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 در این مقاله یک مدار مقایسهکننده قفل شده تمام تفاضلی با استتفاده ا روشتی یدیتد بترای آتست مفستت معرفتی شتده استت متدار:چکیده
بتک در ورودی- طبقه قفلکننده و مدارهای آست مفستت میباشتد تتث یر نتوی کیتک، طبقه پیشتقویتکننده:مقایسهکننده شامل سهطبقه کلی
بهطور قابلمالآظهای توسط بهره مدار پیشتقویتکننده طراآیشده کاهش داده شده است همچنین با استفاده ا طبقه قفلکننده عمل با تولیتد
سیگنال سریعتر انجام شده و خرویی دیجیتال با نوسان کامل فراهم میشود م یت اصلی طبقه مخر یعنی مدار آست مفست پیشنهادی این استت
که برای آست مفست نیا ی به ایجاد وقفه در عملکرد طبیعی مدار مقایسهکننده ندارد و درنتیجه سرعت بیشتری بترای مقایسته قابتل دستتیابی
 انجام شده است نتتای شبیهستا ی نشتان0/18 μm خواهد بود برای ار یابی عملکرد مقایسهکننده پیشنهادی شبیهسا یها با استفاده ا فنموری
میدهند مقادیر مفست ناشی ا طبقات پیشتقویتکننده و قفلکننده بهطور قابلمالآظهای در ورودی کاهش یافته و مفست منتقل شده به ورودی
 عمل مقایسه را انجام میدهد و توان مصترفی500MHz  میباشد مدار مقایسهکننده پیشنهادی با فرکانس کالک450 μV بسیار ناچی و در آدود
 میباشد0/54mV بک من فقط- و نوی کیک138pS  ولتی میباشد همچنین تثخیر انتشار من1/8  ا منبع تغسیه373 μW من
بک- نوی کیک، مدارهای آست مفست، مقایسهکننده قفلشده، پیشتقویتکننده، مقایسهکننده تمام تفاضلی:واژههای کلیدی
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Abstract: A Fully Diﬀ erential latched comparator using a new oﬀ set cancellation technique is presented. The comparator consists
of three stages: the input pre-ampliﬁer, a latch stage and the oﬀ set cancellation circuitry. The kick-back noise can be signiﬁcantly
reduced by using a pre-ampliﬁer stage. Also, the oﬀ set and noise of the latch and oﬀ set cancellation stages are attenuated by the gain
of the pre-ampliﬁer when referred to the input. Latches regenerate faster than pre-ampliﬁers and provide a full swing digital output
for the comparator. The last stage is the oﬀ set cancellation circuitry. The main advantage of the proposed oﬀ set cancellation
technique is that it does not need to make any interrupt in normal operation of comparator to eliminate oﬀ set error. In order to
evaluate the performance of the comparator, simulations are performed in a 0.18µm standard CMOS technology. Simulation results
show that the oﬀ set of the pre-ampliﬁer and latch stages are signiﬁcantly eliminated by this cancellation technique and only about
450µv oﬀ set voltage will be referred to the input. The proposed comparator operates at 500MHz clock frequency and dissipates
373µw from a 1.8v supply. Also, it has a propagation delay of 138ps and kick-back noise of 0.54mv.
Keywords: Fully diﬀ erential comparator, Pre-ampliﬁer, Latched comparator, Oﬀ set cancellation, kick-back noise.
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 -1مقدمه
مدارهای تمامتفاضلی در بسیاری ا مینههای طراآتی منتالوم متورد
استفاده قرار میگیرند بهویژه این مدارها در رد نوی آالت مشترک1در
مدارهای مجتمعی که هردو نوع پردا ش منتالوم و دیجیتتال را انجتام
میدهند بسیار مورد استفاده قرار میگیرنتد [ ]1در چنتین متدارهایی
مقایسهکنندهها ارتباط بین آو ه منالوم و دیجیتال را فراهم میکننتد
بهعالوه تث یر نتوی کیتک-بتک2بتهطور قابلمالآظتهای بتا استتفاده ا
ساختارهای تمام تفاضلی کاهش مییابد [ ]2شتکل  1نمتاد متداری و
مشخصه انتقال یک مقایسهکننده تمامتفاضلی ایدهمل را نشان میدهد

(الف)

(ب)
شکل :1مقایسهکننده تمام تفاضلی :الف) نماد مداری ،ب) مشخصه
انتقال

طراآی مدارهای مجتمتع ،همیشته بتا ستیگنالهای دیجیتتال بتا
سطوح کامالً مشخص و تعریف شده سروکار دارند درآالیکه دادههای
ورودی منها سیگنالهای منالوم و یا سیگنالهای دیجیتتالی هستتند
که در ا ر عواملی مانند پهنایباند محتدود و با تابهتای ختط انتقتال،
تتتت وی نتتتتوی  ،همشتتتنوایی 3،مشتتتتکالت تشعشتتتع و ستتتتا گاری
الکترومغناطیسی 4و م ار ستلفی و ختا نی بترد متدارچاپی و بستتهبندی5
تراشه دچار خطا شدهاند بترای تبتدیل ایتن ستیگنالهای معیتوب بته
سیگنال دیجیتال با نوسان کامل ،عمل مقایسه با ولتاژ مریعی مشخص
توسط مقایسهکنندهها انجام میشود [ ]3بهعبارتدیگر مقایسهکنندهها
مدارهای واسط بین دنیای منالوم و دیجیتال میباشند که ا بلوکهای
مهتتم در بستتیاری ا سیستتتمها ا یملتته مبتتدلهای داده منتتالوم بتته
دیجیتال میباشند []5 ،4
مقایسهکنندههای تمامتفاضلی ولتتاژ مریتع متوردنظر را ا ورودی
تفاضلی کم میکننتد آاصتل ایتن تفریتا متدار پیشتقویتکننتده6را
تحریک میکند و خرویی پیشتقویتکننده به مدار قفلکننده7اعمتال
می شود تا به سیگنال دیجیتال با نوسان کامتل تبتدیل شتود شتکل 2
نمودار بلوکی یک مقایسهکننده تمامتفاضلی را نشان میدهد
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شکل :2نمودار بلوکی یک مقایسهکننده تمامتفاضلی

مدار مقایسهکننده با کارایی باال باید در مدت مان بستیار کوتتاهی
بتواند سیگنال ورودی با دامنه بسیار کوچک (اختالت بین ولتاژ ورودی
و ولتاژ مریع) را به سیگنالی با دامنه ب رم به نحوی تقویت کنتد کته
توستتط متتدارهای منطقتتی دیجیتتتال قابتتل تشتتخیص باشتتد []6
بهعبارتدیگر ،طبقه (یا طبقات) پیشتقویتکننتده ستیگنال ورودی را
برای بهبود می ان آساسیت مقایسهکننده تقویتت میکنتد بته همتین
دلیل بهره و نرخ چرخش 8یادی برای این نتوع مقایستهکنندهها متورد
نیا میباشد به دلیل سرعت یاد ،توان مصرفی کتم ،امدتدانس ورودی
یاد و نوستان کامتل خرویتی مقایستهکنندههای پویتای قفلشتده9در
بسیاری ا کاربردها مورد استفاده قرار میگیرند [ ]6مقایسهکنندههای
قفلشده بترای داشتتن بهتره یتاد در فتا با تولیتد ا 10فیتدبک مببتت
استفاده میکنند استفاده ا سا وکار فیدبک مببتت بته علتت اآتمتال
عدم تطابا تران یستورهای پشتبهپشت مورد استتفاده باعتا افت ایش
مفستتت منتقتتل شتتده بتته ورودی و درنتیجتته محتتدود شتتدن دقتتت
مقایسهکننده خواهد شد [ ]8 ،7به همین دلیل مفست منتقل شده بته
ورودی مقایسهکنندههای قفلشتده مهمتترین پتارامتری استت کته در
طراآی منها باید مورد بررسی قرار گیرد
ا طرفی دیگتر بتا رونتد کوچکشتدن فتنموری  CMOSطراآتی
مقایسهکنندهها با مشکالتی موایه شده است تران یستورهای بتا طتول
کوچک امکان کاربردهای پر سرعت و کمتوان را فراهم میکنند ،این در
آالی است که در این شرایط مفست ناشی ا عدم تطابا اف ایش خواهد
یافت [ ]9این امر قابلیت تفکیک مقایسهکننده را محدود خواهد کرد و
باعا تشخیص اشتباه خواهد شد [ ]10درنتیجه با تویه به موارد بیان
شده مهمترین مواردی که در طراآی مقایسهکنندهها باید درنظر گرفته
شوند عبارتاند ا  :تقویت سریع اختالت بین ولتاژ ورودی و ولتاژ مریع
و آست یا کاهش مفست منتقل شده به ورودی
در مقاالت روشهای مختلفی برای آست یا کاهش مفستت منتقتل
شده به ورودی معرفی شدهاند یکی ا سادهترین روشهای معرفی شده
درنظتتر گتترفتن ابعتتاد بتت رم بتترای تران یستتتورهای ورودی و نیتت
تران یستورهای طبقه قفلکننده میباشد ولی واضح است که استفاده ا
این روش چندان بهصرفه نمیباشد و باعا اف ایش نوی کیک-بک ،توان
مصرفی و تثخیر مدار خواهد شد [ ]11یک روش بهتر استفاده ا یتک
یا چندطبقه پیشتقویتکننده قبل ا طبقه قفلکننده میباشتد []12
پیشتقویتکننده باعا میشود مفست طبقات بعدی بر بهره من تقسیم
شده و به ورودی راه یابند به همین دلیل باعا کاهش قابلمالآظهای
در مفست منتقل شده به ورودی خواهد شد همچنین استتفاده ا ایتن
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روش باعا کاهش نوی کیک-بک خواهد شد با این ویود ،استتفاده ا
این روش نی در کاربردهای امرو ی کافی نبوده و برطرت کردن کامتل
مفست با استفاده ا این روش نیا به توان و سطح مصرفی یتادی دارد
در ] [13برای آست مفست ا یک طبقه پیشتقویتکننتده بتر مبنتای
انتقال بتار11استتفاده شتده استت استتفاده ا چنتین ستاختاری باعتا
میشتتود طبقتته پیشتقویتکننتتده تتتث یری در افتت ایش توانمصتترفی
ایستای12مدار مقایسهکننده نداشته باشد با این ویود این ستاختار نیت
مشکالت خود را دارد و به دلیل استفاده ا سه فا عملیاتی (با نشتانی13،
پیش-شارژ14و تقویت) باعا کندی عملکرد مقایسه خواهد شد
یکی دیگر ا روشهای خنبیکردن مفست مقایستهکنندهها ایجتاد
عدم توا ن در مدار است این عدم توا ن میتواند توسط ت ریتا بتار در
گرههای قفلکننده ] ،[14استفاده ا مرایههای ختا نی و ندار دودویتی15
بتتهعنوان بتتار ] [15و یتتا استتتفاده ا منتتابع یریتتان متتوا ی بتتا وج
تران یستورهای ورودی ] [17 ،16پیادهستا ی شتود همچنتین تنظتیم
ولتاژ مستانه وج تران یستورهای ورودی با استفاده ا تران یستورهای با
گیت شناور [19 ،18]16و یا گرایش ولتاژ بدنه منها ] [20ا رهیافتهای
دیگری هستتند کته بتهمنظور کتاهش مفستت منتقلشتده بته ورودی
مدارهای مقایسهکننده مورد استتفاده قترار میگیرنتد در هتر دو روش
ایجاد عدم توا ن در مدار و تنظیم ولتاژ مستانه تران یستتورهای ورودی،
می ان تصحیح عملکرد بهوسیله مدارهای خاریی و با یستجوی خطی
و یا متعادلسا ی مماری کدهای خرویی مقایسهکننده تعیین میشود
این امر باعا میشود برای بته دستتموردن قابلیتت تفکیتک مناستب
مدت مان یادی موردنیا باشد همچنین اف ایش بار خا نی خرویی و
نی اف ایش پیچیدگی و توانمصترفی کلتی سیستتم بته علتت نیتا بته
مدارهای خاریی ا یمله معایب دیگر این روشها میباشند
روشی که بهطور گسترده بترای کتاهش مفستت منتقتل شتده بته
ورودی در کارهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته استت روش ختا ن
سوئیچشده میباشد در این روش با استتفاده ا ستوئیچهای بتا کتالک
ناهمپوشان مقدار مفست در یکفا بهصورت موقتت در ختا نی یخیتره
میشود و در فا بعدی ا این مقدار یخیره شتده بترای آتست مفستت
استفاده میشود [ ]22 ،21معایب این روش ایجتاد خطاهتای دیگتری
میباشد که در ا ر نفوی کالک و ت ریا بار کانال سوئیچ ایجاد میشوند
همچنین استفاده ا این روش نیا به ایجاد وقفته در عملکترد طبیعتی
مقایسهکننده برای آست مفست دارد که باعتا محتدودیت در سترعت
انجام عمل مقایسه خواهد شد
در این مقاله مقایسهکننده یدیدی معرفی خواهد شد که عالوه بر
داشتن بهره و نرخ چرخش مناسب ،بترای آتست مفستت ا ستاختاری
منحصربهفرد و ابتکاری استفاده میکنتد در ایتن مقایستهکننده ابتتدا
مقدار میانگین مفست طبقه پیشتقویتکننده تشخیص داده میشود و
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سدس با استفاده ا این مقدار میانگین در مدار آتست مفستت ،مفستت
طبقتته پیشتقویتکننتتده آتتست خواهتتد شتتد م یتتت اصتتلی متتدار
مقایسهکننده پیشنهادی این است که عمل آست مفست بدون نیا بته
وقفههای متعدد در عملکترد طبیعتی مقایستهکننده انجتام میشتود و
بهاینترتیب امکان دستیابی بهسرعت بیشتر امکانپسیر خواهد بود

 -2مدار پیشنهادی
 -2-1مدار مقایسهکننده پیشنهادی بدون بخش حذف آفست
در این مقاله با تویه به موارد یکر شده در مقدمته ستاختار نشتانداده
شده در شکل  3برای مدار مقایسهکننده (بدون بختش آتست مفستت)
پیشنهاد شده است یکی ا موارد مهم در طراآی مقایسهکنندهها بهره
محدود منها میباشد؛ بتهویژه مانیکته اختتالت بتین ولتتاژ تفاضتلی
ورودی و ولتاژ مریع کم باشد بهره محدود میتواند منجر به ایجاد خطا
در عملکرد مقایسهکننده شود در این آالت ولتتاژ خرویتی کوچتک و
درنتیجه غیرقابل تشخیص خواهد بود برای آل ایتن مشتکل در متدار
پیشنهادی ا یک طبقه قفلکننده استفاده شده است (تران یستتورهای
) M9 , M10 , M11, M12 , M14
مقایسهکننده قفلشده در فا با تولید برای فراهمکردن خرویی با
نوسان کامل ا سا وکار فیدبک مببت استفاده میکند تغییترات ولتتاژ
آاصل ا این فیدبک مببت ا طریا خا نهای پراکندگی تران یستورها
به ورودی منتقل شده و باعا اختالل در عمل مقایسه خواهند شد این
پدیده نوی کیک-بتک نامیتده میشتود استتفاده ا پیشتقویتکننتده
معمولترین روش برای آل ایتن مشتکل میباشتد کته قبتل ا طبقته
قفلکننده قرار داده میشود
عالوه بر این ،استفاده ا پیشتقویتکننده باعتا تقویتت اختتالت
بین ولتتاژ ورودی و ولتتاژ مریتع و درنتیجته کتاهش متدت مان فتا
با تولید میشود همچنین مفست منتقل شده به ورودی به علت تقسیم
شدن بر مفست پیشتقویتکننده بهطور قابلمالآظهای کاهش خواهتد
یافت البته استفاده ا طبقه پیشتقویتکننده تاآدودی باعا افت ایش
توانمصرفی مقایسهکننده خواهد شد تران یستورهای M3 ، M2 ، M1
 M7 ، M6 ، M5 ، M4 ،و  M8طبقتته پیشتقویتکننتتده را تشتتکیل
میدهند
عالوه بر مالآظات یکر شتده ،مقایستهکننده پیشتنهادی دارای دو
سوئیچ برای با نشانی خروییهای پیشتقویتکننده و طبقه قفلکننده
می باشد که ا برو خطاهای اآتمالی ناشی ا اطالعات مقایسته قبلتی
یلوگیری میکند این متدار مقایستهکننده در صتورت تطبیتا کامتل
عناصر مدار و عدم ویود مفست ،بدون مشکل کار خواهد کرد ولتی در
عمل به علت ویود مفست ،عملکرد مدار فوق دچار مشکل خواهد شتد
به همین دلیل باید اصالآاتی در مدار فوق انجام شود تا با ویود مفست
نی بتواند عمل مقایسه را بهخوبی انجام دهد
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شکل :3مدار مقایسهکننده پیشنهادی بدون بخش حذف آفست

 -2-2مدار مقایسهکننده پیشنهادی با بخش حذف آفست
در طراآی مقایسهکنندهها مفستت طبقته نخستت مهمتترین بختش ا
مفست منتقلشده به ورودی را تشکیل میدهد این امر بته ایتن دلیتل
میباشد که مفست منتقل شده به ورودی طبقه بعدی بتر بهتره طبقته
نخست تقسیم شده و در ورودی ظاهر خواهتد شتد درنتیجته طراآتی
یک بلوک آتست مفستت بترای طبقته نخستت بستیار مهتم میباشتد
نخستین گام در آست مفست تشخیص من میباشد در صتورت ویتود
مفست در خرویتی پیشتقویتکننتده ،میتانگین خرویتی ایتن طبقته
مقداری متناسب با میت ان مفستت من خواهتد داشتت کته ایتن مقتدار
میانگین میتواند به تشخیص مفست کمک کند برای تعیتین میتانگین
خرویی پیشتقویتکننده روشهای متعددی ویود دارد که سادهترین
منها استفاده ا مدار ساده  RCدر خرویی پیشتقویتکننده مطابا با
ساختار نشان داده شده در شکل  4میباشتد ختا ن و مقاومتت متورد
استفاده در این روش با استفاده ا اف ارههای فعال نی قابل پیادهستا ی
میباشند در فا مقایسه که در من سوئیچهای با نشانی بستته هستتند
به مدار  RCایا ه داده میشود که به خرویی پیشتقویتکننده متصل
شود در این آالت مقداری متناسب با مقدار میانگین ولتاژ هر طرت در
خا ن مربوطه یخیره میشود ایتن ولتتاژ یخیتره شتده روی خا نهتا
میتواند برای آست مفست مورد استفاده قرار گیرد

Serial no. 86

شکل :4مدار  RCمورد استفاده برای میانگینگیری

در ادامه عملکرد مدار  RCبرای میانگینگیری بهصورت دقیاتری
مورد بررسی قرار خواهد گرفت برای خرویی مببت طبقه
پیشتقویتکننده پاسخ مدار میانگینگیر ا رابطه ( )1بهدست میمید
(روابط خرویی منفی نی بهطور مشابه بهدست میمیند):
t

()1



1
Vp+ (t)dt
RC

= Vms+

0

بهاینترتیب با فرض ورودی پله ،پاسخ خرویی میانگینگیر برای
آالت شارژ و تخلیه خا ن به ترتیب ا روابط  2و  3محاسبه میشود:
()2

 - t 
Vms+ (t)=V(0) 1-e RC 





()3

 - t 
Vms+ (t)=V(0)  e RC 
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یک مقایسه کننده قفلشده . . .

همانطور که در روابط  2و  3مالآظه میشود عمل شارژ و تخلیه
خا ن در مدار میانگینگیر با ابت مانی  RCانجام میگیرد و برای
اینکه خا ن مورد استفاده به  99%پاسخ نهایی خود برسد در آدود
 5RCمان موردنیا میباشد بهاینترتیب با تویه به فرکانس عملکرد
مدار مقایسهکننده میتوان مقادیر مناسبی برای  Rو  Cانتخاب نمود
که مدار مشکلی ا بابت مان نشست نداشته باشد در این راستا
میتوان ا رابطه  4استفاده نمود:

مفست باید یریان بیشتری ا منطرفی که ولتاژ بیشتری دارد کشیده
شود این سا وکار در شکل  5نشان داده شده است

()4

1
5RC

<f

بنابراین ،با تویه به اینکه فرکانس کاری مدار مقایستهکننده متوردنظر
 500MHzمیباشد ،مقدار  RCباید کمتر ا  0/4nانتخاب شود
بعد ا مرآله میانگینگیری ،ولتاژ یخیره شده روی خا نها بترای
آست مفست مورد استفاده قرار میگیرد برای ایتن منظتور میتتوان ا
منابع یریان کنترل شده با ولتاژ این خا نهتا در هتر طترت خرویتی
پیشتقویتکننده استتفاده نمتود عبتور یریتان بیشتتر ا هتر طترت
میتواند ولتاژ بیشتری در منطرت ایجاد کنتد بنتابراین بترای آتست

شکل :5سازوکار حذف آفست پیشنهادی

طبا مالآظات اشاره شده در این بختش ،ستاختار شتکل  6بترای
مقایسهکننده دارای بخش آست مفست پیشنهاد شده است

شکل .6مدار مقایسهکننده پیشنهادی با بخش حذف آفست

Serial no. 86
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در این مدار بلوک  RCمقدار میانگین خرویی پیشتقویتکننده را
به یک پمپ بتار17اعمتال میکنتد بترای مبتال در طترت راستت متدار
مقایسهکننده پیشنهادی یریانی متناستب بتا ایتن ولتتاژ میتانگین در
 M19و  M 23تولید میشود ایتن یریتان بته  M24مینته شتده و بتا
یریان  M20که مقدار ابتی دارد مقایسته میشتود اختتالت یریتان
 M20و  M24خا ن خرویی را شارژ یتا تخلیته میکنتد ولتتاژ ایتن
خا ن ،گیت تران یستور  M8را کنتترل میکنتد درنتیجته بتا کنتترل
یریتتان تران یستتتور  M8میتتتوان میتت ان مفستتت خرویتتی طبقتته
پیشتقویتکننده را آست نمود بهطور مشتابه بتا کنتترل گیتت M5
میتوان مفست سمت چپ پیشتقویتکننده را آست کرد
مدار مقایسهکننده پیشنهادی بدون نیا به ایجاد وقفه در عملکترد
طبیعی مدار ،مفست پیشتقویتکننده را آست میکنتد همچنتین ،در
این مدار ا ر نوی کیک-بک به علت استفاده ا طبقه پیشتقویتکننتده
برطرت شده است بهعالوه ،برای غلبه بر مشکل بهره محدود یک طبقه
قفلکننده مورد استتفاده قترار گرفتته استت کته باعتا فتراهم کتردن
خرویی دیجیتال با نوسان کامل میشود نسبت ابعتاد تران یستتورهای
بهکار رفته در مدار پیشنهادی در یدول  1نشان داده شده است
جدول :1نسبت ابعاد ترانزیستورهای مدار مقایسهکننده پیشنهادی

نسبت ابعاد ()W-L

تران یستورها

)(8-0/18

M1,M2 ,M3 ,M4

)(2-4

M15 ,M16 ,M21,M22

)(2-4

M19 ,M20 ,M23 ,M24

)(0/5-0/18

M5 ,M8

)(1/25-0/18

M6 ,M7

)(0/5-0/18

M9 ,M10 ,M11,M12

)(1-0/18

M17 ,M18

 -3سرعت مدار مقایسهکننده
یکی ا مهمترین پارامترهایی که باید در طراآی مقایسهکنندهها درنظر
گرفته شود تثخیر انتشار منها میباشد می ان این تثخیر عاملی
محدودکننده برای آداکبر فرکانس ورودی قابلپردا ش توسط مدار
مقایسهکننده ایجاد میکند مقایسه ولتاژ سیگنالهای منالوم در با ه
مانی محدودی انجام میشود مدت مانی که پس ا عبور سیگنال
ورودی تفاضلی ا ولتاژ مفست طول میکشد تا خرویی به نصف مقدار
نهایی خود برسد بهعنوان تثخیر انتشار مقایسهکننده تعریف میشود
] [23این تعریف در شکل  7به تصویر کشیده شده است
در این بخش تثخیر انتشار مقایسهکننده پیشنهادی بهصورت تحلیلی
مورد بررسی قرار میگیرد با تویه به ساختار کلی مدار مقایسهکننده
پیشنهادی نمایش داده شده در شکل  ،6می ان تثخیر انتشار من ا دو
بخش کلی بهصورت رابطه  5تشکیل شده است:

Serial no. 86

یک مقایسه کننده قفلشده . . .

شکل  :7تعریف تأخیر انتشار مقایسهکننده ][23

()5

TComp =TPre-amp +TLatch

که  TPre-ampمدت مان موردنیا برای شارژ خا نهای انگلی خرویی
طبقه پیشتقویتکننده  CP+و  CP-بهاندا ه  ( VThnولتاژ مستانه
تران یستورهای  M11و  ) M12میباشد و ا رابطه  6محاسبه میشود:
CP+ +CP.VThn
2.Ib

() 6

= TPre-amp

همچنین  TLatchمدت مانی است که طبقه قفلکننده نیا دارد تا
خرویی دیجیتال با نوسان کامل برای مقایسهکننده فراهم کند تثخیر
طبقه قفلکننده میتواند به دو یر بخش تقسیم شود )1( :ولتاژ
گرههای خرویی با درنظرگرفتن ولتاژ تفاضلی کوچکی در ورودی تا
(  ) VDD-VThpشارژ میشوند )2( ،تران یستورهای  M9 ( PMOSو
 ) M10روشن میشوند و سا وکار فیدبک مببت برای تقویت ولتاژ
تفاضلی ورودی طبقه قفلکننده شروع به کار میکند تا مانی که به
مقدار موردنظر برسد با تویه به مطالب بیان شده TLatch ،میتواند
بهصورت رابطه  7تعریف شود:
() 7

TLatch =T1+T2

که  T1و  T2با استفاده ا روابط  8و  9قابل محاسبه میباشند:
()8

C
) C(VDD-VThn
=T1 = .ΔV
1
W
I
2
μCox ( )11,12 (VGS -VThn )11,12
2
L
 0.5  VDD-GND  
T2 =τLn 

ΔVin



()9

که در این روابط  Cبار مدار مقایسهکننده ΔVin ،ولتاژ ورودی طبقه
قفلکننده و ابت مانی  τبرابر

C
g m9,10

میباشد

با تویه به مطالب بیان شده مالآظه میشود می ان تثخیر انتشار
کلی مدار مقایسهکننده پیشنهادی به پارامترهای فنموری مورد
استفاده ،ابعاد تران یستورها و شرایط گرایش مدار بستگی دارد در مدار
مقایسهکننده پیشنهادی با تویه به کاربرد موردنظر طراآی به نحوی
صورت گرفته است که می ان تثخیر انتشار کمتر ا  200pSبهدست مید
که این امر با شبیهسا یهای انجام شده نی مطابقت دارد و در بخش 5
مورد بررسی بیشتری قرار خواهد گرفت
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 -4آفست منتقلشده به ورودی مدار مقایسهکننده
ولتتتاژ مفستتت ورودی مقایستتهکننده میتوانتتد بهصتتورت ولتتتاژ ورودی
تفاضلی اعمالی به ورودی متدار بتهمنظور قرارگیتری در ستطح تغییتر
آالت تعریف شود این ولتاژ مفست قابلیت تفکیک مدار مقایستهکننده
را محدود میکند بنابراین ،برای سیگنالهای ورودی بسیار کوچک (در
محدوده ولتاژ مفست ورودی) ،مقایسهکننده در سطح نتامطلوبی تغییتر
آالتتت میدهتتد یتتا بتتهطورکلی تغییتتر آالتتت نمیدهتتد در متتدار
مقایسهکننده پیشنهادی مفست منتقلشده بته ورودی در ا تر طبقتات
پیشتقویتکننده و قفلکننده به می ان قابلمالآظتهای توستط واآتد
آست مفست برطرت شده است در ستاختار پیشتنهادی فقتط مفستت
اندکی در ا ر عدم تطابا اآتمالی خود واآد آست مفست بتا تقستیمبر
بهره طبقه پیشتقویتکننده به ورودی منتقتل خواهتد شتد بنتابراین،
برای تحلیل مفست منتقل شده بته ورودی مقایستهکننده پیشتنهادی،
خطتتای مفستتت واآتتد آتتست مفستتت محاستتبه شتتده و بتتر بهتتره
پیشتقویتکننده تقسیم خواهد شد

یک مقایسه کننده قفلشده . . .
2

()12

 VDD-VIncp1 -VThp -ΔVThp 
 ΔID   Δ  W/L  

 =
1+
 1+
ID  
 W/L    VDD-VIncp2 -VThp 

-1

با یسر گرفتن ا دو طرت رابطه  12خواهیم داشت:
 VDD-VIncp1-VThp -ΔVThp 
 ΔID   Δ  W/L  

 =
1+
 1+
ID  
 W/L    VDD-VIncp2 -VThp 

-1

()13
با فرض

ΔI D
<<1
ID

و  ، Δ  W/L  <<1همچنین اشاره بته ایتن نکتته کته
 W/L 

برای  ε<<1میتوان نوشت

ε
2

1+ε  1+

و  ، 1+ε 1  1- εرابطته
2

 13بهصورت رابطه  14ساده میشود:
()14

 ΔID   Δ  W/L    VDD-VIncp1-VThp -ΔVThp 

=
1+
 1+
VDD-VIncp2 -VThp

 2ID   2  W/L   

با صرتنظر ا آاصلضرب دو مقدار کوچک خواهیم داشت:
 ΔI D Δ  W/L    VDD-VIncp1 -VThp -ΔVThp 

1+
=
VDD-VIncp2 -VThp
 2ID 2  W/L   


()15
با فرض

ΔID Δ  W/L 
2ID 2  W/L 

E=1+

برای رابطه بتین  VIncp1و

VIncp2

خواهیم داشت:
()16

VIncp1-VIncp2E=(1-E)VDD+VThp E-VThp -ΔVThp

رابطه  16را میتوان بهصورت رابطه  17با نویسی نمود:
شکل  :8ساختار مورد استفاده برای تحلیل آفست

همانطور که پیشتر اشاره شد ،برای تحلیل مفستت ابتتدا مفستت
ورودی واآد آست مفست مطابا ساختار نشان داده شتده در شتکل 8
محاسبه خواهد شد سدس بهمنظور محاسبه مفستت منتقتل شتده بته
ورودی مدار مقایسهکننده ،مقدار مفست بهدست ممده ا مرآله قبل بر
بهره طبقه پیشتقویتکننتده تقستیم خواهتد شتد بترای ستادگی ،در
تحلیلهای انجام شده  λ=γ=0و عدم تطاباها در  μCoxناچی فترض
شده است باتویه به فرضهای یکر شده و درنظر گترفتن  I20 =I24و
 I15 =I21میتوان نوشت:

20
2

()10



1
ID +ΔID = μ pCox  W/L 20 VGS -VThp
2

2

()11
با فرض

W
 
L

،  W 

 L 19




1
 ΔID  2 μ pCox  W/L 20 VGS -VThp
1+
=
ID  1 μ C W/L

19 VGS -VThp
p ox 
2
W
W
     
L
L

،  W 

 L 20

Serial no. 86

ΔVThp
VThp

صرتنظر کرد بهطور مشابه

بتتا درنظتتر گتترفتن  I15 =I21=ID +ΔIDرابطتته دیگتتری بتتین  VIncp1و
 VIncp2بهدست میمید
) (E-1
VIncp2 -VIncp1E= 1-E  VDD+VThp

()18
که در رابطه ،18

E

برابتر استت بتا

ΔID Δ  W/L 
2ID 2  W/L 

E=1+

بتا ادغتام

روابط  17و  18خواهیم داشت:
()19

 
 EE-E-E+1  VThp -VThp
1-EE


ΔVThn
 -ΔVThn
 
 VGS
21,22

= Vos = VIncp2 -VIncp1

ΔID Δ  W/L 
ΔVThn
=
-2
ID
 W/L   VGS -ΔVThn 21,22

و


 ، ΔID = Δ  W/L  -2رابطه  19را میتوان بهصورت

 W/L 

ID

رابطه  20با نویسی کرد:

VThp19 =VThp

و  VThp20 =VThp  VThpرابطه  11را میتوان بهصورت رابطه 12
با نویسی کرد:

که در رابطه  17میتوان ا یمله

بتتتا درنظتتتر گتتترفتن

با تقسیم دو طرت رابطه  10بر  I Dخواهیم داشت:

20
2
19

()17


ΔVThp 
VIncp1 -VIncp2 E=(1-E)VDD+VThp  E-1

VThp 


()20


ΔVThn ΔVThn

Vov Vov
ΔV
ΔV ΔV
+ Thn - Thn Thn


Vov
Vov Vov

ΔVThn
Vov

= Vos
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کتتتتتتته در رابطتتتتتتته  20روابتتتتتتتط  Vov =  VGS -ΔVThn 23,24و
 =  VGS -ΔVThn
 
 Vovبرقتترار استتت همتتانطور کتته ا رابطتته 20
21,22

مالآظه میشود ،بیشینه ولتاژ مفست مدار آست مفست با درنظرگرفتن

بدترین شرایط برابر با  
  VThp -VThpاست با تقستیم خطتای مفستت

مدار آست مفست بر بهره طبقه پیشتقویتکننده ،بیشینه ولتاژ مفست
منتقلشده به ورودی مقایسهکننده ا رابطه  21بهدست میمید:
()21

ΔVThp
5

=

 
 VThp -VThp


-1
||2g m1  R+R ds17  ||R ds5
||R ds2 
g
m6



=
max

Vos
Av

برای به دست موردن مقتدار عتددی بترای رابطته  21بایتد رابطته
انحتترات ا معیتتار ولتتتاژ مستتتانه تران یستتتورهای  PMOSدر فتتنموری
استاندارد  0/18 μmدرنظر گرفته شود:
()22

5
MWeff Leff

شکل :9پاسخ گذرای مدار مقایسهکنندۀ پیشنهادی

σVThp 

 μmباشتتند و M

تویتته شتتود کتته  Weffو  Leffبایتتد برآستتب
ضریب همبستگی استت کته بیتانگر تعتداد انگشتتها یتا اف ارههتای
موا ی میباشد در نهایت با تویه بته روابتط  21و  22مفستت منتقتل
شده به ورودی متدار مقایستهکننده پیشتنهادی مطتابا بتا رابطته 23
خواهد بود:
18

()23

 400μV

ΔVThp
5

=
max

Vos
Av

شکل :10ساختار کالکهای اعمالی به مدار مقایسهکننده پیشنهادی

 -5نتایج شبیهسازی
بهمنظور ار یابی عملکرد ،مدار مقایستهکننده پیشتنهادی در فتنموری
استاندارد  0/18 μmمورد شبیهسا ی قرار گرفته است پاستخ گتسرای
مدار مقایسهکننده پیشنهادی با اعمال سیگنالی در فرکانس 500MHz
به ورودی مقایسهکننده در شکل  9نشتان داده شتده استت بتهمنظور
ار یابی دقیاتر عملکرد مدار پیشنهادی تغییتر آالتهتای مختلتف در
یهتهای باال به پایین و پایین به باال در سیگنال ورودی در نظر گرفته
شده است همچنین مفستی معادل  30mVبتهطور عمتدی بته ورودی
مدار مقایسهکننده اضافه شده است همانطور کته نتتای شبیهستا ی
نشان میدهن د ،مدار پیشنهادی تحت چنین شرایطی عمتل مقایسته را
(با ولتاژ مریع  )0Vبهدرستی انجام میدهد این مدار قادر است ولتتاژ
تفاضلی ورودی با دامنه  0/2mVرا بهدرستی تشخیص دهد که معتادل
 13بیت قابلیت تفکیک منالوم برای نوسان  1/8ولتی میباشد
شکل  10نی ساختار کالکهتای اعمتالی بته متدار مقایستهکننده
پیشنهادی را نمایش میدهد

Serial no. 86

همچنین شکل  11طیف خرویی مدار پیشنهادی را نشان میدهد
این مدار عملکرد پویای مناستبی را ا ختود نشتان میدهتد و مقتادیر
 52dBبرای  SFDRو  45dBبرای  SNRبهدست ممده است

شکل :11طیف خروجی مدار مقایسهکننده پیشنهادی
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شکل  12ولتاژ خرویی مدار مقایسهکننده در فا ار یابی را نشتان
میدهد همانطور که مالآظه میشود تثخیر انتشار متدار پیشتنهادی
برابر  138pSمی باشد بنابراین سترعت پاستخ ایتن متدار بترای طیتف
وسیعی ا کاربردها بسیار مناسب میباشد

رفتار مقایسهکننده در نهایت به پارمترهای واقعی اف ارهها بهویژه تطابا
منها بستگی دارد این ا ر همانطور که در شکل  15نشتان داده شتده
است با اضافهکردن ستیگنال خطتایی ( )Vosبته ورودی مقایستهکننده
مدلسا ی میشود

شکل :14سیگنال تحریک برای شبیهسازی آفست

شکل :12تأخیر انتشار مدار مقایسهکننده پیشنهادی ()vid=10 mV
شکل :15مدل آفست مقایسهکننده

همچنین در شکل  13می ان تثخیر انتشار متدار مقایستهکننده بته
ا ای دامنههای مختلف تفاضلی ورودی نشان داده شده است

بتترای ار یتتابی تتتث یر پارمترهتتای تصتتادفی افتت اره ،شبیهستتا ی
مونتکارلو متورد استتفاده قترار گرفتته استت در ایتن شبیهستا ی ا
اطالعات یدول  2برای مدل سا ی می ان انحرات معیار پارامترهای مهم
تران یستورهای  MOSاستفاده شده است
جدول  :2انحراف معیار پارامترهای مهم ترانزیستورهای  MOSدر
فنآوری  0.18μmشرکت TSMC

شکل :13تأخیر انتشار مقایسهکننده پیشنهادی به ازای vidهای مختلف

در گام بعدی مفستت منتقلشتده بته ورودی مقایستهکننده متورد
بررسی قرار گرفته است با تویه به اینکه عملکرد مدار پیشتنهادی بته
رفتار گسرای من نی وابستته میباشتد ،استتفاده ا شبیهستا یهای بتا
یاروب  DCبرای بهدستموردن مفست منتقلشده به ورودی دقت کافی
را فراهم نخواهد کرد و باید روش دیگری مورد استفاده قترار گیترد در
ایتتن مقالتته روش معرفتتی شتتده در ] [24بتترای شبیهستتا ی مفستتت
منتقلشده به ورودی بهکار گرفته شده است همانطور کته در شتکل
 14نشان داده شده است ،ولتاژ مفست منتقلشده به ورودی بتا اعمتال
شکل موج نردبانی به ورودی مقایستهکننده شبیهستا ی خواهتد شتد

Serial no. 86

1.8V PMOS

1.8V NMOS

4.432/ M×Weff ×Leff

3.635/ M×Weff ×Leff

)σVth0 (mv

0.396/ M×Weff ×Leff

0.458/ M×Weff ×Leff

)σXL/L (%

0.326/ M×Weff ×Leff

0.373/ M×Weff ×Leff

)σXW/W (%

0.0873/ M×Weff ×Leff

0.101/ M×Weff ×Leff

)σTox/Tox(%

شکل  16هیستوگرام مفست منتقلشده به ورودی مدار
مقایسهکننده بدون استفاده ا واآد آست مفست را نشان میدهد
همچنین در شکل  17هیستوگرام مفست منتقلشده به ورودی مدار
مقایسهکننده با استفاده ا واآد آست مفست پیشنهادی نمایش داده
شده است تعداد تکرارهای انجام شده در شبیهسا یهای مونتکارلو
مورد استفاده  500بار میباشد همانطور که مالآظه میشود با
استفاده ا ساختار پیشنهادی مفست منتقلشده به ورودی در  1سیگما
در آدود  450 μVمیباشد بنابراین مالآظه میشود با ویود اعمال
عدمتطاباهای مختلف (ولتاژهای مستانه و ابعاد) به مدار ،مدار
مقایسهکننده پیشنهادی با استفاده ا بخش آست مفست پیشنهادی
می ان مفست ورودی را به می ان قابلتویهی برطرت میکند
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شکل :16هیستوگرام آفست ورودی (بدون واحد حذف آفست)
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همچنین میت ان نتوی کیتک-بتک مقایستهکننده پیشتنهادی نیت
شبیهسا ی شده و در شکل  18نشان داده شده استت همتانطور کته
مالآظه میشود بیشینه می ان تغییرات برابر با  0/54mVمیباشتد (بتا
درنظر گترفتن رشتته مقتاومتی  4کیلتو اهمتی ستری بتا ورودیهتای
تفاضلی)
برای درنظر گرفتن م ار انگلی بر روی عملکرد متدار مقایستهکننده
پیشتتتنهادی ،طتتترح یانمتتتایی من طراآیشتتتده و شبیهستتتا یهای
پسایانمائی19انجتام شتده استت در شتکل  19مقایسته نتتای گتسرای
پسایانمائی با نتای گسرای مداری با استفاده ا یانمتایی طراآیشتده
در شکل  20نشان داده شده است همانطور که مالآظه میشود نتای
پسایانمائی مطابقت بسیار خوبی با نتای مداری دارند

شکل :17هیستوگرام آفست ورودی (با واحد حذف آفست پیشنهادی)

شکل :18نویز کیک-بک مقایسهکننده پیشنهادی

شکل  :19مقایسه نتایج گذرای پساجانمائی با نتایج گذرای مداری

شکل :20طرح جانمایی مدار مقایسهکننده پیشنهادی

Serial no. 86
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جدول :3مقایسۀ مدار پیشنهادی با مقایسهکنندههای چند مرجع دیگر
مریع ][26

مریع ][27

مریع ][28

مریع ][29

مریع ][10

مدار پیشنهادی
سال انتشار

-

2016

2011

2011

2013

2012

فنموری ( ) μm

0/18

0/18

0/18

0/18

0/18

0/18

منبع تغسیه ()V

1/8

1/8

1

1/8

0/5

1/8

سطح مصرفی ( ) μm2

805/6

453

8664

-

-

-

فرکانس کالک ()MHz

500

500

20

500

200

1000

توان مصرفی ( ) μW

373

420

63/5

600

34

307

آساسیت ()mV

0/2

2

0/245

1

1

0/5

0/083

0/46

0/77

0/66

0/34

0/086

مفست ورودی ( ) μV

450

2500

47/6

200

288

7100

تثخیر انتشار ()pS

138

110

*26000

-

-

-

نوی کیک-بک ()mV

0/54

-

-

-

-

-

ضریب شایستگی (

f.j
Comp

)

* مقدار اندا هگیری شده (بقیه موارد یدول نتای آاصل ا شبیهسا ی هستند)

در نهایت یدول  3بهطور خالصه مشخصات مدار پیشتنهادی را بتا
چند مریع دیگر که در سالهای اخیر منتشر شدهاند مقایسه میکنتد
در این یدول برای اینکه مقایسه بهتری بین کارهتای مختلتف انجتام
شود ،ا ضریب شایستگی معرفی شده در [ ]25استفاده شده است این
ضریب شایستگی مطابا رابطه  24میباشد
()24

P
2n .fs

=FOM

کتته  Pمیتت ان تتتوان مصتترفی n ،قابلیتتت تفکیتتک و  fsنتترخ کتتالک
مقایستتهکننده میباشتتد هرچتته میتت ان  FOMکمتتتر باشتتد متتدار
مقایسهکننده سا ش مناسبتری میان توان مصرفی ،قابلیت تفکیتک و
نرخ کالک برقرار میکند همانطور که در یدول  2مالآظته میشتود
مدار مقایسهکننده پیشنهادی در مقایسته بتا کارهتای مشتابه عملکترد
بسیار بهتری را ا خود نشان میدهد همچنین عتالوه بتر متوارد فتوق
مدار مقایسهکننده پیشنهادی برخالت سایر مقالههای مشابه نیا ی بته
ایجاد وقفه در عملکرد طبیعی مدار برای آست مفست ندارد

 -6نتیجهگیری
در این مقاله یک مدار مقایسهکننده قفلشده تمام تفاضلی با استفاده ا
روشی ابتکاری برای آست مفست منتقلشده بته ورودی معرفتی شتده
است مدار مقایسهکننده پیشنهادی شامل سهطبقه کلی میباشد :طبقه
پیشتقویتکننده ،طبقه قفلکننده و متدارهای آتست مفستت طبقته
پیشتقویتکننده برای کاهش ا ر نوی کیک-بک و نیت بهبتود میت ان
آساسیت مقایسهکننده مورد استفاده قرار گرفته استت طبقته بعتدی
مدار مقایستهکننده پیشتنهادی طبقته قفلکننتده میباشتد کته عمتل
با تولید سیگنال را انجام داده و خرویی دیجیتال بتا نوستان کامتل را
فراهم میکند در نهایت طبقه مخر مدار پیشنهادی واآد آست مفست
میباشد یکر این نکته آائ اهمیت میباشتد کته روش آتست مفستت
پیشنهادی برخالت سایر کارهای انجام شده پیشین در این مینه برای

Serial no. 86

آتتست مفستتت نیتتا ی بتته ایجتتاد وقفتته در عملکتترد طبیعتتی متتدار
مقایسهکننده ندارد بهعالوه توان مصرفی مدار آست مفست پیشنهادی
در مقایسه با توان مصرفی کلی مقایسهکننده ناچی (در آتدود  )10%و
قابل صرتنظر کردن میباشتد بترای ار یتابی عملکترد مقایستهکننده
پیشنهادی شبیهسا یها با استفاده ا فنموری  0/18 μmانجتام شتده
است نتای شبیهسا ی نشان میدهند مقادیر مفست ناشتی ا طبقتات
پیشتقویتکننده و قفلکننده بهطور قابلمالآظهای در ورودی کاهش
یافته است همچنین ضریب شایستگی تعریف شده نشان میدهد متدار
پیشنهادی سا ش بسیار مناسبی میان توان مصرفی ،قابلیت تفکیتک و
نرخ کالک برقرار میکند در نهایت با طراآی یانمایی فشرده و متقارن
برای مقایسهکننده پیشنهادی ،نتای پسایانمائی مطابقت بسیار ختوبی
با نتای مداری ا خود نشان میدهد
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