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 چيي سويلترهاي في ساختار مناسب جهت طراحكي نوشتار نيدر ا :چكيده
 ساختار ني در ايبلوك اصل. ه است شدي معرفنيي در ولتاژ كار پاعي سريخازن

 در.  استعي سراري بس1CMFB  با شبكهيتفاضل  خودصفرشونده تمامريگ انتگرال
 يتفاضل كننده تمام تي تقوي از هر پالس ساعت هر دو خروجيمي ساختار در ننيا
 خاص يژگيو. رنديگ  قرارVCM با سرعت و دقت باال در سطح ولتاژ ستيبا يم

 ستوري نوشتار استفاده از دو ترانزنيشده در ا ي طراحيفاضلت كننده تمام تيتقو
 است كه منجر به كاهش زمان يتفاضل كننده تمام تي هر تقوي در خروجيكمك

گذر  نيي پاي خازنچيي سولتري فكي دهيا نيبا ا. شود ينشست و اغتشاش م
 هي، ولتاژ تغذMHz5  فركانس پالس ساعت.  شده استيساز هي و شبيطراح

 از نوع فوق لتريف.  استCMOS  µm25/0كار رفته ه  بي و تكنولوژولت 2/1
 از يريدر انتها با الگوگ.  استMHz5/0  درجه چهارم با فركانس گذر شف چبي
  .شود ي مي معرفعيسر  وقي نمونه بردار دقكي ساختار نيهم

  
 ولتاژ ي خازنچيي فركانس باال، مدارات سوي خازنچيي سويلترهايف :كليد واژه

  . حالت مشتركدبكي، فنييپا

  قدمهم - 1
 نيي متعارف در كاركرد با ولتاژ پاي خازنچيي سويلترهايدر ف
 در طبقات ايو ( متصل است يها كه به ورود چيي از سويكيكردن  روشن
با مشكل كمبود ولتاژ الزم ) ياتيكننده عمل تي تقوي به خروجيبعد

ز  مرسوم استفاده ايها حل راه.  مواجه استتي گكيتحر جهت
و ] 3[ آپ امپ است چيي سويريو بكارگ] 2[و ] 1[ ولتاژ يها دهنده شيافزا

 مجاز رو به ممي ولتاژ ماكزدي جدكروني مري زيها ي تكنولوژهئبا ارا]. 4[
بردن  جهت باالي به مدارات اضافازي لذا روش اول عالوه بر ن،كاهش است

 ولتاژ مميكز مقدار ماتيتر با محدوددي جديها يولتاژ عمالً در تكنولوژ
 از يشدن بعض  خاموش و روشنلي به دلزي روش ننيدوم. روبرو است

 مقاله از نيدر ا. كاهد ي مياتيكننده عمل تياز سرعت تقو هاستوريترانز
و در ] 5[ شده بود شنهادي كه در ابتدا جهت كاهش آفست پ2AZI ساختار

تار فوق بر اساس ساخ.  استفاده شده استدهي گردهئ ارايبا اصالحات] 6[
 در نيي پاهي در سرعت باال و ولتاژ تغذگذر اني مي خازنچيي سولتريسه ف
   ي همگ هاستوريترانز   فوق  ساختار  در . است  شده هئ ارا ]7[  و  ]6 [ مراجع
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1. Common Mode Feedback 
2. Auto Zeroed Integrator 

  
  . خودصفرشوندهريگ  انتگرالي بلوك اصل: 1شكل 

  
nMOSبه ولتاژ ميمستقري غاي و ميها مستقستوري و سورس همه ترانز 

cmV ولت، 4/0 متصل است، لذا با ولتاژ مرجع V/tnV =0 و ولتاژ  55
 با مشكل مواجه يستوري ترانزچيكردن ه چيي ولت در سو2/1 هيتغذ

 زي ني خروجنگيي سوشي و افزايقي بار تزردهيجهت حذف پد.  بودمينخواه
 يتفاضل بته كاركردن در حالت تمامال. ميبر ي بهره مياز ساختار تفاضل

 نجايا  را به همراه دارد كه درCMFB  شبكهييگو مسئله سرعت پاسخ
شده در مرجع  ي معرفياتيكننده عمل تي شده است زمان نشست تقويسع

كننده، بهبود  تي تقوي در خروجي كمكيستورهايبا استفاده از ترانز] 6[
 تحقق يتنها مناسب براشده در مرجع فوق  هئ مدل ارانيهمچن. ابدي
شده، امكان  هئ در مدل ارايراتييتغ  بانجايگذر است كه در ا اني ميلترهايف

در بخش .  محقق شده استزي نوهي شنيگذر به ا نيي پايلترهايساخت ف
 ياتيكننده عمل تي و تقوAZI بلوك ساده كي به يدوم اشاره مختصر

 كي هئبخش سوم با ارا در. رفته در مدارها شده است كاره  بيتفاضل تمام
 درجه شف چبي لتري فكي يگذر مرتبه چهارم، به مراحل طراح نييمدار پا

بخش پنجم اختصاص . شود ي پرداخته مMHz5 چهارم با فركانس ساعت 
.  برگرفته از ساختار فوق داردقي مدار نمونه بردار دقكي يبه معرف

  . انجام شده استHSPICE افزار  توسط نرميساز هيشب

  خودصفرشونده ريگ انتگرال ياصل بلوك با ييناش آ - 2
 خودصفرشونده يتفاضل  تمامريگ  انتگرالكي ي بلوك اصل1در شكل 

شوند،  يم  روش ساختهني كه به اي خازنچيي سويلترهايدر ف. شود ي مدهيد
با (هم و   پشت سرلتري بسته به درجه فرهايگ  انتگرالني از ايتعداد

 مثال در ي كه برادي داشته باشاديالبته به . درنيگ يقرار م) يي جزيراتييتغ
و  ϕ1 ي جارديگ ي فوق در مدار قرار مريگ  كه بعد از انتگراليريگ انتگرال

ϕ2ي نقش ورودريگ ال انتگرني همي خروجيبه عبارت. شود ي عوض م 
 ريگ  انتگرالليآوردن تابع تبد  بدست را داراست، لذا جهتي بعدريگ انتگرال

  هر  در  را   يخروج  تيوضع  ستيبا يم  زيچ  هر از  قبل   يواقع كاركرد  در  فوق 

 با ي خازنچييشف درجه چهارم سو يگذر چب نيي پالتري فكي يطراح
   ولت2/1 هي خودصفرشونده در ولتاژ تغذريگ ساختار انتگرال

  ي ناوواني ك وپوري هاشمدي امان،يمحمد رشت

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

   ولت2/1 هي خودصفرشونده در ولتاژ تغذريگ  با ساختار انتگرالي خازنچيي درجه چهارم سوشف چبي گذر نيي پالتري فكي يطراح: همكاران و رشتيان

 

179

  
  .ياتي عمليتفاضل كننده تمام تي مدار تقو: 2شكل 

  
 يهر دو ورود ϕ1 در بازه 1در شكل . مي كنيها بررس  از بازهكي

M توسط ياتي عملكننده تيتقو Mو  2  و يشوند و خروج يم قطع 4
M توسط زي نيتايكننده عمل تي تقويورود Mو  6  به هم متصل 8

 يهاورستي اگر از وجود ترانزي حالت حتنيواضح است كه در ا. گردند يم
M ، هر دو CMFB وجود شبكه لي به دلميهم صرف نظر كن M10و  9
 به ذكر است كه الزم.  خواهند بودcmVبرابر با  −outVو  +outV يخروج

 ي ورودنكهيبا توجه به ا.  داردcmVها اشاره به  كل شهي در كلنيزم
 با ريگ  انتگرالكياز ) به جز طبقه اول( در اغلب موارد زي فوق نريگ انتگرال

 inpV يهر دو ورود ϕ2 ي روشن است كه در بازه زماند،يآ يفاز مخالف م
در  ϕ1 يپس در بازه زمان. خواهند بود cmV برابر با ي در روال عادinnVو 
 يشود و در بازه زمان ي مرهيذخ C1 يها  خازني روي مدار ولتاژ ورودنيا

ϕ2 چون cm inn inpV V V= M يهاستورياست و ترانز = 2 ،M 5 ،M  و 4
M  از ولتاژ يندي برآي بازه زمانني در اي هم روشن هستند، ولتاژ خروج7
iC يشده رو رهيذخ  خازن يشده رو رهي و ولتاژ ذخي قبلياز بازه زمان 1
C1 در بازه ميپس اگر فرض كن.  خواهد بودي فعليدر بازه زمان 
ϕ1، inp CM iV V V= + inn  و2 CM iV V V= −  ،ϕ2  و در بازه2

inn inp cmV V V= ) 1( فوق مطابق رگي ل انتگرالي باشد، آنگاه تابع تبد=
  گردد يمحاسبه م
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 بلوك فوق ي فوق در عملكرد مدارريگ  انتگرالليصرف نظر از تابع تبد
  : استري وجود دارد كه به شرح زيخواص مهم

M و M1 يستورهايشخص است سورس ترانز چنانچه م)الف 3 
 هم به ستورهاي ترانزهي سورس بقنيهمچن.  متصل استCMV به ماًيمستق
اند كه با توجه به وجود شبكه   متصلياتيكننده عمل تي تقويها يورود

CMFBدر صورت عدم وجود يحت (ياضلتف  در آپ امپ تمام 
M ي كمكيستورهايترانز .  متصل استCMVبه ولتاژ )  در مدارM10 و 9

 ولت در 4/0 ولت و ولتاژ مرجع را 55/0را  tnVط ي شرانيلذا اگر در بدتر
 در ي ولت مشكل2/1 با ولتاژ ستورهاي ترانزتي گكي تحرم،يريگنظر ب

  .كند ي نمجاديها ا چييعملكرد سو
 ولتاژ زاني ماسفت كامالً مستقل از ميها چيي از سوي ناشيقي بار تزر)ب
 متصل است، CMV به ستورهاي ترانزهي مدار است، چون سورس كليورود

 يها  از بار كانال و خازني ناشيقي بار تزرليه دلشده بجادي ايلذا خطا

 در نيهمچن. شود ي مي خنثيتفاضل سورس در حالت تمام -تي گيتيپاراز
 ساعت و مدارات گنالي سي زمانيها  بازهني بريخأ به وجود تياجي احتنجايا

  .ستي مربوطه نياضاف
 مهم اري مدار بسني در اياتيكننده عمل تي تقويي سرعت پاسخگو)ج

كننده  تي تقوي و خروجي ورودي ولتاژها1 در شكل ϕ1اگر در بازه . ستا
 نرسند عمل فرستادن اطالعات CMV با دقت و سرعت به ياتيعمل
. رديپذ ينم  انجامي به خوبي به طبقه بعدي وروديها شده در خازن رهيذخ
 را توسط ياتيكننده عمل تي تقوي مناسب، خروجيها بازه  ما درنجايدر ا
M ي كمكيستورهايترانز  تا زمان ميكن يمتصل م CMV به M10 و 9

 حال سطح اعوجاج در خروج نينشست را كاهش داده و در ع
  .ميكاهش ده را تياي عمليها هكنند تيتقو
 نشان داده 2 بكار رفته در شكل ياتيكننده عمل تي تقوي مدار داخل)د

 فوق يتايكننده عمل تيتقو. اقتباس شده است] 6[شده است كه از مرجع 
  .اشدب يكننده م تيشامل دو طبقه تقو

M يستورهاي شامل ترانزCMFBشبكه  9 ،M10 ،M12 ،M16 و 
M15يها خازن.  است C3 و C4 در بازه ϕ1 با توجه به آنكه 
 هي تخلM16 است توسط CMV برابر با ياتيكننده عمل تي تقويها يخروج

 قي فوق و از طريها  توسط خازني متوسط خروجϕ2در بازه . شوند يم
M15يها خازن ي، مقدار قبل C6  وC5 مجموعه نيا. كند يالح مرا اص 

 زوج قي از طرC5ولتاژ خازن . كند ي عمل مRC مدار كيدر عمل مشابه 
M يتفاضل  و دهي گردسهيمقا)  ولت است4/0كه ( CMV با ولتاژ M10 و 9
M تا M1 يستورهاي ترانزانيجر . كند ي ممي را به اندازه مناسب تنظ4
 فاز برابر با هي و حاشdb73 حدود ياتي عملدهكنن تي حلقه باز تقونيگ
  .است °53

 مرتبه گذر نييپا لتريف يساز هيشب و يطراح - 3
  يكمك يها چييسو عملكرد يابيارز و چهارم

  گذر نيي پالتري في با مراحل طراحييآشنا 1- 3
 مورد نظر لتري درجه دوم فلتري با پشت سر هم قراردادن دو فنجايدر ا

 با نحوه يي بلوك درجه دوم جهت آشناكي ي لذا بررسشود، يمحقق م
گذر مرتبه  نيي پالتري فكي ي نقشه مدار3شكل .  استيكاركرد مدار كاف

 شده است نشان ي فوق طراحدهيا ي را كه بر مبنايتفاضل دوم تمام
هرتز لوي ك500 لتري مگاهرتز و فركانس گذر ف5فركانس ساعت . دهد يم

 طبقه يها چيي و سوC1، خازن OP0 ياتيكننده عمل تيعملكرد تقو. است
ر تحقق كنند د ي نمونه بردار و نگهدارنده عمل مكي كه همچون يورود

شده در  ي معرفيهالتري مهم است چرا كه در فاريگذر بس نيي پالتريساختار ف
 لتري امكان ساخت فAZI در ساختار ي سريها  وجود خازنليبه دل] 6[
 عملكرد  است كهيا نحوه كار مدار فوق به گونه. گذر وجود ندارد نييپا

 مدار گري ديها  همچون قسمتزي طبقه ننيكار رفته در اه  بيها چييسو
 ميها مستق چيي سوني است چرا كه سورس اي ولتاژ ورودزانيمستقل از م

 ساعت متصل است، لذا گناليشان به س تي و گCMV به ميرمستقي غاي
 از ولتاژ ي آنها تابعيقي و بار تزر(Ron) فوق يها چييمقاومت سو

 ي خروجϕ2 ر بازهشود د ي مدهي د3چه در شكل نچنا. ستين يورود
الزم به ذكر است همچون . كننده برابر با ولتاژ مرجع است تيتقو شيپ

كننده  تيدهنده به تقو ها، كمك چيي سونيابخش قبل دو عدد از 
كننده   معكوسكيكننده مانند  تيتقو شي پϕ1در بازه .  هستنديتفاضل تمام
 لتري فكي تحقق ي برانكهيبا توجه به ا. كند ي واحد عمل منيگبا 
شوند و با  ي ميگذر درجه دوم سر نيي پالتريگذر درجه چهارم، دو ف نييپا
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  .AZIگذر درجه دوم  نيي پالتريف كي مدار : 3 شكل

  

  
 در كي تا پكي ولت پكي با دامنه ينوسي سيگذر به ورود نيي پالتري پاسخ ف: 4 شكل
 .گراد ي درجه سانت60 و 0 هرتز در دو درجه حرارت لوي ك500نس فركا

  
 است، CMV برابر با ϕ2لتر نخست در بازه ي في خروجنكهي به اتيعنا
 نيهمچن. ستي طبقه دوم نلتريكننده در ف تيتقو شي به استفاده از پيازين

چنانچه .  دارندتيها و نه دقت مطلق آنها اهم اومت مقي دقت نسبنجايدر ا
V آپ امپ دوم ي و خروجV1 آپ امپ اول يخروج ) 3(و ) 2( باشد، 2

  .ديآ ي مستده در دو گره فوق ب
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 كه با 3گذر نشان داده شده در شكل  نيي پالتري فليتابع تبد) 4(در 
  .دست آمده، نشان داده شده استه ب) 2(و ) 1(استفاده از 
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 در حوزه الپالس شف چبيگذر درجه چهارم  نيي پالتري فكي يبا طراح
افزار   در نرمµs2/0 يبردار  با زمان نمونهd2C و استفاده از دستور

MATLABمورد نظر در حوزهلتري فلي تابع تبد  (z)تابع . ديآ يدست مه  ب
  .آمده است) 5( مورد نظر در ليتبد
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V z
H z

V z z z

T s
z z

µ

− −

− −

= =
− +

× =
− +

1 2

1 2

89
1 1 566 65

345 21 1 494 839

00
0

0 00
 )5(  

 درجه دوم نشان داده شده در لتري فوق، دو فلتريكردن ف  محققيبرا
 دوم فاقد لتريچنانچه گفته شد ف (رنديگ ي قرار مي به صورت سر3شكل 

 ريبا مقاد) 5( و )4(با استفاده از ). است OP0كننده  تيتقو شيپ
pfi iC C= =1 2 2 ،/ pfcC = 106 ،/ pfC =2 0 61، / pffC C= =1 0 89 
'  طبقه اول ويبرا pfiC =1 1، '

/ pfcC =0 38 ،' pfiC =2 2، 
' '

/ pffC C= =1 0 69 ،'
/ pfC =2  لي طبقه دوم تابع تبدلتري فيبرا 119

 ري اخي در صورت كسرهاz−1جمالت . خواهد بود) 6( مطابق با لتري فيكل
 لتري در عملكرد دامنه فيگذارند و خلل ي م فاز اثريتنها در منحن

  .كنند ينم جاديا
/ /

/ / / /

z z
z z z z

− −

− − − −×
− + − +

1 1

1 2 1 2
88 345

1 1 564 653 1 1 495 84
00 0

0 0  )6(  

  دركي تا پكي ولت پكي با دامنه ينوسي سيپاسخ مدار به ورود
گراد در  ي درجه سانت60 و 0هرتز و در دو درجه حرارت لوي ك500فركانس 

رت فوق  در دو درجه حراي خروجيتطابق نسب.  آمده است4شكل 
  .ست اها  الماني مدار به پارامترهاتيدهنده عدم حساس نشان
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 درجه چهارم شف چبيگذر  نيي پالتري فكي ي پاسخ فركانسي منحنسهي مقا: 5 شكل

  . نوشتارنيشده در ا ي طراحي خازنچيي سولتري فيساز هي شبجيل با نتاآ دهيا
  

  
 يها چييشده و بدون سو  اضافهيها چييشده با سو ي طراحلتري في خروجسهي مقا: 6 شكل

  .كي تا پكي ولت پكي با دامنه ينوسي سيفوق در پاسخ به ورود
  

 ني در چندHSPICEافزار  شده با نرم ي طراحلتري في گذراليتحل
 لتري فنيگراد انجام و گ ي درجه سانت27 در درجه حرارت يفركانس ورود

دست آمده ه  بين زماي خروجدنيرس داريدر هر فركانس پس از به حالت پا
 ي فوق و منحنجي حاصله از ثبت نتاي پاسخ فركانسي منحن5شكل . است

آل را كه با استفاده از  دهي درجه چهارم اشف چبي لتري فكي يانسپاسخ فرك
 مشخصات 1در جدول . دهد ي شده نشان ممي ترسMATLABافزار  نرم
  . فوق نشان داده شده استلتري فيكل

 يشده در خروج  اضافهيها چيي عملكرد سويابي ارز2- 3
  ها كننده تيتقو

 با و تي در دو وضعلتري في فوق خروجيها چيي سويي كارآيابيجهت ارز
 ي خروجنيچنهم.  شده استمي ترس6 در شكل ي كمكيها چييبدون سو
 نيدر ا. شود ي مدهي د7 دو حالت در شكل ني فوق در التري فييتك انتها

 ولت كي زي ني و دامنه ورودزلوهرتي ك500 يدو شكل فركانس ورود
شود زمان نشست با وجود  يچنانچه مشاهده م.  استكي تا پكيپ

زمان نشست به .  استافتهي ي فوق بهبود قابل توجهيستورهايترانز
 فوق در يها چيي و بدون سوns22 ها كمتر از چييبا وجود سو% 5محدوده 

ها   از بازهيكي در نكهي با علم به انجايدر واقع در ا.  استns95 حدود
 كيبرسد، با استفاده از  CMV به ستيبا يها م ندهكن تي تقويخروج

 بازه به ني مربوطه در اي، خروج)nMOS يها ماسفت (يخطريمقاومت غ
شده عالوه بر كاهش زمان   اضافهيها چييسو. گردد يولتاژ مرجع متصل م

 از پالس يمي كم امپدانس در نراي اتصال بسكي جادي الينشست، به دل
   دهد يم اجازه  طراح  به  و  داده  كاهش  را   شاتاغتشا  يعموم سطح  ساعت،

  
 يها چييشده و بدون سو  اضافهيها چييشده با سو ي طراحلتري في خروجسهي مقا: 7 شكل

  .ييانتها  در حالت تككي تا پكي ولت پكي با دامنه ينوسي سيفوق در پاسخ به ورود
  

  .شده يساز هيشب و يطراح لتريف يكل مشخصات :1 جدول
  

   ولت2/1  ولتاژ تغذيه
   ولت4/0  ولتاژ مرجع
  وات  ميلي14/12  توان تلفاتي

ماكزيمم سويينگ بدون اعوجاج در 
   پيك تا پيك2/1  تفاضلي خروجي در حالت تمام

   كيلوهرتز500  فركانس گذر فيلتر
  ز مگاهرت5  )نمونه برداري(فركانس ساعت 

  بل  دسي-8/21   كيلوهرتز800تضعيف در فركانس 
   درجه53  كننده عملياتي حاشيه فاز تقويت

  بل  دسي73  تفاضلي كننده تمام  تقويتdcبهره 
  

به .  دهدشي باند را افزاي، پهناياتيكننده عمل تي فاز تقوهيتا با كاهش حاش
 يج فوق در كاهش سطح اغتشاشات در خرويها چيي اثر سوگريعبارت د

.  استيتفاضل كننده تمام تيساز تقو  جبرانيها  خازنشيمعادل با افزا
با ] 6[شده در  گذر ارائه اني ملتري در فيمركزفركانس ساعت و فركانس 

] 7[ در ،ياتيكننده عمل تيساز تقو  خازن جبرانريي و تنها با تغوهي شنيهم
  .اند دو برابر شده

 از مدهآ بر نگهدارنده و بردار نمونه كي يمعرف - 4
  فوق طرح

 متصل يها چييسو ، وC1، خازن OP0 ياتيكننده عمل تيمجموعه تقو
اند كه   نمونه بردار و نگهدارنده را دادهكي لي تشك3 دو در شكل نيبه ا
 الزم به ذكر است بار.  مدارات باشدگونه ني ساخت اي براييتواند مبنا يم

 است، ي مستقل از ورودي ساختارنيها در چن چيي و مقاومت سويقيتزر
 ساختار همواره ني روشن در ايها  و سورس ماسفتتي گنيچرا كه ولتاژ ب

dd برابر با CMV V−ناوابسته به يقي از بار تزريبخش قابل توجه.  است 
 دهي اتواند يفوق م لذا طرح شود ي حذف مي تفاضلشي در آرايولتاژ ورود

در عمل جهت كاهش بار .  مدارات باشدنگونهي ساخت اي برايمناسب
مقصود  (ي ساختگيستورهاي از پالس ساعت از ترانزي ناشيقيتزر
 متصل به پالس تي گ،ي اصلستوري با عرض نصف ترانزييستورهايترانز

 يستورهايدركنار ترانز)  و سورس متصل به همنيساعت مخالف و در
  .ميا هره برده بياصل

 شده است ي اساس طراحني مدار نمونه بردار كه بر اكي 8در شكل 
 C1  خازني با فاز معكوس روي ولتاژ ورودϕ1 در فاز. شود ي مدهيد

   ولتاژ ϕ2 در فاز. است) -1(با  برابر  كننده  تيتقو بهره  چون   شود، يم  رهيذخ
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  .AZI  بر روشينگهدارنده مبتن  مدار نمونه بردار و: 8 شكل

  

  
 و MHz 2 يبردار  نمونه بردار و نگهدارنده با فركانس نمونهي و ورودي خروج: 9شكل 
  .kHz 200 در فركانس كي تا پكي ولت پكي با دامنه ينوسي سيورود

  
  واحدنيكننده با گ تي تقويدر خروجشده در فاز قبل را  يبردار نمونه
OP1يستورهايترانز.  داشتمي خواه M1 تا M  ي تنها برانجايدر ا 4

 جبران ي برانينچهم. اند كار گرفته شدهه  ناخواسته بيقيكاهش بار تزر
M يها چييمقاومت معادل سو Mو  7 M يها چييسو 8 M و 5 به  6

در فركانس . اند  قرار گرفتهياهملوي پنج كيها  با مقاومتيصورت سر
 و كي تا پكي ولت پكي با دامنه ينوسي سي، ورودMHz2 ساعت 

 در جهي شده كه نتيساز هي مدار شبي، شكل موج خروجkHz200 فركانس 
 شي عامل بازدارنده در مدار فوق جهت افزانيمهمتر.  آمده است9شكل 

 با دقت يها است ول مقاومت) نه مطلق و (ي دقت نسبكيناميدقت و رنج د
 طرح فوق را توان يم] 8[در  µm5  يا با پهنيها  مقاومتيشده برا ارائه
  .كار برده  بيتيب  دهتاليجيالوگ به د آنيها  مبدليبرا

  گيري نتيجه - 5
 ماسفت يها چيي سويخطري غتي نوشتار با استفاده از خاصنيدر ا

 افتهي بهبود عي سرنيي خودصفرشونده ولتاژ پاريگ  عملكرد انتگراليكمك
.  اصالحات انجام شده استييدهنده كارآ  نشانيساز هي شبجينتا. است
گذر بر  نيي پايهالتري نو جهت تحقق ف ساختاركي نجاي در انيهمچن
 لتري از ساختار فيبي است،كه در واقع تركدهي گردهئ فوق اراش رويمبنا
 ني بر همينگهدارنده مبتن  نمونه بردار وكيو ] 7[شده در  هئگذر ارا انيم

ه شده در قسمت قبل ب در انتها نمونه بردار افزوده.  استيروش در ورود
با توجه به ساختار مدار در مقابله . ار گرفته است قريطور مجزا مورد بررس

 بار به ولتاژ نينبودن ا ها و وابسته  ماسفتي از خاموشي ناشيبا بار اضاف
 مدارات نمونه ي براي مناسبيدايتواند كاند ي نمونه بردار فوق ميورود
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 يارشناسي و كارشناسي ارشد مهندس تحصيالت خود را در مقاطع كاني محمد رشتديس

 نيرالدي خواجه نصي از دانشگاه صنعت1372 و 1369هاي  ترتيب در ساله  بكيالكترون
 ييماي دانشكده صنعت هواپي علمتأياكنون عضو ه  به پايان رسانده است و هميطوس
 مشغول به ي دانشگاه آزاد اسالمقاتيتحق در واحد علوم و 1383از سال .  استيكشور
 ي خازنچيي سويلترهاي در مورد فشانيباشد و تز ا ي برق مي مندسيراندن دوره دكترگذ
  . استنيي و ولتاژ پاعيسر
  
 ي خود را از دانشگاه دولتي ارشد و دكتري كارشناس،ي مدرك كارشناسپور ي هاشمديام

 اخذ نموده و يالدي م1991تا  1981 از سال كي در رشته الكترونكايآركانزاس در آمر
 دي دانشگاه شهوتري برق و كامپي دانشكده مهندسي علمتأيكنون به عنوان عضو ها هم

 مدارات ي طراحشاني مورد عالقه اتي فعاليها نهيزم. دباش ي متي مشغول به فعاليبهشت
، مدارات حالت ي خازنچيي، مدارات سوتاليجي آنالوگ به ديها مجتمع آنالوگ، مبدل

  .باشد يم ي چندمقدارتاليجي و مدارات دانيجر
  
 وتري كامپي خود را از دانشكده مهندسوتريافزار كامپ  سختي مدرك كارشناسي ناووانيك

 ارشد ي مدرك كارشناسنيد و همچنو اخذ نم1366 در سال ي بهشتديدانشگاه شه
 في شري برق دانشگاه صنعتي از دانشكده مهندس1369افزار خود را در سال  سخت

 سي از دانشگاه پاروتري كامپيخود را در رشته معمار ي مدرك دكترشانيا.  نمودافتيدر
(LRI) XI ي دانشكده مهندسي علمتأيدر حال حاضر عضو ه  اخذ نمود و1995 در سال 
 مورد عالقه او يقاتي تحقيها نهيزم. باشد ي مي بهشتدي دانشگاه شهوتريبرق و كامپ
 يراحت باال، طمصرف و سرع  مدارات كمي طراح،ي مدارات چندمقداروتر،يحساب كامپ

 يها  و نانو لولهيالكترون  تكيستورهاي ترانز،يت كوانتومامحاسب ،انيمدارات مد جر
  .باشد ي ميكربن
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