
 CMOSm μ 0.18آیندفردر  نویزکم  طبقه وسه 1یاتیعمل ۀکنند یتتقو

 

 μm 0.18یندآفردر  نویز کم طبقه وسه  یاتیعمل ۀکنند یتتقو یبرا ییدساختار جد ،مقاله ینادر -چکیده

CMOS و بحث مورد بهره  یشو افزانویزبه حداقل رساندن  یبرا یطراح یها ی. استراتژارائه می شود

 یج. نتامی شوداستفاده  طبقهسه  یاتیعمل ۀکنند یتتقو یبرا 2توتودر یلرم سازی. جبران گیرندبررسی قرارمی 

کم نویز (، dB128.5باال ) ۀبهر یبرا یاتیعمل ۀکنند یتتقو ایند که نده ینشان م یساز یهشب حاصل از

 مورد یساز یهشب یبرا Hspiceو  MATLABهاینرمافزاراست. یافتهبهبود  UGBW (MHz 794)و

 .استفاده قرار گرفته اند

 تو.تودر یلرم سازی ، جبران3نویزفلیکری،حرارت یزنو،طبقهسه  یاتیعمل ۀکنند یت، تقونویز-عبارات شاخص

 

 مقدمه -1

 منشاءدو . می باشدآنالوگ  یمورد استفاده در طراحمدارات  یناز مهم تر یکینویز کم یاتیعمل ۀکنند یتتقو

،نویز 1 . شکلیحرارت یز( و نوMHz 1یر)ز عبارتند ازنویزفلیکر کهوجود دارد MOSFETقطعاتدر نویز مهم

 می باشد که مربوط بهfv/1یوابستگنویز دارای دهد. در ابتدا،  یاز فرکانس نشان م یتابع صورترا به  قطعه

vنویز فلیکر ) ≅ 0.8 − باشد میفرکانس از مستقل معموال نویز،cfفرکانس گوشه،  تر از. باالاست f/1( یا 1.2

                                           
1Operational Amplifier 
2Nested miller compensation 
3Flicker noise 



 که نویز2ِپارازیتی یخازن یهادلیل ظرفیتبه  ،′fc،مشخصهفرکانس  یندومتر از(. باالو حرارتی 1ای هضرب نویز)

 [.1]یابدیم یشبه شدت افزا دهند،نویزقطعه را به هم پیوند میمختلف  هایناحیه ینب

 

 

 نویزو عملکرد  وسیعباند  یپهنا بهو شده یطراح یدو قطب یبا استفاده از تکنولوژ یاتیعمل یکننده ها یتتقو

ۀکوچک کنند یتوتقچند  به یدو قطب یاتیعمل ۀکنند یتحال، تقو ین. با ادست یافته اندفوق العاده ای ولتاژ 

معموال CMOSیاتیعمل یکننده ها یت. هر چند تقودارد یازن یورود طبقۀ برای بایاس کردن یورود یانجر

است  یازورد نمآن  یورود طبقۀ یبرا یاسبا یانجراما کمترین ،هستند یدو قطب یکننده ها یتاز تقو نویزی تر

 [.2] را میسر می سازدنویز کم  یورودجریان با  ی هاییحاطر ، امکانمسئله و این

نویزهای  سهم دهد که یمدار نشان م ینا یلتحل نشان داده شده است. 2 کننده در شکل یتتقو یناول اطبقۀ 

می یمتقس یقبل ، به بهرۀطبقاتیاصل یبه ورودارجاع  هنگام، چرا که استدوم و سوم قابل اغماض  طبقۀ

 قابل اغماض است.نیز  1tailIیان منبع جر ین. همچنشوند

                                           
1shot noise 
2parasitic capacitances 



 

 

1(𝑊/𝐿)با فرض  = (𝑊/𝐿)2 و(𝑊/𝐿)3 = (𝑊/𝐿)4،توان یفیط چگالی (PSD)  و نویز فلیکر

PSD زیر بیان می شوند زیر به صورتی کلدر حالت مدار  یورود مربوط به یِحرارت یزنو: 

 

 و

 

 یزنو یبضر fnK،کانالعرض و طول  یببه ترت Lو W، گیتیددر واحد سطح اکس یخازنظرفیت oxCکه در آن

بلندبرابر با کانال  ی بایستورهایترانز یبرا γیب. ضرمی باشندPMOSیکرفل یزنو یبضر fpKو NMOSیکرفل

 γبرای مثال، شود.  یگزینجا یرمقدار بزرگتباید با یکرونمیرزهای MOSFETیو برا به دست آمده است3/2



درین نیز ولتاژ منبع  بر حسب اندازه ایتا  ین. همچنمی باشد 2.5برابر با  μm MOS 0.25زقطعاتا یدر برخ

 .به صورت زیربه دست آوردتوان  یرا م𝑔𝑚1رسانایی متقابل [. 3] تغییر می کند

 

 .می باشد1NMOSتحرک حامل 𝜇𝑛در آن،  که

 

 نویز یساز ینهبه -2

 :وجود داردنویزکاهش  یبرا روش سه که دریافت توان یم(، 3( و )2(، )1) روابط بر اساس

 1,2Mیبرا ورودی نوع جفت یینتع .1

 یجفت ورود 1DIجریان بایاس  یساز ینهبه .2

 ها MOSFETابعادی های اندازه ها و نسبت یساز ینهبه .3

 

A .1,2یبرا ورودی نوع جفت یینتعM 

. می شود استفادهیستورمدار و انتخاب ترانز یاز توپولوژ ،f/1نویز  به حداقل رساندنبرای روش اول در 

 1,2Mیجفت ورود یبرا یدبا NMOS،یرز یلسه دل بنا به ساختار، ین[. در ا4آسان است ] یستورانتخاب ترانز

 :شودانتخاب 

                                           
1carrier mobility 



 نویزکاهش باعث  (3( و )2) روابطبا توجه به  یجفت ورود یبرا NMOSیستورانتخاب ترانز .1

 نسبت به یبزرگتر (𝜇𝑛) تحرک قابلیتNMOSیستورهایترانز چرا که، می شودیحرارت

 .دارند PMOSهاییستورترانز

 یزنو یبوچکتر از ضرک،یمکن یاستفاده م ی که مایندآفر یبراNMOS(fnK ) یکرفل یزنو یبضر .2

 TSMC CMOSm μ 0.18یندآدرفرریکفل یزنو یبضر)می باشدPMOS(fpK) یکرفل

 مطابق مسئله این، (است3.564E-24برابر با NMOSیو برا2.932E-23 برابر با  PMOSیبرا

 .کندمی ضعیف تر را تسهیل ریکفل یزنو دستیابی به( 1) رابطۀ

، می باشند PMOSهاییستورترانز نسبت به یباالتر (Tfگذار )فرکانس  دارایNMOSهاییستورترانز .3

 .بزرگتر را تسهیل می کندباند  یپهنا مسئله دستیابی بهاین 

 

Bجریان بایاس . 

بزرگ و ۀ انداز. با انتخاب به حداکثر برسدیدبا نویزکاهش هر دو نوع  برای1,2Mیجفت ورود جریان بایاسِ

 .یافتدست  امر ینا می توان به یجفت ورود ینسبت ابعاد باال برا

 

C . اندازه و نسبت ابعادMOSFET 

 کانال های طولبزرگتر از  3,4Lکانال های انتخاب شده و طولبزرگ 1(𝑊/𝐿)ۀ، اندازفلیکریزکاهش نو یبرا

نسبت ،(3( و )2) مطابق روابط یحرارت یزکاهش نو برای .ی شده اندطراح (1مطابق رابطۀ )1,2Mیجفت ورود



 بر یجفت ورود ها، انتخاب این. پس از می باشد 3(𝑊/𝐿)و بزرگتر از رسیده به حداکثر 1(𝑊/𝐿)ابعاد

 یا یشافزاباعث تواند  یم یجفت ورود یتِطول گ ییر(، تغ1) مطابق رابطۀ. می شود غالبنویز سهم هر دو نوع

 .نویز فلیکر شودکاهش 

شده ارجاع داده  یتگ آن یبه ورود،گیتهر  نویزسهم  دهد. ینشان م را 2 ساختار شکل نویزمدل  ،3 شکل

𝑣𝑛1که با،1Mنویز سهم  برای مثال، است
 است.متصل شده آن  گیتبه  یسر به صورت،داده شدهنشان  2

 

 

 طبقهسه  یاتیعمل ۀکنند یتتقو -3

شرح داده باال طبقه ای که در بر اساس تک نویز را کم  طبقه وسه  یاتیعمل ۀکنند یتتقو ،طرح کلی4(a)شکل

، باشند به صورت کاسکادمورد نظر  بهرۀبه  دستیابی یبرایشترب یاولتاژ طبقۀ بهرۀسه  هرگاهدهد.  ینشان مشد،



. جبران خواهد شد پیچیدهفرکانس  سازی ، و جبرانبودخواهد یشترب یا قطبسه دارای  ییاتعمل تقویت کنندۀ

مستلزماستفادۀمکرر ،سازی طرح جبران ین. ابه کار برد طبقۀبهرهاز دو  یشتوان با ب یتو را متودریلرمسازی 

 یبه کار بردهتوتودر یلرم سازی جبران یاگرامبلوک د ،4(b)[. شکل5] می باشد یلرم سازی جبران از توتودرو

 دهد. یم شانن طبقه راسه  یاتیعمل ۀکنند یتتقودرشده 

 ،یحرارت یزکاهش نو برایمستقل هستند.  1سطح نویزو DCۀبهر کنندۀ یینتع یپارامترها ید،ساختار جد یندر ا

 :با است تقویت کننده برابر ینا DCۀبهر. شده استاستفاده  یجفت ورود یبرایبزرگ یاسبا یانجر

 

 و

 

به بهره دوانت یم این طبقهانتخاب شده است.  یاتیعمل ۀکنند یتتقو یخروج طبقۀ یبرا مشترکمنبع  یکربندیپ

 .دست یابدdB 30-20حدود در ای

                                           
1noise floor 



 

 

 



 نتایج شبیه سازی -4

توسط نرم  یاتیعمل ۀکنند یتتقو این ،نویز پیشنهادیکم  طبقه وسه  یاتیعمل ۀکنند یتاعتبار تقو یبررس برای

 یهشبسانتی گراد درجۀ 60 دمای و در μm CMOS 0.18فن آوریدر  HSPICEو  MATLABافزار 

 acعملکرد  یساز یهو شب 5مدار در شکل نویزاین است. عملکرد  ولت 3.3یۀ آن . ولتاژ تغذاست شده یساز

 نشان داده شده است. 6مدار در شکل  ینا

بهرۀ واحد برابر با  باند ی، پهناdB 128.5برابر با  یاتیعمل ۀکنند یتحلقه باز تقو بهرۀی،ساز یهشب یجنتا مطابق

MHz 794فاز یۀ، و حاش (PM برابر با )یروش ها یشده برا یساز یهشب عملکرد. می باشددرجه  59.9 

تقویت  یبرا شده یساز یهشب یداده ها یاتجزئ ینهمچن بیان شده است.Iدر جدول سازی مختلف جبران 

 ذکر شده است. خالصهبه صورت Iدر جدول  یشنهادی نیزپ کنندۀ

 



 

 

 نتیجه گیری -5

. و بررسی قرار گرفتبحث مورد 0.18μm CMOSینددر فرآ نویزکم  طبقه وسه  یاتیعمل ۀکنند یتتقو

این . می باشد dB 128.5بهره نیز برابر با ، و MHz 794و برابر با حداکثردارای مقداربهرۀ واحدباند  یپهنا

 یاتیعمل ۀکنند تقویت ی، در طراحیابددست باال بهرۀ همزمانو  نویز عملکرد کم به تواند یکننده م یتتقو

 .مصالحه صورت می گیرد اغلبمعمولی بین این دو مورد 
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