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فیدبک فعال تک با  فرکانسی سازیجبراناین مقاله یک  در- چکیده

سه طبقه با بار خازنی  کنندهتقویتبه همراه مسیر پیشخور در خازنی 

پیشنهاد شده  کننده فیدبک فعال . تقویتشده استکوچک ارئه 

به تواند پایدار شود، ساز با مقدار کوچک میتنها با یک خازن جبران

   هنای باندپ و مسیر پیشخور  سازی کوچکواسطه خازن جبران
یضی کننده سه طبقه پیشنهاد تقویت طرح شده است،  μm ۰.۱۸CMOS           استاندارد تکنولوژی  مدار در .حاصل خواهد شد عر

، و متوسط GBWمگاهرتز  dB ۱۳۰ ،۱۸.۹باالتر از  dcشده گین 

این  مصرفی توان .کندرا حاصل می ۵.۷۵ ���سرعت چرخش 

به  بار خازنی و  سازخازن جبران ، میکرووات۹۰ کننده تقویت

. است V۱.۲ولتاژ تغذیه  باشد، ضمناً می pF۲۰   و pF۰.۷ ترتیب

ین کار را  نسبت به توان  پهنای باند مدار پیشنهادی  در مقایسه با آخر

   دهد.برابر بهبود می ۲ مشابه

-جبران،  یفرکانس سازیجبران، تقویت کننده –یدیکلکلمات 
 .پهنای باند ،ی فیدبک فعال تک خازنیساز

   مقدمه -۱

یت   ،مدارات مجتمعکاربردهای  مروزه در بسیاری از ا نیاز به تقو

و همچنین  سوئینگ سیگنال   عریض GBW ،باال  بهرهبا  ایکننده

روشهای مرسوم  مانند کسکود کردن و گین .است خروجی بزرگ 

بوستینگ  که به جهت افزایش بهره در تقویت کنندهای  یک طبقه پیشنهاد 

در نتیجه هرجا نیاز  .]۱[خواهند شد خروجی سوئینگشدندباعث کاهش 

تقویت به بهره باال و سوئینگ خروجی بزرگ باشد،  راهکار استفاده از 

ما در این مقاله  ].۲[باشدمیند طبقه ی دو طبقه،  سه طبقه وچهاهکنند

برروی تقویت کننده سه طبقه متمرکز خواهیم شد. مشکل اصلی تقویت 

ین به تعداد های فرکانس پایقطب که است در اینطبقه  سههای  کننده

. ]۳[روبرو خواهیم شدبا مشکل پایداری  که نهایتاً شود طبقات زیاد می

-جداسازی قطبها  تکنیک شناخته شدهسازی میلری به عنوان  روش جبران

یت کننده های سه طبقه ای در تقویت کنندهای دو طبقه است. برای تقو

وقتی  . ]۲[ باایده مشابه پیشنهاد شد (NMC)١جبرانسازی میلری تودرتو

به خاطر وجود خازنهای  GBWشود، نه تنها تعداد طبقات زیاد می

ضای اشغالی خازنها درون ل فبه دلی همچنین شودساز محدود میجبران

جبرانسازی  . به همین دلیلکندسطح مصرفی افزایش پیدا میکننده تقویت

های تالش با افزایش طبقات با مشکل مواجه خواهد شد.میلری تودرتو 

سازی فرکانسی بسیار زیادی در دو دهه اخیر به جهت توسعه جبران

قطبها از همه سازی بدلیل پایه جدا NMCصورت گرفته است. که سهم 

 سازیجبران و حتی به جهت افزایش پهنای باند ها بیشتر استتکنیک

وجود دو خازن  اً اما اساس .]۴[پیشنهاد شد (NGCC) ٢رسانایی تودرتواتر

  .ساز تودرتو برای داشتن پهنای باند وسیع مطلوب نخواهد بود جبران

به مانند  NMCسازی غیراستاندارد های دیگری همچون جبرانروش

-وجبران (DFCFC) ٣کننده ضریب میراییسازی فرکانسی کنترلجبران
] ارائه شدند که خازن ۶[ ]و۵به ترتیب در[ (ETC) ٤ردیابیبه روش  سازی

یتجبران کننده ساز، اتصالی بین خروجی و طبقات بهره اصلی تقو

دهد که همین امر باعث خواهد شد که خازن در گره خروجی صورت نمی

تکنیک  ETCتکنیک جداسازی قطبها و در  DFCFCکه در  ،یابد کاهش

نجایکه  آاز  حذف صفروقطب عواملی به جهت افزایش پهنای باند هستند.

سازی استفاده تمامی روشهای مطرح شده از عناصر غیر فعال جهت جبران

به خصوص وقتی که توان مصرفی در سطح  کنند پهنای باند حاصلمی

  شود.  کاربردهای سرعت باال  محدود می برای پایینی باشد، 

باشد که )  میAFFC(٥سازی فرکانسی فیدبک فعالروش بهتر جبران

 روش]. ۷سازد[پهنای باند وسیعتری را نسبت به سایر روشها فراهم می

                                                        
1Nested Miler Compensation(NMC)  
2 Nested Transconductance Capacitance Compensation(NGCC) 
3  Damping-Factor-Control Frequency Compensation(DFCFC) 
4 Embedded Tracking Compensation(ETC) 
5 Active Feedback Frequncy Compensation(AFFC) 
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و  ۱۴نسبت پهنای باند به توان و سرعت چرخش به توان را به ترتیب  فوق 

  . ]۱۱[ -]۸[ بخشدمیمعمول بهبود  NMCمرتبه از یک  ۹

هایی در مقابل روش AFFCای بین پهنای باند   روشمقایسه ۱شکل 

 AFFCتکنیک  دهد.نشان می را  با فیدبک غیر فعال  در بار خازنی مشابه

کند که در ساز استفاده میاز یک طبقه بهره مثبت سری با خازن جبران

گیرد  استفاده قرار میسازی مورد نتیجه خازن کوچکتری به جهت جبران

  سطح تراشهسازی با فیدبک غیرفعال های جبرانکه مقایسه با سایر روش

که در نتیجه هم پهنای باند و هم پاسخهای گذرا   کاهش میابد به طور موثر

   ]. ۸شود [بهبود داده می

  
  ]۸فرکانسی مختلف[سازی های جبران:مقایسه پهنای باند توپولوژی۱شکل 

تقویت کننده فیدبک فعال تک  ابتدا  مقالهاین  بخش دوم در  

کننده تقویت  باشدمیقادر که  ]۱۱[ شده استارائه   (SCAFC)٦خازنی

با مقدار کم پایدار را تنها با یک خازن آنهم   با بار خازنی کوچک سه طبقه

و هم فضای اشغالی کل تقویت کننده به طور قابل  GBWکند که هم 

در بخش سوم مدار پیشنهادی ارائه خواهد شد و  .ای بهبود میابدمالحظه

بخش  ای بین کارهای انجام شده درهمچنین نتایج شبیه سازی و مقایسه

   .ارائه شده استچهارم  

 )SCAFC(خازنی تک فعال فیدبک  سازیجبران - ۲

بهره  با که شامل بلوک ورودی، بلوک ، SCAFCساختار کلی یک 

 ۲در شکل  باشدمی )HSB(٨ ) و یک بلوک سرعت باالHGB( ٧زیاد

به وسیله طبقات کسکید   کنندهتقویت  dc بهره نشان داده شده است. 

را فراهم  dB۱۰۰باالتر از بهره که  دشوحاصل می 	��و  ���، ��� شده 

سازی به طور هیچ خازن جبران شودمالحظه  میکند، و همانطور که می

، که در مقابل مستقیم بین خروجی و طبقات میانی قرار نگرفته است

                                                        
6 Single Capacitor Active Feedback Compensation(SCAFC) 
7 High Gain Block(HGB) 
8 High Speed Block(HSB) 

NMC  شود خازن همانطور که دیده می .بردرنج نمیاز پهنای باند محدود

سری شده است که   ���به این منظور با طبقه غیروارونگر  �
ساز  جبران

  ���جریان پیشخور فرکانس باال  از خروجی   سیگنال شارشمانعی برای 

ناشی از  صفر سمت راستکه در نتیجه کننده شود به خروجی کل تقویت

همچنین مقاومت ورودی محدود . این جریان پیشخور حذف  خواهد شد  کند که تولید یک صفر سمت چپ می �
به همراه خازن  ���طبقه  ��

ود در نتیجه پایداری تقویت کننده را بهبود شباعث افزایش حاشیه فاز می

 بخشد.می

R2C1 C2 RL CL

+Gm2

Input Block High-Gain Block(HGB)

High-Speed Block(HSB)

Vin Vout

Va
Ca

-Gmf

R1

Ra

V2-Gm1 -Gm3
Av1 Av2 Av3

+Gma

Avf

Ava

  ]۱۱[کننده سه طبقه فیدبک فعال تک خازنی:ساختار تقویت۲شکل 

های غیرغالب چطور قطب خواهیم دید،  در بررسی  پایداری در ادامه 

شود که نیاز کنترل می  �
و  همچنین �� ،  ���مختلط توسط طبقات 

در   ��و  	�� برد. عالوه براین طبقات  به یک خازن اضافی را از بین می

را   AB-پوش پول کالس شبه  توانند در کنار هم یک طبقهمیاین ساختار 

یت کننده  سرعتدر خروجی محقق سازند که باعث بهبود  چرخش تقو

   شود.می

به ترتیب به  �
و  ��، ��� شوددیده می ۲همانطور که در شکل 

 بهرهام طبقات iو خازن پارازیتی گره عنوان ترارسانایی، مقاومت خروجی 

یا ورودی  ��تواند یک گیت مشترک باشد که مقاومتمی ��� باشد.می

 یکه در  پایین آمده است تابع انتقال ) ۱(رابطه  باشد.می  ���/1 آن 

  :برابر خواهد بود باو کند را بیان می SCAFC  تقویت

)۱( ��(�) ≃ ���(�+� �����)(�+� �����������)(�+ � �−��!)(�+� �����������+�� �����"��������+�� �����"���������)  

$#�برابر با dc ولتاژ  بهره  ≈      ،قطب غالب  &�����	��������

p-3dB = �'*,-.,-/010.02 همچنین و  GBW=
 برای تقویت 34156

شود صفر سمت در تابع انتقالی دیده می  برقرار است. SCAFC کننده

در  قطبی را با استفاده از خاصیت دوبلت حاصل شد ��چپی که وابسته 

وصفر قطبهای غیر غالب   ازکند از این رو رفتار مدار می حذف کسر

شود  پیروی حاصل می ���سمت چپی که از مقاومت ورودی  طبقه 

  داریم: SCAFCبرای  )۲در رابطه(  تر نوشتن تابع انتقالی.  با سادهکندمی
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)۲(  78(9) = 7:;(�<9 >?@A?)(�< 9 �C��!)(�<9 >�>D>?@AE<9� >�>D@A?@AE)  

 	,�Gهای غیرغالب مختلط ) صفر سمت چپ و قطب۲از رابطه ( که
  شود:کننده اینگونه حاصل میتقویت

)۳(  IDJK = @A?>? 

)۴(  L�,� = − @A?�>? ± M @A?�>? NO@AE>?�@A?>�>D − �  

) تحقق یافته ۵که موقعیت قطبهای غیر غالب از نظر مکانی در رابطه (

  است:

)۵(   ǀ K�,�ǀ = N@A?@AE>�>D  

�ǀ Kتوانیم  می ��و ���    شود با ماکزیمم کردنکه دیده می,�ǀ  را به

 D<شود  قطبها با های باالتر سوق دهیم و همچنین مشاهده میفرکانس

که کوچک بودن بار برای مدار  رابطه معکوس دارند این بدان معناست

    .]۱۱[مناسب باشدتواندمیهای بارخازنای ازهباز براییا باشدمطلوب می

 پیشنهاد پیشخور مسیر همراه به خازنی تک فعال فیدبک سازیجبران - ۳

  شده

سازی فیدبک فعال تک خازنی  به همراه مسیر پیشخور که از جبران

پایه  مدارات با فیدک فعال است، بر این اساس پیشنهاد شد که در مدار 

SCAFC درسطح مداری  آورده شده است،   ۳در شکل   بخش این که در

 ه استینه جریان کسکوداستفاده شددر طبقه اول از آ بهرهبه جهت افزایش 

یتخازن جبرانمسیر فیدبک توسط چرا که  کننده به ساز از خروجی تقو

به  و سپس از خروجی گیت مشترک )GQRگیت مشترک(وردوی یک 

در طبقه  بهرهنیمی از  شوددیده میکه  ،گرفتخروچی طبقه اول  شکل می

، عالوه خواهد رفت مشترک ازدست   مقاومت خروجی گیت اول به علت 

ی که قطب غالب در آنجا خروجی طبقه اولدر  مقاومت  بر این  کم شدن 

مقداری بزرگتر  ?<سازجبرانباعث خواهد شد که خازن  شود تشکیل می

  . های پایینتر انتقال دهدفرکانس قطب  غالب را به اختیار شود تا بتواند

  
  ]۱۱[در سطح مداری SCAFC:تقویت کننده ۳شکل 

یت کننده پیشنهاد شده را نشان می ۴شکل      در این دهد.ساختار کلی تقو

از موقعیت  بار کسکود آینه جریان  طبقه اول به عنوان فیدبک فعال  طراحی

از یک طبقه  های پیشین طوری که در طراحی قرار گرفت،استفاده مورد 

 در این روش از اینرو، شدگیت مشترک یا بافر جریان به طور مجزا استفاده 

طبقه  فیدبک بر اینکه  از ترانزیستورهای اضافی به جهت بایاس  عالوه

توانیم در مصرف توان اقدامی بهینه صورت می شودفعال استفاده نمی

  دهیم.  

R2C1 C2 RL CL

+Gm2

Input Block
High-Gain Block(HGB)

High-Speed Block(HSB)

Vin Vout

Va
Ca

-Gmf1

R1

Ra

V2

-Gmf2

-Gm1 -Gm3
Av1 Av2 Av3

+Gma

Avf1

Ava

Avf2

 کننده فیدبک فعال تک خازنی به همراه مسیر پیشخور:ساختار تقویت۴ل شک 

با مدل سیگنال   توانمی را چگونگی عملکرد مسیر پیشخور جدید

  .نمایش داد ۵شکل کوچک  

  پیشنهاد شدهکننده تقویت مدل سیگنال کوچک:۵شکل 

شود مسیر پیشخور جدید  مشاهده می ۵همانطور که در شکل 

شود قطبهای که باعث می کندبه مدار تزریق می �gQ�Vجریانی به مانند 

 ،غیرغالب که به ترارسانایی طبقه سوم وابسته هستند و رابطه مستقیم دارند

انجام ]۱۵[ - ]۱۲ای در  [مشابه های کار به فرکانسهای باالتر منتقل شوند.

  . باشدمی  خازنپذیرفته، اما این مدار دارای یک 

یت آنالیز سیگنال کوچک - ۱- ۳   کنندهتقو

به جهت تحلیل بلوک سرعت  شوددیده می ۵همانطور که در شکل 

نمایش داد. در  ۶شکل  مانند بهرا بلوک مذکور توان ساختار باال می

قاومت ورودی های باال هر تغییر سیگنال ولتاژ خروجی از طریق مفرکانس

  تقریباً برابر با سیگنال در خروجی است که داریم: �S طوری که  خواهیم دید سیگنال در هد شداحساس خواشبکه  فیدبک فعال 
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 )۶(  ) high frequency@(  1≈  = T6T6< 1UW6 
XYXZ 

را  �Sسپس با گین مثبت فیدبک فعال که یک گیت مشترک است سیگنال 

شده در خروجی کند. سیگنال تقویت به خروجی بلوک ورودی فیدبک می

به منظور کاهش تغییر سیگنال  �]gQ از طریق مسیر بلوک ورودی دوباره

 شود.اصلی خروجی پیشخور می

  
 ]۱۲بلوک سرعت باال[:ساختار ۶شکل 

به طور خالصه آمده   )۷تابع انتقالی مدار پیشنهاد شده در رابطه (

  داریم: و  ،همه طبقات بزرگتر از یک  بهره است و 

 )۸(  ��(�) = ���(�<� �����)
(�< � �C��!)(�<� ���"�����<�� ���"������)  

$#�برابر با dc ولتاژ  بهره که ≈ ،قطب غالب    &�����	��������

p-3dB = �5634.34/\1\.\] همچنین و  GBW=
به  .باشدمی 34156

افزودن اینگونه مسیرهای ثابت کرد،  ]۱۲[با توجه به مرجع توان راحتی می

بخشد بدون اینکه اثری های گذرا سیستم را بهبود میپیشخور تنها پاسخ

رفتار توانیم از تابع انتقالی مشابه استفاده کنیم. گذارند می acدر پاسخهای 

است با این تفاوت در این روش قادرخواهیم  SCAFCمدار مشابه یک 

     ۷را دو برابر افزایش دهیم، شکل  GBWا بهینه کردن مدار بود ب

همانطور که  دهد. می نشان در سطح مداری پیشنهاد شده  را کننده تقویت

ساز از گره خروجی به کسکود طبقه اول متصل شود، خازن جبراندیده می

مورد استفاده قرار  بافر جریان به عنوان یک M5و ترانزیستور شده است 

ایجاد صفر   �
به همراه   _Q^�مقاومت  شودکه دیده میگرفته است، 

در   سیگنال و همچنین به علت نوسانات بسیار کم هد کرد.واخ سمت چپ


  سازجبران به خروجی از طریق خازن اندکی جریانی،  M5سورس � 

صفر سمت راست ناشی از این پدیده  در نتیجه که شارش پیدا خواهد کرد

همچنین نسبت به مدار . های بسیار باال ظاهرخواهد شددر فرکانس

SCAFC که
 متصل  M3بعد از اتصال به گیت مشترک مجزا به  درین  �

) تا ۳روابط (  با این وجود. باشد،  از بهره باالتری برخوردار میشدمی

برقرار است.  و برای  کماکان صفر و قطبها موقعیت) بخش دوم برای ۵(

 داریم:) ۱۱(طبق رابطه بدست آوردن حاشیه فاز مدار 

     )PM=180-tan-1( 3`ap−3dB)-tan-1[
(cefǀi.,/ǀ)j[�l(cefǀi.,/ǀ).]]+tan-1(3`anoqr 

    )۱۱(                 ≈ 59)PM=90-tan-1[
(cefǀi.,/ǀ)j[�l(cefǀi.,/ǀ).]]+tan-1(^Q�gma  

که   	,�Gقطبهای این است که  مداردر  درجه ۵۹حاشیه فاز حدود  دلیل

 چرا که کمی به فرکانسهای باالتر خواهند رفت، باشندمی  �]gQوابسته به

به  �]GQ  ، از طریق�]gQمقدار خود تبع آنو  �]GQ ترانزیستور جریان

 در نتیجه . کرد افزایش پیدا خواهد ���واسطه  تزریق جریان  در خروجی 

 .به دلیل دور شدن قطبها بروی فاز بیشتر خواهد شدصفر سمت چپ اثر 

  
 مدار تقویت کننده پیشنهاد شده:۷شکل 

 مقایسه و سازی شبیه نتایج - ۴

کننده برای شبیه سازی و تایید توضیحات بیان شده  در  تقویت 

در به طور تئوری حاصل شد، مدار را  که  پیشنهادی  با توجه به مقادیری

مدل کرده  0.18μm CMOS   TSMCنرم افزار کیدنس  و استاندارد 

نمودار بود  ۸شکل  .صورت گرفته است pF۲۰ایم.تمامی نتایج در بار 

  دهد.بهره و همچنین فاز سیستم را نشان می

 
 نمودار بود بهره و فاز:۸شکل 

wqx ۱۸.۹�yz           در درجه  ۵۹  فاز حاشیه وdB ۱۳۰ از بیش بهره شودمی مشاهده  در تعقیب مورد اهداف از که است شده حاصل   ⋍

 ۴۰۰ دامنه ازای به سیستم پله پاسخ همچنین و  شد.می محسوب  مقاله این

 است. شده حاصل سازی شبیه از پس    ۹  شکل در ولت میلی
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  پیشنهاد شده: پاسخ پله تقویت کننده سه طبقه ۹شکل 

 پس از شبیه سازی بدست آمده است  ۲و  ۱نتایج حاصل در جدول   

مقایسه قرار معمول مورد    NMCبا یک  مدار طرح شده ۱در جدول  که

 با   مدار پیشنهاد شده را ۲و همچنین جدول شماره گرفته است. 

SCAFC کند.سازی به روشهای مختلف را مقایسه میجبران و همچنین  

  

  معمول NMCمقایسه مدار پیشنهادی با یک : ۱جدول 

This Work NMC    

۲۰  ۱۵  ۱۵  Loaading(pF)  

۱۸.۹  ۱۹.۳  ۲  GBW(MHz)  

۵۹  ۶۳  ۶۰  Phase Margin(Deg.)  

۳.۹ 

۷.۶  

۴.۱ 

۷.۸  

۱.۸ 

۲.۱  

SR+  ( X{|) 

SR-  ( X{|)  

۱۰۰>  ۱۰۰>  DC Gain(dB)  

V۱.۲@۰.۰۹  V۱.۵@۰.۲۶  Power(mW@VDD)  

۰.۷Ca=  
۷.۱Cc1= 

۵.۸Cc2= 

Compensation 

Capacitors(pF)  

  

  

  

  

سازی های با روش جبرانمقایسه مدار پیشنهادی با تقویت کننده: ۲جدول 

 مختلف

This 
Work  

SCAFC 
]۱۱[ 

 ]۱۷[  ]۱۶[    

۲۰  ۲۰  ۸  ۱۰  Loaading(pF)  

۱۰۰>  ۱۰۰>  ۸۳  ۱۰۰>  DC Gain(dB)  

۱۸.۹  ۹.۶  ۱۹.۵  ۲۰  GBW(MHz)  

۵۹  ۵۵  ۵۵.۵  ۵۵  Phase 
Margin(°)  

V۱.۲@۰.۰۹  V۱.۵@۰.۰۹  V۳@۱.۴  V۳@۱.۴۷  Power 

(mW@VDD)  

۰.۷Ca=  ۱Ca=  
۰.۷Cc1= 

۳Cc2=      

۴Cc1= 

۱.۴Cc2=  

Compensation 

Capacitors(pF)  

۵.۷۵  ۶.۱  ۱۳.۸  ۱۸.۳  Average 
SR(V μS~ )  

۴۲۰۰  ۲۱۲۲  ۲۰۸  ۱۳۶  
FOMS 

MHz-pF/mW  

۱۲۷۸  ۱۳۵۶  ۱۴۸  ۱۲۴  
FOML 

V/μS-pF/mW  

  ��۰.۱۸    ��۰.۳۵     ��۰.۶     ��۰.۶  
CMOS 

Technology  

 SCAFCکه مدار پیشنهادی در برخی پارامترها نسبت به شود دیده می

که مشخصه عملکرد  شایستگی ضریب بهبود یافته است. دو پارامتر

 رابطهاز   به ترتیب دنباشسیگنال کوچک و سیگنال بزرگ سیستم می
��w| = 3`a×5&�Z��T  و FOM� =  SRکه  حاصل خواهد شد������'×�0

که بزرگ  میکرو وات است ۹۰چرخش و توان مصرفی  سرعتمیانگین 

  سازی بهتری است.بیان کننده توپولوژی جبران FOMبودن 

  گیری نتیجه - ۵

یت سه  کنندهدر این مقاله راهکاری به جهت افزایش پهنای باند یک تقو

پیشنهاد شد که با استفاده از کسکود طبقه  با فیدبک فعال تک خازنی طبقه 

توانستیم با ایجاد   اول و همچنین عدم استفاده از یک گیت مشترک مجزا 

 بهرهیک مسیر پیشخور جریانی را در مدار تزریق کنیم که عالوه براینکه از 

کننده شود. تقویتمدار نیز تقریباً دوبرابر می GBWشود مدار کاسته نمی

شبیه سازی   V۱.۲  با ولتاژ تغذیه  ۰.۱۸ �� نولوژیبحث شده در تک

  باشد.میμz ۹۰مقدار توان مصرفی   شده است. و
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