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. در این مقاله روشی نوین به منظور ارتقاء حساسیت خط ولتاژ مرجع خروجی در مراجع ولتاژ کمتوان با ولتاژ تغذیهی پایین ارائه شده است:چکیده
در توپولوژی جدید پیشنهادی یک مرجع ولتاژ شکاف انرژی در طبقهی اول قرارگرفته و با تغذیهی یک مرجع ولتاژ حرارتی در طبقهی دوم از ولتاژ
 ساختار ارائه شده نسبت به مدارهای مشابه از حساسیت خط بهتر. حساسیت خط بهطور چشمگیری بهبود یابد،خروجی طبقهی اول سبب میگردد
 منجر به اتالف250 mV  طراحی بهینه و حداقل منبع تغذیهی، بهکارگیری مدار در ناحیهی زیر آستانه. برخوردار میباشد0/079 %/V و در حدود
 شبیهسازیشده0/18 um CMOS  مدار پیشنهادی در تکنولوژی. میگردد که آن را در ردهی مراجع بسیار کم مصرف قرار میدهد36/2 pW توان
 اثرات عدم تطابق المانها و تغییر فرآیند نیز در عملکرد ساختار مورد مطالعه قرارگرفته،و همچنین بهمنظور ارزیابی در شرایطی نزدیک به واقعیت
.است
. ولتاژ پایین، مدار زیر آستانه، کممصرف، حساسیت خط، جبرانسازی دمایی، مرجع ولتاژ:واژههای کلیدی
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 -1مقدمه
نیاز به منابع ولتاژ و جریان مستتتقل از تغییرات فرآیند ستتاخت ،ولتاژ و
دما ) (PVTو پیاده سازی مناسب آنها در تکنولوژیهای مجتمع سازی
مدارات ،سبب استفاده از مراجع ولتاژ شکاف انرژی گردیدهاست .مراجع
ولتاژ شکاف انرژی بهطور گسترده در مدارات مجتمع آنالوگ و دیجیتال
از جمله مبدلهای  ADCو DRAM ،]1[ DACها  ،فالش مموریها و
بسیاری دیگر از مدارات الکترونیکی بهکار میروند .این مدارات بر مبنای
تفا ضل ولتاژ با ضریب دمایی مثبت ،PTAT1 ،از ولتاژ با ضریب دمایی
منفی ،CTAT2 ،عمل مینمایند [.]2
موضوع مهم در طراحی مدارات مدرن و بهطور ویژه در شبکههای
حسگر ،کاهش ولتاژ و توان مصرفی میباشد [ .]4 ,3همچنین بهواسطه
ی تقاضای باالیی که در دستگاههای قابل حمل با کارکرد طوالنی باطری
وجود دارد ،مدارات با تغذیهی کم توجه زیادی را به خود جلب نمودهاند
[ .]6 ,5مراجع ولتاژ طور سنتی با استفاده از بایاس مستقیم
ترانزیستورهای  BJTپیادهسازی میشوند .در دههی گذشته اثبات گردید
ترانزیستورهای ماسفت در ناحیهی زیر آستانه دارای خواص دمایی
مشابهی با ترانزیستورهای  BJTاست و در حقیقت با افزایش دما مقدار
ولتاژ گیت-سورس آن کاهش خواهد یافت [ .]7راه حلهای متعددی به
منظور کاهش تغذیه ی مراجع ولتاژ شکاف انرژی ارائه گردیدهاست .از
جمله مداری که توسط [ ]8پیشنهاد شد .در [ ]8به جای استفاده از
تفاضل ولتاژهای  CTATو  ، PTATاز تفاضل جریانهای  CTATو
 PTATاستفاده گردید .سپس با عبور جریان مستقل نسبت دما از یک
مقاومت ،ولتاژ مرجع جبرانسازی شده نسبت به دما حاصل گردید .با
استفاده از روش ذکرشده اثبات شد ،مرجع ولتاژی با منبع تغذیهی V
0/8قابل پیادهسازی است؛ با این وجود از آنجایی که آپ امپ مورد
استفاده در این مدار به حداقل ولتاژ  1/4 Vنیازمند میباشد ،در عمل
حداقل تغذیهی بهکار گرفتهشده در این مقاله  1/4 Vمیباشد .مرجع
[ ]9با بهکارگیری تکنیک بالک درایو در آپ امپ حداقل ولتاژ تغذیه را
به  0/96 Vکاهش داد .با توجه به این واقعیت که آپ امپ سبب
محدودیت در کاهش منبع تغذیه میشود ،به دو طریق این محدودیت
قابل رفع است )1 :جایگذاری آپ امپ با مداری که توانایی عملکردی
مشابهی در مدار (برابر نمودن ولتاژ گرههای ورودی) داشته باشد)2 .
ارائهی ساختارهای جدیدی که نیاز به آپامپ نداشته باشند .در [ ]10با
جایگذاری آپ امپ با مقایسهکننده ،شارژ پمپ و واحد کنترل حداقل
ولتاژ مورد نیاز به  250 mVکاهش داده شدهاست .با وجود تغذیهی
پایین منبع ولتاژ در این مدار ،محدودیت تغذیهی مدار در رنج 250 mV
تا  ،400 mVمصرف بسیار زیاد توان  5 μWو همچنین تغییرات زیاد
حساسیت خط از حدود 0/2 %/Vتا  1/6 %/Vاز جمله ایرادات این
ساختار میباشد .مدار پیشنهادی مقالهی [ ]11با تزریق جریان PTAT
بر روی یک اتصال دیودی ترانزیستور  nMOSکه از ضریب دمایی CTAT
برخوردار میباشد ،مرجع ولتاژی مستقل از دما ارائه نمود که نه تنها از
ساختاری تمام ماسفت بهره میبرد بلکه دارای ضریب دمایی خوب ppm/
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 10 º Cو حساسیت خط  0/27 %/Vاست .عیب این مدار در واقع حداقل
منبع تغذیهی باالی  0/9 Vآن میباشد .به منظور رفع این مشکل،
مقالهی [ ]12با استفاده از تولید کنندهی جریان متفاوت نسبت به []11
و بهکارگیری ماسفتهای آن در ناحیهی زیر آستانه ،حداقل ولتاژ را به
 0/45Vکاهش داد .با وجود چنین کاهش ولتاژی ،این مدار از حساسیت
خط  0/44 %/Vو ضریب دمایی خوب  142 ppm/ºCبرخوردار میباشد.
به منظور کاهش بیشتر ولتاژ تغذیه و توان مصرفی ،مقالهی [ ]13این
ساختار را بدون تولیدکنندهی جریان و با کاهش ولتاژ مرجع خروجی به
زیر ولتاژ حرارتی ،با حداقل تغذیهی 150 mVو توان مصرفی26/1 pW
ارائه نمود .از آنجایی که ولتاژ خروجی مرجع [ ]13در ردهی ولتاژ
حرارتی میباشد ،در این مقاله از آن به عنوان مرجع ولتاژ حرارتی یاد
میگردد .با وجود مزیتهای گفتهشده برای این مقاله ،از معایب آن،
حساسیت خط نامناسب  2/03 %/Vو همچنین ضریب دمایی
باالی  1462 ppm/ º Cمیباشد .به منظور بهبود حساسیت خط مرجع
[ ،]13در این مقاله با استفاده از ساختار پیشنهادی دو طبقه ،مدار
جدیدی ارائه گردید که در آن با تغذیهی مرجع ولتاژ در طبقهی دوم از
ولتاژ خروجی مرجع طبقهی اول ،حساسیت خط ولتاژ خروجی به مقدار
زیادی بهبود بخشد .عالوه بر آن ،عملکرد مدار در عمق ناحیهی زیر
آستانه و کاهش ولتاژ مرجع خروجی سبب شده حداقل ولتاژ تغذیهی
مدار  0/25 Vگردد در حالیکه توان مصرفی آن تنها  36/2 pWباشد.
در ادامه ،در قسمت  2اصول و قواعد عملکرد مدار پیشنهادی ارائه شده
است و در قسمت  3نتایج به دست آمده حاصل از شبیه سازی مورد
بررسی قرار میگیرد .در آخر ،در قسمت  4به نتیجهگیری پرداخته
خواهد شد.

 -2اصول عملکرد
در این مقاله هدف اصلی بهبود پارامتر حساسیت خط در ساختار مرجع
ولتاژ توان پایین ،ولتاژ پایین میباشد .بهمنظور دستیابی به این هدف
ابتدا مفهوم حساسیت خط توضیح داده میشود .حساسیت خط عبارت
است از تغییرات ولتاژ مرجع تولیدی نسبت به تغییرات منبع تغذیه:
𝐹𝐸𝑅𝑉𝜕
()1
= 𝑆𝐿
𝐷𝐷𝑉𝜕

که در آن  VREFو  VDDبه ترتیب ولتاژ مرجع و ولتاژ تغذیهی مدار
میباشند .همانطورکه در شکل  1نشان داده شده است ،چنانچه خروجی
یک منبع ولتاژ شکاف انرژی به عنوان ولتاژ تغذیهی مرجع دیگر مورد
استفاده قرار گیرد ،مرجع دوم از ولتاژ تغذیهای استفاده خواهد نمود که
دارای تغییرات بسیار کمی در مقایسه با منبع تغذیهی مدار میباشد.
در واقع با توجه به فرمول  1قابل درک است چنانچه درصد کمتری
از تغییرات ولتاژ منبع در تغذیهی مرجع حرارتی ظاهر گردد ،با وجود
تغییرات منبع ولتاژ اصلی ،تغذیهی مرجع حرارتی در محدودهای کمتر
تغییر نموده که موجب تغییرات کمتر ولتاژ مرجع و در نتیجه بهبود
حساسیت خط خواهد شد.
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VDD
Vo

Vref

VDD

M6

شکل  :1نمایش نمادین مفهوم ارائه شده در پیادهسازی مدار

در این مقاله از مرجع ولتاژ حرارتی شکل  2به عنوان مرجع ولتاژ
حرارتی در شکل  1بهره گرفته شدهاست .به دو دلیل این مرجع مورد
استفاده قرارگرفته است )1 :تنها به منبع تغذیهی کم  150 mVنیازمند
است )2 .مصرف توان بسیار کم  26/1 pWدر تغذیهی  0/15 Vو
 342/3pWدر  ،1/8 Vکه سبب قرارگرفتن آن در رده مراجع بسیار کم
مصرف میگردد .الزم به ذکر است مراجع ولتاژ بهطور معمول قابلیت
تأمین ولتاژ طبقه ی دیگری را ندارند و تنها در صورتی در ساختار شکل
 1قابل استفاده است که طبقهی بعد مصرف توان بسیار کمی داشته
باشد .در مواردی که مدار طبقهی بعد مصرف توان قابل توجهی دارد ،از
مدارهای رگوالتور استفاده میگردد.
چنانچه از مرجع ولتاژی استفاده گردد که ولتاژ خروجی آن (خروجی
آن تغذیهی  Voدر شکل فوق میباشد) توانایی تأمین تغذیهی مرجع
ولتاژ حرارتی را داشته باشد ،میتوان به مرجع ولتاژی دست یافت که از
لحاظ حساسیت خط بسیار بهتر از دو مدار تنها باشد .در این مقاله از
مدار ارائهشده در [ ]12که در شکل  3آورده شده به عنوان مرجع ولتاژ
شکاف انرژی شکل  1بهره گرفته شده است.
VO

M1

M5

M4

VREF
M3
M7
M2

M1

شکل  :3مرجع ولتاژ شکاف انرژی []12

با استفاده از دو مدار شکل  2و  3در ساختار ارائه شده ،مدار
پیشنهادی بهصورت شکل  5خواهد گردید.
چنانچه مدار پیشنهادی در محدودهی ولتاژی بیش از  0/45 Vبهره
گرفته شود ،حساسیت خط آن با توجه به معادلهی ( ،)1مطابق با رابطهی
( )2بهدست خواهد آمد.
() 2

𝐹𝐸𝑅𝑉𝜕 𝑂𝑉𝜕
×
𝐻𝑇𝑆𝐿 × 𝐺𝐵𝑆𝐿 =
𝐷𝐷𝑉𝜕
𝑂𝑉𝜕

= 𝑟𝑃𝑆𝐿

که در رابطهی فوق 𝑟𝑃𝑆𝐿 حساسیت خط مدار پیشنهادی و 𝐺𝐵𝑆𝐿 و
𝐻𝑇𝑆𝐿 به ترتیب حساسیت خطهای مرجع ولتاژ شکاف انرژی و مرجع
ولتاژ حرارتی بکار گرفته شده میباشند.

VREF
M2

شکل  :2مرجع ولتاژ حرارتی []13

دلیل استفاده از این مدار  )1نیاز به تغذیه کم  0/45 Vبرای تولید
ولتاژ خروجی با حساسیت خط  0/44 %/Vکه حساسیت خط مورد
قبولی در این رده ولتاژ میباشد )2 .تأمین تغذیهی  150 mVمرجع
ولتاژ حرارتی در تغذیهی  154 mVمرجع شکاف انرژی ،که بدین ترتیب
تغییر محسوسی در حداقل تغذیهی مرجع حرارتی مورد استفاده ایجاد
نمیگردد و تنها  4 mVافزایش میابد (شکل .)4
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VDD

𝐷𝜆
)𝜕𝑉𝑇𝐻,1 (𝑇0
=−
×
𝑂𝑉)𝐵𝑛 (2 +
𝐷𝐷𝑉𝜕

()6
M6

M8
VREF
M9

M5

M4

M3
M7
M1

M2

حساسیت خط مرجع ولتاژ شکاف انرژی مورد استفاده ،بهطور
تقریبی با رابطهی ( )3قابل دستیابی است [.]12
𝐷𝜆
()3
𝑂𝑉

= 𝐺𝐵𝑆𝐿

که در رابطهی فوق  λDضریب  DIBL3برای ترانزیستور  M6میباشد.
الزم به ذکر است ،در ناحیهی زیر آستانه ترانزیستورهای ماسفت متحمل
اثر مدوالسیون طول کانال نمیگردند ،بنابراین برای  ID ،VDS>4VTتنها
بهواسطهی اثر  DIBLبه  VDSوابسته میباشد [.]12
ولتاژ خروجی مرجع ولتاژ حرارتی مطابق با رابطهی ( )4میباشد
[.]13
= 𝐹𝐸𝑅𝑉

VTH,2 (𝑇0 ) + |k T,2 |𝑇0 - VTH,1 (𝑇0 ) - |k T,1 |𝑇0
𝐵𝑛 2 +

در رابطهی فوق )  VTH (𝑇0ولتاژ آستانهی ترانزیستورها در دمای اتاقn ،

ضریب زیر آستانه و همچنین  kTضریب دمایی ولتاژ آستانه ترانزیستورها
را نشان میدهد که دارای مقداری منفی است B .عددی تقریبی در حدود
 0/92میباشد.
برای بهدستآوردن حساسیت خط این مرجع بایستی از رابطهی ()4
نسبت به  VDDمشتق گیری نمود .قابل ذکر است ولتاژ آستانه ترانزیستور
به ولتاژ درین -سورس آن وابسته بوده و در حقیقت اثر  DIBLاز طریق
ولتاژ آستانه در معادله اثر خود را نشان میدهد .از طرفی تغییرات ولتاژ
منبع بر ولتاژ درین سورس ترانزیستور  M1تحمیل میگردد [ .]13با
مشتقگیری از رابطهی ( )4نسبت به  ،VDDرابطهی ( )5بهدست خواهد
آمد.
()5

)𝜕𝑉𝑇𝐻,1 (𝑇0
1
.
𝐷𝐷𝑉𝜕
𝐵𝑛 2 +

𝐿𝑆𝑇𝐻 = −

با جایگذاری رابطهی ( )3و ( )5در ( ،)2فرمول حساسیت خط مدار
پیشنهادی برای منبع تغذیهی بزرگتر از  0/45 Vمطابق با رابطهی ()6
بهدست خواهد آمد.

Serial no. 85

در مدار پیشنهادی از آنجاییکه ولتاژ خروجی طبقهی اول با اندک
تغییرات دمایی همراه است باید میزان تأثیر گذاری آن بر ولتاژ خروجی
طبقهی دوم تعیین گردد .پس عالوه بر ضریب دمایی طبقهی خروجی
بایستی میزان تأثیر ضریب دمایی طبقهی پیشین بر ولتاژمرجع خروجی
بررسی شود.
= 𝑓𝑓𝑒𝐶𝑇
()7
𝑉𝜕
𝑉𝜕
𝑉𝜕
𝑒𝑡𝑐 = 𝑜𝑉| 𝐹𝐸𝑅 [ 𝑅𝐸𝐹 |𝑇 = 𝑐𝑡𝑒 × 𝑜 ] +
𝑂𝑉𝜕
𝑇𝜕
𝑇𝜕
)℃𝑉𝑅𝐸𝐹 (27
( 𝜕𝑉𝑅𝐸𝐹 ⁄𝜕𝑉𝑜 ،)7در واقع حساسیت خط مرجع حرارتی

شکل  :5مدار پیشنهادی

()4

𝑟𝑃𝑆𝐿

و
در رابطهی
⁄
)℃ (𝜕𝑉𝑜 /𝜕𝑇) 𝑉𝑅𝐸𝐹 (27ضریب دمایی مرجع ولتاژ شکاف انرژی مورد
استفاده میباشد .در نتیجه جملهی داخل براکت معادلهی ( )7مطابق با
رابطهی ( )8بهدست خواهد آمد.
()8

𝐹𝐸𝑅𝑉𝜕
𝑂𝑉𝜕
(
× 𝑒𝑡𝑐 = 𝑇|
= )℃)⁄𝑉𝑅𝐸𝐹 (27
𝑂𝑉𝜕
𝑇𝜕
𝐿𝑆𝑇𝐻 × 𝑇𝐶𝐵𝐺 × 𝑉𝑂−𝑎𝑣𝑔 ≈ 0

که مقداری بسیار کوچک و قابل صرفنظر میباشد .بنابراین ،ضریب
حرارتی مرجع شکاف انرژی با تقریب خوبی با ضریب دمایی مرجع ولتاژ
حرارتی بهکار گرفتهشده برابر میباشد.
رابطهی جبرانسازی دمایی مرجع ولتاژ حرارتی در [ ]13آورده شده
که با تطبیق آن با مدار پیشنهادی ،فرمول ( )9برای جبرانسازی دمایی
مرجع ولتاژ پیشنهادی ارائه میگردد.
()9

𝑊
𝜇𝑛,9
𝑞
= 𝑅) (
{ exp
}[|k | − |kT,8 |] + A
𝐿
𝜇𝑛,8
𝑛𝑘𝐵 T,9

که در آن  qمقدار شارژ اولیه  𝑘𝐵 ،ضریب بولتزمن و  Aمقداری تقریبی
معادل با  A ≈ -1/35است .همچنین  (W/L)Rبرابر با نسبت  (W/L)8به
 (W/L)9میباشد.

 -3نتایج اندازهگیری
مدار پیشنهادی در این مقاله با استفاده از تکنولوژی
0/18شبیهسازی شدهاست .در این قسمت با ارائهی نتایج بهدست آمده
حاصل از شبیهسازی ،به ارزیابی این مرجع و سپس مقایسه با نمونههای
مشابه پرداخته شده است .تغییرات ولتاژ مرجع خروجی در برابر تغییرات
منبع ولتاژ از  0 Vتا  2 Vدر شکل  6آوردهشدهاست .حداقل منبع مورد
استفاده در راستای ارتقای تغییرات ولتاژ خروجی نسبت به ولتاژ تغذیه
و دما  0/25 Vدر نظر گرفتهشده است .به منظور اثبات بهبود حساسیت
خط و انجام مقایسهی کامل ،در شکل  7تغییرات ولتاژ خروجی در برابر
ولتاژ منبع مراجع ولتاژ شکاف انرژی و حرارتی مورد استفاده به همراه
مدار پیشنهادی در شکل  7ترسیم شدهاست .همانطورکه در شکل -7
um CMOS
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 215/1 mVدر
الف قابل مالحظه است ،مرجع شکاف انرژی از
تغذیهی  0/25 Vبه  226/1 mVدر تغذیهی  2 Vتغییر میکند که سبب
حساسیت خط  2/84 %/Vمیشود .این تغییرات برای مرجع حرارتی و
مدار پیشنهادی در شکل  -7ب ترسیم شدهاست .مرجع حرارتی در شکل
 -7ب از  18/32 mVدر تغذیهی  0/25 Vبه  19/46 mVدر تغذیهی
 2 Vافزایش مییابد که حساسیت خط  3/45 %/Vرا منجر میگرد ،این
درحالیاستکه مرجع ولتاژ پیشنهادی در تغذیهی  0/25 Vدارای ولتاژ
خروجی  18/27 mVو در تغذیهی  2 Vدارای ولتاژ خروجی 18/28 mV
میباشد که موجب حساسیت خط  0/031 %/Vمیشود .با مقایسهی
نتایج بهدستآمده برای حساسیت خط مدار پیشنهادی با دو مدار
بهکارگرفتهشده در آن که بهطور جداگانه و با تغذیهی  VDDشبیهسازی
شدهاند ،اثبات گردید حساسیت خط در مرجع ولتاژ پیشنهادی بهطور
چشمگیری نسبت به دو مدار مورد استفاده در آن بهبود یافتهاست .به
منظور مقایسهی مدار پیشنهادی با نمونههای مشابه ،تغییرات ولتاژ
خروجی در برابر تغییرات منبع تغذیهی مرجع [ ]14در شکل  8آورده
شده است .این مدار با استفاده از تنظیم مقدار مقاومت ،حساسیت خط
مدار را بهبود میبخشد .در ازای این تنظیم عالوه بر افزایش هزینهی
ساخت ،فضای اشغالی مدار نیز بهطور چشمگیری به دلیل نیاز به
مقاومتهای بزرگ افزایش خواهد یافت .با این وجود مقدار حساسیت
خط گزارش شده در این مقاله  0/34 %/Vبوده که بسیار بیشتر از
حساسیت خط مدار پیشنهادی در این مقاله میباشد.

بهینهسازی حساسیت خط مرجع . . .

مقدار توان مصرفی در شکل  10آوردهشدهاست .همانطور که قابل
مالحظه است ،حداقل توان مورد نیاز برای مدار پیشنهادی 36/2 pW
میباشد و این درحالیاستکه مدار [ ]10با تغذیهی مشابه با این مدار
به حداقل 𝑊𝜇  5/35توان نیازمند میباشد .حداکثر توان مورد نیاز در
مدار پیشنهادی  347 pWدر ولتاژ تغذیهی  2 Vمیباشد .همچنین در
شکل  11تغییرات توان مصرفی برحسب تغییرات دمایی با منبع
تغذیهی  250 mVآوردهشدهاست.
تحلیل مونت کارلو با  60تکرار در تغییرات فرآیند بر روی مدار
پیشنهادی اجرا گردید که نتایج حاصل از آن بر روی حساسیت خط،
ضریب دمایی و ولتاژ مرجع خروجی به ترتیب در شکلهای  13 ،12و
 14آوردهشدهاست .همانطور که در شکل  12قابل مالحظه است ،مقدار
میانگین حساسیت خط  0/079 %/Vمیباشد .این مقدار حساسیت خط
در این رده ولتاژ تغذیه ،بهترین حساسیت خط گزارش شده از تعداد زیاد
مراجع مورد مطالعه میباشد .با توجه به شکل  ،13میانگین ضریب دمایی
برابر با ℃ 961 𝑝𝑝𝑚⁄میباشد .در واقع تأثیر کرنرهای مختلف بر روی
ولتاژ آستانه سبب گردیده مقدار ضریب دمایی ℃ 289 𝑝𝑝𝑚⁄نسبت به
کرنر معمولی تنزل یابد .با مالحظهی شکل  ،14مقدار میانگین ولتاژ
خروجی در کرنرهای مختلف  18/33 mVو میزان انحراف معیار آن mV
 0/2بوده که در حدود  1 %مقدار ولتاژ خروجی است.
تأثیر انحراف پارامترها با  60تکرار به میزان  3سیگما برای حساسیت
خط ،ضریب دمایی و ولتاژ مرجع خروجی به ترتیب درشکلهای 16 ،15
و  17نشان دادهشدهاست .همانطورکه در شکل  15قابل مالحظه است،
با درنظرگرفتن عدم تطابق در شرایط ساخت ،میزان حساسیت خط
 0/036 %/Vو با انحراف معیار  0/005 %/Vمیباشد .همانطورکه در
شکل  16مشاهده میشود ،در این شرایط ،مقدار بهدستآمده برای
ضریب دمایی  755/3 ppm/ºCو با انحراف معیار  147 ppm/ºCمیباشد.
از شکل  17قابل مالحظه است انحراف پارامترها از مقدار تنظیمی آنها
سبب میگردد ولتاژ مرجع خروجی با مقدار میانگین mV ،18/3 mV
 1/4انحراف داشته باشد.

شکل  : 6تغییرات ولتاژ مرجع خروجی در برابر تغییرات منبع ولتاژ

بهمنظور جبرانسازی دمایی ،با توجه به رابطهی ( )9باید نسبت
مناسبی از  (𝑊/𝐿)8⁄(𝑊/𝐿)9اختیار شود .این نسبت در شبیهسازی
 0/5به دست آمده است .تغییرات ولتاژ خروجی نسبت به دما در شکل
 9آوردهشدهاست .بازهی تغییرات دمایی از  0تا  90درجه در ولتاژ
تغذیهی  250 mVمیباشد .مقدار ضریب دمایی بهدست آمده در این
شرایط  672 ppm/ºcمیباشد.
(الف)

Serial no. 85
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(ب)
شکل  :7تغییرات ولتاژ مرجع خروجی از  VDD= 250 mVتا

VDD= 2 V

بهینهسازی حساسیت خط مرجع . . .

شکل  :10توان مصرفی بر حسب تغییرات ولتاژ منبع

(الف) مرجع شکاف انرژی (ب) مرجع ولتاژ حرارتی و مرجع ولتاژ
پیشنهادی

شکل  : 8تغییرات ولتاژ خروجی در برابر ولتاژ منبع تغذیه مرجع ولتاژ

شکل  :11توان مصرفی بر حسب تغییر دما از از  0 º Cتا ،90 º C

[ ]14از  VDD = 0/9 Vتا VDD = 2/3 V

VDD= 250 mV

شکل  :9تغییرات ولتاژ خروجی بر حسب تغییرات دمایی از  0 º Cتا

شکل  :12تغییرات حساسیت خط با تحلیل مونت کارلو در تغییرات

VDD= 250 mV ، 90 º C

فرآیند

Serial no. 85
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شکل  :16تغییرات ضریب دمایی با تحلیل مونت کارلو در
شکل  : 13تغییرات ضریب دمایی با تحلیل مونت کارلو در تغییرات

تغییرات فرآیند

فرآیند

شکل  :17تغییرات ولتاژ مرجع خروجی با تحلیل مونت کارلو در عدم
تطابق
شکل  :14تغییرات ولتاژ مرجع خروجی با تحلیل مونت کارلو در
تغییرات فرآیند

ازآنجاکه امکان نوسانی شدن منبع تغذیه وجود دارد ،میزان عدم
پذیرش منبع تغذیه ( )PSRRبدون هیچ فیلتر خازنی برای منبع
تغذیهی  250 mVدر شکل  18مورد بررسی قرارگرفتهاست .در
فرکانسهای پایین  PSRRدر حدود  -69 dBمیباشد .در  100 Hzمقدار
 -70 dBمیگردد و در فرکانسهای باال مقدار آن به
این نسبت
 -160 dBکاهش میابد.
3.5E-4
3.0E-4
2.5E-4
2.0E-4

1.5E-4
1.0E-4
5.0E-5

1.E+08

شکل  : 15تغییرات حساسیت خط با تحلیل مونت کارلو در عدم تطابق

Serial no. 85

1.E+06

1.E+04

1.E+02

0.0E+0
1.E+00

شکل  PSRR :18شبیه سازی شده در ولتاژ تغذیهی

VDD = 250 mV
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 مقایسه با کارهای مشابه:1 جدول

Design

مدار

]18[

]17[

]16[

]15[

]12[-Simulated

]11[

0.18 μm
0.079
36.2 pW
0.25-1.8
755
18.27
1.4

0.18 μm
0.44
32 nW
0.45-2
63.6
118.46
0.71

32 nm
n/a
12.6 μW
From 0.9
962
600
NA

0.18 μm
4.4
9 μW
0.9 – 1.5
33
500
17

90 nm
20.7
482 μW
From 0.5
150
241
12.05

0.18 μm
0.472
75.92 pW
0.45-2
660
219.48
31

180 μm
2.03
26.1 pW
0.15-1.8
1462
17.69
0.29

-70

-44.2

NA

NA

NA

-29

-64

پیشنهادی
Tech
LS(%/V)
Min Power
Supply(V)
TC(ppm/ºC)
VREF(mV)
AVG
SD
PSRR (dB) @
100 Hz
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 نتیجهگیری-4
در این مقاله یک مدار مرجع ولتاژ با استفاده از ساختار نوین دو طبقه
 این مدار با. پیشنهاد گردید0/18 um CMOS در تکنولوژی استاندارد
 سیگما تغییر3 استفاده از تحلیل مونت کارلو که پارامترهای آن تا
میکند شبیهسازی شده و مشخصههای عملکردی آن نیز استخراج شده
0/079 %/V  مقدار بهدستآمده برای حساسیت خط در حدود.است
میباشد که در مقایسه با نمونههای مشابه بهطور قابل مالحظهای بهبود
 در36/2 pW  این در حالیست که مدار تنها به مصرف توان.یافتهاست
961 ppm/ºC  مقدار ضریب دمایی. نیازمند است0/25 V ولتاژ تغذیهی
 کاهش672 ppm/ºC میباشد ضمن آنکه این مقدار در کرنر معمول به
0/25 V
 مقادیر بهدستآمده در محدودهی وسیع تغذیهی.مییابد
 اگرچه میتوان حداقل منبع تغذیهی مدار، درنظرگرفته شدهاست2 V تا
 به منظور بهبود پارامترهایی نظیر ضریب دمایی،کاهش داد160 mV را تا
 کمترین ولتاژ تغذیه،که به حداقل تغذیه حساسیت زیادی دارند
. درنظر گرفتهشده است250mV

[13] D. Albano, F. Crupi, F. Cucchi, and G. Iannaccone, "A Sub-kT/q
Voltage Reference Operating at 150 mV," IEEE Transactions on
Very Large Scale Integration (VLSI) Systems, vol. 23, pp. 15471551, 2015.

[14] H. Luo, Y. Han, R. C. Cheung, G. Liang, and D. Zhu,

[15]
[16]

"Subthreshold CMOS voltage reference circuit with body bias
compensation for process variation," IET circuits, devices &
systems, vol. 6, pp. 198-203, 2012.
P. Kinget, C. Vezyrtzis, E. Chiang, B. Hung, and T. Li, "Voltage
references for ultra-low supply voltages," IEEE Custom
Integrated Circuits Conference, pp. 715-720, 2008.
A. Boni, "Op-amps and startup circuits for CMOS bandgap
references with near 1-V supply," IEEE Journal of Solid-State
Circuits, vol. 37, pp. 1339-1343, 2002.

[17] A.-J. Annema, P. Veldhorst, G. Doornbos, and B. Nauta, "A sub1V bandgap voltage reference in 32nm FinFET technology," IEEE

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 48, no. 3, autumn 2018

مراجع
[1] B.Razavi, Design of Analog CMOS Integrated Circuits. New
York McGraw-Hill Education 2017.

[2] T. C. Carusone, A. David, D. A. J. Tony Chan Carusone, W. M.
Kenneth, B. E. B. E. Bürdek, P. R. H. Gray, et al., "Analog
integrated circuit design," in WORKSHOP on VLSI Signal
Processing (1986: Los Angeles, US), 2012.

 «طراحی یک تقویتکننده کمنویز کسکود ولتاژ،] نظری و یاوند حسنی3[
پایین با خطینگی باال به کمک روش تزویج مغناطیسی در باند
 صفحه،2  شماره،47  دوره، مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز،»45GHz
.1396  تابستان،751-760

Serial no. 85

. . . بهینهسازی حساسیت خط مرجع

1397  پاییز،3  شماره،48  جلد، مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز/1271

BJTs," IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express
Briefs, vol. 62, pp. 621-625, 2015.

Solid-State Circuits Conference-Digest of Technical Papers, pp.
332-333, 2009.

[18] Y. Wang, Z. Zhu, J. Yao, and Y. Yang, "A 0.45-V, 14.6-nW
CMOS subthreshold voltage reference with no resistors and no

زیرنویسها
3

Drain-Induced Barrier Lowering

1
2

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 48, no. 3, autumn 2018

Complementary To Absolute Temperature
Proportional To Absolute Temperature

Serial no. 85

