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Abstract:
In this paper, a new two-stage OTA is proposed which meeting the needs of high gain, low power and
low noise, and designed based on the gm/ID technique with bulk driven method. It is noteworthy that
due to the limitations of CMOS technology, CNTFET technology used for the circuit designs. Moreover,
to improve the linearity of the circuit, triode transistors used in both stages of amplifiers. The simulation
results of the proposed OTA are performed under 1V of supply voltage and 1pF of load capacitors in
the HSPICE tool. According to the simulation results, the proposed circuit consumes less than 27 µW
of power and offers a high gain of 98 dB. The CMRR and PSRR values of the proposed circuit are 121
dB and 152 dB, respectively. The input referred noise is 0.92 nV/√Hz and the slew rate of the proposed
circuit is 111 V/µs, which shown the better figure of merit (FOM) in compression with the previous
works.
Keywords: Operational trans-conductance amplifier, Carbon nanotube field effect transistor, high gain,
low power, gm/ID Technique.
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طراحی و شبیهسازی یک تقویتکننده ترارسانای عملیاتی راهاندازی شده از
طریق بدنه مبتنی بر فناوری ترانزیستور اثر میدان نانولولهکربنی
سید محمد علی زنجانی ،1،2استادیار ،مصطفی پرویزی ،1،2دانشآموخته کارشناسیارشد
 -1دانشکده مهندسي برق ،واحد نجفآباد ،دانشگاه آزاد اسالمي ،نجفآباد ،ایران
 -2مرکز تحقیقات ریزشبکههای هوشمند ،واحد نجفآباد ،دانشگاه آزاد اسالمي ،نجفآباد ،ایران
sma_zanjani@pel.iaun.ac.ir
mostafa_parvizi@sel.iaun.ac.ir

چكیده :در این مقاله ،یک مدار تقویتکننده ترارسانایي عملیاتي جدید دو طبقه پیشنهاد ميشود که نیازهای بهره باال ،توان
مصرفي پایین و نویز کم را برآورده ميکند و بر اساس روش  gm/IDو راهاندازی از طریق بدنه طراحي شده است .قابل ذکر است
که طراحيهای صورت گرفته مداری با توجه به محدودیتهای فناوری  ،CMOSدر فناوری  CNTFETانجام شده است .همچنین
به منظور بهبود خطینگي مدار ،ترانزیستورهای تریودی در هر دوطبقه بهکار برده شده است .شبیهسازیهای مدار تقویتکننده
ترارسانایي عملیاتي پیشنهادی در نرمافزار  HSPICEو با ولتاژ تغذیه یک ولت و خازنهای بار یک پیکوفاراد انجام پذیرفته است.
بر اساس نتایج بهدست آمده ،مدار پیشنهادی کمتر از  27میکرووات توان مصرف ميکند و بهره باالی  98دسيبل را ارائه ميدهد.
مقدار  CMRRو  PSRRمدار پیشنهاد شده بهترتیب برابر با  121دسيبل و  152دسيبل است .نویز ارجاع شده به ورودی مدار
برابر با  0/92نانو ولت بر رادیکال هرتز بوده و سرعت چرخش مدار برابر با  111ولت بر میکروثانیه است که نشان از بهتربودن
مقدار ضریب شایستگي مدار پیشنهادی در مقایسه با کارهای قبلي است.
کلمات کلیدی :تقویتکننده ترارسانای عملیاتي ،ترانزیستور اثر میان نانولولهکربني ،بهره باال ،توان پایین ،تکنیک .gm/ID
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طراحي و شبیهسازی یک تقویتکننده  /.....سید محمدعلي زنجاني -مصطفي پرویزی
 -1مقدمه
تقویتکنندههای ترارسانایي عملیاتي از طبقات اساسي در بسیاری از سامانههای آنالوگ و ترکیبي آنالوگ و دیجیتال هستند .این
تقویتکنندهها با درجههای متفاوتي از پیچیدگي برای تحقق اهداف مختلف مانند تولید بایاس ،تقویت با سرعت باال ،مدارهای
کلید خازني و فیلترها استفاده ميشوند [ .]4-1عليرغم پیشرفت فنآوری و ارتقاء روشهای ساخت ترانزیستورهای ماسفت که
منجربه کوچکتر شدن طول کانال و کاهش ولتاژ تغذیه شده است ،متاسفانه ولتاژ آستانه ترانزیستورها تا مقدار زیادی ثابت باقي
مانده است و طراحي را با چالش روبهرو کرده است .از طرفي با کاهش ولتاژ تغذیه ،توان مصرفي ،فرکانس کاری و بهره تقویتکننده
کاهش یافته و اعوجاج هارمونیکي کل و نویز افزایش یافته است .همچنین کاهش ولتاژ تغذیه و طول کانال سبب شده تقویت-
کنندههای تکطبقه ،بهعلت مقاومت خروجي کم و دامنه نوسانات پایین در خروجي با مشکل مواجه شوند ] . [1,2,6,5بهمنظور
کاهش توان مصرفي از روشهایي مانند راهاندازی در ناحیه زیرآستانه و گیت شناور استفاده ميگردد .اما این روشها ،نویزپذیری
مدار را افزایش و بهره را کاهش داده است .بهعنوان یک پیشنهاد ،تقویتکنندههای چندطبقه بهطور گسترده جهت طراحي
مدارهای  OTAبا بهره باال استفاده شدهاند اما با افزایش تعداد طبقات ،تعداد قطبهای تقویتکننده افزایش یافته و پهنای باند
فرکانسي  GBWکاهش ميیابد .از اینرو جهت افزایش فرکانس کاری و برقراری پایداری ،این تقویتکنندهها به روشهایي جهت
جبرانسازی نیازمندند ] .[1,2طراحي تقویتکنندههای ترارسانایي عملیاتي چندطبقه و جبرانسازی فرکانسي آنها یکي از
چالشهای اساسي طراحان است .متاسفانه ،بهمنظور رسیدن به درجهای از پایداری ،عملکرد خوب دیگر پارامترها دچار مشکل
ميشود ،لذا باید مصالحهای بین این پارامترها برقرار کرد .درنتیجه ،طراحي تقویتکنندهای که تمامي مشخصات را بهاندازه مناسب
داشته باشد ،نیازمند طراحي خوب و روش جبرانسازی بهینه است ]. [6
از طرفي قابلیت اطمینان مدارهای نانومتری  CMOSبهدالیل متعددی کاهش یافته است .این دالیل عبارتند از -1 :افزایش دمای
ترانزیستور  -2کاهش عملکرد کنترلي گیت  -3افزایش جریانهای مخرب زمان خاموشي یا جریان نشتي که منجربه افزایش توان
ایستا ميشود -4 .تونلزني الکترونها  -5کاهش نسبت جریان روشن به خاموش ترانزیستور .عالوه بر مشکالت ذکرشده ،فرایند
ساخت این ترانزیستورها بهخصوص در هنگام عملیات لیتوگرافي ،مراحل پیچیدهتری دارد که باعث افزایش هزینه ميگردد .از
اینرو ،فناوریهای جایگزین همچون ترانزیستورهای تکالکتروني و آتاماتای سلولهای کوانتومي معرفي شدهاند .هرچند تحقیقات
وسیعي در حوزه الکترونیک دیجیتال توسط این فناوریها ارائه شده است ،اما متاسفانه این فناوریها عالوهبر آنکه محدودیت
عملکرد دمایي دارند ،هنوز در طراحي مدارهای آنالوگ جایگاهي ندارند] .[1,2با اینحال ،ترانزیستورهای اثرمیدان نانولولهکربني،
بهعنوان یکي از فناوریهای جایگزین ترانزیستورهای  MOSFETمعرفي شدهاند که مشخصه ولتاژ-جریان آن مشابه MOSFET
است [ .]7،8از اینرو بسیاری از تحقیقات حوزه دیجیتال توسط این فنآوری شبیهسازی شده است که ميتوان به حافظههای
دستیابي ایستا بهصورت تصادفي ،واحدهای منطق و ریاضي از قبیل مدارهای جمعکننده ،تفریقکننده ،مالتيپلکسرها ،مدارهای
با منطق چند سطحي (سه سطحي و چهار سطحي) ،مدارهای کمینه -بیشینه اشاره نمود ] .[9-12با این حال ،تعداد محدودی
از مدارهای آنالوگ و سیگنال ترکیبي توسط این ترانزیستورها طراحي شدهاند .مثال در سال  2019یک نقاله جریان نسل دوم
) (CCIIمبتنيبر  CNTFETطراحي شده است ] .[13در سال  2018یک مدار تقویتکننده ابزار دقیق ] [14و یک مدار فیلتر
چند منظوره ] [15و در سال 2020یک مدار نمونهبردار و نگهدارنده ] [16مبتنيبر ترانزیستورهای  CNTFETارائه شده است .در
مرجع ] [17یک مدار تقویتکننده دوطبقه متداول توسط ترانزیستورهای  CNTFETمورد طراحي و شبیهسازی قرار گرفته است.
این تقویتکننده با تغذیه  ±0/9ولت ،خازن بار  10پیکوفاراد و خازن جبران  3پیکوفاراد شبیهسازی شده است و دارای بهره
 49/12دسيبل ،پهنای باند  198مگاهرتز و حاشیه فاز  48درجه است .همچنین در مراجع [ ]18و [ ]19دو تقویتکننده
ترارسانای عملیاتي با این ترانزیستورها طراحي و شبیهسازی شده است.
در این مقاله یک تقویتکننده دوطبقه ترارسانای عملیاتي راهاندازی شده از طریق بدنه پیشنهاد ،طراحي و شبیهسازی شده است.
ساختار مقاله به این شرح است :در بخش دوم ،چند مدار ( OTAباالخص با راهاندازی از بدنه) و روشهای جبران فرکانسي آنها
بررسي شده است .در بخش سوم مدار پیشنهادی معرفي ميشود .نتایج شبیهسازی و مقایسه با تحقیقات قبلي در بخش چهارم
و نتیجهگیری در بخش پنجم بیان شده است.
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 -2مروری بر طراحی بهینهشده تقویتکننده ترارسانای عملیاتی
کاربرد وسیع تقویتکنندههای ترارسانایي عملیاتي در مدارهای مجتمع باعث شده است تا بخش زیادی از تحقیقات بر ارائه مدارها
و روشهایي جهت بهبود پارامترها و عملکرد این تقویتکنندهها متمرکز گردد .بهعنوان مثال ،جهت افزایش بهره مدار از روشهای
فیدبک مثبت و افزایش بهره و یا مدارهای کسکود از قبیل کسکود تلسکوپي ،کسکود تاشده و خودکسکود استفاده شده است
] . [20-22روش فیدبک مثبت نیاز به دقت باال در طراحي دارد و وابستگي زیادی به تغییرات ساخت و نیز تغییرات ولتاژ ،دما و
فرایند دارد .روش افزایش بهره سبب پیچیدهشدن طراحي و اعمال صفر و قطبهای ناخواسته به مدار ميشود .مدارهای کسکود
نیاز به ولتاژ تغذیه بیشتری دارند و با هدف طراحي در ولتاژ پایین و توان مصرفي کم مغایرت دارند؛ ضمن آن که دامنه نوسانات
خروجي را نیز محدود ميکنند].[1,2
تقویتکنندههای دوطبقه و سهطبقه بهمنظور افزایش بهره و طراحي تقویتکنندههای ابزار دقیق ،از لحاظ ولتاژ تغذیه ،قابلیت
راهاندازی در ولتاژ پایینتری را نسبت به مدارهای کسکود دارند ولي نیازمند جبرانسازی فرکانسي هستند .در جبران مدارهای
دوطبقه ،استفاده از خازن میلر ،روش جبران پایه نامیده ميشود ] .[23-25استفاده از طبقه درین مشترک یا دنبالکننده سورس
بهعنوان بافر ولتاژ ] [26و استفاده از طبقه گیت مشترک بهعنوان بافر جریان ] [27از دیگر روشهای جبران فرکانسي تقویت-
کنندهها با دو قطب غالب هستند.
ازطرفي طراحي در ناحیه زیرآستانه و از طریق بدنه نیز باعث ميشود تا بتوان این مدارها را در ولتاژ تغذیه کمتری راهاندازی نمود
و درنهایت توان مصرفي را خصوصا در سامانههای قابل حمل که با باتری کار ميکنند ،کاهش داد .این در حالي است که مدار از
لحاظ بهره ،نویزپذیری و خطینگي دچار محدودیت ميشود؛ ولي با استفاده از روش مداری تخصصي  ،gm/IDميتوان این
محدودیتها را تا مقدار قابل قبولي کاهش داد ] .[28,29اعمال سیگنال ورودی به گیت و اتصال بدنه به سورس در ساختار زوج
تفاضلي ،باعث محدودیت محدوده ولتاژ حالت مشترک ورودی ميشود .یک راه متداول برای رفع مشکل فوق ،موازیکردن یک
ترانزیستور  NMOSبا ترانزیستور  PMOSورودی است تا در هر لحظه حداقل یکي از ترانزیستورها روشن باشد .با این وجود،
ساختار ترانزیستورهای موازی در ولتاژهای تغذیه بسیار پائین دچار مشکل ميشود و هنگاميکه محدودهی ولتاژ حالت مشترک
ورودی به نصف ولتاژ تغذیه ميرسد ،ترانزیستورهای ورودی وارد ناحیه خاموش ميشوند .از اینرو چندین راهکار برای طراحي
مدارهای آنالوگ با ولتاژ و توان مصرفي پائین مورد استفاده قرار گرفته است؛ از جمله :عملکرد در ناحیهی زیر آستانه ،فنآوری
گیت شناور ،ساختار خودکسکود و راهاندازی از طریق بدنه [.]30،31
لذا در این مقاله ،طراحي و شبیهسازی یک تقویتکننده ترارسانای عملیاتي در فناوری CNFETو با استفاده از روش راهاندازی از
طریق بدنه بررسي ميشود بهطوریکه بهرهی باال در توان مصرفي کم داشته باشد .همچنین مقادیر نویز ارجاع شده به ورودی
مدار و سرعت چرخش مدار قابل توجیه باشد.
 -3طراحی تقویتکننده پیشنهادی
شکل ( )1مدار تقویتکننده دوطبقه پیشنهاد شده بالک درایو با جبرانسازی فرکانس از نوع بافر ولتاژ را نشان ميدهد .طراحي
مدار در چهار بخش زیر تشریح ميشود.
 -1-3تعیین ولتاژ بایاس و جریان ترانزیستورهای طبقه اول

مدار اولیه شامل دو ترانزیستور ورودی  M1و  M2است که گیت آنها به ولتاژ حالت مشترک  VCMمتصل شده است .سیگنال
ورودی به بدنه ترانزیستورها اعمال شده تا بهصورت بالک درایو عمل نمایند M5 .در نقش منبع جریان  Ibiasبا مقدار  8/5میکروآمپر
است VDD .برابر  1ولت درنظر گرفته شده است .بنابراین طبقه ورودی  8/5میکرووات توان مصرف ميکند و جریان  M1و  M2نیز
برابر با  4/25میکروآمپر ميباشد .سطح ولتاژ  DCاعمالي به گیت  M1و  M2برابر  0.5VDDیا  0/5ولت است .بردار کایرال  M1و
 M2برابر با (0و )19انتخاب شده تا قطر نانولولهها طبق رابطه ( )1برابر با  1/5نانومتر و ولتاژ آستانه آنها براساس رابطه ( )2برابر
با  293میليولت باشد.
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DCNT  0.0783 m2  n 2  mn

()1

0.436
)DCNT (nm

()2

VTH 

در حالي که  mو  nاعداد بردار کایرالیتي هستند .بنابراین سطح ولتاژ  DCپایانه سورس  M1و  M2نباید کمتر از  793میليولت
شود .اعداد کایرال برای  M5برابر با (0و )20انتخاب شده است تا دارای ولتاژ آستانه  280میليولت ميباشد .بنابراین ولتاژ بایاس
 Vb1برابر با 0/7ولت ميباشد .ضمنا ولتاژ درین  M5نباید کمتر از  793میليولت و بیشتر از  980میليولت شود ،درغیر اینصورت
 M1و  M2وارد ناحیه زیرآستانه و خاموشي ميشوند یا  M5وارد ناحیه خطي ميشود .لذا تعداد نانولولههای  M5برابر  9و فاصله
بین آنها  25نانومتر انتخاب شده است .اعداد کایرال  M3و  M4برابر با (0و )19انتخاب شده است؛ پس  Vb2برابر  0/35ولت
درنظر گرفته شده است تا این ترانزیستورها روشن باشند.
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شكل ( :)1مدار تقویتکننده دوطبقه پیشنهادی با جبران بافر ولتاژ
Figure 1: Proposed two-stage amplifier circuit with voltage buffer compensation

با توجه به توضیحات باال ،تعداد نانولولههای  M1و  M2برابر  5و برای  M3و  M4برابر  3انتخاب شده است .همچنین فاصله
نانولولهها بهترتیب  20و  10/5نانومتر در نظر گرفته شده است .بنابراین هر پنج ترانزیستور در ناحیه فعال هستند و جریان عبوری
مدار  8/5میکروآمپر و مصرف توان  8/5میکرووات ميشود .بهمنظور خطيسازی مدار ،ترانزیستورهای  MRaو  MRbدر ناحیه
خطي و درنقش مقاومت ،در سورس ترانزیستورهای ورودی قرارگرفته است.
 -2-3تعیین ولتاژ بایاس و جریان ترانزیستورهای طبقه دوم

برای تعیین نقطه کار طبقه دوم همانند  ،M5ميتوان از ولتاژ بایاس  Vb1برابر  0/7ولت برای بایاس  M7و  M9استفاده نمود؛
بنابراین باید ولتاژ آستانه این ترانزیستورها در بیشترین مقدار خود کمتر از  300میليولت باشد .لذا بردار کایرال این ترانزیستورها
برابر (0و )20انتخاب شده تا ولتاژ آستانه آنها  280میليولت باشد .چون گیت  M6و  M8توسط خروجي طبقه اول راهاندازی
شده است و این گرهها بر روی سطح  475میليولت طراحي شدند ،اعداد بردار کایرال این ترانزیستورها (0و )13انتخاب شده
است تا ولتاژ آستانه آنها حدود  436میليولت بهدست آید و این ترانزیستورها نیز روشن باشند.
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ترانزیستورهای  MRcو  MRdبا ولتاژ بزرگ در گیت و ولتاژ آستانه کم بهراحتي وارد ناحیه خطي ميشوند .انتخاب بردار (0و)28
برای آنها سبب ميشود تا ولتاژ آستانه آنها کمتر از  200 mVباشد و با ولتاژ گیت-سورس بیشتر از  300میليولت وارد ناحیه
خطي شوند .ترانزیستور  M10را ميتوان همانند ترانزیستورهای  M3و  M4به  Vb2برابر  350میليولت متصل نمود .پس الزم است
ولتاژ آستانه این ترانزیستور کمتر از  350میليولت باشد.
برای تعیین نقطه کار طبقه دوم و دستیابي به بیشینه دامنه نوسانات خروجي و خطتاخط عملکردن تقویتکننده ،سطح ولتاژ
مشترک خروجي  0.5VDDفرض ميشود .در این قسمت جریان دو شاخه سمت چپ و راست مدار نیز طوری انتخاب شده است
که هر شاخه  7میکروآمپر از منبع تغذیه ،جریان کشیده و بدین ترتیب توان مصرفي طبقه دوم  22/5میکرووات گردد.
 -3-3تعیین بهره ،قطبها و تابع تبدیل مدار

مقدار بهره ولتاژ برابر است با [:]1
gm6,8
ro2,4 ro7,8
1
1

go3,4 1  gm6,8 R c,d gm7,9 R a,b R c,d

()3

gm1,2
1  gm1,2 R a,b

AV  AV1 * AV2 

منظور از  gm1,2ترارسانایي بدنه است .از آنجایي که مقاومتهای خروجي ترانزیستورهای  CNTFETدر محدوده چند صد مگا
اهم تا چند گیگا اهم هستند ،این ترانزیستورها دارای بهرهذاتي باالیي هستند و ميتوان گفت رابطه ( )3بهره بزرگي ارائه ميدهد
بهخصوص اینکه مقاومتهای خطيسازی در محدوده چند کیلواهم هستند.
شکل ( )2مدار طراحي شده را بهصورت طبقاتي نشان ميدهد که در آن  Ro1و  Ro2مقاومت خروجي طبقه اول و دوم است.
خازنهای پارازیتي گره خروجي طبقه اول و دوم با  CP1و  CP2نشان داده شدهاند .با فرض اینکه خازن بار از خازن پارازیتي
طبقه دوم بزرگتر است ،در گره خروجي ميتوان تنها خازن  CLرا در نظر گرفت.

Vout
CL

Ro2

Ro1

AV2

CP1

CP2

AV1

Vin+
Vin -

شكل ( :)2مدل طبقاتی تقویتکننده دوطبقه طراحی شده با درنظر گرفتن مقاومت خروجی و خازنهای پارازیتی
Figure 2: Block diagram of two-stage amplifier designed considering the output resistance and parasitic capacitors

بنابراین قطبها و تابع تبدیل مدار را ميتوان بهصورت روابط ( )4تا ( )6بیان کرد:
()4

go1,2  go2,4 go1,2  go3,4
1


Ro1 CP1
CP1
cgs6,8

p1 

()5

go6,8  go7,9
1
1


Ro2  (CP2  CL) Ro2  CL
CL

p2 

AV1.AV2
S
S
(1 
) (1 
)
p1
p 2

()6

H(s) 

 -4-3طراحی مدار جبران فرکانسی از نوع بافر ولتاژ

در صورتيکه مدار تقویتکننده دوطبقه طراحي شده بهصورت یک تقویتکننده حلقه بسته با فیدبک منفي اجرا شود ،در معرض
ناپایداری قرارگرفته و نیاز به جبرانسازی فرکانسي دارد .شکل ( )3نحوه جبرانسازی فرکانسي با بافر ولتاژ را نشان ميدهد.
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Voltage buffer
1
Cc

Vout
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AV2

Vin+
Vin -

شكل ( :)3مدل طبقاتی تقویتکننده دوطبقه طراحیشده با جبرانسازی بافر ولتاژ
Figure 3: Block diagram of two-stage amplifier designed by voltage buffer compensation

در مدار شکل ( )1ترانزیستور  (M14) M12در نقش یک دنبالکننده سورس یا بافر ولتاژ عمل ميکند .ترانزیستورهای  M11و M13

در نقش منبع جریان عمل ميکنند و مقاومت خروجي بزرگي دارند .مقاومت خروجي یک دنبالکننده سورس برابر است با:
1
1
()7
≈ Rout
||ro
≈
gm12,14

تابع تبدیل مدار برابر است با :
()8

11,13

gm12,14

SF

) Vout −gm11,13 (ro6,8 ||ro7,9 )(ro1,2 ||ro3,4 )(gm12,14 + SCC
=
Vin
aS 2 + bS + c

در حاليکه ضرایب  b ،aو  cبرابرند با:
)) a = CL CC (ro6,8 ||ro7,9 )(1 + gm12,14 (ro1,2 ||ro3,4
()9
b = (1 + gm11,13 gm12,14 (ro6,8 ||ro7,9 )(ro1,2 ||ro3,4 ))CC + gm2 (ro6,8 ||ro7,9 )CL
()10
c = gm12,14
()11
مکان هندسي تقریبي دو قطب مدار برابر است با :
()12

1
gm11,13 (ro6,8 ||ro7,9 )(ro1,2 ||ro3,4 )CC

≈ ωp1

()13

gm11,13
CL

≈ ωp2

برای تعیین نقطه کار بافر ميتوان از گره خروجي شروع نمود .برای دستیابي به بیشینه دامنه نوسانات خروجي و خط تا خط
عمل کردن تقویتکننده ،سطح ولتاژ مشترک خروجي روی  496میليولت تنظیم شده است که به گیت ترانزیستورهای  M12و
 M14اعمال ميشود .در این قسمت ،جریان مدار بافر در دو سمت چپ و راست مدار نیز طوری انتخاب شده است که هر شاخه
 1/5میکروآمپر جریان از منبع تغذیه کشیده و بدین ترتیب توان مدار بافر در دو سمت تقویتکننده  3میکرووات خواهد شد.
پس توان مصرفي کل مدار تقویتکننده حدود  22/5میکرووات ميشود.
اگر ولتاژ سورس ترانزیستورهای دنبالکننده سورس (ترانزیستورهای  M12و )M14را حدود  100میليولت در نظر بگیریم ،الزم
است ولتاژ آستانه این ترانزیستورها کمتر از  396میليولت باشد .لذا مقدار اعداد بردار کایرال ترانزیستورهای  M12و  M14برابر
(0و )14انتخاب شده است تا قطر نانولولهها برابر با  1/33نانومتر و سطح ولتاژ آستانه آنها برابر  327میليولت باشد.
اعداد بردار کایرال ترانزیستورهای  M11و  M13برابر با (0و )17انتخاب شده است تا قطر نانولولهها برابر با  1/33نانومتر و سطح
ولتاژ آستانه برابر  327میليولت باشد .لذا باید حداقل ولتاژ گیت این ترانزیستورها  327میليولت باشند تا در مرز روشن/
خاموششدن قرار گیرند .لذا ولتاژ بایاس  Vb2برابر  0/35ولت ،باعث ميشود که این ترانزیستورها روشن باشند .تعداد نانولولههای
) M11 (M13و ) M12 (M14بهترتیب  3و  6عدد انتخاب شده است .همچنین فاصله بین نانولولههای این ترانزیستورها  20نانومتر
درنظر گرفته شده است .با انتخاب این اعداد مدار بافر طراحيشده ،جریاني بهاندازه  1/65میکروآمپر از منبع تغذیه ميکشد.
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 -4شبیهسازی مدار پیشنهادی
مقادیر درنظر گرفته شده برای فاصله بین نانولولهها در نرمفزار تغییر یافت تا مقدار بهینه  gm/IDیافت شود .شکل ( )4نتیجه
 50بار اجرای همزمان تحلیل مونت-کارلو و تغییرات گوسي  50درصدی برای فاصله بین نانولولهها را نشان ميدهد .با توجه به
نتایج ،مقدار  gm/IDانتخابي در طراحي  400زیمنس بر آمپر انتخاب شده و شبیهسازیهای انجام شده با دقت باالیي به مقادیر
طراحي شده نزدیک است .مثال مقدار توان مصرفي مدار پس از شبیهسازی برابر با  26/7میکرووات است درحاليکه در زمان
طراحي ،توان مصرفي مدار  25/8میکرووات بدست آمده بود .بهعبارتي ،شبیهسازی  3/4درصد با مقادیر هدف در طراحي ،متفاوت
است.

شكل ( :)4نتایج شبیهسازی مونت-کارلو روش gm/ID
Figure 4: Monte Carlo simulation results of gm/ID method

شکل ( )5شبیهسازی مدار را بدون شبکه جبرانساز نشان ميدهد .واضح است که مدار دارای  98دسيبل بهره فرکانس پایین
است .پهنای باند مدار و فرکانس قطع مدار بهترتیب برابر با  52کیلوهرتز و  2/1گیگاهرتز است و مدار با داشتن حاشیه فاز 27
درجه ،پایداری مناسبي ندارد و شیفت فاز دارد .شکل ( ،)6نتیجه شبیهسازی پس از افزودن بافر ولتاژ است .همانگونه که در
شکل نشان مشاهده ميشود ،حاشیه فاز مدار بهحدود  90درجه افزایش یافته و مقدار فرکانس قطع مدار  66مگاهرتز است.

شكل ( :)5نتیجه شبیهسازی بهره و فاز مدار تقویتکننده بالک-درایو پیشنهادی بدون جبرانسازی فرکانس
Figure 5: The simulation result of the gain and phase of the proposed bulk driven amplifier circuit without frequency compensation

با توجه به اینکه بهره فرکانس پایین مدار  98دسيبل یا حدود 85000است ،اثر اعمال یک سیگنال سینوسي با دامنه 8
میکروولت (قله تا قله) به ورودی مدار ،منجر به سیگنال خروجي تفاضلي طبق شکل ( )7ميشود .این درحالي است که نتیجه
شبیهسازی تحلیل فوریه برای خروجي مدار نشان ميدهد که مقدار اعوجاج هارمونیک کل برابر با  THDبرابر با  2/7درصد است.
خروجي تحلیل  FFTدر شکل ( )8نشان داده شده است .بر اساس نتایج بهدست آمده هارمونیکهای زوج در خروجيهای تفاضلي
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مدار کامالً تضعیف شده و بزرگترین هارمونیک ،مربوط به هارمونیک سوم  HD3با دامنه  -32دسيبل است .مقدار سیگنال به نویز
 SNRبرابر  47دسيبل و سیگنال به نویز و اعوجاج  SNDRبرابر  32دسيبل است.

شكل ( :)6نتیجه شبیهسازی بهره و فاز تقویتکننده پس از جبرانسازی
Figure 6: Simulation result of gain and phase of amplifier after compensation

شكل ( :)7سیگنال سینوسی خروجی با دامنه  0/64ولت خطتاخط
Figure 7: Output sine signal with an amplitude of 0.64 Vp-p

شكل ( :)8نتیجه تحلیل فوریه و هارمونیکهای خروجی
Figure 8: The result of Fourier analysis and output harmonics

انتخاب  gm/IDبزرگ یکي از راههای کاهش نویز در تقویتکنندهها است که در این طراحي استفاده شده است .طبق شکل (،)9
در فرکانسهای پایین ،نویز فلیکر کمتر از  1 nV/√Hzشده است .ميدانیم نویز فلیکر با فرکانس ،رابطه عکس دارد ،اما در
فرکانسهای باال ،نویز حرارتي ،نویز غالب است که مقدار این نویز هم ناچیز است .مجموع نویز حرارتي و فلیکر مدار در فرکانس
 1هرتز برابر با  0/925 nV/√Hzو در فرکانس  100کیلوهرتز ،نویز حرارتي برابر با  144 fV/√Hzاست.
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شكل ( :)9نتیجه شبیهسازی نویز مدار پیشنهادی
Figure 9: Result of noise simulation of the proposed circuit

نتیجه شبیهسازی نسبت رد حالت مشترک  CMRRبرابر  121دسيبل و نسبت رد منبع تغذیه  PSRRبیشتر از  150دسيبل
است .برای تعیین سرعت چرخش مدار طبق شکل ( )10یک سیگنال مربعي به ورودی تقویتکننده بهره واحد اعمال شده است
و سیگنال ولتاژ خروجي اندازهگیری شده است .براساس نتیجه بهدست آمده ،در طي  9نانوثانیه ،سیگنال خروجي به سیگنال
ورودی رسیده است .بنابراین ،این مدار دارای سرعت چرخش  SRبرابر  11ولت بر میکروثانیه است.

شكل ( :)10نتیجه شبیهسازی مقدار سرعت چرخش
Figure 10: Simulation result of slew rate value

 -5مقایسه با تحقیقات قبل و نتیجهگیری
در این بخش ،نتایج بدست آمده از طراحي و شبیهسازی مدار پیشنهادی با کارهای قبلي مقایسه شده است .بهمنظور مقایسه،
ضریب شایستگي مدار بهصورت زیر تعریف شده است ]:[13
AV × FT
Power × Noise

()14

≈ FOM

با توجه به جدول ( )1به دلیل مقدار بزرگ  gm/IDدر مدار پیشنهادی ،نویز ورودی کاهش یافته و فرکانس بهره واحد مدار
افزایش یافته است .همچنین بهره مدار طراحيشده تنها از بهره مدار مرجع ] [32کمتر است و از لحاظ فرکانس قطع ،نسبت به
مراجع ] [32] ،[18و ] [33مقدار بیشتری دارد .همچنین مدار پیشنهادی از لحاظ نویز ،کمترین مقدار را دارد و از لحاظ سرعت
چرخش ،نسبت به سایر مراجع مقدار بهتری ارائه ميدهد .با توجه به  FOMتعریف شده ،بهبود عملکرد مدار طراحي شده مشاهده
ميشود.
نتایج بهدست آمده از طراحي و شبیهسازی مدار باال بهصورت خالصه عبارتند از:
 -1استفاده از ترانزیستورهای نانولولهکربني بهدالیل مختلف مانند :دارابودن کانال بالستیک ،تحرکپذیری یکسان هر دو نوع
ترانزیستور ) ،(µn=µpداشتن مشخصه جریان-ولتاژ مشابه ترانزیستورهای  ،MOSFETولتاژ آستانه قابل تنظیم باالخص در طراحي-
های ولتاژ پایین ،قابلیت جریاندهي بهتر به ازای ابعاد کوچکتر و ولتاژ تغذیه کمتر نسبت به ترانزیستورهای MOSFETباعث
ارجحیت و بهبود مشخصات فني مدار طرح پیشنهادی ميشوند.
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جدول ( :)1مقایسه بین کارهای قبلی و مدار پیشنهاد شده
][33

][30

][18

][16

][14

مدار پیشنهادی

CMOS
65 nm
0.5 V
3 µW
72 dB
680 KHz
74 º
121 dB
145 dB
0.159 V/µs
0.72
𝑧𝐻√µV/
0.08

CMOS
180 nm
0.5 V
70 nW
111.5 dB
9.5 KHz
66 º
127.5 dB
71 dB
0.95 V/ms
2.35
𝑧𝐻√µV/
6.43

CNFET
32 nm
0.9 V
125 µW
73 dB
5.12 MHz
90 º
70.9 dB
93.8 dB
4 V/µs
13
𝑧𝐻√nV/
0.14 %
0.23

CNFET
32 nm
1V
1000 µW
75 dB
22 GHz
90 º
8.1
𝑧𝐻√nV/
<3%
203

CNFET
32 nm
± 0.5 V
45.1 µW
42.5 dB
491 MHz
90 º
86 dB
59 dB
64 V/µs
22.5
𝑧𝐻√nV/
3.14 %
21

CNFET
32 nm
1V
26.7 µW
98 dB
66 MHz
90 º
121 dB
152 dB
111 V/µs
0.92
𝑧𝐻√nV/
2.7 %
263

پارامتر
Technology
VDD
Power
Gain
FT
P.M.
CMRR
PSRR
S.R.
Input referred
Noise
THD
FOM

 -2مقاومت خروجي ترانزیستورهای  CNTFETخیلي بیشتر از مقاومت خروجي ترانزیستورهای  MOSFETاست .پس عالوه بر
این که تاثیر پارامتر  λدر جریان ترانزیستور ناچیز است ،بهره ذاتي باالتری دارند .همچنین ترانزیستورهای  CNTFETمقدار
 gm/IDباالتری دارند .به بیان دیگر ،در نقطهکار یکسان و با جریان یکسان ،ترانزیستورهای  CNTFETدارای بهره ترارسانایي
بیشتری هستند .این در حالي است که برای رسیدن به جریان یکسان ،ابعاد ترانزیستور  CNTFETکوچکتر است و در آخر منجر
به کاهش سطح اشغالي و هزینه کمتر ميشود .ضمنا جریانهای مخرب در ترانزیستور  CNTFETکمتر است و قابلیت اطمینان
بیشتری دارند .به بیان دیگر ،نسبت جریان حالت روشن به جریان حالت خاموش ) (Ion/Ioffدر ترانزیستورهای  CNTFETبسیار
بیشتر از ترانزیستورهای  MOSFETاست.
 -3در این مقاله یک تقویتکننده دوطبقه با بهره باال و از طریق راهاندازی از طریق بدنه پیشنهاد شد و در جبران ناپایداری دیده
شد که روش میلر ،یک صفر ناخواسته در سمت راست صفحه ایجاد ميکند که ميتواند حاشیهفاز مدار را کمتر نماید .به همین
دلیل نیاز به یک مقاومت حذف صفر (ترانزیستور خطي با دقت باال) است .این در حالياست که با استفاده از روشهای بافر ولتاژ
و بافر جریان ،توان مصرفي بیشتری به مدار تحمیل ميگردد ولي ميتواند منجر به بهبود پهنای باند شود.
 -4در این مقاله ،روش طراحي  gm/IDمطالعه شد؛ یعني به کمک تحلیل مونت-کارلو و روش سعي و خطا ،نسبت  gm/IDمدار
بهبود داده شد تا بهره مدار افزایش و نویز ارجاع شده به ورودی کاهش یابد .مقدار  gm/IDمدار  400زیمنس بر آمپر انتخاب
گردید و نتایج شبیهسازی مدار نشان ميدهد که مدار در تغذیه  1ولت ،بهره  DCبیش از  98دسيبل ارائه ميدهد و تنها 26/7
میکرووات توان مصرف ميکند .بهمنظور جبرانسازی فرکانسي از روش بافر ولتاژ یا دنبالکننده سورس استفاده شده است و
نتایج شبیهسازی قبل از جبرانسازی نشان مي دهد که مدار پایداری باالیي ندارد .این در حالي است که پس از جبرانسازی ،مدار
همچون تقویتکننده یکطبقه عمل ميکند و درنتیجه حاشیه فاز تا  90درجه افزایش ميیابد .فرکانس قطع ،نویز ارجاع شده به
ورودی و سرعت مدار به ترتیب برابر با  66مگاهرتز 0/92 nV/√Hz ،و  111V/µsبهدست آمده است .روش خطيسازی با مقاومت
سورس سبب افزایش خطینگي مدار شده است و مقدار  THDمدار در فرکانس یک کیلوهرتز و ولتاژ سینوسي خروجي با دامنه
خطتاخط بیش از  600میليولت برابر با  2/7درصد است .نتایج بهدست آمده فوق بهعالوه مقدار  CMRRبرابر  121دسيبل و
 PSRRبرابر  152دسيبل ،کارایي این تقویتکننده را بهطور کامل مشخص ميکند؛ ضمن آنکه مدارپیشنهادی بهخوبي
هارمونیکهای زوج را حذف مينماید.
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