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 ازجمله در مبدلهای آنالوگ بهه دیجیتهال، از مهمترین معیارها برای کاربردهای مختلف، دقت و توان مصرفی مدار تولید شکل موج شیب:چکیده
 یک مدار تولید شکل موج شیب با توان مصرفی کهم و بهبهود دقهت و پایهداری مهدار نسهبت بهه، در این مقاله.) میباشدSingle-Slope( تکشیب
 همچنین روشی برای کاهش اثر آفست موجود در مدار متداول تولید شهکل. ولتاژ و دما با استفاده از بازخورد منفی ارائه شده است،تغییرات پروسه
. بهبود دقت و پایداری مدار را با انتخاب درست اندازه قطعات پیشبینهی مهیکنهد، معادالت استخراجی مدار پیشنهادی.موج شیب ارائه شده است
 طراحی شده است؛ شبیهسازیهای آن بعد از استخراج مقاومتها و0.18-μm CMOS  مدار پیشنهادی در تکنولوژی،همچنین بهمنظور بررسی بهتر
 بهترتیب بهبود بیشتر، شبیهسازیهای گوشهها و مونتکارلو برای مدار پیشنهادی. انجام شده استCadence خازنهای پارازیتی در محیط نرمافزار
از یک و دو بیت دقت را نسبت به مدار معمول نشان میدهند؛ این درحالی است که فضای اشغالی مدار پیشنهادی مشابه به مدار معمول میباشد و
. توان مصرفی مدار پیشنهادی با مدار متداول تقریبًا یکسان است،با در نظر گرفتن خازن ترانزیستوری اضافهشده
. بازخورد منفی،CMOS  تکنولوژی، مبدلهای آنالوگ به دیجیتال تکشیب، مدار تولید شکل موج شیب:واژههای کلیدی

Linearity and Stability Improvement of the Ramp Generator
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Abstract: Linearity and power dissipation of ramp signals are the main key aspects for many applications such as single-slope
ADCs. This paper presents a low power ramp generator with linearity improvement and a negative feedback for compensation of the
variations in process, voltage, and temperature (PVT). In addition an approach for offset cancelation of ramp generator is presented.
Derived equations of the proposed ramp generator circuit show the linearity improvement and PVT compensation of the output ramp,
with proper choosing of device sizes. In addition, for proving of linearity enhancement, the circuit design and simulations were done
in TSMC 0.18-μm technology with Cadence software. Corners analysis and Monte Carlo Simulation results show that linearity of the
circuit improved more than 1-bit and 2-bit, respectively. While power dissipation of the circuit and total layout core area are not
increased so much in comparison with conventional circuit.
Keywords: Ramp generator circuit, single-slope ADCs, CMOS technology, negative feedback.
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روش اول انتگرالگیری از جریان میباشد که به علهت سهاختار سهاده و
توان مصرفی کم ،بیشتر مورد توجه محققهان قهرار گرفتهه اسهت [-72
 .]78سادهترین روش بهرای انتگرالگیهری از جریهان ،اسهتفاده از یهک
خازن میباشد .گرچه استفاده از خازن خیلی مبتدی به نظهر میرسهد،
ولی با استفاده از این روش میتوان شکل موجهای شیب بسیار دقیقهی
ایجاد کرد .نکته اصلی وجود جریان بسیار دقیق برای شارژ خازن است؛
برای دقتهای خیلی باال ،ایجاد این جریان بها تقویهتکننهده عملیهاتی
بهصورت بسیار گسترده صورت گرفته است که بسیار هزینهبر میباشهد
[ .]78برای دقتهای کمتر ،از منابع جریان استفاده شده است و نیاز به
تقویت کننده عملیاتی را از بین میبهرد [ .]71در ایهن مقالهه راهکهاری
پیشنهاد دادهایم که دقت روش تولید شیب با استفاده از منابع جریهان
را بدون افهزایش تهوان مصهرفی ،حهداقل یهک بیهت افهزایش میدههد.
همچنین برای افزایش پایداری مدار از بازخورد 9منفهی اسهتفاده شهده
است .برای ایجاد بازخورد منفی از یک تقویت کننده عملیاتی اسهتفاده
شده است.
ادامه مقاله بهصورت زیر میباشد :بررسی کلی مبدلهای تکشیب
در بخش بعد آورده شده است؛ همچنین مدار متداول تولیهد شهیب در
بخش  9بررسی شده است .در بخش  8مدار پیشهنهادی تولیهد شهکل
موج شیب توضیح داده شده است .در بخهش  1مقایسهه مبهدل تولیهد
شکل موج شیب پیشنهادی با مدار متداول انجام شده است.

 -1مقدمه
امروزه پیشرفت تکنولوژی در وسایل الکترونیکی نیاز به مبدلهای
آنالوگ به دیجیتال را افزایش داده است؛ توان مصرفی پایین یکی از
مهمترین نیازهای وسایل الکترونیکی قابل حمل میباشد [.]2 ,7
ازطرف دیگر ،با پیشرفت فناوری ساخت مدارهای مجتمع ،طراحی
مدارهای آنالوگ با مشکالت فراوانی همچون کاهش ولتاژ تغذیه مواجه
میشود؛ این در حالی است که توان مصرفی و فضای اشغالی مدارهای
دیجیتال با پیشرفت تکنولوژی کمتر شده است [ .]1-9بنابراین ،در
تکنولوژیهای جدید برای طراحی مبدلهای آنالوگ به دیجیتال سعی
بر آن است که از ساختارهایی استفاده شود که مدارهای آنالوگ کمتر و
مدارهای دیجیتال بیشتری داشتهباشد؛ یکی از ساختارهایی که دارای
این ویژگی میباشد ،ساختار مبدل آنالوگ به دیجیتال تکشیب
( )SS-ADC1است .مبدل تکشیب دارای یک مقایسهگر و یک مدار
نمونهبردار میباشد که وجود آنها برای تمامی مبدلها الزامی است [,1
 .]4مبدل تکشیب دارای یک مدار تولید شکل موج شیب میباشد که
باید بهصورت آنالوگ ایجاد شود؛ بلوکهای دیگر مبدل تکشیب،
شامل یک شمارنده و فیلتر دیجیتال است که در حوزه دیجیتال
طراحی میشوند [ .]9ازآنجاییکه ساختار مبدل تکشیب نیاز به
تقویتکننده عملیاتی ندارد ،در سالهای اخیر محققان توجه بیشتری
به آن داشتهاند [.]77 ,71
یکی از مهمترین بلوکهای مبدل تکشیب ،مدار تولید شیب است
که دقت و نرخ نمونهبرداری کلی مبدل را مشخص میکند .بنهابراین در
این مقاله راهکاری برای بهبود دقت مبدل شیب و افزایش پایهداری آن
در برابر تغییرات پروسه ،ولتاژ و دما ( ،)PVT2ارائه شده است .همچنین
برای کاهش آفست موجود در مدار شیب روشی جدید پیشهنهاد شهده
است.
تههاکنون تولیههد شههکل مههوج شههیب بههه دو روش انجههام شههده
اسهههههت؛ اسهههههتفاده از مبهههههدل دیجیتهههههال بهههههه آنهههههالوگ و
انتگرالگیری از جریان.

 -2مدار کلی مبدلهای تکشیب
ساختار کلی مبدل تکشیب در شکل  7مشاهده مهیشهود []71؛ ایهن
مبدل از بلوکهای نمونهبردار ،تولید شیب ،مقایسهگر ،شمارنده و فیلتر
دیجیتالی تشکیل شده است .همانگونه که در شکل  7نشان داده شده
اسههت ،در ابتههدا سههیگنال آنههالوگ ورودی توسههط بلههوک نمونهههبردار،
نمونهگیری میشود و در ادامه ،این نمونه با شکل موج شیب تولیدشده
مقایسه میشود [.]8
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شکل  :1ساختار کلی مبدل تکشیب
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VCC

ازآنجاییکه شکل موج شیب از ولتهاژ حهداقل بهه مقهدار حهداک ر
افزایش مییابد ،موقع یکسانشدن دو ورودی مقایسههگر ،خروجهی آن
تغییر حالت میدهد .با توجه به اختالف زمانی بین نقطه شهرو شهکل
موج شیب و زمان تغییر حالت خروجی مقایسهگر ،شمارنده دیجیتهالی،
خروجی دیجیتالی متناسهب بها مقهدار ولتهاژ ورودی آنهالوگ را تولیهد
میکند [ .]4ازآنجاییکه در این نو مبدل ،ورودی نمونههبرداری شهده
با ولتاژ شیب مقایسه میشود ،دقت کلهی مبهدل توسهط بلهوک تولیهد
شیب مشخص میشود [.]3
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 -3مدار متداول تولید شکل موج شیب

dVramp I C 0

dt
C0

در این رابطه ولتاژ شیب و خازن بهترتیب با  Vrampو  C0نشان داده
شده است ،این در حالی است که  IC0جریان شارژ میباشد .با
انتگرالگیری از این رابطه خواهیم داشت:
t

1 0
I C 0dt
C 0 0

()2

Vramp (t 0 ) Vramp (0) 

در ایهههن رابطهههه ) ،Vramp(t0ولتهههاژ شهههیب را برحسهههب زمهههان ()t0
نشانمیدهد .شکل  2نیز مانند رابطه ( )2عمل میکند :منبهع جریهان
توسط ترانزیستورهای  M3-M12و  Idcایجاد میشود .برای تخلیه خازن
و شرو مجدد شیب ،از ترانزیستور  M0استفاده شده اسهت .همچنهین
ترانزیستورهای  M1-M2بهعنوان سوئیچ ،برای قطع منبهع جریهان (در
زمان تخلیه) استفاده میشهوند .ولتهاژ شهیب ( )Vrampدر واقهع ولتهاژ
خازن  ،C0میباشد .همچنین ولتاژهای کنترلهی بهرای ابتهدا و انتههای
شکل موج شیب با  VCLKو  VCLKVنشان دادهشدهاند.
بهمنظور بررسی بهتر ،مدار معادل تولید شکل موج شیب در مرحله
شارژ میتواند بهصورت شکل  9ترسیم شود .در مدار این شهکل ،منبهع
جریان ( )ICSو مقاومهت خروجهی ( )ROبهه همهراه خهازن شهارژ ()C0
نمایش داده شده است .جریان مقاومت خروجی در شهکل  9بها متغیهر
 IROمشخص شده است .با توجه به شکل  ،9مقدار کلهی جریهان شهارژ
( )IC0را میتوان بهصورت زیر بیانکرد [:]78
()9

Serial no. 84

V CC V ramp
RO

M0

M9

-

تولید شکل موج شیب میتواند بهصورت کلی به دو روش انجام شود:
روش اول استفاده از مبدل دیجیتال به آنالوگ میباشد؛ این روش
بهطور کلی بسیار هزینهبر میباشد [ .]71روش دوم استفاده از منبع
جریان و خازن میباشد که بهصورت گستردهتر مورد توجه قرار گرفته
است [ .]71مدار موردبررسی در این مقاله از روش دوم برای ایجاد
شیب استفاده میکند؛ علت این انتخاب در نظرگرفتن حداقل توان
مصرفی میباشد [ .]71مدار متداول تولید شیب در شکل  2نشان داده
شده است .این مدار از یک خازن و یک منبع جریان تشکیل شده است.
مطابق رابطه ( ،)7درصورتیکه یک خازن با جریان ثابت شارژ شود،
شیب ولتاژ روی خازن نیز ثابت میباشد.
()7

M11

M7

I C 0  I CS 

شکل  :2ساختار کلی مدار متداول تولید شکل موج شیب

در این رابطه ولتاژ تغذیه مدار با  VCCنشان داده شده است .با توجهه
به رابطه ( )9جریان کلی شارژ خازن به علت وجهود مقاومهت خروجهی
منبع جریان ،با زیاد شدن ولتاژ شیب بهتدریج کاهش پیدا میکنهد .بها
توجه به رابطههای ( )2و ( )9میتوان نتیجه گرفت که ولتهاژ خروجهی
شیب ،با زیادشدن آن بهتدریج دچار غیر خطینگی و کاهش نسهبت بهه
مقدار ایدهآل شیب میشود .بهرای بررسهی بهتهر دقهت مبهدل شهیب،
خطای غیرخطینگی انتگرالی ( )INL4بهصورت زیر تعریف میشود:
()8
) INL (t 0 ) V ramp V ramp ( Ideal
در این رابطه ،ولتاژ شیب تولید شده و ولتاژ شیب ایدهآل به ترتیهب بها
 Vrampو ) Vramp(Idealنشهههان دادهشهههدهاند .ولتهههاژ شهههیب ایهههدهآل
نزدیکترین ولتاژ شیب به  Vrampمیباشد که کمترین خطها را ایجهاد
میکند .برای درک بهتر مفهوم خطای انتگرالی ،با توجه به رابطهه (،)2
مقدار ولتاژ شیب تولیدی استخراج و در رابطه ( )8جایگزین مهیشهود.
همچنین مقدار ولتاژ شیب ایدهآل توسط شارژ خازن  C0با جریان ثابت
 ICSبهدست میآید:
()1

T
T

 

1
1
INL (T )  Vramp (0) 
I C 0dt   Vramp (0) 
I CS dt 


C
0
C
0
0
0

 


با جایگزینی رابطه ( )9در رابطه ( )1و همچنین سادهسازی آن خواهیم
داشت:
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شکل  :3ساختار معادل مدار متداول تولید شیب در مرحله شارژ
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1 0 VCC Vramp
(
)dt
C 0 0
RO
t

()1

INL (t 0 ) 

ازآنجاییکه حداک ر خطای موجود در شکل مهوج شهیب ،حهداک ر
خطای مبدل تکشیب را ایجادمیکند ،محاسبه مقدار حداک ر خطهای
انتگرالی مهم میباشد؛ ازاینرو مقدار حهداک ر خطهای انتگرالهی تحهت
عنوان ) INL(Maxنامگذاری میشهود و از رابطهه ( )1بههراحتهی بدسهت
میآید .با توجه به رابطه ( ،)1اثهر مقاومهت خروجهی منبهع جریهان در
مقدار  INLقابل مالحظه است؛ ازطرفی میدانهیم کهه مقهدار مقاومهت
خروجههی ترانزیسههتورهای  CMOSدر تکنولههوژیهههای جدی هدتر کمتههر
میشود .افزایش مقاومت خروجی منبع جریان با استفاده از تکنیکهای
افزایش بهره امکانپذیر است ،که آن بهنوبههخهود مسهتلزم اسهتفاده از
تقویتکننده عملیاتی است .با توجه به محدودیت توان مصرفی درنظهر
گرفتهشده برای مبدل تکشیب ،این امر مقرونبهصرفه نیست .ازایهنرو
در این مقاله روشی بسیار ساده و کاربردی ،بدون افزایش توان مصهرفی
و با افزایش بسیار محدود در فضای اشغالی ،برای افهزایش دقهت مهدار
تولید شیب ارائه شده است .در بخش بعدی مدار پیشنهادی ارائهشده و
نحوه عملکرد آن تشریح خواهد شد.

 -4مدار پیشنهادی تولید شکل موج شیب
شکل  8مدار پیشنهادی برای افزایش دقت مدار تولید شکل موج شیب
را نشان میدهد .اساس کار مدار پیشنهادی افزایش ثبات جریان شهارژ
خازن میباشد .در بخش قبل اثر مقاومت خروجی منبع جریان بررسهی
شد؛ علت اصلی غیر خطینگی ولتاژ شهیب تولیدشهده ،وجهود مقاومهت
خروجی میباشد .با افزایش ولتاژ شیب ،مقدار جریان مقاومت خروجی
کاهش مییابد ،این امر منجر به کاهش جریان شارژ خازن میشود.
VCC
I MC
I RO

RO

I CS

MC

I C0
+
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[ .]74 ,71تغییرات نسبی اندازه خازن ترانزیسهتوری نسهبت بهه ولتهاژ
گیت-سورس در شکل  1قابل مشاهده است [ .]71با توجهه بهه اینکهه
خازن ترانزیستوری مورد اسهتفاده در شهکل  ،8کهامال مشهابه سهاختار
خازنی ترانزیستوری  MCمهیباشهد و همچنهین ولتهاژ گیهت-سهورس
ترانزیستور در شکل  8برابر  Vramp-VCCمیباشهد ،مهیتهوان نتیجهه
گرفت که اندازه  CMCبا افزایش ولتاژ شیب افزایش مییابد .از اینرو بها
توجه به رابطه ( ،)1نقهش مخهرب مقاومهت خروجهی منبهع جریهان را
میتوان با خازن ترانزیستوری جبران کرد .بهعبارتدیگر با افزایش ولتاژ
شیب ،مقاومت خروجی منبهع باعهک کهاهش جریهان شهارژ مهیشهود،
درحالیکه وجود خازن ترانزیستوری باعک افزایش جریان شارژ میشود.
باید توجهداشت که در رابطه ( ΔVramp/Δt ،)1همان شیب شکل موج
خروجی میباشد و میتوان آن را تقریبًا ثابت فرضکرد؛ بنابراین مطابق
رابطه ( )1و شکل  ،1با افزایش ولتاژ شیب مقدار جریان  IMCبا افزایش
اندازه خازن  CMCافزایش مییابد ،بهگونهایکه میتواند کهاهش مقهدار
1
جریههان  IROرا جبههران کنههد .از طرفههی باتوجههه بهههاینکههه زیرسههاخت
ترانزیستور  MCبه ولتاژی غیر از زمین وصل میشود ،برای سهاخت آن
باید از یک زیرساخت جدا استفاده کرد .البته این امکان نیز وجود دارد
که در شکل  8ترانزیستور  PMOSبههجای  NMOSاسهتفاده شهود؛ بها
توجه به شبیهسازیهای انجامشده ،نتایج مشابهی را میتوان با استفاده
از  NMOSبه دست آورد .باید دقت کرد که برای استفاده از ترانزیستور
 PMOSبهجای  ،NMOSباید آن را بهصورت عکس ترانزیستور NMOS
استفادهشده در شکل  ،8قرار داد.
تکنیک اصلی مدار پیشنهادی ،ایجاد جریانی است کهه بها افهزایش
ولتاژ شیب ،مقدار آن افهزایش یابهد .ایهن جریهان در مهدار پیشهنهادی
توسط یک خازن متغیر بها ولتهاژ ایجهاد مهیشهود .مهدار کلهی مبهدل
پیشنهادی در شهکل  1ترسهیم شهده اسهت .ولتاژههای کنترلهی مهدار
پیشنهادی نیز در پایین شکل  1نشان دادهشدهاند.
آفست ولتاژ شیب خروجی ناشی از خازنهای ذاتی ترانزیستورهای
 M1-M4میباشد؛ بهعلتاینکه این خازنها در شرو ولتاژ شیب ،شهارژ
ذخیرهشده را با خازن اصلی مدار ( )C0که شیب را تولید مهیکنهد ،بهه
اشتراکمیگذارد .وجود این شارژ ( ) Sharing Chargeباعک ایجاد

C0

Vramp
-

شکل  :4ساختار معادل مدار پیشنهادی تولید شیب در مرحله شارژ

برای محاسبه جریان شارژ در مدار پیشنهادی شکل  ،8رابطهه ()1
بهصورت زیر استخراج میشود:
() 1

VCC Vramp
Vramp
 C MC
RO
t

I C 0  I CS 

بهغیراز متغیر  CMCکه خازن ترانزیستوری میباشد ،بقیهه پارامترههای
رابطه ( )1در روابط قبل تعریف شدهاند .تا کنون خازن ترانزیستوری در
مقاالت زیهادی بههعنوان خهازن متغیهر بها ولتهاژ اسهتفاده شهده اسهت

Serial no. 84

شکل  :5تغییرات خازن ساختار ترانزیستوری برحسب ولتاژ گیت-
سورس []11
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Opamp

VCC

+

VOpamp_Out

M4

_

I CS

IC1

M3
C1

VCLK

M1

M2
VCLKV

Vramp

IC2

Vramp

MC
+

Clk1

)Max( Ideal

C0

M0

Clk1

C2
ClkV1

ClkV1

Clk2

Clk2

-

Voffset

+
-

ClkV2

ClkV2

Clk1

ClkV1
Clk2
ClkV2

VCLK
VCLKV

شکل  :6ساختار کلی مدار پیشنهادی تولید شکل موج شیب

آفست در ولتاژ شیب میشود .برای کاهش اثر آفست ذکرشده ،تغییراتی
در مدار متداول ایجاد شده است؛ زمانبندی پیشنهادی جدیدی بهرای
ولتاژهای کنترلی  VCLKو  VCLKVارائهه شهده اسهت .نکتهه اصهلی ایهن
زمانبندی این است که ترانزیستور ( M0موقع شرو شیب) برای مدت
زمان کوتاهی روشن باشد (در این مدت زمان کوتهاه شهارژ خازنههای
ذاتی ترانزیستورهای  M1-M4حهذف میشهود) .در مهدارهای متهداول
ولتاژهای  VCLKو  VCLKVدقیقًا معکوس همدیگر بودهاند ،ولی در مهدار
پیشنهادی ولتاژ  VCLKVبا اندکی تهخخیر در لبهه م بهت اسهتفاده شهده
است؛ وجود این تخخیر باعک حذف آفست خروجی شیب خواهد شد.
بهمنظور افزایش پایداری مدار نسبت به تغییرات پروسه ،ولتاژ و دما
از یک بازخورد منفی استفاده شهده اسهت [ .]21 ,73وظیفهه بهازخورد
منفی به حداقل رساندن اختالف ولتاژ بین ولتاژ شیب حداک ر تولیهدی
و ولتاژ شیب حداک ر ایدهآل () )VrampMax(Idealاست.
درصورتیکه حداک ر ولتاژ شیب ایجادشهده بیشهتر از ولتهاژ شهیب
حداک ر ایدهآل باشد ،بازخورد منفی موجود در مدار باعک افزایش ولتاژ
خروجی تقویتکننده ولتاژ میشود؛ ازآنجاییکه این ولتاژ (،)VOpamp_Out
کنترل جریان  ICSرا بهعهده دارد ،افزایش آن باعک کاهش جریهان ICS
میشود؛ درنتیجه ولتاژ شیب حداک ر ،کاهش پیدا خواهد کرد.

Serial no. 84

همچنین درحالتیکه حداک ر ولتاژ شیب ایجادشده کمتهر از ولتهاژ
شیب حداک ر ایدهآل باشد ،بازخورد منفی موجود در مدار باعک افزایش
جریان  ICSو درنتیجه افزایش ولتاژ خروجی شیب حداک ر خواهد شد.
ازآنجاییکه در مدار پیشهنهادی ،ولتهاژ کنترلهی جریهان ،از طریهق
بازخورد منفی کنترل میشود ،اندازه جریان شارژ با دقت بسیار زیهادی
کنترل میشود .همچنین ازآنجاییکه مدار پیشنهادی نیهازی بهه آینهه
جریان ندارد ،توان مصرفی کل تا حدودی کهاهش مییابهد .البتهه بایهد
توان مصرفی تقویتکننده ولتاژ را نیز در نظر بگیریم .در این مقاله برای
شبیهسازی آپ-امپ 1از یک تقویتکننده ولتاژ با بهره فرکهانس پهایین
 11dBو توان مصرفی حدود  1میکرو وات استفاده شده است .یادآوری
این نکته حائز اهمیت است که آپ-امپ استفادهشده صرفًا برای افزایش
پایداری مدار اسهت و اسهتفاده از بلهوک آپ-امهپ در مهدار متهداول و
پیشنهادی صرفًا برای پایدارکردن بیشتر مدار است و برای افزایش دقت
مدار تنها از یک خازن ترانزیستوری استفاده شده است.
بهمنظور بررسی بازخورد منفی موجود در مدار شکل  ،1بهتر است
روابط ریاضی آن مورد بررسی قرارگیرد .در ابتدا بها توجهه بهه شهکل 1
خواهیم داشت:
()4
IC1  IC 2
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با جایگزینی مقدار این جریانها رابطه زیر بهدست میآید:
0 V BIAS
V
V RM
C1
 C 2 RMI
t
t

()3

در این رابطه  VRMاندازه ولتاژ حداک ر شیب ایجاد شهده و  VRMIانهدازه
ایدهآل حداک ر ولتاژ شیب است .با سادهسازی رابطه ( ،)3رابطهه ()71
حاصل میشود.


()71

C2
V RMI V RM
C1

V Opamp _ Out V Opamp _ Out (0) 

ازآنجاییکه رابطه ( )71فقط برای یک دوره تناوب صهادق مهیباشهد و
این عملیات هر دوره تکرار میشود ،رابطه ( )77حالت عمهومیتهری از
رابطه ( )71را نمایش میدهد.



()77



C2 
 V RMI V RM i 
C 1 i 1



)(Out i 1

V Opamp _ Out() i V Opamp
_
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نتههایج شبیهسههازی مونتکههارلو مههدار متههداول و مههدار پیشههنهادی
بهترتیب در شکلهای  4و  3نمایش دادهشدهاند؛ تغییرات ولتاژ آسهتانه
ترانزیسههتورها ،پروسهههه و نههاهمگونی بهههین ترانزیسههتورها 4در ایهههن
شبیهسازیها اعمال شده است .با توجه به نتایج شبیهسازی مونتکارلو
نشان دادهشده در شهکلهای  4و  ،3متوسهط خطهای غیهر خطینگهی
( )INLMaxمدار پیشنهادی حدود یک میلیولهت اسهت؛ ایهن در حهالی
است که متوسط خطای غیر خطینگی ( )INLMaxمدار متداول بهیش از
چهار میلیولت است .بها توجهه بهه نتهایج شهکلهای  4و  ،3مهیتهوان
نتیجهگرفت که با توجه به بهبود چهار برابری خطهای غیهر خطینگهی،
دقت شکل موج شیب پیشنهادی حدود دو بیت نسبت به مدار متداول
بیشتر شده است.
INL Conventional

در این رابطه  iنشان دهنده شماره دوره میباشد.

30
20

 -5نتایج شبیهسازی  post-layoutو مقایسه

10
5
0
8

7

6

5

3
4
)INL (mV

2

1

0

شکل  :8نتایج شبیهسازی مونتکارلو مدار متداول
INL Proposed

75
60

جدول  :1اندازه خازنها و ترانزیستورهای استفادهشده در مدار
Capacitor
C0
C1
C2

fF
429
952
57

W/L μm
0.22/0.4
0.44/0.22
1.5/1.5

Transistor
M1-M4
M0
MC

شکل  1طرحبندی 1مدار پیشنهادی را نشهان میدههد .سهه مربهع
بزرگی که در این شکل نشان دادهشده و فضای زیادی را اشهغال کهرده
است ،خازنهای موجود در شکل  1میباشند .فضای اشغالی کهل مهدار
پیشنهادی برابر  14μm*43μmمیباشهد .در قسهمت پهایین شهکل ،1
طرحبندی آپ-امپ ترسیم شده است.
68
)(μm
60
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30
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0
)89 (μm

30
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شکل  :1طرحبندی مدار تولید شیب پیشنهادی
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45
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30
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3
4
)INL (mV

2

1

Number of occurrences

بهمنظور بررسی بهتر مهدار پیشهنهادی ،طراحهی و شبیهسهازی آن در
تکنولوژی  0.18μm CMOSانجام شده است .نتایج شبیهسازی گوشهها
و مونتکارلو بهترتیب ،بهبود حداقل یک و دو بیت دقت خروجی شیب
را نسبت به مدار معمول نشان میدهد.
برای شبیهسازی از تغذیه  7/4ولت استفاده شده است .ولتاژ شیب
خروجی حداک ر  7/2ولت در نظر گرفته شده است .اندازه ترانزیستورها
و خازنهای مورداستفاده در جدول  7مشخص شده است.

15

Number of occurrences

25

0

شکل  :9نتایج شبیهسازی مونتکارلو مدار پیشنهادی

برای بررسی پایداری مدار پیشنهادی نسبت بهه تغییهرات پروسهه،
ولتاژ و دما ،آنهالیز گوشههها نیهز انجهام شهده اسهت؛ جهدول  2نتهایج
شبیهسازی مدار متداول و مهدار پیشهنهادی را نشهان مهیدههد .بایهد
دقتکرد که نتایج جدول ( 2برای مهدار متهداول و پیشهنهادی) بهرای
حالتی است که از مدار شکل  1برای افزایش پایداری مدار استفاده شده
است؛ بدون استفاده از مدار بازخورد منفی نشان دادهشده در شهکل ،1
خطای شکل موج شیب برای مهدار متهداول بیشهتر از  41میلهی ولهت
خواهد بود.
همانطور کهه در جهدول شهماره  2مشهخص شهده اسهت ،تهوان
مصرفی مدار پیشنهادی تقریبًا با مدار متداول ] [71یکسان است؛ ایهن
در حالی است که مقدار غیرخطینگی مدار پیشنهادی بیش از دو برابهر
کمتر از مدار معمول میباشد .بهمنظور بررسی بهتر ،مدار تولیهد شهیب
مرجع ] [71با تکنولوژی و شرایط مهداری مشهابه بها مهدار ارائههشهده،
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شبیهسازی شده است و نتایج آن در جدول  9جمهعآوری شهده اسهت.
دقتشود که ایده اصلی مدار پیشنهادی ،استفاده از خهازن جبهرانسهاز
برای جریان شارژ میباشد و بهبود خطینگی مدار به آپ-امهپ وابسهته
نیست .استفاده از آپ-امپ در مدار پیشنهادی و متداول فقط بهمنظور
ایجاد پایداری بیشتر مدارها در گوشههای مختلف  PVTمیباشد .مهدار
پیشنهادی در مقایسه با مدار مورد استفاده مرجع ] ،[78دارای فرکانس
بسیار بیشتری است؛ درضمن اگرچه در مرجع ] [78اشارهای بهه تهوان
مصرفی نشده ،ولی از بلوکهای مورد استفاده آن مشخص میشود کهه
توان مصرفی مرجع ] [78بسیار بیشتر از مدار پیشنهادی میباشد.
جدول  :2نتایج شبیهسازی گوشههای مختلف مدار متداول تولید
شیب و مدار پیشنهادی

4.42
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1.41

1.43

1.42

1.42

1.44
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0.97

3.15

1.32

1.08

1.46

2.53

4.51

0.95
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1.49

1.45
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1.59
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1.41

)Power (μW
@150°C
Corner
)(Proposed
Ramp INL
(mV) @-50°C
Ramp INL
(mV) @150°C
)Power (μW
@-50°C

ب شکل  71نشان داده شده است .شکل  71تغییرات ولتاژ کنترلهی را
برای رسیدن به مقدار حداک ر ایدهآل شیب نشان میدهد؛ تقریبًا بعد از
 21سیکل ،خروجی مدار به حالت ایدهآل نزدیک میشود .با توجهه بهه
شکل  ، 71در ابتدا ولتاژ حداک ر شیب بیشتر از ولتهاژ حهداک ر ایهدهآل
( 7/2ولت) میباشد؛ ازایهنرو بهازخورد منفهی موجهود در مهدار باعهک
افزایش ولتاژ کنترلی ( VOpamp_Outدر قسمت ب شکل  )71مهیشهود و
افزایش این ولتاژ باعک کاهش جریان کلی شارژ میشهود .ایهن فراینهد
برای رسیدن به ولتاژ حداک ر ایدهآل ( 7/2ولت) مطابق شکل  71ادامه
پیدا میکند.
نحوه محاسبه دقت مبدل ،از روی خطهای غیهر خطینگهی مطهابق
رابطه زیر بدست میآید:
V

Ln  RM
INL Max 


Ln 2

()72

) Resolution (bit

در این رابطه  Resolutionنشاندهنده دقت شکل موج شهیب برحسهب
بیت میباشد .همچنین  VRMولتاژ شیب خروجی حداک ر ( 7/2ولت) را
نشان میدهد .مطابق رابطه ( ،)72دقت شکل موج شیب بهدسهتآمده
از تحلیل مونتکارلو با در نظرگرفتن خطای غیهر خطینگهی ()INLMax
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 نتیجه-6
 روشی برای بهبود دقت مهدار شهیب پیشهنهاد شهده،در این مقاله
، همچنین برای افزایش پایداری مدار نسبت بهه تغییهرات پروسهه.است
 طراحههی و.ولتههاژ و دمهها از بههازخورد منفههی اسههتفاده شههده اسههت
 انجهام0.18μm CMOS شبیهسازیهای مدار پیشنهادی در تکنولهوژی
 بهبهود، نتایج شبیهسازی گوشههها و مونتکهارلو بههترتیهب.شده است
حداقل یک و دو بیت دقت خروجی شیب را نسهبت بهه مهدار معمهول
 ازآنجاییکه مقدار خهازن ترانزیسهتوری اضهافهشهده در.نشان میدهند
 در مقایسه با خازن اصلی مدار بسیار کوچکتر میباشهد میتهوان،مدار
نتیجهگرفت که تخثیر خازن اضافهشده در اعوجاج مبهدل نههایی بسهیار
 نشهانpost-layout  و همانگونهه کهه نتهایج شبیهسهازی.محدود است
 طرح ارائه شده در این مقاله برای مبهدل آنهالوگ بهه دیجیتهال،دادند
 فضهای اشهغالی مهدار. مطلوب و مقهرون بههصهرفه میباشهد،تکشیب
پیشنهادی تقریبًا برابر مدار متداول است؛ این در حالی است کهه تهوان
.مص رفی مدار پیشنهادی نیز تقریبًا برابر توان مصرفی مدار متداول است
ازآنجاییکه بهبود روشهای پیشنهادی در این مقاله بهصورت کلهی بها
 میتوان از ایهن تکنیکهها در مهدارهای،روابط ریاضی اثبات شده است
 مقهدار.تولید شیب دیگر و یا در تکنولوژیهای پهایینتر اسهتفادهکهرد
 و2mV غیر خطینگی کل مدار و فضای اشغالی آن بهه ترتیهب حهدود
 ای هن در حههالی اسههت کههه تههوان مصههرفی مههدار، م هیباشههد1112μm2
. است1/1μW امپ حدود-پیشنهادی با در نظرگرفتن توان مصرفی آپ
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