولو ی های قدیمیتر بوده و اثر
مخربتری را بر روی عملکرد مدار ایجاد میکنند [.]18
در [ ]22-27پی شنهادهایی برای بهبود یک سانی ترانزی ستورها ارائه
شددده اسددت .این روشها عمدتًا به روشهای جانمایی اشدداره دارند و با
ارائه ساختارهای هممرکز در جانمایی ترانزیستورها کوشیدهاند خطاهای
ناشی از عدم قطعیت را به حداقل برسانند .اما روشهای مذکور در اکثر
موارد به پیچیدگی جانمایی طرح اضافه کرده و موارد استفاده محدودی
دارند .متداولترین روشدددی که توسدددط اکثر طراحان برای تخفیف اثر
ناهمجوری ترانزیسدددتورها مورد اسدددتفاده قرار میگیرد ،انتخاب ابعاد
بزرگتر برای ترانزی ستورها است .در این حالت معموالً و برحس اینکه
چه مقدار خطای انتقال جریان قابل تحمل با شد ،طول ترانزی ستورها ،2
 9و یا چند برابر حداقل طول قابل ساخت در تکنولو ی انتخاب شده ،و
اندازه سایر پارامترها و المانهای مدار بر اساس آن طراحی میشود .این
روش تا اندازه زیادی کارآمد بوده و پاسخگوی بسیاری از نیازمندیهای
مدار ا ست اما ،نکتهای که در این خ صوص وجود دارد این ا ست که در
روش مذکور ابعاد ترانزیسدددتورها و در نتیجه خازنهای پارازیتی آنها
افزایش یافته و درنتیجه آن ،فرکانس قطع مدار کاهش مییابد .ازاینرو،
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در کاربردهایی که در آنها همزمان نیاز بهسددرعت و دقت زیاد اسددت،
استفاده از این روش چندان مؤثر نخواهد بود.
در مقاله حا ضر ساختاری برای آینه جریان پی شنهاد شده ا ست که
ضددمن کاهش مشددهود در مقدار خطای انتقال جریان ،در مقایسدده با
روشهای دیگر ،عملکرد فرکانسددی بهتری نیز از خود نشددان میدهد.
مدار پیشددنهاد شددده با جدا کردن خازن بزرگ مربوط به گیت-سددورس
ترانزی ستورهای آینه از ورودی مدار و در نتیجه کاهش امپدانس ورودی
آینه جریان ،امکان افزایش اندازه ترانزی ستورهای آینه بهمنظور دستیابی
به ناهمجوری کمتر با حداقل افزایش در امپدانس ورودی مدار را می سر
ساخته و در نتیجه امکان بهبود همزمان دقت و پا سخ فرکان سی مدار را
فراهم میسازد.
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شکل  :1شمای آینه جریان ساده []32
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شکل  : 3شمای آینه جریان پیشنهادی

 -3تشریح عملکرد مدار

با در نظر گرفتن شددکل  1میتوان نشددان داد که بهطور تقریبی پاسددخ
فرکانسی مدار آینه جریان ساده از رابطه زیر قابل محاسبه است:
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با دقت در رابطه ( )1میتوان در یافت که آی نه جر یان سددداده یک
قط در فرکانس ( fT/2نصددف فرکانس قطع ترانزیسددتور) و یک صددفر
سددمت راسددت در فرکانسهای باالتر دارد .با فرض اندازه یکسددان برای
ترانزیسدددتور های  M1-M2میتوان گ فت که صدددفر تابع ت بد یل در
فرکانس هایی حدود چهار برابر فرکانس قط مدار اتفاق میافتد .حال
با در نظر گرفتن مدار پیشدددنهادی (شدددکل  )2میتوان مدار معادل
سیگنال کوچک و فرکانس باالی آن را مطابق شکل  9به دست آورد.
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شمای یک آینه جریان ساده ( )SCMدر شکل  1نشان داده شده است.
در این آینه جریان خطای ناشددی از فرایند سدداخت بهطور مسددتقیم به
یک سانی و همجوری ترانزی ستورهای  M1-M2ب ستگی دارد .ازاینرو ،با
انتخاب ترانزیسدددتورهای با طول بزرگتر میتوان به مقدار قابلتوجهی
خ طای انت قال جر یان را کاهش داد .ا ما با انت خاب ترانزیسدددتور های
بزرگتر ،متأسدددفانه میزان خازن گره ورودی هم بزرگتر میشدددود.
بهطوریکه عمالً با دو برابر شدددن ابعاد ترانزیسددتورهای ورودی ،خازن
ورودی چهار برابر خواهد شد .این امر پا سخ فرکان سی مدار را به شدت
تحت تأثیر قرار میدهد .با این پیشفرض میتوان گفت اگر به طریقی
بتوان واب ستگی خازن ورودی به ابعاد ترانزی ستورهای آینه را حذف و یا
حداقل تأثیر آن را کم کرد ،میتوان امیدوار بود که ضمن حفظ عملکرد
فرکانسی مدار ،خطای انتقال جریان نیز کاهش مییابد.
شکل  2شمای آینه جریان پی شنهاد شده ( )PCMبرای ر سیدن به
این هدف را ن شان میدهد .عملکرد این مدار ب سیار شبیه عملکرد مدار
آی نه جر یان سدددتونی کم ول تا اسدددت .با این ت فاوت که سدددورس
ترانزی ستورهای ستونی به یکدیگر مت صل شده و ترانزی ستورهای آینه
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 M1-M2با یکدیگر ترکی شده و ترانزی ستور  Mfرا در مدار پی شنهادی
حا صل کرده ا ست .اندازه این ترانزی ستور باید بهاندازه دو برابر M2/M1
انتخاب شدددود .همچنین میتوان از دو ترانزیسدددتور با ابعادی بهاندازه
ترانزیسدتورهای  M2/M1اسدتفاده کرد که در آن صدورت تنها تفاوت با
مدار آینه جریان سددتونی کم ولتا در اتصددال سددورس دو ترانزیسددتور
کسدددکود به ی کدیگر خوا هد بود .با این روش ،دیگر ترانزیسدددتور Mf
تعیینکننده اصددلی دقت یا خطای انتقال جریان نخواهد بود بلکه ،دقت
آینه جریان توسط ترانزی ستورهای  M1-M2مدار پی شنهادی (شکل )2
تعیین میگردد .این در حالی اسدددت که خازن ورودی با اندازه خازن
ترانزیسدددتور  Mfمشدددخ میشدددود .حال میتوان بدون تغییر ابعاد
ترانزیسددتور ( Mfو در نتیجه خازن ورودی) ابعاد ترانزیسددتورهای M1-
 M2را برای کاهش خطای انتقال جریان بزرگتر کرد .در نتیجه میتوان
آی نه جر یانی با خطای انتقال کمتر و عملکرد فرکانسدددی بهتری را در
مقای سه با آینه جریانهای ساده یا ستونی طراحی کرد .البته باید توجه
داشت که در اینجا منظور ،خطای ناشی از ناهمسانی ترانزیستورها است
نه خطاهای سددیسددتماتیک دیگر .طبیعی اسددت درصددورتیکه کاهش
خطاهای سدیسدتماتیک هم مد نظر باشدد ،باید از روشهایی که به این
منظور و در مراجع مختلف پی شنهاد شدهاند در کنار روش پی شنهادی
بهره گرفت.

 -2تحلیل پاسخ فرکانس باالی مدار پیشنهادی
M1

M2

آینه جریان سریع و مقاوم . . .

Iin

Cin

شکل  2:مدار معادل سیگنال کوچک و فرکانس باالی آینه جریان
پیشنهادی
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برای مدار نشددان داده شددده در شددکل  9میتوان روابط تابع تبدیل
فرکانس باال را به شرح زیر نوشت:
()2





 gm 2  gds 2  scds 2  gmf  gds 2 scz
Iout

Iin
g mf  g ds1 scz  g m1 g ds1 scz  Z 2

Ai  s  





که در آن  Z2از رابطه ( )9داده میشود.
()9



cd c z s

 cin c z s  gds 1 
 g m 1 g m 2  gds 1 gds 2  gdsf



2

z

با در نظر گرفتن پارامترهای مدار و انجام برخی تقر ی ها میتوان
رابطه ( )2را بهصورت رابطه ( )8ساده کرد.
()8

 sc
 sc
g m 2 g mf 1 ds 2 1 z
 g m 2  g mf





Ai  s  
g m1g mf  g mf  g m1 c z bs  as 2





که در آن  aو  bبه ترتی از روابط ( )5و ( )1داده میشوند:
()5
()1

c )  g
) (c  c
z
ds 1 d
z

in

)(c

m2

g

m1

b  (g

) b  (c c  c c  c c
in d
in z
z d

با فرض  gmf=2gm1=2gm2و ساده سازی بی شتر رابطه ( )8میتوان به
رابطه ( )1رسید.

()1

 scds 2  scz 

1
1
 g m 2  g mf 
Ai  s  
2
c c
1
 cin cz s  in d s 2
g mf
g m1g mf

رابطه ( )1ن شان میدهد که تابع تبدیل مدار پی شنهادی یک صفر
سددمت راسددت در فرکانس  gmf/czو یک صددفر سددمت چ در فرکانس
 gm2/cds2دارد .همچنین ق ط های تابع ت بد یل از راب طه ( )4داده
میشوند.

()4

2
 c c 
c c
 in z   in d
 g mf  g m1g mf


cincd
g m1g mf

cin  cz

g mf

p

1,2

رابطه ( )4محل تقریبی قط های مدار پی شنهادی را ن شان میدهد.
حال شایسته است برای درک بهتر از اندازه قط ها و انجام مقایسه بین
رفتار فرکانسی مدار پیشنهادی با آینه جریان ساده ،سادهسازی بیشتری
ان جام شدددود .برای این منظور دو حا لت خاص را در نظر میگیریم.
نخست ،فرض کنیم  cz<<cin=cdدر این صورت خواهیم داشت:

توضیح است که اگرچه قط های مدار پیشنهادی در فرکانسهای باالتر
از قط آینه جریان سدداده اتفاق میافتد ،اما در مجموع به دلیل ش دی
بیشدددتر ا فت بهره ،که به دل یل وجود ق ط های مزدوج رخ مید هد،
فرکانس قطع  3-dBمدار پیشددنهادی زودتر از فرکانس قطع  3-dBآینه
جریان ساده اتفاق خواهد افتاد.
حال حالت دیگری را در نظر بگیریم که  .cz<< cd=9cinاین شرایط
ز مانی رخ مید هد که برای کاهش خ طای ناشدددی از ناهمجوری
ترانزیستورها ،سطح ترانزیستورهای  M1-M2را  3برابر سطح ترانزیستور
 Mfانتخاب کرده باشیم .در این شرایط میتوان نشان داد که رابطه ()4
بهصورت رابطه ( )17ساده میشود.



()17

رابطه ( )17نشدددان میدهد که در شدددرایط یاد شدددده اندازه فرکانس
قط های مزدوج آی نه جر یان پیشدددنهادی  8/28برابر اندازه فرکانس
قط آینه جریان ساده است.
ازاینرو ،با تو جه به روابط ( )3و ( )17میتوان نتی جه گر فت که،
درصددورتیکه نیاز به همجوری باالیی بین ترانزیسددتورهای آینه مطرح
نبوده و تنها سرعت عملکرد باالی مدار مورد نیاز با شد ،ا ستفاده از آینه
جریان سددداده با کمترین طول کانال بهترین انتخاب خواهد بود .چراکه
در شرایط یاد شده این آینه جریان بهترین عملکرد فرکانسی را از خود
ن شان خواهد داد .اما در صورتیکه همجوری بی شتر و در نتیجه خطای
انتقال جریان کمتر مورد نیاز با شد ،آینه جریان پی شنهاد شده عملکرد
بهتری را هم از ل حاظ همجوری ترانزیسدددتور ها و هم از ل حاظ رف تار
فرکانسی از خود نشان خواهد داد.

 -4نتایج شبیهسازی
نتایج شبیه سازی که در تکنولو ی  ،TSMC 0.18µm CMOSبا استفاده
از شددبیهسدداز  ،SPECTRE RFو در ولتا تغذیه  1/4 Vانجام گرفته در
زیر آوردهشدددهاسددت .در انجام شددبیهسددازیها ،بهمنظور حذف اثر غیر
ایدهآلهایی نظیر مدوالسدیون طول کانال ،از مدار نشددان داده شددده در
شکل  8استفاده شده است.
VDD

VDD
Iout
M3

Serial no. 83

Iin

+
-

(الف)

Iin

+
-

VB
M2

M1

g
p
  m1 1 j 
1,2
cd

با دقت در رابطه ( )3و مقای سه آن با رابطه ( )1مشخ می شود که
تحت شرایط مفروض ،آینه جریان پی شنهاد شده دو قط مزدوج دارد
که اندازه آنها  1/81برابر اندازه قط آینه جریان سداده اسدت .الزم به

Iout
M3

M2

()3



g
p
  m1 1 j 17
1,2
cd

M1

Mf

(ب)

شکل  :4ساختار استفاده شده برای انجام شبیهسازیها (الف) آینه
جریان ساده (ب) آینه جریان پیشنهادی
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ساخت بر روی دقت انتقال جریان است ،ندارد .در مقابل ،تأثیر مستقیم
اندازه آن بر پهنای باند فرکانسددی آینه جریان مشددهود اسددت .ازاینرو،
پی شنهاد می شود اندازه این ترانزی ستور ،بهمنظور ر سیدن به پهنای باند
بزرگتر ،تا حد ممکن کوچک انتخاب شددود .از سددوی دیگر ،مشدداهده
می شود که اندازه ترانزی ستورهای  M1-M2به صورت م ستقیم پارامتر
انحراف مع یار را ت حت تأثیر قرار مید هد .بهطوری که انت خاب اب عاد
بزرگتر برای این ترانزیسدددتور ها انحراف مع یار کو چکتری را نتی جه
میدهد .اندازه این ترانزیسددتورها بر روی پهنای باند فرکانسددی مدار نیز
تأثیر میگذارد .نکته قابلتوجه این اسددت که ،طبق انتظار ،میزان تأثیر
آن در پاسخ فرکانسی مدار پیشنهادی نسبت به تأثیر آن در آینه جریان
ساده بهمرات کمتر شده ا ست .برای مقای سه بهتر ،خال صهای از نتایج
این جدول در شکل  5به تصویر کشیده شده است .در این شکل ،پهنای
باند فرکانسددی برحسدد شدداخ انحراف معیار از میانگین برای هر دو
مدار و در سه اندازه مختلف ترانزیستورهای  M1-M2رسم شده است.
8
7

SCM
PCM

6

(W/L)1,2=2 m/0.18 m

5
4
3
(W/L)1,2=4 m/0.36 m

2

(W/L)1,2=6 m/0.56 m

18

16

8
10
12
14
)Standard Deviation (%

6

)3-dB Bandwidth (GHz

در این شکلبندی تقویتکننده ایدهآل استفادهشده اثر غیر ایدهآلیهای
ناشددی اختالف ولتا درین-سددورس ترانزیسددتورها را حذف کرده و در
نتیجه میتوان تأثیر ناهمجوری ترانزیستورها ،که از فرایند ساخت ناشی
میشددود ،را با دقت و صددحت بیشددتری مشدداهده کرد .البته باید توجه
داشت که به دلیل اضافه شدن ترانزی ستور  M3و تقویتکننده عملیاتی،
نتایج حاصل از شبیه سازی رفتار فرکانسی مدار با نتایج بهدستآمده از
بخش قبل ،که پاسخ فرکانسی مدار را در حالت عدم حضور ترانزی ستور
 M3و تقویتکننده عملیاتی محاسبه میکند ،اندکی متفاوت خواهد بود
اما ،خوشددبختانه این تفاوت چندان زیاد نبوده و تأثیر چندانی در نتیجه
کلی نخواهد داشت .بهطوریکه هم نتایج شبیهسازی و هم نتایج تئوری
روند و نتیجه یکسانی را پیشبینی کرده و یکدیگر را تصدیق میکنند.
برای شددبیهسددازی تأثیر عدم قطعیتها و عدم تطابقهای ناش دی از
فرایند سددداخت و نیز مشددداهده میزان خطای انتقال جریان ناشدددی از
ناهمجوری ترانزی ستورها ،از شبیه سازی  Monte Carloا ستفاده شده
اسدددت .برای این منظور از تکنولو ی فا یل  MCکه تغییرات پروسددده
ساخت را برای تکنولو ی  TSMCمدل میکند استفاده شده است .طبق
اسناد ارائه شده توسط  TSMCمیزان انحراف معیار برای یک ترانزیستور
با ابعاد کمینه برای پارامتر ولتا آسددتانه حدود  13 mVو انحراف معیار
برای تغیی رات ن سبی پارامترهای طول و عرض کانال و ضخامت اک سید
به ترتی برابر با  %7/5 ،%1/41 ،%2/23اعالم شده است .هر شبیهسازی
 Monte Carloبا  177اجرا انجام گرفته و در آن اثر تغییرات پارامترهای
تکنولو یکی و ناهمجوری ابعاد ترانزی ستورها همزمان دیده شده ا ست.
همچنین برای برر سی عملکرد فرکان سی مدار از شبیه سازی  acبهره
گرفته شده است.
نتایج شبیه سازیها به ازای ابعاد مختلف ترانزی ستورها برای دو مدار
آی نه جر یان سددداده و آی نه جر یان پیشدددنهادی در جدول  1با ی کدیگر
مقایسه شده است.
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1
0
4

شکل  :5مقایسه نتایج شبیهسازی پهنای باند فرکانسی و انحراف
معیار از میانگین با ازای مقادیر مختلف اندازه ترانزیستورهای M1-M2

جدول  :1مقایسه نتایج شبیهسازی
Bandwidth
)(GHz

Standard
)Deviation (µA

Mean Value
)(µA

)W/L (µm/µm
Mf
M1-M2

1/21

1/197

3/49

2 / 0/81

1/41

7/475

3/43

4 / 0/63

7/31

7/591

3/32

3 / 0/44

9/57

1/117

3/11

2 / 0/81

2/31

7/455

3/33

4 / 0/63

2/98

7/591

17/78

3 / 0/44

1/58

1/117

3/11

2 / 0/81

1/59

7/455

3/33

4 / 0/63

1/88

7/591

17/78

3 / 0/44

7/42

1/117

3/11

2 / 0/81

7/45

7/455

3/33

4 / 0/63

7/41

7/591

17/78

3 / 0/44

-

SCM

4 / 0/81

1 / 0/63

PCM

82 / 0/44

اطالعات جدول  1نشان میدهد که اندازه ترانزی ستور  Mfتاثیری بر
روی میزان انحراف معیار ،که مشددخصددهای برای نمایش تأثیر خطاهای

Serial no. 83

شکل  5بهوضوح نشان میدهد که در مقادیر ناهمجوری یا خطاهای
انتقال جریان کمتر ،مدار پی شنهادی عملکرد فرکان سی ب سیار بهتری را
نسددبت به آینه جریان سدداده یا هر مدار دیگری از خود نشددان میدهد.
برای بررسددی بیشددتر ،رفتار فرکانسددی آینه جریان پیشددنهادی در نقاط
گو شه فرایند ساخت با عملکرد آینه جریان ساده در این نقاط مقای سه
شده ا ست .در این شبیه سازی اندازه ترانزی ستور  Mfبرابر / 7/14 µm
 2 µmو اندازه ترانزیسدددتورهای  M1-M2مطابق جدول انتخاب شدددده
است.
نتایج این مقایسدده در جدول  2خالصدده شددده اسددت .جانمایی آینه
جریان پیشدددنهادی با اندازه ترانزیسدددتورهای  Mfو  M1-M2به ترتی
برابر  8 µm / 7/14 µmو  8 µm / 7/91 µmدر شددکل  1نشددان داده
شده ا ست .شکل  1ن شان میدهد که آینه جریان پی شنهادی نسبت به
آینه جریان ساده حدود  %95م ساحت بی شتری را ا شغال میکند .کل
مساحت مصرفی آینه جریان پیشنهادی برابر با  22/9 µm2است.
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 مقایسه پهنای باند در نقاط گوشه پروسس:3 جدول

SCM

PCM

W/L
(µm /µm)

TT@
27°C

FF@
-20°C

FS@
27°C

SF@
27°C

SS@
85°C

2 / 0/81

7/21

9/60

7/34

3/19

7/21

4 / 0/63

8/13

2/29

8/94

8/71

8/40

3 / 0/44
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8/82

0/94

0/11

0/74

2 / 0/81

6/48

4/26

6/77

6/22

2/12

4 / 0/63

2/98

6/48

6/80

2/72

2/67

3 / 0/44

2/64

2/16

2/41

2/28

8/98

 جانمایی آینه جریان پیشنهادی:6 شکل

 نتیجه-5
 یک آینه جریان با عملکرد فرکان سی باال با ح سا سیت کم،در این مقاله
 م شخ صات این آینه.ن سبت به ناهمجوری ترانزی ستورها پی شنهاد شد
 نتایج.جریان با مشددخصددات مربوط به آینه جریان سدداده مقایسدده شددد
 عملکرد بهتر مدار پیشددنهادی را در مواردی که نیاز به تطابق،حاصددل
. اثبات میکند،خوب بین جریانهای ورودی و خروجی باشد
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