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چکیده
در این مقاله یک اسیالتور کنترل شده با ولتاژ( ) VCOدو حالته مبتنی بر سوئیچ تشدید کننده با فیلتر کردن نویز منبع جریان

ارائه شده است .با طراحی یک تشدید کننده دو حالته ،یک نوسان ساز برای دو باند فرکانسی متفاوت بدست آمده است.

همچنین با بکارگیری یک فیلتر نویز برای منابع جریان بایاس ،نویز فاز  VCOکاهش پیدا کرده است .در مدار تشدید کننده

دو حالته با تنظیم مد فرکانسی میتوان بازه فرکانس را تغییر داد که با تنظیم پلهای بوسیله سوئیچهای بانک خازنی و تنظیم

نرم فرکانس توسط ورکتور ،فرکانس در هر دو مد فرکانسی تنظیم می شود .همچنین توسط فیلتر حذف نویز منبع جریان

در هر دو مد فرکانسی ،نویز فاز  VCOبهبود پیدا کرده است VCO .در تکنولوژی  0/18میکرمتر پروسه  CMOSتحلیل و

شبیهسازی شده است ،مدار طراحی شده دو محدوده فرکانسی از  6/27 GHzتا  8/08 GHzو  10/65 GHzتا  13/02 GHzرا
پوشش میدهد .از  VCOشبیهسازی شده نویز فاز  -120 dBc/Hzو  -113/8 dBc/Hzبهترتیب در فرکانس  6/83 GHzو

 10/61 GHzدر آفست  1 MHzبدست آمده است .توان مصرفی با ولتاژ تغذیه 1/5ولت برابر  14/15 mWاست در حالی که

کلیدواژه

ضریب شایستگی مدار طراحی شده بین  -170 dBc/Hzو  -184/31 dBc/Hzمیباشد.

 ،VCOتوان مصرفی ،نویز فاز ،محدوده فرکانسی ،فیلتر نویز.

مقدمه
با توجه به رشد تقاضای سیستمهای بیسیم با کیفیت باال،
طراحی سیستمها و مدارات مجتمع فرکانس باال گسترش یافته
است .یکی از بلوکهای مهم مدارات مجتمع  ،RFاسیالتور
کنترل شده با ولتاژ )VCO(1میباشد .اسیالتورها نقش مهمی
در سیستمهای ارتباطی برای تبدیل فرکانس در فرستنده و
گیرنده و همچنین زمانبندی مدارات دیجیتال دارند .مهمترین
مشخصه برای هر نوسانساز ،نویز فاز همراه با رنج وسیع
تغییرات فرکانسی میباشد ] .[1-3در نوسانسازها یک مصالحه-
ی خاصی بین نویز فاز و توان مصرفی و رنج تغییرات
فرکانس( )FTR2وجود دارد] .[4-6کارهای زیادی برای دستیابی
به نویز فاز کم و رنج تغییرات وسیع فرکانسی در  VCOانجام
شده است .برای مثال در مرجع ] [4از تکنیک دو هسته متفاوت
است فاده شده است که از سه سوئیچ برای تغییر باند فرکانسی
استفاده شده است ،این کار باعث محدود شدن  FTRو نویز فاز
نوسانساز میشود.
Voltage Control Oscillator
)Frequency tuning range (FTR

1

در این مقاله یک تکنیک متفاوت برای دستیابی به رنج تغییرات
وسیع فرکانسی و نویز فاز ارائه شده است VCO .با استفاده از
یک تانک براساس سوئیچ تشدید کننده ،فیلتر حذف نویز منبع
جریان برای بهبود نویز فاز ،خازن ورکتور و بانک خازنی برای
تنظیم فرکانس طراحی شده است .این نوسان ساز دو مد نوسان
در دو بازه فرکانسی متفاوت ارائه میکند که با تنظیم فیدبک
ارائه شده میتوان مد فرکانسی را انتخاب کرد ،بنابراین دو باند
فرکانسی متفاوت با رنج تغییرات وسیع خواهیم داشتVCO .
طراحی شده برای کاربردهای مدار مجتمع در باندهای فرکانسی
 Cو  Xمناسب میباشد .این کار در تکنولوژی 0/18µm CMOS
طراحی و شبیهسازی شده است .با فیلتر کردن نویز منبع
جریان بایاس ،نویز فاز  -120 dBc/Hzو -113/8 dBc/Hz
بترتیب در فرکانس  6/83 GHzو  10/61 GHzدر آفست
 1MHzبدست آمده است .با استفاده از فیلتر حذف نویز منبع
جریان بهبود قابل مالحظهای در نویز فاز حاصل شده است.
ادامه این مقاله به شرح زیر است :در ادامه به بررسی ساختار
 VCOو شرایط راهاندازی آن خواهیم پرداخت .در بخش بعدی
منابع نویز که بر روی نویز فاز  VCOاثر میگذارند ،توضیح داده

2
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میشوند؛ سرانجام در بخش آخر به تحلیل نتایج شبیهسازی
بدست آمده و مقایسه آن با کارهای دیگران خواهیم پرداخت.

 L1و  )L2و خازنهای ورکتور بستگی دارند .از دو ترانزیستور
 M1و  M2برای تولید مقاومت منفی جهت حذف تلفات تانک
 LCاستفاده شده است .فیلتر  LTو  CTبرای حذف نویز منابع
جریان بکار برده شده است .از بافر برای هدایت سیگنال
خروجی هسته  VCOبه خروجی نهایی و از ورکتور برای
تنظیم فرکانس استفاده شده است.
اولین قدم در طراحی  ،VCOانتخاب تشدیدکننده مناسب است
تا بتواند کارایی خوبی داشته باشد ،برای این کار از دو سلف
تزویج استفاده شده است .همچنین با خاموش و روشن کردن
ترانزیستور  M6باند فرکانسی مورد نظر را انتخاب میکنیم .به
طوری که باند فرکانسی باال از ترکیب دو تشدید کننده و باند
فرکانسی پایین از یک تشدید کننده حاصل میشود ،بنابراین
دو باند فرکانس با نویز فاز مناسب بدست میآید.
تحلیل فرکانس نوسان و شرایط راه اندازی
شکل  2یک تشدید کننده مبتنی بر ترانسفورماتور را نشان می-
دهد .در هر دوره نوسان ،انرژی تلف شده در دو پورت توسط
یک ترارسانایی4که در مسیر فیدبک قرار گرفته است ،بازسازی
میشود .شرایط راه اندازی بصورت زیر بیان میشود ][7
()1

شکل  .1مدار  VCOپیشنهادی.

رابطه فوق دو حالت ممکن برای نوسان ( 𝐿𝐿𝜔𝜔 و  )𝜔𝜔Hرا فراهم
میکند .فرکانس نوسان برای هر دو باند بصورت زیر تعریف
میشود][8
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میباشند C1 .و  C2به ترتیب مقدار خازنهای پارازیتی
ترانزیستورها ،ورکتور اولیه و ثانویه میباشند .در این کار عالوه
بر استفاده از ورکتور برای تنظیم نرم فرکانس ،از یک بانک
خازنی نیز برای تنظیم گسسته فرکانس استفاده شده است.
شکل  3بانک خازنی برای تانک  LCرا نشان میدهد .در این
شکل  8الگوی مختلف برای سوئیچهای  SW2 ،SW1و SW3
وجود دارد که توسط آن میتوان مقادیر متفاوت خازنهای
مورد نیاز برای تشدید کننده را تنظیم کرد.
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مدار پیشنهادی در شکل  1نشان داده شده است .در این مقاله
از تئوری اسیالتورهای دو باند3و روش حذف نویز منبع جریان
برای طراحی  VCOاستفاده شده است .با این کار دو فرکانس
نوسان در دو بازه فرکانسی متفاوت ایجاد شده است .مقدار
فرکانسهای نوسان به مقدار ضریب تزویج ( ،)Kمقدار سلفها (
Dual-band
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برای داشتن نویز فلیکر کم باید ترانزیستورهایی با مساحت باال
طراحی کنیم ،ولی افزایش پهنای ترانزیستورها باعث افزایش
خازنهای پارازیتی میشود .همچنین مقدار پهنای ترانزیستورها
را باید طوری انتخاب کنیم که بتواند مقاومت منفی مورد نظر
برای راهاندازی را فراهم سازد .در نتیجه در انتخاب اندازه
ترانزیستورها باید مصالحهای بین نویز فاز و شرایط راهاندازی
انجام شود.

شکل .2اسیالتور دو پورتی.

نویز فاز
المانهای مختلف  VCOتأثیر بهسزایی بر روی نویز فاز مدار
دارند .کارایی یک اسیالتور با پارامترهایی مثل نویز فاز ،رنج
تنظیم فرکانس و توان آن سنجیده میشود .برای بدست آوردن
نویز در اطراف فرکانس حامل ،باید کلیه منابع نویز در مدار
اسیالتور شناسایی شوند ،از عمل سوئیچینگ زوج تفاضلی می-
توان برای درک انتقال فرکانس نویز استفاده کرد] .[9سه منبع
مهم نویز که در ایجاد نویز فاز دخیل هستند ،عبارتند از]:[10

شکل .3نمای کلی از بانک خازنی.

با توجه به محدودیت  Cmax/Cminورکتور و خازنهای پارازیتی
ترانزیستور  ،CMosمحدوده تغییرات فرکانسی محدود میشود.
محدوده تغییرات  VCOبصورت زیر حاصل میشود:
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که 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝐶𝐶 زمانی اتفاق میافتد که مقدار خازن ورکتور ماکزیمم
و همه سوئیچهای بانک خازنی خاموش باشند
( ،)SW1 SW2 SW3= 000همچنین 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝐶𝐶 موقعی اتفاق میافتد
که خازن ورکتور مینیمم و همه سوئیچهای بانک خازنی وصل
باشند(.)SW1 SW2 SW3=111
با توجه به رابطه  1شرایط راه اندازی بصورت زیر بیان میشود.
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که  Q1و  Q2ضریب کیفیت اولیه و ثانویه سلف میباشند ،با
توجه به رابطه باال دو ترارسانایی برای دو فرکانس  ω = 𝜔𝜔Lو
𝐻𝐻𝜔𝜔 =  ωایجاد میشود.
با توجه به ترارسانایی بدست آمده در رابطه  ،4مقدار سایز
ترانزیستورهای  M1,2بصورت زیر بیان میشوند:
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در این طراحی برای برقراری شرایط راهاندازی ،مقدار
 W/Lبرابر  25µm/18µmانتخاب شده است .با توجه به اینکه
نویز فلیکر با عرض ترانزیستورها ( )Wنسبت عکس دارد ،برای
کاهش نویز فلیکر ،سطح ترانزیستور باید افزایش یابد .بنابراین



نویز تانک



نویز منبع جریان



نویز زوج تفاضلی

نویز تانک
نویز حرارتی توسط مقاومت  R pبوسیله تشدید کننده بوجود
میآید .این نویز توسط ضربههایی که در  2𝜔𝜔0تکرار میشوند،
نمونهبرداری میشود .از اینرو نویز حرارتی در  3𝜔𝜔0 ، 𝜔𝜔0و ...
ظاهر میشود .با تنظیم تانک ،نویز حرارتی در 3𝜔𝜔0حذف می-
شود و تنها نویز حرارتی در فرکانس  𝜔𝜔0باقی میماند؛ بنابراین
تنها اجزای نویز در حوالی  𝜔𝜔0مهم هستند.
نویز زوج تفاضلی

برای نشان دادن اینکه چگونه نویز سفید در زوج تفاضلی  M1و
 M2با نرخ  2𝜔𝜔0نمونهبرداری میشود ،باید زمان سوئیچینگ را
محدود در نظر بگیریم .این موضوع به این علت است که بر
خالف نویز تشدید کننده ،نویز زوج تفاضلی به دلیل نبود فیلتر،
مولفههای فراوانی در کل طیف دارد .در نتیجه نمونه برداری با
استفاده از قطار ضربه ،نویز زوج تفاضلی را به اطراف فرکانس
حامل منتقل میکند .همپوشانی نویز نیز به عرض دوره نمونه-
برداری وابسته است ،به طوری که هرچه دوره نمونه برداری
کوچکتر باشد ،پهنای باند نمونهبرداری بیشتر خواهد بود .نویز
زوج تفاضلی با ترارسانایی نسبت عکس دارد .از طرفی هرچه
ترارسانایی بیشتر باشد ،پهنای باند نیز بیشتر خواهد بود.
درنتیجه ،به منظور کاهش اثر این نویز ،باید دوره نمونه برداری
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را تا حد ممکن پایین در نظر گرفت؛ به عبارت دیگر،
ترانزیستورها باید با حداکثر سرعت ممکن سوئیچ شوند.
نویز فلیکر ،که میتوان آن را به صورت منبع ولتاژ تصادفی در
بخش گیت زوج تفاضلی مدل کرد ،سبب ایجاد عدم تعادل در
زوج تفاضلی میشود .همانطور که در باال اشاره شد ،این نویز
مجدداً شکل موج ولتاژ  2𝜔𝜔0را در قسمت انتهایی آن مدوله
میکند .این موضوع سبب ایجاد جریان نویزی در خازن گره
بایاس میشود که متناسب با مقدار خازن گره دم5است .این
جریان بوسیله مکانیزمی که مشابه نویز حرارتی منبع جریان
بایاس است به فرکانس  𝜔𝜔0منتقل میشود].[11

در بسیاری از طراحیها برای اینکه وابستگی جریان بایاس مدار
به المانهای مدار ،دما و تحریکپذیری را کاهش دهند ،از یک
منبع جریان در گره دم استفاده میکنند .منبع جریان دو
وظیفه اصلی در اسیالتورهای  LCدارند :جریان بایاس را تنظیم
میکند ،همچنین یک امپدانس زیاد سری با سوئیچهای FET
ایجاد میکند .البته منبع جریان مشکالتی را هم ایجاد میکند،
زیرا منبع جریان بایاس مهمترین منبع نویز فلیکر در
اسیالتورهای زوج ضربدری  LCمیباشد .مطابق رابطه  6نویز
منبع جریان بایاس در  2𝜔𝜔0با ضرب شدن در فرکانسهای ،𝜔𝜔0
 3𝜔𝜔0و ...با دامنه I0/3بصورت باندهای کناری به  𝜔𝜔0منتقل می-
شود.

در نوسانسازها معموال یک منبع جریان بایاس به کار میرود
تا حساسیت به ولتاژ تغذیه کم شود .در شکل  In ،4مبین نویز
منبع جریان  ،Issشامل نویز فلیکر نزدیک به فرکانس صفر،
نویز حرارتی حول فرکانس نوسان  𝜔𝜔0و نویز حرارتی حول 2𝜔𝜔0
میباشد .ترانزیستورهای  M1و  M2بطور متناوب قطع و وصل
میشوند و  In + Issرا از یک طرف زوج به طرف دیگر می-
چرخانند ،بنابراین بصورت مخلوط کننده عمل میکنند.
هارمونیکهای  5𝜔𝜔0 ،3𝜔𝜔0 ، 𝜔𝜔0و  ...موج مربعی ،با نویز  Inحول
 𝜔𝜔0مخلوط شده ،در نتیجه عاملهای نویز در فرکانسهای ،0
 4𝜔𝜔0 ،2𝜔𝜔0و  ...قرار میگیرند .نویز ایجاد شده حول  2𝜔𝜔0تاثیر
زیادی در مدار دارد .مؤلفهی نویز که اندکی پایینتر از 2𝜔𝜔0
قرار دارند ،با هارمونیکهای اول و سوم موج مربعی مخلوط
شده ،در نتیجه نویز منبع اندکی پایینتر و باالتر از  𝜔𝜔0قرار
میگیرد].[12

𝑡𝑡 )𝜔𝜔∆ 𝐼𝐼𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜔𝜔0 𝑡𝑡𝐼𝐼0 cos(2𝜔𝜔0 −
−1
𝑡𝑡 )𝜔𝜔∆ + cos(3𝜔𝜔0 𝑡𝑡) 𝐼𝐼0 cos(2𝜔𝜔0 −

نویز منبع جریان بایاس

()6

3

در نتیجه باندهای کناری  PMبصورت زیر بدست میآیند:
()7

𝐼𝐼

⋯ cos(𝜔𝜔0 + ∆𝜔𝜔) 𝑡𝑡 − 0 cos(𝜔𝜔0 − ∆𝜔𝜔0 ) 𝑡𝑡 +
3

𝐼𝐼0
3

= 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝐼𝐼

توسط مجموع تمام توانهای باندهای کناری ،عبارت زیر برای
محاسبه نویز فاز ناشی از منبع جریان بایاس حاصل می-
شود]:[13
()8

]2

𝜔𝜔0

[

2
̅̅̅ 𝜋𝜋2
𝑛𝑛𝐼𝐼

𝜔𝜔∆𝑄𝑄2 2
𝑠𝑠𝑠𝑠𝐼𝐼16

= )𝜔𝜔∆(𝑠𝑠

که  Inنویز منبع جریان Iss ،جریان بایاس 𝜔𝜔0 ،فرکانس نوسان،
 ∆ωفرکانس آفست و  Qضریب کیفیت تانک میباشد.
برای درک بهتر انتقال نویز منبع جریان به فرکانس مرکزی،
ولتاژ خروجی  VCOرا بصورت زیر در نظر میگیریم:
()9

)𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑉𝑉 ∫ 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝐾𝐾 𝑉𝑉𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 (𝑡𝑡) = 𝑉𝑉0 cos(𝜔𝜔0 𝑡𝑡 +

ولتاژ  Vtuneمتناسب با سطح ولتاژ حالت مشترک خروجی تغییر
میکند .تغییرات ولتاژ مد مشترک خروجی به صورت زیر
تعریف میشود:
()10

2

اگر تغییرات ولتاژ مد مشترک را در جهت مخالف برای
بیان کنیم ،میتوان ولتاژ خروجی را بصورت زیر بیان کرد:

شکل .4نوسانساز دارای منبع جریان بایاس نویزدار.

()11

18

𝑙𝑙𝑟𝑟

)in (t

= 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑉𝑉∆

Tail

5

)𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑙𝑙𝑟𝑟

)in (t
2

Vtune

∫ 𝑂𝑂𝑉𝑉𝑉𝑉𝐾𝐾 𝑉𝑉𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 (𝑡𝑡) = 𝑉𝑉0 cos(𝜔𝜔0 𝑡𝑡 +

عباس نصری

اگر جمله دوم داخل پرانتز خیلی کوچکتر از  1رادیان باشد،
داریم:
()12

𝑡𝑡 (∫ in (t) 𝑑𝑑𝑑𝑑)) 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝜔𝜔0

𝑙𝑙𝑟𝑟 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝐾𝐾
2

𝑉𝑉𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 (𝑡𝑡) ≈ 𝑉𝑉0 cos𝜔𝜔0 𝑡𝑡 − 𝑉𝑉0

همانطور که در شکل  5مشخص است ،در حالتی که از فیلتر
حذف نویز منبع جریان به همراه انتخاب صحیح سایز ورکتور و
سوئیچهای بانک خازنی ،نویز فاز در فرکانس  6/83 GHzدر
آفست  1MHzحدود  26/5 dBبهبود پیدا کرده است.

از رابطه  12کامال مشخص است که نویز ) in (tبه حوالی
انتقال داده شده است .معادله کلی برای محاسبه نویز فاز
بصورت زیر ارائه میشود:
𝜔𝜔0

()13

𝐾𝐾𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑛𝑛 2

} )

𝑚𝑚𝜔𝜔𝐿𝐿𝐿𝐿𝐾𝐾2

( )] +

𝑐𝑐𝜔𝜔

𝑚𝑚𝜔𝜔

(1 +

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 2
2𝑃𝑃0

[ )

𝜔𝜔0

𝑚𝑚𝜔𝜔𝑄𝑄2

({𝐿𝐿(𝜔𝜔𝑚𝑚 ) = 10log

که  𝜔𝜔mمبین فرکانس آفست حول فرکانس مرکزی  𝜔𝜔0است و
 𝐾𝐾LCیک وابستگی ثابت با مقادیر  Lو  Cتانک دارد 𝜔𝜔c .فرکانس
گوشه نویز فلیکر میباشد 𝑃𝑃n ،توان تولید شده توسط 𝑉𝑉n ،VCO
نویز ولتاژ Q ،ضریب کیفیت تانک K ،ثابت بولتزمن و  Tدما
برحسب کلوین میباشد .در معادله  13نویز فاز بصورت
 dBc/Hzبیان میشود ].[14-15
 Fیک پارامتر تجربی است که نویز حرارتی و نویز فلیکر
ترانزیستور را نشان میدهد .مقدار  Fمعموال بصورت زیر تعریف
میشود:
()14

𝑅𝑅 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑔𝑔𝛾𝛾 + 𝐾𝐾2

𝑅𝑅 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝐼𝐼𝛾𝛾 𝐾𝐾1
𝑉𝑉

𝐹𝐹 = 1 +

که  𝐾𝐾1و  𝐾𝐾2اعداد ثابت هستند 𝛾𝛾 ،ضریب نویز ترانزیستورها
است 𝑅𝑅 ،مقاوت معادل تانک میباشد و 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑔𝑔 ترارسانایی
ترانزیستور منبع جریان میباشد.
سادهترین راه حل برای از بین بردن نویز منبع جریان این است
که منبع جریان بایاس را حذف کرد و گره دم را مستقیم به
زمین وصل کرد؛ ولی مشکل این روش این است که کنترل
زیادی روی توان مصرفی نداریم و همچنین جریان بایاس
بشدت به تغییرات ولتاژ تغذیه حساس میباشد .مطابق شکل 1
راه حل دیگر برای از بین بردن نویز منبع جریان در ،2ω0
استفاده از یک خازن بزرگ ( )CTموازی با منبع جریان میباشد
] .[16با اضافه کردن خازن ،نویز منبع جریان به زمین منتقل
میشود؛ ولی در صورتی که ترانزیستورها در حالت نوسان وارد
ناحیه ترایودی شوند ،باعث کاهش ضریب کیفیت تانک شده که
این کار نویز فاز را افزایش میدهد .برای اینکه نویز منبع جریان
را حذف کرده و از کاهش ضریب کیفیت جلوگیری کنیم ،می-
توان از یک سلف ( )LTبین منبع جریان و گره دم به صورت
سری استفاده کرد .در این حالت باید مقدار سلف را طوری
انتخاب کرد که با خازنهای پارازیتی دم در  2ω0نوسان کند.
نتایج شبیهسازی نویز فاز برحسب فرکانس آفست برای دو
حالت بدون فیلتر و با فیلتر در شکل  5نشان داده میشود.

شکل  .5نویز فاز مدار در حالت بدون فیلتر و با فیلتر.

نتایج شبیهسازی
اسیالتور کنترل شده با ولتاژ  LCدر تکنولوژی
 TSMC RF CMOS 0.18µmشبیه سازی شده است .شکل 6
تصویر جانشانی مدار را نشان میدهد .همانطور که مشاهده
میشود عمده فضای آی سی توسط سلفها اشغال شده است.
شکل  7محدوده فرکانس خروجی برحسب تغییرات ولتاژ Vtune
به ازای تغییرات بانک خازنی را نشان میدهد .همانطور که در
شکل  7مشخص است به ازای تغییرات ولتاژ از  0تا  1/5ولت
دو بازه فرکانسی از  6/27 GHzتا  8/05 GHzبرای کاربردهای
باند  Cو بازه فرکانسی  10/65 GHzتا  13/02 GHzبرای
کاربردهای باند  Xبدست میآید .در حالتی که  VCOدر مد یک
قرار دارد (یعنی ترانزیستور  M6وصل است) و زمانی که همه
سوئیچهای بانک خازنی هسته  VCOکه در شکل  3نشان داده
شده است قطع باشند ( ،)SW1 SW2 SW3= 000به ازای
تغییرات  Vtuneاز  0تا  1/5ولت ،فرکانس از  6/27 GHzتا
 6/83 GHzتغییر میکند؛ در این حالت هنگامی که همه
سوئیچهای بانک خازنی وصل باشند (،)SW1 SW2 SW3= 111
بازه تغییرات فرکانس از  7/13 GHzتا  8/05 GHzمیباشد .به
ازای سایر حالتهای سوئیچ خازنی ،مقادیر دیگر رنج فرکانسی
حاصل میشود .همچنین در حالتی که  VCOدر مد دو قرار
دارد ( یعنی ترانزیستور  M6قطع است) وقتی که همه سوئیچها
قطع هستند فرکانس از  11/66 GHzتا  13/02 GHzتغییرات
دارد ،ولی اگر همه خازنها وارد مدار شوند ،بازه تغییرات
فرکانس از  10/65 GHzتا  12/16 GHzاست .شکل  8طیف
فصلنـامه صنـايع الكترونيـك دوره  8شمـاره  2-تابستان 1396
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طراحی یک  VCOدو حالته پهن باند با فیلترینگ نویز در تکنولوژی  0 / 18میکرو متر

توان خروجی برای فرکانس مرکزی  6/83 GHzرا نشان می-
دهد .مقدار توان خروجی برابر  9/9 dBmمیباشد.
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شکل  .8طیف توان خروجی برحسب .Vtune

𝐿𝐿m1
سلف
 1.000MHzهای 1,2
=noisefreq

خازن ها و المان های اکتیو

vout2.pnmx=-120.0 dBc
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شکل  .6جانشانی مدار ارائه شده.

vout2.pnmx, dBc
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-140
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1E7

1E6

1E5

noisefreq, Hz

شکل  .9نویز فاز برحسب فرکانس آفست.

شکل  .7محدوده تغییرات فرکانس خروجی برحسب  Vtuneدر  8بیت.

شکل  9نویز فاز برحسب فرکانس آفست در دو فرکانس نوسان
 6/83 GHzو  10/61 GHzرا نشان میدهد .یک نویز فاز
 -120 dBc/Hzو  -113/8 dBc/Hzبهترتیب در فرکانس
 6/83 GHzو  10/61 GHzدر آفست  1 MHzبدست میآید.
مقدار نویز فاز در محدوده کاری دو باند فرکانسی  VCOبین
 -100 dBc/Hzتا  -120 dBc/Hzتغییر میکند.

20

پارامترهایی مانند دما و تغییرات ولتاژ تغذیه ،کارایی  VCOرا
تحت تأثیر قرار میدهند .شکل  10نویز فاز و فرکانس شبیه-
سازی شده بر حسب تغییرات ولتاژ تغذیه را نشان میدهد.
همانطور که مشاهده میشود تغییرات فرکانس و نویز فاز بر
حسب تغییرات ولتاژ تغذیه خیلی ناچیز است .همانطور که در
شکل  11مشاهده میشود ،با تغییر دما از  -25تا  100درجه
سانتی گراد نویز فاز در فرکانس مرکزی  6/83 GHzدر آفست
 1MHzاز  -116/6 dBc/Hzتا  -121/32 dBc/Hzتغییر می-
کند ،همچنین فرکانس نوسان خروجی به ازای تغییرات دمایی،
پایداری خوبی دارد.
شکل  12و  13به ترتیب تغییرات فرکانس نوسان و نویز فاز را
با آنالیز مونت کارلو که شامل  50نمونه در فرکانس مرکزی
 6/83 GHzاست را نشان میدهد .همان طور که شکل 12
نشان میدهد فرکانس نوسان خروجی طراحی شده ،پایداری
خوبی دارد.
بعالوه ،شکل  13نشان میدهد که تغییرات نویز فاز به ازای 50
نمونه از  -119/31 dBc/Hzتا  -120/78 dBc/Hzمیباشد.
همچنین در شکل  14شبیهسازی در کرنر پراسسهای SS ،FF
و حالت عادی نشان داده شده است .شکل  14شبیهسازی نویز

عباس نصری
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شکل  .13تغییرات نویز فاز با شبیه سازی مونت کارلو به ازای  50نمونه.
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شکل  .10نویز فاز و فرکانس شبیه سازی شده بر حسب تغییرات ولتاژ تغذیه.
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شکل  .11نویز فاز و فرکانس شبیه سازی شده بر حسب تغییرات دما.
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شکل  .12تغییرات فرکانس نوسان با شبیه سازی مونت کارلو به ازای 50
نمونه.
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برای مقایسه کارایی  VCOبا کارهای دیگران ،پارامتر ضریب
شایستگی( )FOMاستفاده شده است؛  FOMبصورت زیر تعریف
میشود:

vout2.pnmx

-116

1E6

1E4

1E3

شکل  .14منحنیهای نویز فاز بدست آمده در تحلیل گوشههای فرآیند.
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فاز مدار  VCOطراحی شده در حالتهای مختلف گوشههای
پروسه و حالت نرمال شبیهسازی شده است .در حالت نرمال
فرکانس  6/83 GHzبا نویز فاز  -120dBc/Hzدر فرکانس
آفست  1MHzبدست آمده است .در گوشه  SSو  FFبه ترتیب
فرکانس  6/76 GHzبا نویز فاز  -117/3 dBc/Hzو فرکانس
 6/905 GHzبا نویز فاز  -120/4 dBc/Hzدر فرکانس آفست
 1MHzحاصل شده است.

-119.2

()15

)

𝐷𝐷𝐷𝐷𝑃𝑃

𝑚𝑚𝑚𝑚1

( 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 ) + 10

𝑓𝑓0

( 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝐿𝐿{𝑓𝑓𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 } − 20

𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑓𝑓

که } 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑓𝑓{𝐿𝐿 نویز فاز در فرکانس مرکزی 𝑓𝑓0 ،فرکانس نوسان،
𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑓𝑓 فرکانس آفست و 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑃𝑃 توان مصرفی میباشد .در جدول
 2مقایسه کارایی  VCOبا کارهای دیگران از نظر فرکانس
مرکزی ،نویز فاز و توان مصرفی گزارش داده شده است .مقدار
ضریب شایستگی از  -170 dBc/Hzتا -184/31 dBc/Hz
تغییر میکند .با توجه به جدول  ،2مدار  VCOطراحی شده در
مقایسه با کارهای دیگران دارای درصد تیون ) (TRباال ،نویز فاز
کم و ضریب شایستگی خوبی است .بنابراین در این کار با
طراحی یک  VCOدر دو مد فرکانسی با بکارگیری فیلتر حذف
نویز در منبع جریان و طراحی مناسب اندازه ورکتور و بانک
خازنی یک نویز فاز خوب با توان مصرفی بهینه در هر دو مد
فرکانس بدست آمده است .تحلیل مدار با آنالیز مونت کارلو و
گوشهای فرآیند نشان میدهند که مدار  VCOطراحی شده،
دارای رنج وسیع فرکانسی و نویز فاز کم میباشد.
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 دو حالته در دو بازه فرکانسی متفاوتVCO  یک،در این مقاله
 مدار.با توان مصرفی مناسب و نویز فاز پایین طراحی شده است
 تحلیل وCMOS  میکرومتر در پروسه0/18 در تکنولوژی
 تکنیک رزونانس دوVCO  در طراحی.شبیهسازی شده است
حالته همراه با ورکتور و بانک خازنی برای دستیابی به دو بازه
 همچنین از فیلترینگ. ارائه شده است،فرکانسی متفاوت وسیع
 استفاده شدهVCO نویز منبع جریان برای کاهش نویز فاز
است؛ با بکارگیری فیلتر در منبع جریان بایاس و روشهای دیگر
 بهبود6/83 GHz  در فرکانس26/5 dB بهبود نویز فاز حدود
 و-120 dBc/Hz  طراحی شده دارای نویز فازVCO .یافته است
GHz  و6/83 GHz  بترتیب در فرکانس-113/8 dBc/Hz
 توان مصرفی در ولتاژ تغذیه. میباشد1MHz  در آفست10/61
 طراحی شدهVCO  میباشد؛ همچنین14/15 mW  برابر1/5V
GHz  و8/05 GHz  تا6/27 GHz دو محدوده فرکانسی از
 بطور کلی استفاده از. را پوشش میدهد13/02 GHz  تا10/65
 فیلترینگ نویز منبع جریان و همچنین،رزونانس دو حالته
انتخاب صحیح نوع و ابعاد ورکتور و بانک خازنی باعث دستیابی
.به نویز فاز بهینه با رنج تغییرات وسیع فرکانس شده است

. مقایسه نوسان ساز طراحی شده با کارهای دیگران.2 جدول
نویز فاز
در آفست

مراجع

پروسه

فرکانس
مرکزی
FTR* و

1 MHz
)dBc/Hz(

[1]

0.25-µm
SiGe
BiCMOS

5.7%
9.1

[3]

0.18-µm
CMOS

[6]

توان
مصرفی

ضریب
شایستگی

)mw(

(dBc/Hz)

-126.2
@1MHz

32

-190.5

10.5%
11.05

-110.42
@1MHz

4.1

-185.2

0.18-µm
CMOS

5.5%
11.55

-110.8
@1MHz

8.1

-183

[15]

0.18-µm
CMOS

6.6%
9.3

-121.6
@3MHz

9

-182.6

این
کار

0.18-µm
CMOS

28.38%
7.16
22.25%
11.83

-120
@1MHz
-113.8
@1MHz

19

-184.31

14.15

-183.5

22

عباس نصری

[15] I. R. Chamas and S. Raman, “Analysis and
Design of a CMOS Phasetunable InjectionCoupled LC Quadrature VCO (PTIC-QVCO),”
IEEE J. Solid-State Circuits, vol. 44, no. 3, pp.
784–796, Mar. 2009.
[16] E. Hegazi, H. sjoland, and A. A. Abidi, “A
Filtering Technique to Lower LC Oscillator
Phase Noise,” IEEE J Solid-State Circuits, vol.
36, no. 12, pp. 1921-1930, Dec.2001.

23

1396  تابستان2-  شمـاره8 فصلنـامه صنـايع الكترونيـك دوره
Electronics Industries QuarterlyVol.8No.2 Summer 2017

IEEE J. Solid-State Circuits, vol. 40, no. 5, pp.
1107-1118, May 2005.
[14] N. H. W. Fong, J. -O. Plouchart, N. Zamdmer,
D. Liu, L. F. Wagner, and C. Plett, N. G. Tarr,
“Design of Wide-Band CMOS VCO for
Multiband Wireless LAN Applications, ” IEEE
J. Solid-State Circuits, vol. 38, no. 8, pp.
1333–1342, Jul. 2003.

24

