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،)2fo(  هارمونیک دوم فرکانس سیگنال. در این مقاله یک نوسانگر کنترل شده با ولتاژ توسط یک سهبرابرکننده فرکانس ارائه شده است:چکیده
 از یک آشکارساز و مقایسهکننده برای راهاندازی قوی نوسانسازVCO  در طراحی.𝑓( استفاده میشود0 ( مستقیمًا برای مخلوط شدن با فرکانس اصلی
 ازVCO  فرکانس تولید شده. برای دستیابی به نویز فاز مناسب با توان مصرفی بهینه استفاده شدهاست،C  و انجام نوسان در کالسAB در کالس
0/18 µm  این کار در تکنولوژی. بهوجود میآید19/19 GHz  تا17/8 GHz  فرکانس، میباشد که بعد از سه برابر شدن6/39 GHz  تا5/93GHz
 در فرکانس-135/1 dBc/Hz  و-114/7 dBc/Hz  بهترتیب10 MHz  و1 MHz  نویز فاز بهدست آمده در آفست.تحلیل و شبیهسازی شدهاست
 m  در443  m  اندازه جانمایی مدار. تحلیل مونت کارلو و گوشههای تکنولوژی مقادیر به دست آمده را تأیید میکنند. است17/8 GHz مرکزی
. ولت تلف میکند1  از منبع ولتاژ تغذیه13/4 mA  هسته اصلی این مدار جریان. میباشد547/47

.C  کالس، توان مصرفی، شرایط راهاندازی، نویز فاز، نوسانگر کنترل شده با ولتاژ:واژههای کلیدی
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Abstract: In this paper, a voltage-controlled oscillator is provided by a triple frequency. Second harmonic frequency (2fo) is used
directly for mixing with the frequency f0. The VCO consists of a detector and a comparator to shift LC-VCO bias condition from initial
Class-AB start-up to steady class-C low current oscillation. The frequency of the VCO from 5.93 to 6.39 GHz has shown that the
frequency tripling to 17.8 GHz - 19.19 GHz. This work has been simulated in a standard 0.18µm CMOS process. The simulated VCO
achieves a phase noise of -114.7 dBc/Hz at 1 MHz offset and -135.1 dBc/Hz at 10 MHz offset from the 17.8 GHz carrier that Monte
Carlo and corners analysis confirmed the obtained values. Circuit layout area is 443  m × 547.47  m , while the power consumption
is 13.4 mw from a 1V supply.
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 -1مقدمه
امروزه تکنولوژی  CMOS1برای پیادهسازی مدارهای مجتمع  RF2بهطور
گسترده مورد استفاده قرار میگیرد .نوسانساز مجتمع یکی از مهمترین
بلوکهای ساختاری در فرستنده و گیرنده میباشد ،که اخیرًا با افزایش
تقاضا به نوسانسازهای با فرکانس کاری باال ،توان مصرفی پایین و نویز
فاز کمتر نیاز داریم ] .[4]-[1نویز فاز در نوسانسازها عملکرد سیستم را
در سیستمهای بیسیم و باسیم تعیین میکند .در طراحی نوسانسازها
توان مصرفی و نویز فاز با هم در تقابل هستند ،یعنی کاهش نویز باعث
افزایش توان مصرفی میشود .بنابراین طراحی نوسان ساز با نویز کم و
توان مصرفی کم مورد توجه است ].[7]-[5
معروفترین ساختارهای  VCO3که در تکنولوژی  CMOSبیشتر
مورد استفاده قرار میگیرند ،عبارتند از:
 نوسانسازهای مبتنی بر حلقه
 نوسانسازی مبتنی بر تانک LC
ثابت شده است که نویز فاز VCOهای  ،LCبهتر از نویز فاز
VCOهای حلقه هستند .ولی LC VCOها از نظر محدوده تنظیم،
مساحت و گاهی مصرف توان بدتر ازVCO 5های حلقه هستند.
نوسانسازهای  LCبهدلیل شرایط راهاندازی مطمئن و نویز فاز مناسب
انتخاب خوبی برای کاربردهای  RFهستند .جدول  1مقایسه بین
اسیالتورهای  LCو اسیالتورهای حلقه را بهصورت ساده بیان میکند]-[8
].[10
جدول  :1مقایسه نسبی بین اسیالتور  LCو اسیالتور حلقه.
اسیالتور

LC

اسیالتور حلقه

توان مصرفی باال

توان مصرفی پایین

نویز فاز متوسط

نویز فاز زیاد در فرکانسهای باال

فضای اشغالی نسبتاً زیاد

فضای اشغالی کم

قابلیت مجتمع سازی

قابلیت مجتمع سازی

فرکانس  VCOاثر میگذارند .همچنین هیچ یک از مراجع ]،[12-11
شرایط راهاندازی قوی همراه با نویز فاز مناسب را در نظر نگرفتهاند .اخیرًا
استفاده از VCOهای کالس  Cبرای دستیابی به توان مصرفی بهینه
همراه با نویز فاز مناسب گزارش شده است .برای مثال در مرجع ][13
7
ی  VCOکالس
از یک منبع جریان دم همراه با یک خازن دم بزرگ برا
 Cجهت دستیابی به نویز فاز بهینه استفاده شده است.
نویز فاز یک  VCOبا افزایش دامنه نوسان بهبود مییابد .دامنه
نوسان توسط ولتاژ گیت زوج تفاضلی محدود میشود .برای داشتن دامنه
نوسان بزرگ باید ولتاژ گیت زوج تفاضلی کم باشد ،در حالی که کم بودن
ولتاژ گیت شرایط راهاندازی را سخت میکند .بنابراین ،برای داشتن یک
راهاندازی مطمئن و نویز فاز مناسب ،باید ولتاژ گیت متفاوتی در لحظه
راهاندازی و ادامه نوسان به مدار اعمال کرد.
در این مقاله طراحی یک  VCOبا استفاده از سهبرابر کننده،
4
آشکارساز و مقایسهکننده برای افزایش فرکانس و دستیابی به توان
مصرفی کم با نویز فاز پایین با شرایط راهاندازی قوی برای کاربردهای
فرستنده و گیرندههای  RFکامالً مجتمع ،ارائه شده است .مصالحه بین
فرکانس و نویز فاز در رنج فرکانسی پایین نسبت به رنج فرکانسی باال،
آسانتر خواهد بود .به همین دلیل در این مقاله عمل مصالحه بین نویز
فاز و فرکانس نوسان در فرکانس پایین انجام شده است .در ادامه با
بهکارگیری یک ضربکننده ،فرکانس کاری افزایش مییابد؛ این کار باعث
دستیابی به نویز فاز کم و توان مصرفی پایین در فرکانس مورد نظر
میشود .برای ضرب کردن فرکانس از یک تقویت کننده دیفرانسیلی
غیرخطی استفاده میشود] .[14همچنین در طراحی  VCOبرای داشتن
شرایط راهاندازی قوی و نویز فاز مناسب ابتدا  VCOدر کالس AB
راهاندازی شده و در ادامه در کالس  Cقرار میگیرد.
ساختار مقاله به این شرح است که در ابتدا بلوک دیاگرام کلی مدار
پیشنهادی معرفی شده و در ادامه در مورد قسمتهای مختلف مدار به
اختصار توضیح داده میشود .در بخش سوم نویز فاز  VCOتحلیل شده
و اثراتی که باید در هنگام طراحی برای جلوگیری از کاهش نویز فاز در
نظر گرفت ،مورد بررسی قرار میگیرد .در بخش چهارم و پنجم نتایج
شبیهسازی به دست آمده با کارهای دیگران مقایسه خواهد شد.

در این مقاله برای دستیابی به نویز فاز مناسب در فرکانس مرکزی
از ساختار اسیالتور  LCاستفاده شده است .در اسیالتورهای  ،LCتشدید
کننده همچون یک شبکه  R-L-Cموازی مدل میشود .برای داشتن
نوسان از ترانزیستورهای زوج ضربدری برای حذف مقاوت تلفاتی تانک
استفاده میشود .در این کار برای دستیابی به توان و نویز فاز خوب با
شرایط راهاندازی قوی ،از این روش استفاده شده است .ابتدا  VCOبا
ترارسانایی بزرگ راهاندازی شده است و در ادامه ترارسانایی به مقدار
مطلوب جهت ادامه نوسان کاهش مییابد ].[8

شکل  1بلوک دیاگرام کلی مدار سهبرابرکننده فرکانسی را نشان میدهد.
هارمونیک دوم نوسانساز از گره مشترک زوج تفاضلی حاصل میشود.
مخلوط شدن فرکانس  foبا هارمونیک دوم ( )2foدو فرکانس  2fo±foدر
خروجی میکسر حاصل میکند که با فیلتر کردن فرکانس خروجی
میکسر ،فرکانس  3foحاصل میشود.

در مرجع ] [11یک  VCOمتعامد همراه با دو برابر کننده استفاده
6
ی اشغال کرده و توان
شده است ،ولی QVCOها معموالً فضای زیاد
زیادی مصرف میکنند .در مرجع ] [12از یک میکسر برای دو برابر
کردن فرکانس استفاده شده است که  VCOبه طور مستقیم به میکسر
متصل است و خازنهای پارازیتی میکسر مستقیمًا بر روی تغییرات

شکل  .1دیاگرام کلی مدار سه برابر کننده فرکانسی
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 -2طراحی مدار
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 -2-1طراحی نوسانگر
شکل  2شماتیک کلی نوسانگر کالس  Cهمراه با یک آشکارساز و
مقایسهکننده را نشان میدهد .همچنین شکل  3مدار نوسانگر زوج
ضربدری را نشان میدهد .نوسانگرهای زوج ضربدری مرسوم با یک تانک
سلف-خازن ،بهدلیل سادگی در پیادهسازی و شرایط راهاندازی قوی
بهطور متداول استفاده میشود .توپولوژی دیگری که به نام نوسانگرهای
کالس  Cمرسوم هستند] ،[14نسبت به نوسانگرهای مرسوم نویز فاز
بهتری دارند؛ در این طراحی برای اینکه بتوان به شرایط راهاندازی
مطمئن همراه با نویز فاز مناسب دست پیدا کرد ،در مرحله اول نوسانگر
در کالس  ABنوسان میکند و در ادامه نوسانگر در کالس  Cقرار
میگیرد .برای شرایط راهاندازی قوی باید در ابتدا مقدار ترارسانایی
ترانزیستور چند برابر ترارسانایی نوسان باشد .بنابراین ولتاژ تغذیه گیت
ترانزیستورهای زوج ضربدری در کالس  Cو کالس  ABباید با هم فرق
داشته باشد .این کار توسط یک فیدبک که شامل آشکارساز و مقایسه
کننده است ،انجام میشود.

یک نوسان مطمئن باید ترارسانایی منفی ترانزیستورهای  NMOSزوج
ضربدری بزرگتر از  G tankباشد .از اینرو:
Gm  Gtank

()1

 G mترارسانایی منفی ترانزیستورهای  NMOSزوج ضربدری است .برای
مطمئن شدن از شرایط راهاندازی معموالً ترارسانایی منفی ،دو برابر مقدار
ترارسانایی تانک انتخاب میشود .مقدار ترارسانایی منفی یک زوج
ضربدری  Gmn / 2میباشد .بنابراین:
G mn
 2G tank
2

()2

 Gmnترارسانایی ترانزیستورهای  )M1,2( NMOSمیباشد .مقدار سایز
( )W/Lترانزیستورهای  M1,2باید با توجه به مقدار  G mانتخاب شوند.
 Gmnترانزیستورها بهصورت زیر حساب میشوند:

 .V GS V t 


()3

W
G mn  nC ox 
L
0.18 m

مقدار  Lدر تکنولوژی  0.18 m CMOSنمیتواند کمتر از
باشد .در نتیجه برای داشتن یک نوسان مطمئن ،سایز ترانزیستورها باید
  W / L M1 M 2  24μm / 0.18μmانتخاب شود.
همانطور که در باال توضیح داده شد R p ،مقاومت تلفاتی تانک
شکل  .2شماتیک کلی نوسانگر.

میباشد R p .بیشتر توسط ضریب کیفیت سلف تعیین میشود ،چون
معموالً ضریب کیفیت سلف از ضریب کیفیت المانهای دیگر پایینتر
است .بنابراین  R pبهصورت زیر محاسبه میشود:
R p  2 f osc LtripleQind

()4

 Lمقدار سلف کل تانک f osc ،فرکانس نوسان و  Qindضریب کیفیت سلف
میباشد .با جایگزین کردن رابطه

2 f osc Ltriple
Rs

 Qind در رابطه  4میتوان

نوشت:

( )5
2

Ltriple

osc

Rs

 2 f


RP

Rs

مقاومت سری پارازیتی سلف است .معادله  5نشان میدهد که با کاهش
فرکانس ،مقدار  R pکاهش مییابد؛ بنابراین با توجه به رابطه
شکل .3مدار نوسانگر زوج ضربدری

اولین قدم طراحی اسیالتور ،انتخاب سایز مناسب برای المانهای
اکتیو است تا بتوانند بر تلفات تانک (  ) R pغلبه کنند؛ زیرا مدار تانک
یک مقاومت ( R pشامل مقاومتهای سلف) از خود نشان میدهد.
ترارسانایی تانک بهصورت  G tank  1 / R pمیباشد .بنابراین ،برای داشتن
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 G tank  1 / R pمقدار ترارسانایی تانک زیاد میشود.
با کاهش فرکانس ،مقاومت  R pکم میشود .بنابراین طبق رابطه  1در
فرکانسهای پایین(  ) f osc , lowبهدلیل افزایش ترارسانایی تانک ( ،) G tank
شرایط راهاندازی محدود میشود .در نتیجه از رابطه  1میتوان فهمید که
برای داشتن یک شرایط راه اندازی مطمئن باید اندازه  G mافزایش یابد.
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از طرفی  Gm  Gmn / 2است و  Gmnرا میتوان بهصورت زیر بیان
کرد:

700
600
500

TRAN.Vodet, mV

()6

W 
G mn  2I  nC ox  
 L 

400
300
200

 C oxخازن اکسید و  nضریب تحرکپذیری الکترون است .بنابراین
برای برقرار ی شرایط نوسان باید مقدار جریان را زیاد کرد ،این کار خود
باعث افزایش توان مصرفی مدار میشود .پس برای یک توان مصرفی ثابت
نمیتوان فرکانس را از یک حدی کاهش داد.

100
0
-100
140

120

100

80

40

60

20

0

time, nsec

شکل  .5تغییرات ولتاژ خروجی آشکار ساز

 -2-2آشکار ساز دامنه و مقایسه کننده
شکل  4مدار آشکارساز را نشان میدهد که شامل دو ترانزیستور PMOS

و یک خازن میباشد .همچنین ورودی آَشکارساز ،خروجی هسته
نوسانگر میباشد .در ابتدا که نوسانگر نوسان نمیکند ولتاژ خروجی
آشکار ساز برابر صفر است ،در این حالت ولتاژ خروجی مقایسه کننده
برابر  1ولت میباشد .به محض اینکه شرایط نوسان برقرار شود ،نوسانگر
شروع به نوسان میکند .وقتی که ترانزیستورهای  M1و  M2روشن
میشوند ،ولتاژ خروجی آشکارساز افزایش پیدا میکند که این کار باعث
کاهش ولتاژ خروجی مقایسهکننده به مقدار مطلوب  0/56ولت میشود.
برای اینکه  VCOدر کالس  Cکار کند ،ماکزیمم ولتاژ گیت هر ترانزیستور
از مینیمم ولتاژ درین نباید از یک ولتاژ آستانه ( )Vthبیشتر شود .برای
اینکه ترانزیستورها در ناحیه فعال باقی بمانند ،طبق رابطه زیر میتوان
ولتاژ مورد نظر برای اینکه  VCOدر کالس  Cنوسان کند را پیدا کرد:
V th

()7

3V p
2

المانهای اصلی مقایسهکننده همانگونه که در شکل  6نشان داده
شده است ،شامل  5ترانزیستور  M9-M13به همراه یک ترانزیستور به
عنوان بافر میباشد .در ابتدا خروجی آشکارساز برابر صفر است و خروجی
مقایسهکننده برابر  1( Vddولت) است .بنابراین یک ولتاژ بزرگی به گیت
ترانزیستورهای  M1و  M2اعمال میشود .این ولتاژ باال ،طبق رابطه ،8
باعث تولید جریان زیاد میشود .این جریان زیاد شرایط راهاندازی قوی
برای نوسان ساز را ایجاد میکند.
()8

2





1
W
μc ox
Vgs  Vth
2
L

I D1 

در رابطه باال W ،و  Lپهنا و طول کانال Vgs ،ولتاژ گیت و سورس
ترانزیستورهای  M1-2میباشند و 𝐷𝐼 جریان عبوری از ترانزیستور
میباشد Vth .ولتاژ آستانه هدایت ترانزیستور  NMOSمیباشد.

M1-2

V g  V dd 

با توجه به جدول  2مقدار  Vddبرابر با یک ولت است Vp .تغییرات ولتاژ
درین میباشد .همانطور که در شکل  8نشان داده شده است ،مقدار Vp
برابر  0/65ولت است .بنابراین با توجه به رابطه  7ولتاژ گیت باید حدود
 0/56باشد.
شکل  5تغییرات ولتاژ خروجی آشکارساز را نشان میدهد.

شکل .6مدار مقایسه کننده

شکل .4مدار آشکار ساز

Serial no.86

زمان شروع به کار  ،VCOدامنه خروجی آشکارساز صفر میباشد.
بنابراین بیشتر جریان ترانزیستور  M13از ترانزیستور  M11عبور میکند.
در نتیجه با آینه شدن این جریان به ترانزیستور  M10جریان آن نیز
بهشدت افزایش یافته و باعث کاهش ولتاژ گیت ترانزیستور  M14میشود.
در این حالت ترانزیستور  M14خاموش شده و ولتاژ خروجی برابر ولتاژ
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 Vddیعنی 1ولت میشود .بنابراین  VCOدر کالس  ABشروع به نوسان
میکند .با افزایش خروجی آشکارساز ،جریان  M13از  M12عبور کرده و
باعث افزایش ولتاژ گیت ترانزیستور  M14میشود که طبق رابطه ()9
جریان  M14افزایش پیدا میکند .بنابراین ،با توجه به رابطه  ،10ولتاژ
خروجی مقایسهکننده به سمت مقدار مورد نظر کاهش پیدا میکند .در
نتیجه یک ولتاژ گیت مناسب برای کار کردن نوسانساز در کالس C
فراهم میکند .شکل  7تغییرات ولتاژ خروجی مقایسه کننده را نشان
میدهد .شکل  8شکل موج شبیهسازی شده ولـتاژ درین ترانزیستورهای
نوسانگر را نشان میدهد .همانطور که در شکل  8مشخص است سطح
ولتاژ از مقدار بیشتر (کالس )ABبه مقدار کمتر (کالس )Cکاهش
مییابد.
2

()9





1
W
μc ox M14 Vg M14  IM14 R 7  Vth
2
LM14

سوئیچ زوج تفاضلی  )M3-M4 ( IFو یک سلف  L4که با خازنهای تلفاتی
رزونانس میکند (همانند یک فیلتر  ،)BPFمیباشد.

I M 14 

V g V dd  IM14R 8

()10

شکل  .9مدار میکسر همراه با بافر خروجی

1.1

1.0

0.8

0.7

TRAN.Vg, V

0.9

0.6

 -3نویز فاز
نویز فاز یک اسیالتور در آفست فرکانسی  ∆ωدر فرکانس مرکزی با توجه
به آنالیز خطی متغیر زمان ( )LTV8حاج میری و لی بهصورت زیر بیان
میشود ][17]-[15

0.5
140

120

60

80

100

40

20

0






)(11

time, nsec

  N L ,i
i
L     10log 
 2 2C 2 AT 2


شکل  .7تغییرات ولتاژ خروجی مقایسه کننده

که  ATدامنه نوسان C ،خازن تانک و 𝑖 𝑁𝐿,منابع نویز سفید هستند که
بهصورت زیر بیان میشود:

AB

C

2.0

1.5

0.5

TRAN.Vosc1, V

1.0

T

0.0

1 0
2
2
Γi t  .i n ,i t  dt
T 0 0

)(12

که  T 0دوره تناوب نوسان i n ,i t  ،چگالی توان نویز سفید جریان که
2

بهوسیله المان iام تولید شده است و  Γi t تابع حساسیت ضربه
2

است .چگالی نویز مقاومت تلفاتی تانک بهصورت
-0.5
140

120

100

80

60

40

20

0

time, nsec

N L ,i 

i n ,tank  4K BT / R p
2

است که  K Bو  Tبهترتیب ثابت بالتزمن و دما میباشند] .[16بنابراین
با توجه به رابطه  5نویز تانک  N L , Rبهصورت زیر حساب میشود:
p

شکل .8ولتاژ درین ترانزیستورهای نوسانگر

 -2-3طراحی ضرب کننده
برای ضرب کردن فرکانس از یک تقویتکننده دیفرانسیلی غیرخطی
استفاده میشود .شکل  9میکسر استفاده شده برای ضرب فرکانسی را
نشان میدهد .این میکسر شامل یک مرحله سوئیچ ( RFترانزیستور ،)M7

Serial no.86

)(13

4K BT
2K BT
cos 2 0t  dt 
RT
Rp

T0


0

1
T0

N L ,R p 

 R pمقاومت تلفاتی مدار رزونانس میباشد .نویز حرارتی ترانزیستورهای
 NMOSکه به نوع المان ،سایز و جریان بستگی ندارد بهصورت زیر بیان
میشود]. [18
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N L , nMOS   n

با جایگزین کردن رابطههای ( )14( ،)13و ( )15در رابطه ( ،)11معادله
نویز فاز بهصورت زیر به دست میآید:

)(14

p


N L ,R


که   nمقدار ثابت و برابر نسبت نویز حرارتی ترانزیستورها به ترارسانای
آنها است  .نسبت بین نوسان ولتاژ در خروجی زوج تفاضلی به دامنه
نوسان در سراسر تانک است و  نسبت بین نوسان ولتاژ هر زوج تفاضلی
به ولتاژ تانک میباشد .همچنین دامنه نوسان بهصورت زیر بیان میشود:
AT  2R p I 0

)(15

)(16

K BT
 n 
(L     10log
1 
4 2C 2R p 3I 0 2 
2

همانطور که در رابطه  16مشاهده میشود نویز فاز به دما ،جریان،
فرکانس آفست و ضریب کیفیت تانک وابسته است .برای مثال با افزایش
جریان ،نویز فاز بهبود مییابد ولی توان مصرفی افزایش مییابد .همچنین
با افزایش فرکانس آفست ،نویز فاز کمتر میشود.

شکل  .10نمای کلی مدار پیشنهاد شده
سلف L1وL2

خازن ،مقاومت و ترانزیستورها

سلف L3

سلف L4

شکل  .11جانشانی مدار ارائه شده

Serial no.86
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جدول .2مقادیر پارامترهای مدار پیشنهادی
المانها

Vdd

M1,2

M3,4

M5,6

M7

M8

M9,10

M11,12

مقدار
طراحی

1

24µm/0.18µm

6µm/0.18µm

4µm/0.18µm

16µm/0.18µm

15µm/0.18µm

7.5µm/0.18µm

15 µm/0.18µm

المانها

R1,2

R8

R7

R6

L4

L3

L1,2

C3-5

مقدار
طراحی

1kΩ

820Ω

600Ω

50Ω

0.56nH

1.24nH

1nH

430fF

المانها

R3-5

M15,16

M14

M13

مقدار
طراحی

5kΩ

2µm/0.18µm

20µm/0.18µm

40µm/0.18µm

 -4نتایج شبیهسازی

m4

1

()17

C min C par

C max C max

6.2E9

5.93 GHz

6.0E9

m3

5.9E9
1.95E10

19.19 GHz m6

1.90E10

1.85E10

17.8 GHz
1.80E10m5
1.75E10

1.8

1.4

1.6

1.0

1.2

0.8

0.6

Vtune

0.4

m2
0.0
0.2
noisefreq= 10.00MHz
Vout.pnmx=-135.1 dBc

شکل  .12محدوده 1تغییرات فرکانس خروجی اسیالتور1اصلی و سه برابر
کننده برحسب Vtune
m6
Vtune= 1.800
f_triple=1.919E10

m1
noisefreq=1.000MHz
Vout.pnmx=-114.7 dBc

-70




200 





-80
-90
-100

-114.7 dBc/Hz
m1

که  ωo,maxو  ωo,minبه ترتیب مبین فرکانس ماکزیمم و مینیمم میباشند.
 C parخازن تلفاتی ترانزیستورها Cmin ،و  Cmaxمینیمم و ماکزیمم مقدار
خازن ورکتور میباشد .با توجه به رابطه  17هر چه خازنهای پارازیتی
ترانزیستورها بیشتر باشد ،رنج تغییرات فرکانس کاهش مییابد .بنابراین
انتخاب مناسب اندازه ترانزیستورها در هنگام طراحی مهم است .در این
کار یک محدوده تغییرات فرکانس  7/8%به دست آمده است.
شکل  13نویز فاز نوسانگر را نشان میدهد که در آفست فرکانسی MHz

 1و  10 MHzبهترتیب نویز فاز  -114/7dBc/Hzو -135/1 dBc/Hz
بهدست آمده است .نویز فاز شبیهسازی شده برحسب تغییرات فرکانس
نوسان در شکل  14نشان داده شده است .با تغییر فرکانس ،نویز فاز بین
 -113/45 dBc/Hzتا  -114/72 dBc/Hzتغییر میکند .شکل  15شکل
موج خروجی نوسانگر 𝑜𝑓 2𝑓𝑜 ،و همچنین شکل موج خروجی میکسر را
نشان میدهد.

Serial no.86

6.1E9

-110

-135.1 dBc/Hz

-120

m2

-130
-140

1E7

1E5

1E6

1E4

noisefreq, Hz

شکل  .13تغییرات نویز فاز نوسانگر در فرکانس  17/8 GHzبرحسب
فرکانس آفست

پارامترهایی مانند دما و تغییرات ولتاژ تغذیه ،کارایی  VCOرا تحت
تأثیر قرار میدهند .شکل  16و  17بهترتیب تغییرات فرکانس و نویز فاز
بر حسب تغییرات ولتاژ تغذیه را نشان میدهند .با توجه به رابطه  16با
افزایش ولتاژ تغذیه جریان زیاد شده و باعث بهتر شدن نویز فاز میشود
که در شکل  17این بهبود نویز فاز نمایش داده شده است .همانطور که
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Vout.pnmx, dBc





1





1



C
   1  par


C
max


1


C
   1  par


C
max



C min C par

C max C max

6.3E9

f_osc

o , max  o , min

o , max  o , min

Tuning Range  %   200

6.39 GHz

6.4E9

f_triple

در این مقاله یک  VCOکمنویز در فرکانس مرکزی  18/49 GHzمعرفی
و با استفاده از تکنولوژی  0/18 µmطراحی و شبیهسازی شده است.
نمای کلی مدار ارائه شده در شکل  10نشان داده شده است .شکل 11
تصویر جانشانی مدار را نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود،
عمده فضای آی سی توسط سلفها اشغال شده است .در این کار از یک
 17/8 GHzتا
سه برابر کننده فرکانس برای دستیابی به فرکانس
 19/19 GHzبا جریان مصرفی  13/6میلی آمپر استفاده شده است .شکل
 12محدوده تغییرات فرکانس مرکزی برحسب تغییرات ولتاژ  Vtuneرا
نشان میدهد .به ازای تغییرات ولتاژ از  0تا  1/8ولت فرکانس اصلی
نوسانگر از  5/93GHzتا  6/39 GHzو فرکانس نهایی خروجی بین GHz
 17/8تا  19/19 GHzتغییر میکند که رنج تغییرات فرکانس خروجی
بهصورت زیر بیان میشود:

6.5E9

طراحی  VCOکالس . . .
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مشاهده میشود تغییرات فرکانس و نویز فاز بر حسب تغییرات ولتاژ
تغذیه کم است .با تغییر ولتاژ تغذیه از  0/8Vتا  1/2Vنویز فاز از dBc/Hz
 -112/7تا  -115/6 dBc/Hzتغییر میکند .تغییرات فرکانس و نویز فاز
برحسب تغییرات دما به ترتیب در شکل  18و شکل  19نشان داده شده
است .همانطور که در رابطه  16مشخص است ،با افزایش دما مقدار نویز
فاز بدتر میشود که این اتفاق در شبیهسازیها رخ داده است .با تغییر
دما از  -25تا  100درجه سانتیگراد فرکانس حدود  80 MHzو نویز
فاز 0/111 dBتغییرات دارد.

بهعالوه ،شکل  20نشان میدهد که تغییرات نویز فاز با تحلیل مونت
کارلو به ازای  50نمونه از  -114/619 dBc/Hzتا -114/629 dBc/Hz
 VCOطراحی شده
میباشد .همچنین شکل  21شبیهm4سازی نویز فاز مدار
m2
m3
=)indep(m2
1.200
=)indep(m3
پروسه و 0.800
=)indep(m4
در حالتهای مختلف 1.200
f_triple=1.778E10نشان میدهد .در
حالت نرمال را
گوشههای
f_osc=5.934E9
f_triple=1.780E10
حالت نرمال فرکانس  17/8 GHzبا نویزفاز  -114/7 dBc/Hzدر فرکانس
آفست  1MHzبه دست آمده است .در گوشه  SSو  FFبهترتیب فرکانس
 17/68 GHzبا نویز فاز  -114 dBc/Hzو فرکانس  17/88 GHzبا نویز
فاز  -115/4 dBc/Hzدر فرکانس آفست  1MHzحاصل شده است.
m2

-113.4

5.934 GHZ

-113.6

-114.0
-114.2
-114.4
-114.6
-114.8
1.76E10 1.78E10 1.80E10 1.82E10 1.84E10 1.86E10 1.88E10 1.90E10 1.92E10

freq_triple

شکل  .14نویز فاز  VCOدر آفست  1 MHzبرحسب فرکانس خروجی.

1.781E10

m4

1.780E10

17.8 GHz
17.78 GHz
1.779E10 m3
m5
m6
1.778E10
indep(m5)= 0.800
indep(m6)= 1.200
plot_vs(Vout.pnmx, HB.Vdd)=-112.749
0.80 0.85 plot_vs(Vout.pnmx,
0.90 0.95 1.00 HB.Vdd)=-115.612
1.05 1.10 1.15 1.20
noisefreq=1.000000MHz
noisefreq=1.000000MHz
HB.Vdd

شکل  .16فرکانس شبیهسازی شده بر حسب تغییرات ولتاژ تغذیه.

2.0

1.0
0.5

-112.749 dBc/Hz
-113.0
-113.5

Vout.pnmx

0.0

-112.5 m5

TRAN.Vosc1, V

1.5

f_triple

Vout_phasenoise

-113.8

f_osc

5.936E9
5.934E9
5.932E9
5.930E9 m15.928 GHz
5.928E9
5.926E9

-114.0

-0.5

-114.5

)(a

150
100

0
-50

TRAN.V2f, mV

50

m4
-115.612 dBc/Hz
indep(m4)=100.000
f_triple=1.784E10
m6

)(b

1.15

1.10

1.05

1.2

m2

5.95E9

5.947 GHz

5.94E9

0.8
0.6

)(c

5.921 GHz
m1

300

100

m4

1.786E10
17.84 GHz

1.784E10
1.782E10

-200

17.76 GHz
m3

-300
50.0

)(d

49.5

1.776E10

49.0

100

time, nsec

شکل  .15شکل موج  )a(:خروجی نوسانگر 𝒐𝒇 ( )bخروجی نوسانگر
( )cخروجی میکسر قبل از بافر ( )dخروجی میکسر بعد از بافر.

Serial no.86

1.780E10
1.778E10

f_triple

0
-100

5.92E9
TRAN.Vout, mV

200

5.93E9

f_osc

1.0

0.95

شکل  .17نویز فاز شبیهسازی شده بر حسب تغییرات ولتاژ تغذیه.
TRAN.Vomix1, V

1.4

m3
indep(m3)=-25.000
f_triple=1.776E10
0.80
0.85
0.90

HB.Vdd

2.0

1.6

-115.5

1.00

-150

1.8

m1
indep(m1)=-25.000
f_osc=5.921E9

m2
-115.0
indep(m2)=100.000
f_osc=5.947E9

-116.0

1.20

-100

𝒐𝒇𝟐

p(m1)= 0.800
c=5.928E9

80

60

40

20

0

-20

-40

HB.temp

شکل  .18فرکانس شبیه سازی شده بر حسب تغییرات دما.
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m2

-113.956 dBc/Hz
-113.96
-113.98

Vout.pnmx

m1
=)indep(m1
plot_v s(Vo
noisef req=1
m2
indep(m2
plot_v s(V
noisef req

-113.94

-114.00
-114.02
-114.04

-114.067 dBc/Hz
m1

-114.06
-114.08

60

80

100

0

20

40

-20

-40

HB.temp

شکل  .19نویز فاز شبیه سازی شده برحسب تغییرات دما.
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شکل  .20نویز فاز شبیه سازی شده با مونت کارلو به ازای  50نمونه.
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شکل  .21منحنیهای نویز فاز به دست آمده در تحلیل گوشههای
فرآیند.

برای مقایسه کارایی  VCOبا کارهای دیگران ،پارامتر ضریب
شایستگی ( )FOMاستفاده شده است ] [7؛ FOM 2و  FOMTبهصورت
زیر تعریف میشوند:
()18
()19


 PDC 
 10log 

 1mw 


با استفاده از تکنولوژی  ،0/18 µmنوسانگری با فرکانس نوسان خروجی
در محدوده  17/8 GHzتا  19/19 GHzطراحی و در نرمافزار  ADSو
 Cadenceشبیهسازی شده است .ورکتورها در محدوده فرکانس پایین
خوب کار میکنند .برای این منظور VCO ،در فرکانس پایین طراحی
شده است .با استفاده از ضرب کننده این امکان بهوجود میآید که عمل
مصالحه بین نویز فاز ،توان مصرفی و بازه فرکانس در فرکانسهای باال به
راحتی انجام گیرد .بنابراین ،با این کار میتوان به نویز فاز بهتری در
فرکانس مورد نظر دست پیدا کرد .همچنین در طراحی هسته VCO
شرایط راهاندازی قوی در نظر گرفته شده است VCO .برای اینکه شرایط
راهاندازی خوبی داشته باشد ،ابتدا در کالس  ABراه میافتد و در ادامه
برای داشتن نویز فاز بهتر با توان مصرفی مناسب در کالس  Cقرار
میگیرد.
کاربرد این مدار برای طراحی فرستنده وگیرندههای  RFکامالً
مجتمع در باند  Kمناسب میباشد .در فرکانس مرکزی  17/8 GHzنویز
فاز  -114/7 dBc/Hzدر آفست  1 MHzبهدست آمده است .هسته
اصلی این مدار جریان  13/4 mAدر ولتاژ تغذیه  1ولت مصرف میکند.
در مرحله آخر ،شبیهسازی و تحلیل اثر تغییرات پارامترهای فرآیند
ساخت و تغییرات دما انجام شده است .نتایج به دست آمده از تحلیل
مونت کارلو و گوشههای فرآیند نشان میدهد که مدار طراحی شده
نسبت به تغییرات دما و پارامترهای فرآیند ساخت مقاوم است.
جدول  .3مقایسه نوسان ساز طراحی شده با کارهای دیگران.
*frequency Tuning Range
1

ضریب
شایستگی **

توان
مصرفی

)(dBc/Hz

()mw

-183.4

4.3

 FTR 
FOM T  FOM  20log 

 10% 

-135

180

-182.7

40.3

𝑡𝑒𝑠𝑓𝑓𝑜𝑓

-186.6

13.4

 f
FOM  L f offset   20log  0
 f offset

که } 𝑡𝑒𝑠𝑓𝑓𝑜𝑓{𝐿 نویز فاز در فرکانس مرکزی 𝑓0 ،فرکانس نوسان،
فرکانس آفست و 𝐶𝐷𝑃 توان مصرفی میباشد .همانطور که در رابطه 18

Serial no.86

مشاهده میشود در محاسبه ضریب شایستگی ،تمامی پارامترهای مدار
در نظر گرفته شده است .به عنوان مثال با افزایش فرکانس نوسانFOM ،
بهتر میشود .همچنین با افزایش جریان با توجه به رابطه  16نویز فاز
بهتر شده و توان مصرفی افزایش مییابد .مشاهده میشود که اثر تغییرات
هر دو مورد در رابطه  18در نظر گرفته شده است و باعث تغییر ضریب
شایستگی  VCOمیشود .جدول  3مقایسه کارایی  VCOبا کارهای
دیگران از نظر فرکانس مرکزی ،نویز فاز ،توان مصرفی و  FOMرا نشان
میدهد .با توجه به جدول  ،3مدار  VCOطراحی شده در مقایسه با
کارهای دیگران دارای نویز فاز کم با توان مصرفی و ضریب شایستگی
مناسب میباشد.

نویز فاز در
آفست

فرکانس
مرکزی و

پروسه

مراجع

1 MHz
()dBc/Hz
-117.4
@1MHz
-80
@100KHz
-111.7
@1MHz

3.3%
12.64
1.8%
23.29
10.4%
20.92

0.18-µm
BiCMOS
0.25-µm
SiGe
0.18-µm
CMOS

][12

-114.7
@1MHz

7.8%
18.49

0.18-µm
CMOS

این کار

*FTR

][5
][15

** FOMT
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