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چکیده
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در این مقاله ،دو سویچ نمونهبردار برای کاربرد در سرعتهای باال ،با استفاده از روش کنترل بایاس بدنه ارایه شده است .در
این سویچ ها عالوه بر روش بایاس بدنه ،ترانزیستور کمکی و ساختار تفاضلی نیز استفاده شده بطوریکه دو سویچ پیشنهاد
شده عالوه بر داشتن سرعت و دقت باال ،دارای اعوجاج فاز و دامنه کم در وضعیت پیگیری هستند .تفاوت سویچ پیشنهادی
دوم نسبت به سویچ پیشنهادی اول ،استفاده از مدار هوشمند کنترل بایاس بدنه است که میتواند به حذف اثرات غیر خطی
بدنه منجر شود .فرکانس کاری سویچهای پیشنهادی اول و دوم حدود سه برابر سویچهای ساده است بطوریکه این
سویچها میتوانند با فرکانس کالک حدود  2/5 GHzو فرکانس ورودی حدود  1/25 GHzبا دقت مناسب کار کنند .مقدار
 SFDRدر فرکانس نایکوییست ،برای سویچ پیشنهادی اول و دوم و سویچ نمونهبردار ساده ،به ترتیب  65 dBو  69 dBو dB

 45بدست آمد که این مقادیر نشان میدهند سویچهای پیشنهادی نسبت به سویچ ساده ،بسیار خطیتر هستند.

کلیدواژه
سویچهای ساده ،سویچهای سرعت باال ،سوییچهای دقیق ،روش بایاس بدنه

مقدمه
سویچها از اجزای کوچک اما اصلی سیستمهای مبدل داده
مانند مبدلهای آنالوگ به دیجیتال هستند که استفاده فراوانی
نیز در شبکههای مخابراتی جهت نمونهبرداری از سیگنالهای
دریافتی دارند .سویچهای مورد استفاده در این شبکهها ،نیاز به
دقت و سرعت باالیی دارند ولی بدست آوردن دقت و سرعت باال
در کنار هم چالش بسیار دشواری برای طراحان بوده
است[ .]1،2با وجود طراحیهای جدید و تالشهای فراوان جهت
افزایش دقت و خطی کردن سویچها ،تحقیقات همچنان در
جهت افزایش سرعت آنها ادامه دارد .بطور مثال یک سویچ
انتقال 1به دلیل اینکه در سرعتهای باال همزمانی روشن و
خاموش شدن ترانزیستورهای  NMOSو  PMOSآن مشکلساز
میشود[ ،]3نمیتواند گزینه مناسبی برای استفاده در سرعتهای
باال باشد .یا سویچهای خود راه انداز 2گر چه مشخصه خطی
مناسب دارند  ،اما به دلیل سرعتهای نسبتاً پایینی که برای آنها
گزارش شده است[ ،]4،5قابلیت استفاده در سرعتهای باال را
ندارند.

1
2

اعتقاد بر این است که سرعت پایین سویچهای خود راه انداز به
دلیل پیچیدگی آنها نسبت به یک سویچ ساده و زیاد بودن
عناصر تشکیل دهنده آنها است که موجب افزایش خازنهای
پارازیتی و در نتیجه کاهش سرعت کلیدزنی آنها میشود.
در این مقاله سعی میشود تا محدودیتهای طرحهای قبلی و
روشهایی که برای رفع این محدودیتها استفاده میشوند
بصورت مختصر مورد بررسی قرار گیرند و در نهایت دو سویچ
اصالح شده با استفاده از روش بایاس بدنه ،پیشنهاد میشوند
که عالوه بر سرعت بسیار باال دقت قابل قبولی را نیز نشان
میدهند.

محدودیتهای یک سویچ نمونهبردار ساده
شکل 1سویچ ماسفت3ساده را نشان میدهد که متشکل از یک
ترانزیستور  NMOSو یک خازن نمونهبردار است .در این سویچ
وقتی که سیگنال  CLKبه سطح باالی خود (سطح یک)
می رسد ،ترانزیستور روشن شده و سیگنال ورودی را عبور
میدهد یعنی ولتاژ خروجی ،ولتاژ ورودی را دنبال میکند .و

)Transmission gate (TG
Bootstrap switch

3

MOSFET

فصلنـامه صنـايع الكترونيـك دوره  8شمـاره  1-بهار 1396
Electronics Industries Quarterly Vol.8No.1 Spring 2017

5

طراحی سویچ آنالوگ دقیق جهت استفاده در کاربردهای سرعت باال
زمانیکه به سطح پایین خود میرسد ،ترانزیستور خاموش شده و
ولتاژ خروجی بر روی آخرین سطح ولتاژ خودش ثابت میشود.

شکل  .1سویچ نمونهبردار ساده

اگر  CLKیک فرمان با سویینگ کامل باشد ،برای زمانهایی که
 Vin < VCLK - Vthاست ترانزیستور  NMOSدر ناحیهی ترایود
عمیق کار میکند و در این شرایط میتوان آن را به صورت
مقاومتی با مقدار زیر در نظر گرفت.

4
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در این حالت یعنی زمانیکه سویچ روشن است ( )t>0میتوان
خروجی را به صورت تابعی از زمان نوشت.
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از معادله ( )2به خوبی پیداست که با روشن شدن سویچ ،مقدار
خروجی به سمت مقدار ورودی میل میکند[.]6
محدودیت سرعت
به طور ساده سرعت را میتوان چنین تعریف کرد؛ بعد از آنکه
سویچ وصل شد (ترانزیستور روشن شد) زمان الزم برای رسیدن
خروجی از صفر به حداکثر ولتاژ ورودی چقدر است .در نتیجه
سرعت یک سویچ را میتوان با معادله ( )3نشان داد.
  Ron.CH
()3
با توجه به این تعریف ،به راحتی میتوان حدس زد که سرعت
نمونهبرداری این سویچ توسط دو عامل تعیین میشود؛ مقاومت
حالت ترایود ترانزیستور  Ronو خازن نمونهبردار  .CHبا توجه به
معادله ( ،)1مقدار مقاومت ناحیه ترایود ترانزیستور  NMOSبا
افزایش ولتاژ ورودی افزایش یافته و باالعکس .این رفتار موجب
میشود که ثابت زمانی سویچ به مقدار سیگنال ورودی وابسته
باشد.
محدودیت دقت
وقتی یک ترانزیستور روشن است مقدار محدودی بار در کانالی
که بین مرز اکسید و سیلیکن ایجاد میشود ،وجود دارد .وقتی
که ترانزیستور خاموش میشود ،این بار از پایهی سورس و درین

خارج میشود .کل مقدار این بار در الیهی وارون5از معادله ()4
بدست میآید.
Qtot  CoxWLVDD  Vin  Vth 
()4
در سویچ ماسفت ساده ،باری که به سمت پایهی درین میرود
توسط منبع ورودی جذب میشود (در صورتیکه منبع ورودی
به پایهی درین وصل باشد) .اما باری که به سمت پایهی سورس
میرود ،بر روی خازن نمونهبردار ذخیره شده و باعث ایجاد خطا
در خروجی میشود .با فرض اینکه بار کانال به طور مساوی بین
پایههای سورس و درین تقسیم شود ،میتوان خطای تزریق بار
را روی خروجی ،به صورت معادله ( )5تعریف کرد.
WLCox VDD  Vin  Vth 
()5
Verror 
2CH

در استخراج معادله ( )5فرض شده است که دقیقاً نیمی از بار
کانال وارد خازن نمونهبردار میشود .اما در عمل ،کسری از بار
که وارد پایههای سورس و درین میشوند تابع نسبتاً پیچیدهای
از پارامترهایی مثل امپدانسی که هر پایه میبیند و غیره
هستند .تاکنون از تحقیقات و بررسیها راه حلی که بتواند
تقسیم شدن این بارها را نسبت به سایر پارامترها کامال دقیق
پیشبینی کند ،بدست نیامده است[.]7
نکته ی مهم دیگری که در اینجا باید ذکر شود اثرات غیرخطی
ناشی از اثر بدنه 6است .با در نظر گرفتن این نکته که در یک
سویچ  NMOSاختالف ولتاژ بین بدنه و سورس ترانزیستور برابر
 VBS=-Vinخواهد شد .تغییرات ولتاژ ورودی میتواند روی ولتاژ
آستانه اثر گذاشته و خطای تزریق بار را با توجه به ( )5به یک
خطای متغیر تبدیل کند [ .]3حتی از معادله ( )1میتوان
متوجه شد که اثر بدنه موجب ایجاد یک مقاومت متغیر برای
ترانزیستور میشود و در نتیجه ثابت زمانی آن هم با تغییر ولتاژ
ورودی تغییر میکند.
7
همچنین اثر نفوذ کالک که به دلیل وجود خازنهای پارازیتی
گیت-سورس و گیت-درین به وجود میآید نیز یکی دیگر از
عوامل ایجاد خطا در خروجی سویچ است.
اعوجاج فاز و دامنه
مانند آنچه که در شکل 2نشان داده شده است ،برای تعریف
اعوجاج فاز و دامنه ،سویچ  NMOSمورد نظر را در حالت روشن
میتوان به صورت یک سیستم تک ورودی-تک خروجی در نظر
گرفت.
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محمد حسن سقا
نیز وجود دارند که برای کاهش خطای تزریق بار ،حذف آفست
 DCو اثر نفوذ کالک و خطی کردن سویچ با حذف
هارمونیکهای8زوج مطرح شدهاند [.]3،9
شکل .2سویچ ماسفت در حالت روشن ،بعنوان یک سیستم تک ورودی-تک
خروجی

در این صورت تابع انتقال این سیستم از معادلهی ( )6بدست
میآید:
V s 
1
()6
H S   out 
Vin s 

RonCH S  1

اگر معادله ( )6را به شکل دامنه و فازش بیان کنیم خواهیم
داشت:
e  j arctan  RonCH  

1

RonCH  2  1

H  jw  

()7
که در آن  فرکانس زاویهای است و  Ronمقاومتی وابسته به
ولتاژ ورودی است .از معادلهی ( )7به راحتی میتوان متوجه
شد که با افزایش فرکانس ،دامنه سیگنال خروجی نسبت به
ورودی تضعیفی وابسته به ورودی خواهد داشت و فاز خروجی
نسبت به ورودی هر چه بیشتر تغییر خواهد یافت .البته باید
یادآور شد که معموالً در کاربردهای فرکانس پایین از اعوجاج
فاز و دامنه صرفنظر میکنند اما در سیستمهایی مانند سیستم
مخابرات نوری که فرکانس باالیی دارند نمیتوان از آن صرفنظر
کرد.
روشهای رایج متعددی برای کاهش اثر محدودیتهای یک سویچ
ماسفت ساده وجود دارد بطور مثال اختالف فاز و دامنهی بین
ورودی و خروجی سویچ که توسط معادالت ( )6و ( )7بیان
میشود به طور مستقیم با حاصلضرب  Ron.CHارتباط دارد و
سرعت سویچ با توجه به ( )3با همین حاصلضرب رابطهی عکس
دارد .پس با کاهش مقاومت حالت روشن ترانزیستور و مقدار
خازن نمونهبردار ،میتوان محدودیت سرعت و اعوجاج فاز و
دامنه را کاهش داد .اما این کار دقت نمونه برداری را نیز کاهش
خواهد داد [ .]8زیرا طبق معادلهی ( )5تزریق بار کانال که
نشان دهندهی دقت نمونهبرداری است با  CHرابطهی عکس
دارد .برای حل این مشکل میتوانیم یک مقدار مناسب و بهینه
برای خازن نمونهبردار انتخاب کرده و مقدار مقاومت حالت
روشن ترانزیستور را تا آنجا که ممکن است کاهش دهیم .یا با
توجه به معادله ( )5با کاهش طول کانال ترانزیستور MOS
میتوان تزریق بار را کم و در نتیجه دقت نمونهبرداری را
افزایش داد .همچنین معادلهی ( )1نشان میدهد که با کاهش
طول کانال مقاومت حالت روشن ترانزیستور کاهش مییابد که
موجب افزایش سرعت سویچ میشود.
همانطور که شکل  3نشان میدهد ،روشهای دیگری مثل
استفاده از سوییچ تفاضلی و ترانزیستور کمکی و سویچ انتقال

شکل ( .3الف) سویچ ساده تفاضلی (ب) استفاده از دو نوع ترانزیستور
 , PMOSبه عنوان سویچ (ج) استفاده از ترانزیستور کمکی برای حذف اثر
تزریق بار

NMOS

بهرهگیری از تحریک بدنه برای کاهش محدودیتهای

سویچ
با استفاده از سویچ دیفرانسیلی و ترانزیستور کمکی مقدار بار
تزریقی به طور کامل حذف نمیشود .برای بهبود هر چه بیشتر
این محدودیت و محدودیتهای دیگر ،میتوانیم از شیوهی
تحریک بدنهی ترانزیستور استفاده کنیم .این شیوه در طراحی
آنالوگ و دیجیتال کاربردهای زیادی داشته و یک درجهی
آزادی بیشتر را در اختیار طراحان قرار میدهد[.]13-10
برای شرح کارایی این روش در بهبود اثر تزریق بار الزم است
به خواص ولتاژ آستانهی ترانزیستور به طور دقیق توجه شود.
در فیزیک نیمه رسانا ،ولتاژ آستانهی صفر ) (VTH0یک NFET
معموالً به صورت ولتاژی تعریف میشود که اگر در مرز اعمال
شود زیربنا را به همان اندازه که  pبوده به  nتبدیل کند.
بنابراین ثابت میشود که:
Qdep
()8
V    2 
Cox

F

ms

TH 0

که  msتفاوت بین تابع کار گیت پلی سیلیکن و زیربنای

سیلیکن است و  Fپتانسیل فرمی9و  Qdepبار ناحیهی تخلیه
است .و  Coxخازن اکسید گیت بر واحد سطح است .تعریف باال
مستقیماً برای اندازهگیری ولتاژ آستانه قابل اعمال نیست .زیرا
اگر ولتاژ بدنه به گونهای تغییر کند که پیوندهای سورس و

8
9

Harmonic
Fermi potential
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درین بطور معکوس باقی بمانند ،ترانزیستور همچنان میتواند
به کار خود ادامه دهد اما ولتاژ آستانه آن تغییر خواهد کرد.
با در نظر گرفتن تغییرات ولتاژ سورس نسبت به بدنه ،ولتاژ
آستانه به صورت زیر بیان میشود:
()9
VTH  VTH 0    2F  VSB  2F 
که در آن  ضریب اثر بدنه و  VSBتفاوت ولتاژ سورس و بدنه
است .همانطور که میدانیم تغییرات  VTHکه ناشی از  VSBباشد
را اثر بدنه مینامند و در طراحی سویچها تا آنجا که ممکن است
سعی میشود که اثر بدنه از بین رود .پس با اعمال ولتاژ مثبت
و مناسب به بدنه یک ترانزیستور  ،NMOSعالوه بر باریکتر
شدن ناحیه تخلیه (نسبت به حالتی که بدنه زمین میشود) که
به دلیل کاهش ولتاژ موثر بین بدنه و سایر اتصاالت ترانزیستور
رخ میدهد [ VSB ،]3نیز کم شده و تغییرات ولتاژ آستانه ناشی
از اثر بدنه را کاهش میدهد و به کمتر شدن ولتاژ آستانه کمک
میکند .به طور نمونه تغییرات ولتاژ آستانهی یک ترانزیستور
 NMOSدر فرآیند ساخت  0/18 µmبر حسب ولتاژ بدنهی آن
در شکل 4نشان داده شده است که گفتههای باال را تصدیق
میکند.

روشن آن کاهش یافته و در نتیجه سرعتش بهبود مییابد .به
عالوه همانطور که قبال ذکر شد کاهش مقاومت حالت روشن
ترانزیستور میتواند خطای فاز و دامنه را در خروجی ترانزیستور
بهبود دهد و به خطی شدن آن کمک کند [ .]12اما این کار
میتواند خطای ناشی از تزریق بار را نیز کاهش دهد .دلیل این
مسئله این است که الکترونهای باقیمانده در کانال پس از
خاموش شدن سویچ به علت مثبت بودن ولتاژ بدنه ،تمایل
بیشتری به جذب شدن به آن دارند .پس عالوه بر جذب
الکترونهای باقیمانده در کانال توسط پایههای سورس و درین،
این الکترونها میتوانند جذب بدنه نیز شوند .ذکر این نکته الزم
است که در هنگام ترسیم جانمای سویچ بهتر است پایهی بدنه
در سمت پایهی ورودی ساخته شود .با این کار همانطور که در
شکل 5نشان داده شده است ،به دلیل مثبتتر بودن نیمهی
متمایل به ورودی سویچ نسبت به نیمهی دیگر آن ،الکترونها
تمایل بیشتری برای حرکت به سمت این نیمه پیدا خواهند
کرد.

شکل  .5طریقهی تزریق الکترونها به پایههای سویچ  NMOSزمانیکه سویچ
خاموش میشود
شکل  .4تغییرات ولتاژ آستانهی ترانزیستور برحسب ولتاژ بدنهاش در حالتی
که VS=VD=1 V

در این روش باید توجه شود که ولتاژ بدنه نباید به گونهای باشد
که دیودهای بدنه-به-سورس یا بدنه-به-درین را در بایاس
مستقیم قرار دهد زیرا در غیر این صورت ترانزیستور در حالت
طبیعی خود عمل نخواهد کرد .معموالً اگر ولتاژ بدنه-به-
سورس یا بدنه-به-درین بیشتر از  0.5 Vشود دیودهای این
مسیر روشن شده و موجب اعوجاج در خروجی میشوند .به
همین دلیل ،برای بدست آوردن شکل ،6ولتاژ پایههای درین و
سورس با ولتاژ  1 Vبایاس شدهاند بطوریکه دیودهای بدنه به
درین و سورس روشن نشوند.
با توجه به مقدمهای که دربارهی اثر بدنه روی یک ترانزیستور
 NFETذکر شد ،با استفاده از بایاس بدنه میتوان سویچی
طراحی کرد که هم سرعت باالیی داشته و هم تزریق بار به
مراتب کمتری داشته باشد .در یک سویچ  NMOSکه بدنهی
آن توسط یک ولتاژ مثبت بایاس شده است و ولتاژ آستانهاش
کم شده است با توجه به معادالت ( )1و ( )3مقاومت حالت
8

البته با توجه به ویژگیهای مفیدی که برای روشهای دیگر
کاهش اثر محدودیتهای یک سویچ ساده در باال ذکر شد،
میتوان این روش را به صورت ترکیبی با روشهای دیگر به کار
برد تا سویچی بهینه بدست آید.
ارائه سویچهای پیشنهادی
شکل 6یک سویچ تفاضلی به همراه ترانزیستورهای کمکی را
نشان میدهد که در آن عالوه بر اینکه بدنهی ترانزیستورهای
اصلی  M1و  M3به وسیله یک ولتاژ مثبت بایاس شده است،
بدنهی ترانزیستورهای کمکی نیز با همان ولتاژ بایاس شدهاند.
زیرا با توجه به کاهش بار تزریقی در ناحیه تخلیهی ترانزیستور
سویچ  ،باید ترانزیستور کمکی نیز با همان ولتاژ بایاس شود تا
ناحیهی تخلیهی هر دو ترانزیستور به یک مقدار کوچک شود و
در نتیجه ترانزیستور کمکی بتواند بخش عمدهی بار تزریقی از
سمت سویچ را جذب کند.

محمد حسن سقا

در سرعتهای باال که به یک خازن نمونهبردار با مقدار کم نیاز
است ،نفوذ سیگنال ورودی از طریق خازنهای پارازیت یک

شکل  .6سویچ پیشنهادی اول

البته باید ذکر شود که مقدار بهینه برای بایاس ولتاژ بدنه در
سویچ پیشنهادی ،همان مقدار  DCسیگنال ورودی است زیرا
در این صورت تغییرات  VBSکمتر شده و در نتیجه اعوجاجات
ناشی از اثر بدنه کاهش مییابد.
باید توجه داشت که در سویچ پیشنهاد شده اثرات غیر خطی
بدنه روی سیگنال خروجی به کلی حذف نخواهند شد زیرا
طبق رابطه ( )9ولتاژ آستانه از طریق  VBSبه سیگنال ورودی
وابسته است .سادهترین روش برای حذف این اثر در یک سویچ،
اتصال بدنه ترانزیستور سویچ به سورس آن است .در این صورت
اختالف ولتاژ پایههای سورس و بدنه صفر شده و ولتاژ آستانه به
صورت مستقل از ورودی ثابت میماند .اما همانطور که در
شکل 7نشان داده شده است ،این روش یک مشکل جدی را به
وجود خواهد آورد زیرا در این صورت ،زمانیکه ترانزیستور
خاموش است ،سیگنال ورودی که به بدنه متصل است میتواند
از طریق خازن پارازیتی بین پایههای بدنه و درین یعنی  CBDبه
گرهی خروجی نفوذ کند.

شکل  .7نفوذ سیگنال ورودی به گره خروجی ،توسط خازن پارازیتی بدنه به
درین در حالت CLK=0

در این حالت ،ضریب نفوذ سیگنال ورودی به خروجی به
صورت زیر بیان میشود
C BD
()10
Feedthroug h 
C BD  C H

شکل  .8سویچ پیشنهادی دوم

مشکل جدی محسوب خواهد شد .برای رفع این مشکل ،یک
سویچ جدید پیشنهاد میشود .سویچ پیشنهادی دوم که بر
اساس مدار هوشمند کنترل بایاس بدنه عمل میکند در شکل8
ارائه شده است .در این سویچ بدنه ترانزیستورهای اصلی  M2و
 M5از طریق ترانزیستورهای  M1و  M4به سورس آنها متصل
است .اگر  CLKیک باشد بدنه و سورس ترانزیستورهای اصلی
به هم وصل شده و برای آنها  VBS=0خواهد شد .پس با این
روش میتوان اثر تغییرات سیگنال ورودی روی ولتاژ آستانه در
حالت  CLK=1را حذف کرد و اعوجاجات را کاهش داد .در
حالت  M1 ،CLK=0و  M4نیز خاموش شده و بدنه
ترانزیستورهای اصلی از سورس جدا شده و به نمونهای از
سیگنال ورودی که قبال در حالت  CLK=1توسط  M1و M4
روی خازنهای  Cایجاد شده متصل میشود .در نتیجه اثر نفوذ
سیگنال ورودی بر روی گرهی خروجی که در شکل 7بیان شد،
کاهش مییابد .البته ذکر این نکته الزم است که برای اینکه
بتوانیم بدنه یک ترانزیستور  NMOSرا به ولتاژی غیر از زمین
متصل کنیم باید فناوری ساخت مورد نظر دارای قابلیت " Deep
 "N-Wellبرای ترانزیستورهای  NMOSباشد .امروزه این قابلیت
در اکثر فرایندهای ساخت وجود دارد.
همانطور که در شکل 8مشاهده میشود ،با توجه به اینکه خازن
 Cهمواره مقداری از سیگنال ورودی را در خود ذخیره دارد،
سبب میشود سرعت ترانزیستورهای  M2و  M5نیز (که کار
اصلی سویچ را انجام میدهند) با کاهش ولتاژ آستانهشان
(نسبت به حالتی که بدنه زمین میشود) بهتر شود .مقدار خازن
 Cباید در حدی باشد که خازن کل ورودی سویچ را خیلی
افزایش ندهد و همچنین نمونهای از ورودی به راحتی در روی
آن ایجاد شود .به طور تقریبی می توان از رابطه زیر برای
محاسبه مقدار خازن  Cاستفاده کرد:
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()11

1
 fin
RM 1, 4C

که در آن  RM1,4مقاومت کانال ترانزیستورهای  M1و  M4است و
 finفرکانس سیگنال ورودی است.
برای حذف کامل اثر بدنه باید سرعت ترانزیستورهای  M1و M4
نیز به همان اندازه افزایش یابد که برای حل این مشکل از
ترانزیستورهای  M7و  M8و خازن  C1استفاده شده است
بطوریکه مانند یک مدار متوسط گیر عمل کرده و مقدار DC
سیگنال ورودی را استخراج و به بدنه ترانزیستور مورد نظر
منتقل میکنند .وصل شدن پایهی بدنه ترانزیستورهای کمکی
 M3و  M6به ترانزیستورهای سویچ معادلشان در مدار ،همانطور
که قبالً اشاره شد برای کاهش ناحیهی تخلیهی ترانزیستورهای
سویچ و کمکی معادل ،به یک اندازه صورت میگیرد .برای
انتخاب مناسب مقدار خازن  C1باید رابطه زیر را در نظر گرفت:
1
 fin
RM 7,8C1

()12
که در آن  RM7,8مقاومت کانال ترانزیستورهای  M7و  M8است.
در صورت برقرار شدن این رابطه عمل متوسط گیری از سیگنال
ورودی بر روی خازن  C1به خوبی انجام خواهد گرفت.
شکل 9وضعیت نیم مدار سویچ پیشنهادی را در حالت
بدون در نظر گرفتن ترانزیستور کمکی نشان میدهد.

CLK=0

شکل  .9وضعیت نفوذ سیگنال ورودی به گره خروجی در سویچ پیشنهادی
جدید

در این حالت ضریب نفوذ سیگنال ورودی بر روی گرهی
خروجی به صورت زیر بیان میشود:
()13

C BS .C BD
C C BD  C H   C H C BS  C BD   C BS .C BD

Feedthroug h 

که نشان می دهد اثر نفوذ سیگنال ورودی کمتر شده است و با
انتخاب مناسب خازن  Cاین نفوذ را میتوان به شدت کاهش
داد.
10

باید توجه داشت که نفوذ سیگنال ورودی از طریق مسیر
ترانزیستور ( M7در حقیقت از طریق  )CBD7و سپس خازن بدنه
به درین ترانزیستورهای  M1و  M2به سمت خروجی در زمان
 CLK=0نیز امکان دارد .اما با توجه به اینکه مقدار خازن C1
بیشتر از خازنهای دیگر مدار است ،و فقط سیگنال  DCورودی
را استخراج و به بدنه ترانزیستور  M1منتقل میکند ،نفوذ بسیار
اندکی از طریق خازن پارازیتی بدنه به درین ترانزیستور  ،M1بر
روی بدنه ترانزیستور  M2و در نتیجه گره خروجی ایجاد خواهد
شد .برای اثبات این موضوع باید بیان کرد که نفوذ سیگنال به
گره خروجی از این مسیر نسبتا طوالنی با فرض اینکه  C1بسیار
بیشتر از خازنهای بدنه به درین ترانزیستورها و همچنین
خازنهای نمونهگیر  Cو  CHاست بطور تقریبی از معادله 14
بدست میآید
C BD1  C BD 2  C BD 7
()14
Feedthroug h 
C1 C H  C BD 2  C BD1  C C BD 2  C H 
که با توجه به قرار گرفتن  C1در مخرج ،مقدار آن از مقدار
رابطه ( )13بسیار کمتر است.

نتایج شبیه سازی سویچهای پیشنهادی
برای بررسی روش پیشنهادی ،سویچها با فناوری  0/18 µmدر
نرم افزار  Cadenceشبیه سازی شدهاند و برای ارزیابی عملکرد
دو سویچ پیشنهادی ،هر دو آنها در مقایسه با یک سویچ
تفاضلی ساده مورد بررسی قرار گرفتهاند.
برای بررسی سرعت و پهنایباند سویچها ،همهی ترانزیستورها
(از جمله ترازیستورهای کمکی و ترانزیستورهای سویچ) در
حالت روشن قرار گرفته و پاسخ فرکانسی آنها به دست آمده
است .جهت مقایسه عادالنه ،برای هر سه سویچ CH ،یک مقدار
ثابت در نظر گرفته شده است .شکل 10نشان دهندهی پهنای
باند بیشتر سویچهای پیشنهادی نسبت به سویچ سادهی
 NMOSاست .زیرا همانطور که گفته شد ،در سویچهای
پیشنهادی ،بایاس بدنه موجب کاهش ولتاژ آستانه شده و در
نتیجه طبق معادله ( )1مقاومت حالت روشن ترانزیستور کاهش
مییابد که این امر موجب کاهش ثابت زمانی سویچ و افزایش
پهنای باند آن میشود.

محمد حسن سقا

شکل  .10پاسخ فرکانسی سویچها در حالت

CH=50 fF

شکل  .11مقایسه دقت نمونه برداری سویچها

جهت مقایسهی دقت نمونهبرداری سویچها ،خروجی آنها برای
سیگنال ورودی سینوسی با فرکانس  500 MHzو فرکانس
کالک  1 GHzکه در نقطه قله ورودی ،از آن نمونه میگیرد ،در
شکل 11نشان داده شده است.
با توجه به شکل ،11مالحظه میشود که برای زمانهایی که
سیگنال خروجی ،سیگنال ورودی سویچ را دنبال میکند
(وضعیت پیگیری) ،اختالف فاز سیگنال ورودی و خروجی برای
سویچهای پیشنهادی بسیار کمتر از سویچ ساده است .و نیز
برای زمانیکه سویچ خاموش میشود (زمان  21nsبه بعد در
روی شکل) سیگنال نمونه برداری شده توسط این سویچها
سطح بسیار مناسبتری دارد .و سویچ ساده به شدت تحت تاثیر
تزریق بار کانال و تغییرات ولتاژ آستانه قرار میگیرد .نتایج
شبیهسازی بیانگر این است که سویچهای پیشنهادی قادرند
نمونهبرداری را حداکثر تا فرکانس کالک  2/5 GHzبا دقت
10
مناسب و مطلوب انجام دهند .برای یک مقایسه بهتر SFDR
مربوط به سویچها در شکل 12برحسب تغییرات فرکانس
ورودی برای هر سه سویچ نشان داده شده است .در این شکل
فرکانس نمونهبرداری (کالک)  2 GHzدر نظر گرفته شده است.
مقدار  SFDRدر فرکانس نایکوییست11برای سویچ ساده حدود
 45 dBو برای سویچ پیشنهادی اول حدود  ،65 dBو حدود
 69 dBنیز برای سویچ پیشنهادی دوم بدست آمد که نشان
میدهند روشهای استفاده شده در طراحی سویچهای
پیشنهادی از جمله بایاس بدنه و استفاده از طراحی تفاضلی و
مدار کنترل بایاس بدنه جهت حذف اثر بدنه ،به ایجاد یک
سویچ خطی کمک کردهاند .در جدول  1نیز خالصهای از مقادیر
اندازهگیری شده به همراه مقایسه با کارهای قبلی آورده شده
است.

شکل  .12مقدار  SFDRبرحسب تغییرات فرکانس ورودی

نتیجه گیری
در این مقاله هدف طراحی یک سویچ بهتر و با کارایی باالتر از
سویچ سادهی  MOSبوده است به طوری که عالوه بر داشتن
سرعت بسیار باال و دقت مناسب بتواند سادگی خود را نیز حفظ
کند .افزایش دقت سویچ در پیشنهاد اول ،با استفاده از
ترانزیستور کمکی و بایاس بدنه و در پیشنهاد دوم عالوه بر
موارد ذکر شده با استفاده از یک مدار هوشمند کنترل بایاس
بدنه ،که موجب صفر شدن  VBSمیشود ،انجام شد .باال بردن
سرعت سویچ نیز در هر دو پیشنهاد با بایاس بدنه به وسیلهی
یک ولتاژ مثبت ،که ولتاژ آستانه را کاهش میدهد ،انجام شد .با
توجه به سرعت باالی سویچهای پیشنهادی ،میتوان از آنها در
کاربردهایی که نیاز به سرعت باالیی دارند ،مثل مخابرات نوری
و سیستمهای مخابراتی دیگر استفاده کرد.

Spurious -free dynamic range 10
Nyquist 11
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