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مدلسازی و کالیبرهسازی مبنای خطی و غیرخطی بهره طبقات در مبدلهای آنالوگ به
دیجیتال خط لوله با استفاده از یک الگوریتم همبستگی اصالح شده
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چکیده
عناصر مجتمعسازی شده در فرآيند ساخت مدار مجتمع کنونی ،اغلب غیرخطی بوده و امکان
دستیابی به تقارن کامل ساختاری را با مشکل مواجه میکنند .بدون استفاده از يک الگوريتم
کالیبرهسازی مناسب ،اين مسأله باعث محدود شدن دقت تبديل مبدلهای آنالوگ به ديجیتال
خط لوله میشود که عمدتاً قابل قبول نمیباشد .در اين شرايط ،حداقل بايد به میزان اختالف
تعداد بیتهای قابل دستیابی و تعداد بیتهای مورد نیاز ،از طبقات ابتدايی مبدل کالیبرهسازی
نمود .اين مقاله ،به مدلسازی خطای بهره طبقات در مبدلهای آنالوگ به ديجیتال خط لوله
میپردازد .سپس روش نوينی بهمنظور تخمین و کالیبرهسازی مبنای غیرخطی خطا در طبقات
ابتدايی ارائه میشود .قابلیت روش مورد نظر ،در افزايش تعداد بیت مؤثر يک مبدل آنالوگ به
ديجیتال  14بیت و با فرکانس نمونهبرداری  ، 65 MS sدر فرآيند ساخت
 0.18 µm CMOSبه اثبات میرسد .پس از کالیبرهسازی ،تعداد بیت مؤثر در فرکانس
نايکويست از  8/1بیت به  13/4بیت به افزايش میيابد.

 -1مقدمه
مبدل آنالوگ به ديجیتال ،يکی از بلوکهای پايه و اساسی
در طراحی سیستمهای پردازش سیگنالهای الکترونیکی
محسوب میشوند [ .]1اين مبدلها معموالً با استفاده از
ترانزيستورهای ماسفت [ ]2-3و به صورت مجتمع پیاده
سازی شده و قادر هستند که سیگنال آنالوگ را به طور
مستقیم به سیگنال ديجیتال معادل تبديل کنند .در
وضعیتی که دقت و فرکانس نمونهبرداری هر دو مهم
هستند ،يکی از گزينههای اصلی در پیادهسازی مبدل
آنالوگ به ديجیتال ،آرايش خط لوله است [ .]4-5شکل
(-1الف) بلوک دياگرام ساختاری يک مبدل آنالوگ به
ديجیتال خط لوله را نشان میدهد .اين ساختار از  nطبقه
پشت سر هم تشکیل شده است که هر طبقه خود شامل
يک زيرمبدل آنالوگ به ديجیتال  A/Dبا دقت پايین (شامل
يک يا چند مقايسهکننده) ،زيرمبدل ديجیتال به آنالوگ
 D/Aبا دقت پايین ،تفريق کننده آنالوگ ،تقويتکننده G
و نمونهبردار  S/Hاست .در تحقق مداری اين ساختار،

زيرمبدل ديجیتال به آنالوگ ،تفريق کننده آنالوگ ،تقويت
کننده و نمونهبردار همگی توسط يک بلوک پايه به نام مبدل
ديجیتال به آنالوگ ضرب کننده ( )MDACقابل پیاده
سازی است [ .]6اين بلوک متشکل از يک تقويتکننده و
مجموعهای از خازنها و ترانزيستورها است .مبدل آنالوگ
به ديجیتال موجود در ورودی هر طبقه ،شامل تعدادی
مقايسهکننده است که با آرايشی از ترانزيستورها پیادهسازی
میشود [.]6
در هر طبقه ،تخمینی از ورودی با دقت پايین توسط مبدل
آنالوگ به ديجیتال تهیه شده و به کدهای ديجیتال تبديل
میشود .نتیجه اين تبديل ،سپس توسط  D/Aبه سیگنال
آنالوگ تبديل شده و با استفاده از تفريقکننده از سیگنال
ورودی کم میشود .سیگنال باقیمانده در خروجی طبقه،
نماينده نويز کوانتیزاسیون ناشی از تبديل آنالوگ به
ديجیتال سیگنال ورودی با دقت پايین است .اين سیگنال،
سپس توسط تقويتکننده داخلی تقويت شده و به منظور
افزايش تعداد بیت مبدل به طبقات بعدی ارسال میشود .از

* .پست الکترونیک نويسنده مسئولh.aminzadeh@pnum.ac.ir :

 .1دانشیار ،دانشکده مهندسی برق ،دانشگاه پیامنور  ،تهران ،ايران
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مزايای اين ساختار ،قابلیت آن در پردازش نمونههای متعدد
به صورت همزمان است به طوری که وقتی طبقهای در حال

خصوص ،مدلسازی دقیق رياضی ساختار به منظور
جداسازی فرآيند کالیبرهسازی از عملیات عادی و انجام

تقويت خروجی است ،طبقه پشت سر نمونهبرداری میکند
و برعکس .اين مزيت ،سرعت و نرخ تبديل مبدل را تا حد
زمان مورد نیاز برای پردازش سیگنال در يک طبقه مشخص
افزايش میدهد .در عمل ،به منظور جلوگیری از اعوجاج
اطالعات در اثر اشباع خروجی طبقات ،از دو روش متداول
به نامهای تصحیح آنالوگ خطا و تصحیح ديجیتال خطا
استفاده میشود  .در روش اول ،بهره طبقات کم میشود تا
از اشباع خروجی به دلیل تصمیمگیری اشتباه مقايسه
کنندهها جلوگیری شود [ .]1در نهايت چند طبقه اضافی به
انتهای مبدل افزوده میشود تا کاهش بهره طبقات جبران
شود .در روش دوم ،به تعداد حداقل مقايسهکنندههای

صحیح کالیبراسیون ديجیتال از اهمیت ويژهای برخوردار
است .بیشتر راهکارهای پسزمینه فعلی ،تالش میکنند که
مؤلفه خطی بهره طبقات را پیدا کنند و اين مقدار را در
حوزه ديجیتال اصالح کنند [ .]11-13تنها تعداد انگشت
شماری راهکار کالیبرهسازی ديجیتال پسزمینه هستند که
قادرند مؤلفههای غیرخطی بهره طبقات را نیز کالیبرهسازی
کنند [ 9 ،5-1و  .]14متأسفانه اين روشها بسیار پیچیده
بوده و نیازمند زمان بسیار طوالنی [ 5و  ،]14فرکانس
ساعت باال [ ]6و توقف عملکرد عادی مبدل [ ]9به منظور
انجام عمل کالیبرهسازی هستند.

موجود در طبقات ،به مبدل آنالوگ به ديجیتال داخلی آن
مقايسهکننده اضافه میشود تا با تغییر دادن سطوح مقايسه،
از اشباع خروجی طبقات جلوگیری به عمل آيد .شکل (-1
ب) ،منحنی ورودی – خروجی اصالح شده يک طبقه تک
بیتی (موسوم به طبقه  1/5بیت) را در اين حالت به تصوير
میکشد .به دلیل بار پردازش ديجیتال کمتر ،اين روش از
محبوبیت باالتری نسبت به روش اول برخوردار است هر
چند که به منظور استخراج يک تک بیت ،نیاز به تعداد
مقايسه کننده بیشتر (دو تا به جای يکی) در هر طبقه دارد.
استفاده از راهکار باال ،هر چند که مشکل اشباع خروجی
طبقات را حل میکند اما تعداد بیتهای قابل دستیابی از
مبدل ،همچنان به منابع خطايی از جمله بهره غیردقیق و
غیرخطی طبقات محدود میشود .استفاده از يک راهکار
کالیبراسیون قدرمتند ،عالوه بر افزايش سرعت و دقت
مبدل ،توان مصرفی و پیچیدگی مدارهای آنالوگ آن را نیز
کاهش خواهد داد [ .]8در اين میان ،راهکارهای
کالیبراسیون ديجیتال از اهمیت ويژهای برخوردار هستند
چرا که به طور مستقیم از مزيت مقیاسگذاری مدارهای
ديجیتال در فنآوریهای نانومتری  CMOSاستفاده می
کنند و کالیبرهسازی مبدل را با سرعت باالتر و پايداری
مطلوبی به انجام میرسانند .غالب اين روشها ،به شکل
پیشزمینه پیادهسازی میشوند به اين معنا که به منظور
انجام عمل کالیبرهسازی ،عملکرد عادی مبدل قطع میشود
[ 4و  .]9-10راهکارهای معدودی نیز وجود دارند که عمل
کالیبرهسازی را به صورت پسزمینه و در حین عملکرد
عادی مبدل انجام میدهند [ 5-6و  .]11-14در اين
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شکل  :1بلوک دياگرام ساختاری مبدل خطلوله و تابع انتقال
هر يک از طبقات آن در قالب طبقات  1/5بیتی

در اين مقاله سعی شده است تا با مدلسازی دقیق بهره
طبقات ،الگوريتم کالیبرهسازی پسزمینهای پیشنهاد شود
که به شکل ساده و در کمترين زمان ممکن مؤلفه خطی و
غیرخطی بهره طبقات ابتدايی را مشخص کند و تعداد بیت
های قابل دستیابی مبدل را افزايش دهد .در بخش دوم،
بهره طبقات مدلسازی رياضی و کارآيی اين مدل در
افزايش دقت مبدل بررسی خواهد شد .در بخش سوم ،به
معرفی راهکار کالیبرهسازی پیشنهادی میپردازيم جزئیات
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) Dout  Dn  Dn 1 .ra n 1  Dn  2 .(ra n 1 )(ra n  2

رياضی آن را شرح میدهیم .بخش چهارم کارآيی روش
پیشنهادی را با ارائه نتايج شبیهسازی يک مبدل  14بیت و

()4

با فرکانس  ، 65 MS sدر فرآيند ساخت
 0.18 µm CMOSبه اثبات خواهد رسانید .در نهايت،
بخش پنجم به نتیجهگیری اختصاص میيابد.

با توجه به اينکه ولتاژهای مرجع غیر ايدهآل از طبقهای به
طبقه ديگر متفاوت هستند ،مدلسازی باال تنها در حالتی
صادق است که از ساختار شکل ( )3برای تحقق MDAC

 -2مدلسازي خطاي طبقات
رابطه رياضی مشخصه ايدهآل هر طبقه  1/5بیتی نشان داده
شده در شکل (-1ب) به صورت زير است:
VO  2Vin  D.VREF  2.  Vin  DVREF / 2 

()1

در رابطه باال  VO ، Vinو  ، VREFبه ترتیب نشاندهنده
ولتاژهای ورودی و خروجی طبقه و نیز ولتاژ مرجع مبدل
هستند .اثرات غیر ايدهآلی از قبیل عدم تقارن خازنها و
بهره محدود تقويتکننده عملیاتی ،باعث انحراف بهره

طبقات استفاده کنیم .در اين ساختار ورودی آنالوگ و ولتاژ
مرجع طبقات ،خطای يکسانی را تا خروجی میبینند و اثر
خطای ولتاژ مرجع را میتوان در مبنای طبقات نیز لحاظ
کرد .اين ساختار از لحاظ مدلسازی خطا نسبت به آرايش
 Capacitor Flip-Overمزيت دارد ضمن آنکه از ضريب
فیدبک آن نیز در فاز تقويت باالتر است .در نتیجه میتوان
آن را با پهنای باند و توان مصرفی پايینتر پیادهسازی نمود.

طبقه n

طبقه 2

CS
–

)VO(i

جمالت غیر ايدهآل  i ، iو   iدر اين مدل ،خطاهای
ناشی از عدم تقارن و بهره محدود تقويتکننده را مدلسازی
میکنند .با توجه به اين شکل ،مشخصه ورودی  -خروجی
غیر ايدهآل هر طبقه عبارت است از
()2

VO  1    .  2    .Vi  Di . 1    .VREF 

اين رابطه را میتوان به شکل زير اصالح نمود:
()3

1 


VO  1    .  2    .  Vi  Di .
.VREF 
2





با مقايسه رابطه ( )3با رابطه ( )1و با در نظر گرفتن
) ra  (1   ).(2  به عنوان مبنای غیر ايدهآل طبقات
(به جای مقدار ايدهآل  )2و نیز با در نظر گرفتن
) 2VREF (1  ) / (2  به جای ولتاژ  VREFبه عنوان
ولتاژ مرجع غیر ايدهآل طبقات ،خروجی ديجیتال صحیح از
رابطه زير به دست میآيد:
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)Vin(i

+
فاز نمونه برداری
فاز تقويت

Vin

شکل  :2بلوک دياگرام کاربردی مبدل خط لوله

CS

CF

طبقات از مقدار  2و در نتیجه بروز خطای آنالوگ میشوند.
شکل ( )2بلوک دياگرام کاربردی يک مبدل خط لوله را
نشان میدهد.
طبقه 1

) ...  D1 .(ra n 1 )(ra n  2 )...(ra 2 )(ra1

±0.5Vref,0

شکل  :3مبدل  MDACاستفاده شده در آرايش تک سر و به
صورت Non-Capacitor Flip-over

به منظور کالیبرهسازی طبقات در حالت کلی و در عین حال
بهرهبرداری از رابطه ( ،)4میتوان با تحلیل سیستمی و
تعويض مکانهای ورودی و خروجی طبقات با مکانهای
جديد ،مبنای اصالح شده هر طبقه را به صورت زير به دست
آورد:
()5

 2  i 1 
ra i  1  i  . 1   i  . 

 1  i 1 

در اين رابطه  i 1 ، i 1منابع خطای طبقه  i  1ام
هستند .تنها مسئلهای که در ترکیب رابطههای ( )4و ()5
و تصحیح خطای ناشی از بهره محدود و عدم تقارن خازنها
باقی میماند ،ايجاد افست متغیر با زمان به دلیل تعويض
ظاهری مکانهای ورودی و خروجی طبقات است .اين
مشکل با وجود تصحیح ديجیتال خطا کامال حذف خواهد
شد .با توجه به مدلسازی صورت گرفته ،نحوه پیادهسازی
آنالوگ طبقات ديگر اهمیت نداشته و تنها بايد ضرايب
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مجهول  raدر حوزه ديجیتال و با استفاده از يک الگوريتم
کالیبراسیون مناسب محاسبه شوند .اگرچه مدلسازی تابع

در حدود  3dBو  SFDRرا در حدود  8dBافزايش میدهد.
در اين پژوهش از مدلسازی غیرخطی بهره برای کالیبره

تبديل با در نظر گرفتن عددی ثابت به عنوان مبنای طبقات
تا حد زيادی در تصحیح خطا و افزايش تعداد بیتها مؤثر
است اما با توجه به اينکه بهره  MDACبه دامنه ولتاژ
خروجی نیز وابسته است ،افزايش دقت از حد خاصی فراتر
نمیرود .در حالت کلی ،غیرخطی بودن مبنای طبقات به
عوامل مختلفی بستگی دارد که مهمترين آنها محدود بودن
سرعت واکنش و غیرخطی بودن بهره تقويتکننده است .اثر
سرعت واکنش محدود را میتوان به شکل زير در بهره حالت
دائم مدلسازی نمود:

سازی مبنای طبقه اول استفاده شده است .ضرايب مجهول
 Gو  Bاين طبقه ،با استفاده از يک الگوريتم جديد به دست
آمدهاند .برای طبقات دوم به بعد که از اهمیت کمتری
برخوردار هستند ،تنها از مبنای ثابت استفاده شده است.
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SNDR = 74.13 dB
SFDR = 84.18 dB
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–100

طیفی )(dB

ابتدايی که از اهمیت بیشتری برخوردار هستند ،کاهش داده
و تعداد بیتهای مؤثر ،نسبت سیگنال به نويز و اعوجاج
( )SNDRو بازه پويای بدون مؤلفه های کاذب ()SFDR
را افزايش میدهد.
شکل ( )4طیف فرکانسی خروجی ديجیتال يک مبدل
آنالوگ به ديجیتال خط لوله  14بیت را در فرآيند ساخت
 0.18 µmنشان میدهد .فرکانس نمونه برداری 65 MS s
است و فرکانس سیگنال ورودی بر روی فرکانس نايکويست
تنظیم شده است .شکل (-4الف) استخراج بیتهای
خروجی را در حالتی نشان میدهد که کالیبرهسازی انجام
نشده است .شکل (-4ب) کالیبرهسازی طبقه اول را با بهره
ثابت و شکل (-4ج) کالیبرهسازی طبقه اول را با فرض بهره
غیرخطی طبقه اول و بر اساس رابطه ( )1نشان میدهد.
استفاده از بهره غیرخطی به جای بهره خطی SNDR ،را

طیفی )(dB

()7

 V 
ra  G  B.  O 
 VREF 

دامنه

SNDR = 71.21 dB
SFDR = 76.02 dB

–20
–40

2

دامنه

SNDR = 63.56 dB
SFDR = 64.46 dB
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طیفی )(dB

()6
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 V 
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 VREF 
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(ج)
شکل  :4طیف فرکانسی خروجی يک مبدل خطلوله؛ الف-
بدون کالیبرهسازی ،ب -کالیبرهسازی با فرض مبنای ثابت و ج-
کالیبرهسازی با فرض مبنای متغیر (رابطه (.))1
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 -3الگوریتم پیشنهادي براي یافتن مولفه خطی
و غیرخطی بهره طبقات
همانگونه که در بخش قبل مطرح شد ،مدلسازی مبنای
طبقات با مقدار ثابت روش دقیقی نبوده و باعث محدود
شدن حد باالی تعداد بیت مؤثر مبدل میشود .برای حل
اين مشکل ،در اين پژوهش از مدل رابطه ( )1برای طبقه
اول استفاده نموديم .ارائه يک الگوريتم ساده و قدرتمند به
منظور يافتن و اصالح هر دو پارامتر  Bو  Gاز اهمیت ويژه
ای در استفاده از اين مدل برخوردار است .الگوريتم مورد
نظر بايد در پسزمینه پیادهسازی شود تا سیگنالهای
ورودی و کالیبراسیون به طور همزمان پردازش شوند .با
توجه به اين نکته از يک سیگنال کالیبراسیون تصادفی
استفاده شده است تا اطالعات اصلی صدمه نبینند و بر
مبنای همبستگی سیگنال خروجی با سی گنال اصلی،
ضرايب مجهول مشخص شوند .شکل ( )5سیستم
پیشنهادی در اين پژوهش را به منظور يافتن  Bو  Gو بر
مبنای يک الگوريتم همبستگی نشان میدهد (همه ولتاژها
به  VREFنرمالیزه شدهاند).
طبقات
پشت سر

VO

Vin

+

-

2

G+BVO

D/A

2

G+BVO

A/D
0.25

DO

توان
دو
2

VO

PN

تقسیم کننده ديجیتال

eB eG
شکل  :5سیستم پیشنهادی برای استخراج پارامترهای  Bو G

از طبقه اول

متغیرهای  Gو  Bمقدارهای تخمین زده شده از
پارامترهای  Gو  Bدر حوزه ديجیتال هستند که با کالیبره
سازی مبدل به سوی آنها میل میکنند .در اين ساختار از
رشته تصادفی  PNبرابر با  1که در ضريب ثابت 1 4
ضرب شده است به عنوان سیگنال کالیبراسیون استفاده
میکند .اين سیگنال به ورودی طبقه اول مبدل اعمال شده
و مسیر داخلی بلوک تقويت کننده که شامل مبنای واقعی
طبقه است را طی میکند .سیگنال مورد نظر سپس توسط
طبقات پشت سر کوانتیزه شده و به ديجیتال تبديل می
شود .خروجی ديجیتال حاصل برابر است با:

مجله مدلسازی در مهندسی

1 
1 


DO   Vin  Q N  PN  (G  B.VO2 )   Q N  PN 
4 
4 



(G  B.VO2 )  O N  Vin  G  B.VO2   Q N

()8

1
  G  G    B  B  .VO2   PN
4
2


  G  G    B  B  .VO   O N

در رابطه باال Q N ،معرف نويز کوانتیزاسیون طبقه اول و
 O Nنشاندهنده کلیه منابع نويز تولید شده در طبقات
پشت سر است .اگر حاصل همبستگی خروجی ديجیتال
 DOرا با رشته تصادفی  PNمحاسبه کنیم ،رابطه زير برای
خطای خطی (  ) eGموجود در بهره اصلی به دست میآيد:
()9

1
eG     G  G    B  B  .VO2 
4

با توجه به وابستگی رابطه باال به ولتاژ خروجی طبقه اول،
هرگونه تالشی برای به دست آوردن ضريب ثابت و با خطای
همبستگی حداقل ،از دقت خاصی که به مقدار  Bوابسته
است فراتر نمیرود .توجه به اين نکته ضروری است که
روشهای پیشنهادی قبلی به منظور محاسبه ضرايب مبنای
غیرخطی ،اغلب پیچیده بوده و استفاده از آنها در هر مبدلی
و با هر نوع آرايشی امکانپذير نمیباشد .در مراجع [ 5و ،]1
از دو حالت آماری ممکن در تابع تبديل خروجی MDAC
برای تولید سیگنال تصادفی و به منظور کالیبرهسازی
استفاده شده است .استفاده از آن ،اما تنها به ساختار تک
بیتی  1bit stageو تقويتکنندههای عملیاتی با آرايش
حلقهباز محدود میشود .در مرجع [ ،]6از الگوريتم تصمیم
گیری و اجبار به منظور به دست آوردن ضريب غیرخطی
بهره استفاده شده است .اشکال آن استفاده از ساختار صف
در ورودی مبدل و به منظور آزاد نمودن بازههای زمانی
کالیبراسیون است که عالوه بر مصرف توان اضافی و اشغال
سطح فیزيکی بیشتر ،نويز زيادی را نیز به ورودی مبدل
تحمیل میکند .در الگوريتم پیشنهادی در اين مقاله ،از
نتیجه همبستگی  PNبا خروجی ديجیتال  DO VO2به
منظور به دست آوردن ضريب  Bاستفاده شده است .با توجه
به رابطه ( ،)8نسبت  DO VO2برابر است با

DO 
P  G
 Vi  Q N  N   2  B 
4   VO
VO2 


()10


P  G

  QN  N   2  B 
4   VO
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حاصل همبستگی اين مقدار با  PNعبارت است از

 1  G  G
eB     2   B  B
 4   VO


()11

با فرض اينکه  Gکامال به  Gمیل کرده باشد ،اين رابطه
برابر با مقدار زير خواهد بود:
1
 B  B
4

()12

eB 

لذا میتوان نوشت
B  B  4.e B

()13
در عمل میتوان از دو رابطه زير برای کالیبره کردن ضرايب
 Bو  Gاستفاده کرد:

0

SNDR = 50.03 dB
SFDR = 52.65 dB

در روابط باال  B ،و   Gبه ترتیب اندازه پله به روز رسانی
 Gو  Bهستند .توجه به اين نکته ضروری است که اگر G
کامال به  Gمیل نکرده باشد در رابطه ( )15خطا وجود
خواهد داشت .اما با توجه به اينکه عمالً خطای ناشی از B
بسیار کوچکتر از خطای ناشی از  Gاست بايد به سیستم
اجازه داد تا در ابتدا مقدار تقريبی  Gتا جايی که دقت اجازه
میدهد همگرا شده و سپس از رابطه ( )13بهمنظور همگرا
شدن  Bاستفاده شود .سپس با توجه به مقدار به روز شده

–25

دامنه

()15

D

B[n  1]  B[n]   B  O2  PN 
V
 O


 ، Bبا نگاهی به رابطه ( )11آشکار میشود .در صورتی که
 Gبه مقدار نهايی خود میل نکرده باشد ،در دامنههای
کوچک ورودی جمله اول میتواند بسیار بزرگ شده و باعث
واگرايی  Bگردد .راه حل اين مشکل هنگام پیادهسازی
پسزمینه آن ،حذف تأثیر دامنههای بسیار کوچک در به
روز رسانی  Bاست که البته به کندتر شدن روند کالیبره
سازی منتهی میشود .اين مشکل در کالیبرهسازی به
صورت پیشزمینه وجود ندارد و میتوان دامنه ورودی طبقه
در زير کالیبراسیون را ثابت و برابر با نقطه تصمیمگیری
يکی از مقايسه کنندهها مثالً  VREF 4در نظر گرفت.

–50

طیفی )(dB

()14

G[n  1]  G[n]   G .  DO  PN 

 Bدوباره  Gمحاسبه شده و اين کار تا رسیدن به دقت
مطلوب ادامه يابد .مشکل ديگر اين الگوريتم در همگرايی
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شکل  :6طیف فرکانسی خروجی مبدل در حضور طبقه اول
غیرخطی

جدول  :1مقايسه عملکرد مبدل پیشنهادی با انواع مشابه
ساختار

)]4[ (2003

)]9[ (2009

)]10[ (2014

)]12[ (2017

مبدل پیشنهاد شده

فنآوری ساخت

N/A

90 nm CMOS

0.18µ CMOS

0.18µ CMOS

0.18µ CMOS

قدرت تفکیک

 11بیت

 12بیت

 12بیت

 10بیت

 14بیت

فرکانس نمونهبرداری

N A

200 MS s

65 MS s

100 MS s

65 MS s

نوع کالیبرهسازی

پسزمینه

پیش زمینه

پیش زمینه

پسزمینه

پسزمینه

اصالح مولفه خطی بهره

بلی

بلی

خیر

بلی

بلی

اصالح مولفه غیرخطی بهره

خیر

بلی

خیر

خیر

بلی

)SNDR(dB
)SFDR(dB

102

62

65.4

N A

N A

70
78

72.08

82.48
84.53
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1.995

–0.002

بهره

ضريب

2.000

0.000

–0.004

ثابت )(G

غیرخطی )(B

1.990

–0.006

1.985

–0.008

1.980

2500 3000 3500 4000 4500 5000

1000 1500 2000

500

1.975
0

10000

9000

8000

تکرار
(الف)

تکرار

7000

6000

(ب)

1.9800

–0.0092

بهره

ضريب

1.9805

–0.0088

1.9795

–0.0096

ثابت )(G

غیرخطی )(B

1.9790

–0.0100

1.9785

–0.0104

1.9780

15000

14000

13000

تکرار

12000

–0.010
5000

11000

1.9775
10000

15000

14000

13000

تکرار

12000

11000

–0.0108
10000

(د)
(ج)
شکل  :1چگونگی نشست ضرايب ثابت و غیرخطی بهره در الگوريتم پیشنهادی؛ الف -ضريب ثابت بهره در  5000نمونه اول؛ ب -ضريب
غیرخطی بهره در  5000نمونه دوم؛ ج -ضريب ثابت بهره در  5000نمونه سوم؛ د -ضريب غیرخطی بهره در  5000نمونه چهارم

 -4نتایج شبیهسازي و مقایسه
کارايی مدل و الگوريتم پیشنهادی به کمک شبیهسازی
مورد تصديق قرار گرفت .يک مبدل آنالوگ به ديجیتال خط
لوله با دقت  14بیت و با فرکانس نمونهبرداری 65 MS s
در فرآيند  0.18 µm CMOSشبیهسازی شد و الگوريم
پیشنهاد شده در نرمافزار  MATLABبر روی آن اعمال
گرديد .به منظور بررسی عملکرد صحیح الگوريتم
پیشنهادی ،مبنای طبقه اول غیرخطی و وابسته به ولتاژ
خروجی فرض شدند .با توجه به تعداد بیتهای استخراج
شده از مبدل ،تعداد بیتهای مؤثر در حالت ايدهآل و با
ورودی نايکويست برابر با  14/08بیت به دست آمد .شکل
( )6طیف فرکانسی خروجی ديجیتال مبدل را با ورودی
نايکويست و در حضور مبنای طبقه غیرخطی اول نشان
میدهد .با توجه به  SNDRبه دست آمده ،تعداد بیتهای
مؤثر در ورودی نايکويست از  8/1بیت فراتر نمیرود .لذا
الگوريتم پیشنهادی را بر روی مبدل اعمال نموديم و با به

مجله مدلسازی در مهندسی

دست آوردن بهره ثابت طبقه اول ( )Gو ضريب غیرخطی
بهره ( ،)Bعملکرد مبدل را اصالح نموديم .در ابتدا با
استفاده از رابطه ( ،)14بهره ثابت  5000بار با محاسبه
میزان همبستگی متوسط هر  64نمونه ديجیتال و سیگنال
کالیبراسیون به روز رسانی گرديد .در اين مدت زمان ،ضريب
غیرخطی بهره ثابت نگاه داشته شده و تغییری در مقدار آن
داده نشد.
شکل (-1الف) چگونگی نشست بهره ثابت را در  5000تکرار
اول نشان می دهد .در پايان اين دوره مقدار بهره ثابت G
برابر با  1 /91193به دست آمد .پس از آن 5000 ،بار
ضريب غیرخطی  Bبه روز رسانی شد .شکل (-1ب)
چگونگی نشست اين پارامتر را در  5000تکرار دوم نمايش
میدهد .در پايان اين دوره مقدار  Bبرابر با  -0 /0089به
دست آمد .با توجه به مقدار به روز رسانی شده  ،Bدر مرحله
سوم مجدداً بهره ثابت  5000بار به روز رسانی شد (شکل
(-1ج)) .مقدار آن در پايان اين دوره برابر با 1 /98005
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گرديد .با توجه به اين مقدار ،مجدداً  Bدر  5000تکرار
چهارم به روز رسانی شده و مقدار آن برابر با  -0 /108به

جدول  1عملکرد مبدل پیشنهادی را با ساير مبدلهای
مشابه به همراه مدار کالیبراسیون مقايسه میکند .در

دست آمد .شکل ( )8طیف فرکانسی سیگنال خروجی را
پس از اين چهار مرحله تکرار نشان میدهد .در مقايسه با
عملکرد مبدل قبل از اعمال کالیبراسیون ،افزايش SNDR
قابل توجه بوده و تعداد بیت مؤثر در فرکانس نايکويست ،از
 8/1بیت به  13/4بیت رسیده است .لذا مقادير به دست
آمده پس از اين  20000تکرار ،برای رسیدن به دقت مورد
نیاز  14بیت از مبدل کافی خواهد بود.

مقايسه با ساير مبدلهای موجود در جدول  ،1روش
کالیبرهسازی پیشنهادی به صورت پسزمینه پیادهسازی
شده و قادر است که مؤلفه های خطی و غیرخطی بهره را
به صورت توأم اصالح نمايد.
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دامنه
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 -5نتیجهگیري
در اين مقاله ،قابلیت مدلسازی منابع خطای بهره در
مبدلهای آنالوگ به ديجیتال خط لوله مورد بررسی قرار
گرفت .بر مبنای اين مدل ،روش نوينی مبتنی بر الگوريتم
های همبستگی برای کالیبره نمودن مبنای خطی و
غیرخطی طبقات ارائه شد .نتايج شبیهسازی ،قابلیت اين
روش را در کالیبراسیون بهره طبقات يک مبدل 65 MS s
در فرآيند ساخت  0.18 µm CMOSبه اثبات میرسانند.
پس از نشست ضرايب مربوط به طبقه اول ،تعداد بیتهای
مؤثر مبدل تا حد قابل توجهی بهبود میيابد.

شکل  :8طیف فرکانسی خروجی مبدل پس از اعمال 20000
تکرار روش کالیبراسیون پیشنهادی

 -6مراجع
[ ]1ن .معلمیان ،ا .فرشیدی و م .رضوانی وردوم "تحلیل و طراحی يک چهاربرابر کننده ولتاژ دقیق برای به کارگیری به عنوان تقويت کننده
در مبدلهای حوزه زمان و ولتاژ" ،نشريه مدلسازی در مهندسی ،دوره  ،14شماره  ،45تابستان  ،1395صفحه .123-131
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