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چکیده
در ایه مقالٍ یک مبذل سطح کم تًان ي سریع با محذيدٌ تبذیل يلتاش زیر آستاوٍ بٍ يلتاش متعارف تکىًلًشی َذف ارائٍ
ضذٌ است .سرعت ي تًان مبذل پیطىُادی بٍ دلیل ساختار اتصال متقابل پطتٍای بُبًد یافتٍ است .بٍ مىظًر کاَص بیطتر
تًان واضی از جریان اتصال کًتاٌ ،یک معکًسکىىذٌ با يريدیَای مجسا در خريجی بکار رفتٍ است .برای کاَص
سًئیىگ يلتاش در حلقٍ فیذبک ،ي ایجاد اختالف بیه زمان ريضه ي خامًش ضذن تراوسیستًرَای خريجی از تراوسیستًر-
َای اتصال دیًدی در حلقٍ فیذبک استفادٌ ضذٌ است .وتایج ضبیٍسازی  Post-layoutدر تکىًلًشی استاوذارد
CMOS

180 nm

وطان میدَىذ کٍ مبذل پیطىُادی میتًاوذ در تبذیل  0/4يلت بٍ  1/8يلت در فرکاوس  1مگاَرتس با تًان

 88/23nWي تأخیر  23/88nsصًرت صحیح عمل ومایذ .ایه مذار با تًجٍ بٍ تًان کم ي روج يلتاشَای کارکردی برای
کاربردَای برچسبَای ایىتروت اضیا بخصًظ در بخص جذاسازی وًاحی کم مصرف ي با يلتاش پاییه از بخص َای پر
مصرف ي با يلتاش باال قابل استفادٌ است.

کلیدواژه
سیستمَای چىذ يلتاشی ،مبذل سطح يلتاش ،طراحی کم-تًان ،طراحی زیر آستاوٍ ،اتصال متقابل پطتٍای.

وبرثزد ٔجذَ سطح در ثز٘بٔٞٝبی وبرثزدی سیست پشضىی ٘طبٖ

مقدمه
ثب تٛخ ٝثٚ ٝخٛد ٔحذٚدیتٞبیی ٔب٘ٙذ لبثّیت حُٕ ٔٙجع ا٘زصی
(ثبطزی) ،عذْ أىبٖ تعٛیط ٔذا ْٚآِٖ ،ش ْٚافشایص ط َٛعٕز
دستٍبٜٞب٘ ٚ 1یبس ثه ٝتهٛاٖ ٔحبسهجبتی ثیطهتز ،در ثز٘بٔهٞٝهبی
وبرثزدی 2ایٙتز٘ت اضیب ٚ3تدٟیشات اِىتزیىی ، 4وبٞص تٛاٖ ثهٝ
ٕٞزا ٜافشایص وبرآیی ث ٝیىی اس ٔسهبلُ ٟٔهٓ طزاحهی تجهذیُ
ضذ ٜاست [ .]6-1یه رٚش ٔؤثز ثزای وبٞص تٛاٖ ،استفبد ٜاس
طزاحی در ٘بحی ٝسیز آستب٘ ٚ ٝطزاحی سیستٓٞبی چٙهذِٚتبصی
است .ثٙٔ ٝظٛر اطٕیٙبٖ اس صحتِ ا٘تمبَِ سیٍٙبَ ثهیٗ ثّهٛن-
ٞبی سیستٓ چٙذِٚتبصی اس ٔجذَٞب ثیٗ ثّٛنٞبی دارای ِٚتهبص
ٔتفبٚت استفبدٔ ٜیضٛد [ .]8 ,7ضهىُ .1ثّهٛن دیهبٌزاْ یهه
ٔذار تطخیص سیٍٙبَ  QRSآ٘هبِٛي را ثه ٝعٙهٛاٖ ٕ٘٘ٛهٝای اس
Devices

ٔیدٞذ .ثب تٛخ ٝث ٝضىُٔ .1جذَ ثیٗ د ٚثّهٛن ثهب ِٚتهبصٞهبی
ٔتفبٚت لزار ٌزفت ٚ ٝسطح ِٚتبص وٓ سیٍٙبَ دریبفتی را افشایص
داد ٜتب ٔٙبست استفبد ٜدر آضىبرسبس خزٚخی ضٛد [.]9
تعذاد ٔجذَٞبی سطح ثب افشایص حٛسٜٞبی ِٚتبص یب پٟٙبی
داد ٜدر سیستٓٞبی رٚی تزاض ،ٝث ٝطٛر چطٍٕیز افشایص یبفتٝ
 ٚآٖٞب را ث ٝیىی اس اخشا خذایی٘بپذیز  ٚپزتىزار در طزحٞبی
ِٚتبص پبییٗ ثب چٙذ ٔٙجع ِٚتبص تجذیُ وزد ٜاست .در ٘تیدٝ
تأخیز ،تٛاٖ ٔ ٚسبحت سیستٓ ث ٝدِیُ ٚخٛد ٔجذَٞبی سطح
افشایص ٔییبثٙذ  ٚتأثیز لبثُ تٛخٟی ثز عّٕىزد سیستٓ
ٔیٌذار٘ذ .ثٙبثزایٗ ،طزاحی ٔجذَٞب ث ٝصٛرت وٓ تٛاٖ ،سزیع
 ٚثب لبثّیت وبروزدٖ در ٘بحی ٝسیز آستب٘ ٝث ٝعٛٙاٖ یه ٔسئّٝ
ٔ ٟٓدر طزاحی سیستٓٞبی چٙذِٚتبصی ،ضٙبختٔ ٝیضٛد [,1
.]11 ,10 ,7 ,3
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ٔجذَ سطح ِٚتبص سزیع  ٚوٓ تٛاٖ ثز اسبس سبختبر اتصبَ ٔتمبثُ پطتٝای ثٟجٛد یبفت ٝخٟت وبرثزدٞبی وٓ تٛاٖ  ٚایٙتز٘ت اضیب

ضىُ .1وبرثزد ٔجذَ سطح ِٚتبص در ٔذار تطخیص  QRSآ٘بِٛي ].[9

تزا٘شیستٛر  MN1رٚضٗ  MN2 ٚخبٔٛش است .در ایٗ ِحظٝ
خبسٖ ٔٛخٛد در ٌز L ٜتخّی ٝضذِٚ ٚ ٜتبص ٌز L ٜتب صفز وٓ ٚ
تزا٘شیستٛر  MP2رٚضٗ ضذ ٚ ٜخبسٖ ٌز R ٜضبرص ِٚ ٚتبص ٌزٜ

R

تب  VDDHافشایص ٔییبثذ .ثٙبثزایٗ ،تزا٘شیستٛر  MP1خبٔٛش ضذٜ
 ٚثبعث وبٞص سزیعتز ِٚتبص ٌزٔ L ٜیضٛد .در ایٗ حبِت
ضجى ٝفیذثه فعبَ ضذ ٚ ٜثب افشایص ِٚتبص ٌز R ٜتجذیُ ِٚتبص را
تسزیع ٔیوٙذ .در ایٗ ٔذَ ث ٝدِیُ سٛلی ًٙسیبد در ٌزٜٞبی
ضىُ .2سبختبر ٔجذَ سطح ِٚتبص .DCVS

سبختبر ٔجذَ سطح  5 DCVSیه ٕ٘ٔ ٝ٘ٛتذا َٚاس
سبختبرٞبی ٔجذَ سطح استٕٞ .بٖطٛر و ٝدر ضىُ.2
ٔطبٞذٔ ٜیضٛد ،سبختبر ایٗ ٔجذَ اس س ٝثّٛن ٚرٚدی،
خزٚخی  ٚثّٛن داخّی تطىیُ ضذ ٜاست .ثّٛنٞبی ٚرٚدی ٚ
خزٚخی ثب استفبد ٜاس ٔعىٛسوٙٙذ ٜو ٝث ٝتزتیت ثب ِٚتبصٞبی
 VDDH ٚ VDDLتغذیٔ ٝیض٘ٛذ ،طزاحی ضذٜا٘ذ .در سبختبر
ثّٛن داخّی ایٗ ٔجذَ اس تزا٘شیستٛرٞبی  PMOSثب اتصبَ
ٔتمبثُ ثزای ضجى ٝثبالوطٙذ ٚ ٜاس تزا٘شیستٛرٞبی  NMOSثب
٘بْٞبی  MN2 ٚ MN1و ٝثب استفبد ٜاس سیٍٙبَٞبی ٚرٚدی IN,
 INBدارای سطح ِٚتبص پبییٗ درایٔ ٛیض٘ٛذ ،ث ٝعٛٙاٖ ضجىٝ
پبییٗوطٙذ ،ٜاستفبد ٜضذ ٜاست.
در ایٗ ٔمبِ ٝسبختبر اتصبَ ٔتمبثُ پطتٝای ثٟجٛد یبفتٝ
ٔعزفی ضذٔ ٚ ٜمبِ ٝث ٝضزح سیز سبسٔب٘ذٞی ضذ ٜاست .در
ثخص د ْٚادثیبت تحمیك ثیبٖ ٔ ٚذَ پیطٟٙبدی در ثخص سْٛ
ٔعزفی  ٚثزرسی ضذ ٜاست .تحّیُ ٘ ٚتبیح ضجیٝسبسی ٚ
ٔمبیس ٝثب وبرٞبی پیطیٗ در ثخص چٟبرْ ٌٙدب٘ذ ٜضذ ٜاست.
در ثخص آخز ٘تیدٌٝیزی ثیبٖ ضذ ٜاست.
ادبیات تحقیق

 R ٚ Lتٛاٖ سیبدی در سبختبر داخّی ٔصزف ضذ ٚ ٜسزعت
سٛلیچی ًٙپبییٙی دارد .اس طزف دیٍز ،تزا٘شیتسٛرٞبی

PMOS

ث ٝدِیُ وبروزدٖ ثب ِٚتبص سیبد  VDDHدارای لذرت ثیطتزی
٘سجت ث ٝتزا٘شیستٛرٞبی  NMOSو ٝثب ِٚتبص وٓ  VDDLدرایٛ
ٔیض٘ٛذ ،دار٘ذ .در٘تیدٍٙٞ ،ٝبْ تغییز ٌذار سیٍٙبَ ٚرٚدی
ثیٗ د ٚطجم PD ٚ PU ٝتمبثُ ٚخٛد دارد .تمبثُ ثیٗ د ٚضجىٝ
در ایٗ سبختبر ٔطىالتی را ایدبد ٔیوٙذ .ث ٝعٛٙاٖ ٔثبَ،
اختالف سیبد ثیٗ سطٛح ِٚتبصی ٛٔ ،VDDH ٚ VDDLخت ایدبد
اختالف ثیٗ ٔمذار خزیبٖ تزا٘شیستٛرٞبی ٔ PD ٚ PUیضٛد،
و ٝسجت تفبٚت سٔبٖٞبی ضبرص  ٚدضبرص خبسٖٞبی ٔٛخٛد در
ٌزٜٞبی خزٚخی ضذ ٚ ٜوبرآیی ٔذار وبٞص ٔییبثذٕٞ .چٙیٗ
اٌز سطح ِٚتبص  VDDLپبییٗتز اس ِٚتبص آستب٘ ٝتزا٘شیستٛرٞبی
ٚرٚدی ثبضذٔ ،ذار لبدر ث ٝتجذیُ سطح ِٚتبص ٌزٜٞبی  R ٚ Lثٝ
سطح ِٚتبص ٘ VDDHخٛاٞذ ثٛد [ .]7 ,5در ٚالع ،چبِص اصّی ایٗ
ٔجذَ ،رلبثت ثیٗ ٍٙٞ PD ٚ PUبْ تجذیُ ِٚتبص ٘بحی ٝسیز
آستب٘ ٝث ٝسطٛح ِٚتبصی ثبالتز است .ثزای آٖو ٝایٗ ٔجذَ
ثتٛا٘ذ ثب ِٚتبصٞبی سیزآستب٘٘ ٝیش عُٕ تجذیُ را ا٘دبْ دٞذ ،ثبیذ
رلبثت ثیٗ د ٚطجم ٝوبٞص یبثذٞ ،زچٙذ ٕٔىٗ است ایٗ عُٕ
ثبعث ثٚ ٝخٛد آٔذٖ حذالُ سزثبرٞبی ٔسبحت  ٚا٘زصی در

شرح عملکرد مبدل سطح ولتاش DCVS

طزاحی ضٛد [ .]3ثٙٔ ٝظٛر ثٟجٛد پبرأتزٞبی تأخیز ،تٛاٖ،

ثزای ضزح رفتبر عّٕىزدی ٔجذَ سطح  DCVSفزض ٔیوٙیٓ

رلبثت ثیٗ  ٚ PD ٚ PUافشایص ثبس ٜتجذیُ ِٚتبص رٚشٞبی

سیٍٙبَ ٚرٚدی دارای ٔٙطك یه ثبضذ .در ایٗ صٛرت،

طزاحی ٔتفبٚتی ارال ٝضذٜا٘ذ ،و ٝضزح ٔختصز آٖٞب در ادأٝ
آٔذ ٜاست.
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سٞزا اسذیٔ ،حٕذثبلز غش٘ٛی لٛضچی

ٔذار ارال ٝضذ ٜدر [ٔ ]18جتٙی ثز سبختبر آی ٝٙخزیبٖ است

رویکردهای ارائه شده توسط دیگران به منظور بهبود
عملکرد مبدل سطح
ثب ا٘تخبة اثعبد ٔٙبست ثزای ٔ PU ٚ PDیتٛاٖ تعبدَ ثیٗ
لذرت خزیبٖدٞی د ٚضجى ٝرا ثزلزار وزد .در ایٗ صٛرت ثبیذ
پٟٙب تزا٘شیستٛرٞبی  NMOSرا ٘سجت ث ٝپٟٙب تزا٘شیستٛرٞبی
 PMOSچٙذیٗ ثزاثز ثشرٌتز در ٘ظز ٌزفت٘ .سجت افشایص
پٟٙبی تزا٘شیستٛرٞبی  NMOSدر ِٚتبصٞبی سیز آستب٘ ٝثٝ
صٛرت ٕ٘بیی افشایص ٔییبثذ .أب رٚیىزد افشایص ٘سجت
تزا٘شیستٛرٞبی ٙٔ NMOSدز ث ٝا٘تخبة ا٘ذاسٜٞبی غیز عّٕی
ثزای ٔ PDیضٛد [ ٚ ]12 ,7 ,3خزیبٖ حبِت آٔبد ٜث ٝوبر 6را ثٝ
طٛر لبثُ تٛخٟی افشایص ٔیدٞذ ،ؤ ٝطّٛة ٘یست [ .]6راٜ
حُ خبیٍشیٗ دیٍز و ٝثزای وبٞص رلبثت ثیٗ ایٗ د ٚطجم ٝدر
ٔزاخع [ٔ ]14 ,13عزفی ضذ ،ٜاستفبد ٜاس فٗآٚری دارای
چٙذیٗ ِٚتبص آستب٘ 7 MTCMOS ٝاست .ث ٝایٗ صٛرت و،ٝ
ثزای افشایص خزیبٖ ضجىٔ PD ٝیتٛاٖ اس تزا٘شیستٛرٞبی
 NMOSلٛی ثب ِٚتبص آستب٘ ٝخیّی وٓ ،یب تزا٘شیستٛرٞبی
 PMOSظعیف ثب ِٚتبص آستب٘ ٝسیبد استفبدٕٛ٘ ٜد .استفبد ٜفٗ-
آٚری  MTCMOSدر ٚالع ثٔ ٝعٙبی وٓ وزدٖ لذرت ،PU
ٍٙٞبٔی وٌ PD ٝز ٜخزٚخی را پبییٗ ٔیوطذ ،است .یىی اس

و ٝثزای ثٟجٛد عّٕىزد ٔذار ،اس ضجى ٝخزٚخی ثشري ٚ
تىِٛٛٙصی  MTCMOSاستفبد ٜضذ ٜاست .ایٗ سبختبر ثزای
افشایص ر٘ح تجذیُ ِٚتبص ،اس تزا٘شیستٛرٞبی  NMOSثب ِٚتبص
آستب٘ ٝپبییٗ  ٚثزای وبٞص تٛاٖ استبتیه ،اس ٔذار وٕىی ثب
تزا٘شیستٛرٞبی دارای ِٚتبص آستب٘ ٝثبال ثٟز ٜثزد ٜوٛٔ ٝخت
افشایص تعذاد تزا٘شیستٛرٞب ضذ ٜاستٔ .ذار ثب سبختبر اتصبَ
ٔتمبثُ ارال ٝضذ ٜدر [ ]19اس تىِٛٛٙصی  MTCMOSثزای
وبٞص ثیطتز تٛاٖ ٔصزفی  ٚتبخیز ثٟز ٜثزد ٜاستٕٞ .چٙیٗ ثب
تغییز ِٚتبص پبی ٝثبِه تزا٘شیستٛرٞب  ٚافشٚدٖ ٔذار وٕىی ،سطح
ِٚتبص لبثُ تجذیُ را وبٞص داد ٚ ٜثبعث افشایص تعذاد
تزا٘شیستٛرٞب  ٚثشري ضذٖ ٔذار ضذ ٜاستٔ .جذَ ثب سبختبر
اتصبَ ٔتمبثُ ارال ٝضذ ٜدر [ ]20اس تزا٘شیستٛرٞبی اتصبَ
دیٛدی ثزا ی وبٞص رلبثت  ٚثٟجٛد عّٕىزد در ِٚتبصٞبی پبییٗ
استفبد ٜوزد ٜاست .ثب افشٚدٖ ٔذار فیذثه ٔثجت  ٚاستفبد ٜاس
تزا٘شیستٛرٞبی  ٚ 10 LVTثشري ثزای طجم ٝپبییٗوطٙذ ٜسزعت
ٔذار ثٟجٛد یبفت ٝاستٕٞ .چٙیٗ ثزای وبٞص تٛاٖ استبتیه اس
تىِٛٛٙصی  ٚ MTCMOSضجىٔ ٝعىٛسوٙٙذ٘ ٜبٔتمبرٖ در
طزاحی ثٟز ٜثزد ٜاست.

ٔطىالت دیٍز ایٌٗ ٝ٘ٛاس ٔجذَٞبی سطح ِٚتبصٍٙٞ ،بٔیست وٝ

در ایٗ ٔمبِ ،ٝیه ٔىب٘یشْ 11اتصبَ ٔتمبثُ پطتٝای ثٟجٛد

تزا٘شیستٛرٞب در ٘بحی ٝلطع لزار دار٘ذ  ٚخزیبٖ ٘طت آٔبد ٜثٝ

یبفت ٝثٙٔ ٝظٛر وبٞص خزیبٖ ٘طتی  ٚافشایص سزعت فیذثه

وبر ث ٝصٛرت لبثُ تٛخٟی افشایص ٔییبثذ .رٚشٞبیی و ٝثٝ

در ٔذار ارال ٝضذ ٜاست .اس طزف دیٍز ثٙٔ ٝظٛر وبٞص

ٚسیّ ٝآٖ ٔیتٛاٖ خزیبٖ ٘طتی را وبٞص داد ضبُٔ ،افشایص

سٛلی ًٙدر حّم ٝفیذثه  ٚایدبد عذْ ٕٞشٔب٘ی در سٔبٖ رٚضٗ

ط َٛوب٘بَ ،وبٞص پٟٙبی وب٘بَ  ٚاستفبد ٜاس خبیٍذاری

ضذٖ تزا٘شیستٛرٞبی طجم ٝخزٚخی اس تزا٘شیستٛرٞبی اتصبَ

تزا٘شیستٛرٞبی  PUثب ٔذَ خفت پطتٝای 8ثب طجم PU ٝسبختبر

دیٛدی ثیٗ پبیٞٝبی تزا٘شیستٛرٞبی خزٚخی ،در حّم ٝفیذثه

 ٚ]2[ DCVSاستفبد ٜاس دٔ ٚذار تمٛیتوٙٙذ ٜث ٝصٛرت ٔٛاسی

استفبد ٜضذ ٜاستٕٞ .چٙیٗ ثٙٔ ٝظٛر وبٞص ٔسبحت ٚ

ثب تزا٘شیستٛرٞبی  MP2 ٚ MP1در سبختبر ٔ DCVSعِٕٛی است

افشایص سزعت در ٌذار پبییٗر٘ٚذ ٜتزا٘شیستٛر عجٛری

12

[ٔ .]15طىُ دیٍز و ٝدر سبختبر ٚ DCVSخٛد دارد سزعت

خبیٍشیٗ ثّٛن ٚرٚدی سبختبر  DCVSضذ ٜاست ،و ٝضزح آٖ

پبییٗ پبسخ ضجى ٝفیذثه است و ٝوبرآیی ٔجذَ سطح را

در ثخص ثعذ آٔذ ٜاست.

وبٞص ٔیدٞذ .ثزای حُ ایٗ ٔطىُ اس تزا٘شیستٛرٞبی اتصبَ
دیٛدی ،ص٘زاتٛر خزیبٖ  PU ٚخٛد سبسٌبر 9استفبد ٜضذ ٜاست

مبدل سطح ولتاژ پیشنهادي

[.]17 ,16 ,8

6

Standby leakage current
7
Multi-threshold CMOS
8
Stacked pair
9
Self-adapt Pull-up

10

Low Voltage Threshold

Mechanism

11

Pass-transistor

12
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ٔجذَ سطح ِٚتبص سزیع  ٚوٓ تٛاٖ ثز اسبس سبختبر اتصبَ ٔتمبثُ پطتٝای ثٟجٛد یبفت ٝخٟت وبرثزدٞبی وٓ تٛاٖ  ٚایٙتز٘ت اضیب

ضىُٔ .4زاحُ عّٕىزد ٔذار پیطٟٙبدی ٍٙٞبْ ٌذار پبییٗر٘ٚذٚ ٜرٚدی.

دٙٞذ ،و ٝدر ٘تید ٝسزعت را افشایص  ٚتٛاٖ دیٙبٔیه را وٓ -

توصیف مدل ساده شده مبدل سطح پیشنهادی
طزح اِٚیٔ ٝجذَ پیطٟٙبی در ضىُ٘ .3طبٖ داد ٜضذ ٜاست.
سبختبر پیطٟٙبدی اس یه طجم ٝتجذیُ وٙٙذِٚ ٜتبص ثز اسبس
سبختبر اتصبَ ٔتمبثُ پطتٝای ٔ ٚعىٛسوٙٙذ ٜخزٚخی ثزای
اطٕیٙبٖ اس لذرت خزیبٖدٞی وبفی خزٚخی تطىیُ ضذ ٜاست.
در ضجى PU ٝسبختبر پیطٟٙبدی اس تزا٘شیستٛرٞبی

ٔیٕ٘بیٙذ [ٕٞ .]8چٙیٗ ثٙٔ ٝظٛر ٔحذٚد وزدٖ لذرت ٚ
خزیبٖ اِٚی PU ٝدر اثتذای ٌذار  ٚدر ٘تید ٝوبٞص تمبثُ ثیٗ
د ٚضجى ٝاس د ٚتزا٘شیستٛر اتصبَ دیٛدی  MP8 ٚ MP7ث ٝصٛرت
سزی ثب د ٚتزا٘شیستٛر اصّی  MP6 ٚ MP5ثب لزار ٌزفتٗ در
داخُ ضجى ٝفیذثه ٔثجت استفبد ٜضذ ٜاست [ٍٙٞ .]15بٔی

MP1-

و ٝسیٍٙبَ ٚرٚدی ثبثت استِٚ ،تبصٞبی  VGSد ٚتزا٘شیستٛر

 MP8استفبد ٜضذ ٜاست .تزا٘شیستٛرٞبی  MP2 ٚ MP1دٙٔ ٚجع

اتصبَ دیٛدی  MP8 ٚ MP7ثسیبر وٓ  ٚثزاثز ثب افت ِٚتبص دیٛد

خزیبٖ ٔتغیز را ثز رٚی د ٚضبخٔ ٝذار تحٕیُ ٔیوٙٙذ.

در  PMOSاست  ٚث ٝصٛرت ِحظٝای تغییز ٕ٘یوٙٙذ  ٚثبعث

ثٙبثزایٗ ،لذرت  PUثٌ ٝذار سٛلیچی ًٙخزٚخی ثعذی ٔٙتمُ

وبٞص سٛلیِٚ ًٙتبص در داخُ حّم ٝفیذثه ضذ ٚ ٜسزعت

ٔی ضٛد .ایٗ ثذیٗ ٔعٙبست و ٝاٌز فزض وٙیٓ اثتذا ِٚتبص

سٛلیچی ًٙرا افشایص ٔیدٞذ [ .]21در ضجى PD ٝثزای افشایص

خزٚخی در وٕتزیٗ (ثیطتزیٗ) ٔمذار خٛد لزار دارد PU ،ضبخٝ

سزعت ٔذار ٔعىٛسوٙٙذٚ ٜرٚدی ٔٛخٛد در سبختبر

سٕت چپ ،ظعیف (لٛی) ضذ ٚ ٜثعذ اس آٖ لذرت  PUضبخٝ

حذف ضذ ٚ ٜث ٝخبی آٖ اس تزا٘شیستٛر عجٛری  MN2استفبدٜ

سٕت راست ،لٛی (ظعیف) ضذ ٚ ٜسزعت سٛلیچی ًٙخزٚخی

ضذ ٜاست .ثب ایٗ رٚش سزعت ٌذار در ِج ٝپبییٗر٘ٚذ ٜث ٝطٛر

DCVS

لبثُ لجِٛی افشایص یبفت ٝاست .در سیز ثخص ثیبٖ عّٕىزد
ٔجذَ سطح پیطٟٙبدی٘ ،ح ٜٛعّٕىزد ٔجذَ پیطٟٙبدی در سٝ
ٔزحّ ٝثزای ٌذار پبییٗر٘ٚذ ٜتٛظیح  ٚدر ضىُ .4ثزای رسٓ
ضذ ٜاست.
بیان عملکرد مبدل سطح پیشنهادی
در ٔزحّ ٝا( َٚضىُ( .4آ)) وٚ ٝرٚدی در ٔٙطك "یه" پبیذار
است ِٚ ٚتبص ٌز L ٜوٓ ِٚ ٚتبص  Rسیبد است .ثٙبثزایٗ
تزا٘شیستٛرٞبی  MP7 ٚ MP2 ٚ MP5خبٔٛش  ٚتزا٘شیستٛرٞبی
 MP8 ٚ MP1 ٚ MP6رٚضٗ ٞستٙذ .در ٌذار پبییٗر٘ٚذٍٙٞ ،ٜبٔی
وٚ ٝرٚدی اس ٔٙطك یه ث ٝصفز تغییز ٔیوٙذِٚ ،تبص

8

VGS

ضىُ .3طزح اِٚی ٝسبختبر پیطٟٙبدی.

تزا٘شیستٛر اتصبَ دیٛدی  MP8ث ٝسزعت تغییز ٘ىزد ٚ ٜثب ارسش

در ٌذار وٓ ث ٝسیبد (سیبد ث ٝوٓ) افشایص ٔییبثذ [ .]17ثٝ

اِٚی ٝوٓ خٛد ،لذرت  PUضبخ ٝسٕت راست را ٔحذٚد ٔیوٙذ.

عجبرت دیٍز ،د ٚتزا٘شیستٛر  ،MP2 ٚ MP1ثب تٙظیٓ لذرت ضجىٝ

تزا٘شیستٛر  MN2رٚضٗ  MN1 ٚخبٔٛش ٔیض٘ٛذ .ثٙبثزایٗ

ثبالوطٙذ ،ٜسٔبٖ ثبرٌیزی یب تخّیٌ ٝزٜٞبی  R ٚ Lرا وبٞص ٔی

خبسٖٞبی پبراسیتی ٔٛخٛد در ٌز R ٜتخّی ٝضذ ٚ ٜثب استفبد ٜاس

سٞزا اسذیٔ ،حٕذثبلز غش٘ٛی لٛضچی

ضىُ( .5ج) ٘طبٖ داد ٜضذ ٜاست .اس ایٗ ر ،ٚثب وبٞص سٛلیًٙ
ِٚتبص ،تٛاٖ دیٙبٔیه در ٔذار وبٞص ٔییبثذ .ثب ایدبد فیذثه
ٔثجت  ٚخبٔٛش ضذٖ  ،MP6خزیبٖ ضجى PU ٝوبٞص یبفتٚ ٝ
تعبدَ خزیبٖ ثیٗ د ٚضجى PD ٚ PU ٝافشایص یبفتٚ ٝ
تزا٘شیستٛر  MN2لبدر است ثب ِٚتبصٞبی وٓ سیز آستب٘٘ ٝیش ِٚتبص
ٌز R ٜرا پبییٗ آٚرد .ثٙبثزایٗ ثب خبٔٛش ضذٖ ٚ MP6

MP1

خزیبٖ استبتیه عجٛری در ضبخٞٝبی ٔذار وبٞص ٔییبثذ .ثٝ
ٔٙظٛر ارسیبثی ثٟجٛد وبرآیی ٔذَ پیطٟٙبدی ،ضىُ ٔٛج
ٌذارٞبی ٌزٜٞبی سبختبر ٔ ٚ DCVSجذَ سطح پیطٟٙبدی در
ضىُ .5آٔذ ٜاست .ث ٝدِیُ سیبد ثٛدٖ حذالُ ِٚتبص لبثُ تجذیُ
ضىُ .5ضىُ ٔٛج ِٚتبص ٌزٜٞبی ٔجذَ ٔ ٚ DCVSجذَ پیطٟٙبدی ثٕٞ ٝزاٜ
خزیبٖ وطیذ ٜضذ ٜاس ٔٙجع در د ٚسبختبر.

تٛسط سبختبر  DCVSضىُ  4ثزای تجذیُ ِٚتبص ِٚ 0/7ت
ٚرٚدی ثِٚ 1/8 ٝت خزٚخی در فزوب٘س یه ٍٔبٞزتش رسٓ ضذٜ
استٕٞ .بٖطٛر ؤ ٝطبٞذٔ ٜیضٛد ٔجذَ پیطٟٙبدی پبسخ
سزیعتزی ٘سجت ثٌ ٝذارٞبی سیٍٙبَ ٚرٚدی داردٕٞ .بٖطٛر
و ٝدر ضىُ( .5د) ٘طبٖ داد ٜضذ ٜاست ،خزیبٖ وطیذ ٜضذ ٜاس
ٔٙجع تغذی VDDH ٝدر ٔجذَ پیطٟٙبدی ثسیبر وٓتز اس ٔجذَ
 DCVSاست .اس ایٗ رٔ ٚجذَ پیطٟٙبدی تٛاٖ اتالفی وٓتزی
٘سجت ثٔ ٝجذَ  DCVSدارد.

ضىُ .6سبختبر ٟ٘بیی ٔجذَ سطح ِٚتبص پیطٟٙبدی.

تزا٘شیستٛرٞبی  MP4 ٚ MP2خزیبٖ عجٛری اس ایٗ ضبخ ٝوٓ ضذٜ
 ٚسزعت تخّیٌ ٝز R ٜسزیعتز ٔیضٛد .در ٔزحّ ٝد( ْٚضىُ.4
(ة)) وِٚ ٝتبص ٌز R ٜدر آستب٘ ٝوٓتز ضذٖ اس

ِٚتبص VDDH-Vth,p

است ٕٝٞ ،تزا٘شیستٛرٞبی  PUثزای یه ِحظ ٝرٚضٗ ٞستٙذ ٚ
فیذثه ٔثجت در ٔذار ثزلزار است .ثعذ اس آٖوِٚ ٝتبص ٌزٜ

R

وٕتز اس ِٚ ٚ VDDH-Vthتبص ٌز L ٜثیطتز اس ٔ VDDH-Vthیض٘ٛذ؛
ٔزحّ ٝس( ْٛضىُ( .4ج)) آغبس ضذ ٚ ٜتزا٘شیستٛرٞبی ٚ MP6
 MP1رٚضٗ ٔیض٘ٛذ .در ایٗ ٔزحّ ،ٝثب رٚضٗ ضذٖ ِٚ MP6تبص
ٌز R ٜافشایص ٔییبثذ  ٚث ٝد٘جبَ آٖ فیذثه ٔثجت در ٔذار
ثزلزار ضذ ٚ ٜتزا٘شیستٛرٞبی  MP7 ٚ MP2 ٚ MP5رٚضٗ ٚ
تزا٘شیستٛرٞبی ٚ MP8 ٚ MP1 ٚ MP6ارد ٘بحی ٝسیز آستب٘ ٝعٕیك
ٔیض٘ٛذ.
ثب خبٔٛش ضذٖ  MP1سطح ِٚتبص در ٌز L ٜوٕتز

ضىُ .7ضىُ ٔٛج ِٚتبص ٌزٜٞبی داخّی ٔجذَ پیطٟٙبدی.

طرح نهایی مبدل سطح پیشنهادی
طزح وبُٔ ٔجذَ پیطٟٙبدی در ضىُ٘ .6طبٖ داد ٜضذ ٜاست.
در ایٗ سبختبر اس تزا٘شیستٛرٞبی  MP4 ٚ MP3ثٙٔ ٝظٛر وبٞص
ِٚتبص  VGSتزا٘شیستٛرٞبی  ٚ MP6 ٚ MP5ثٟجٛد لبثّیت تجذیُ
ِٚتبص در ِٚتبصٞبی سیز آستب٘ ٝاستفبد ٜضذ ٜاست .اس طزف دیٍز،

اس VDDH

استِٚ .تبص ایٗ ٌز ٜاس ٔذار در ٔمبیس ٝثب ٔذار  DCVSدر

اس افت ِٚتبص  VDDH-Vdsatایدبد ضذ ٜتٛسط تزا٘شیستٛرٞبی
 ،MP4 ٚثٙٔ ٝظٛر وبٞص

MP3

ِٚتبص  VGSتزا٘شیستٛرٞبی MP6 ٚ MP5
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ٔجذَ سطح ِٚتبص سزیع  ٚوٓ تٛاٖ ثز اسبس سبختبر اتصبَ ٔتمبثُ پطتٝای ثٟجٛد یبفت ٝخٟت وبرثزدٞبی وٓ تٛاٖ  ٚایٙتز٘ت اضیب

ثزای وبٞص سٛلی ًٙدر ٘مبط داخّی ٔذار ،استفبد ٜضذ ٜاست،

ٔٛج ِٚتبصٞبی داخّی ٔجذَ سطح ِٚتبص پیطٟٙبدی در تجذیُ

و ٝتٛاٖ ٔصزفی را وبٞص  ٚسزعت ٔذار را سیبد ٔیوٙذ.

ِٚ 0/4ت ثِٚ 1/8 ٝت در فزوب٘س یه ٍٔبٞزتش در ضىُ .7آٚردٜ

VDS

ضذ ٜاست .ثب تٛخ ٝث ٝضىُ( .7آ) ٔجذَ پیطٟٙبدی ٔیتٛا٘ذ

ٕٞچٙیٗ ،تزا٘شیستٛرٞبی  MP4 ٚ MP3سجت وبٞص ِٚتبص

تٕبٔی تزا٘شیستٛرٞبی  MN1-MN2 ٚ MP5-MP8ضذ ٚ ٜاس ایٗ

ِٚتبص سیز آستب٘ ٝرا ٘یش ث ٝصٛرت صحیح  ٚسزیع تجذیُ ٕ٘بیذ.

طزیك خزیبٖ ٘طتی در ٔذار وبٞص ٔییبثذ .در ٔذَ اِٚی ٝطزح
پیطٟٙبدی ثٙٔ ٝظٛر خجزاٖ سٛلیِٚ ًٙتبص در ٌز ،R ٜاس
ٔعىٛسوٙٙذ ٜدر طجم ٝخزٚخی استفبد ٜضذ ٜاست  ٚخزیبٖ
اتصبَ وٛتب ٜدر ثّٛن خزٚخی سیبد است .اس ایٗ ر ،ٚدر طزح
ٟ٘بیی ٔجذَ پیطٟٙبدی ،ثزای وبٞص تٛاٖ اتصبَ وٛتب ٜدر
خزٚخی پبیٞٝبی ٌیت تزا٘شیستٛرٞبی خزٚخی تٛسط
تزا٘شیستٛر اتصبَ دیٛدی  MP8اس یىذیٍز خذا ضذ ٜاست.

ضىُ .10آ٘بِیش تغییزات  PVTثز پبرأتز آ)تٛاٖ وُ ،ة) تأخیز ا٘تطبر.

ضىُ .11آ٘بِیش ٔ٘ٛت وبرِ ٛثز پبرأتز آ) تٛاٖ وُ ،ة) تأخیز ا٘تطبر.
ضىُٔ .8عٕبریٞبی ارال ٝضذ ٜدر آ) ] ،[1ة) ] ،[7ج) ] ،[22د) ])ٜ ،[23
].[8

ضىُ .12تغییزات آ) تٛاٖ ،ة) تأخیز ا٘تطبر ثزحست تغییزات ِٚتبص .VDDL

نتايج شبیهسازي
ثٙٔ ٝظٛر ثزرسی وبرایی ٔجذَ پیطٟٙبدی ،سبختبر پیطٟٙبدی ٚ
ٔعٕبریٞبی ارال ٝضذ ٜدر [ ]23 ,22 ,8 ,7 ,1ثب استفبد ٜاس فٗ
آٚری  CMOS 180nmضجیٝسبسی ضذٜا٘ذ .ثزای ٔمبیسٝ
ٔٙصفب٘ ،ٝتٕبْ سبختبرٞب در ضزایط ضجیٝسبسی یىسبٖ ثب یه
ضىُ .9طزح  Layoutسبختبرٞبی ارال ٝضذ ٜدر آ) ]ٔ 140/93 [7یىزٔٚتز
ٔزثع ،ة) ]ٔ 102/61 [22یىزٔٚتز ٔزثع ،ج) ]ٔ 60/73 [1یىزٔٚتز ٔزثع،
د) ]ٔ 62/2 [23یىزٔٚتز ٔزثعٔ 67/23 [8] )ٜ ،یىزٔٚتز ٔزثعٔ )ٚ ،جذَ
پیطٟٙبدی ٔ 59/1یىزٔٚتز ٔزثع.

سیٍٙبَ ٚرٚدی ضجیٝسبسی ضذٜا٘ذ (ٌٛض ٝپزٚس،TT 13ٝ
فزوب٘س ٍٔ 1بٞزتش در دٔبی  27درخ ٝسب٘تیٌزاد ثب تجذیُ
ِٚ 0/4ت ثِٚ 1/8 ٝت)ٕٞ .چٙیٗ٘ ،تبیح ارال ٝضذ ٜدر سیز حبصُ

اختالف ِٚتبص ایدبد ضذ ٜثیٗ پبیٞٝبی ٌیت تزا٘شیستٛرٞبی

ضجیٝسبسی  post-layoutاست  ٚیه ٔعىٛسوٙٙذ ٜث ٝعٛٙاٖ ثبر

خزٚخی ثبعث ضذ ٜاس ٕٞشٔبٖ رٚضٗ ضذٖ ایٗ د ٚتزا٘شیستٛر

در خزٚخی وّی ٝسبختبرٞب اظبف ٝضذ ٜاست .طزح ٟ٘بیی

خٌّٛیزی وزد ٚ ٜتٛاٖ اتصبَ وٛتب ٜوبٞص یبفت ٝاست .ضىُ
13

10

Process

سٞزا اسذیٔ ،حٕذثبلز غش٘ٛی لٛضچی

خذ .1َٚخالص٘ ٝتبیح ضجیٝسبسی در تىِٛٛٙصی ٘180ب٘ٔٛتز ث ٝاسای فزوب٘س یه ٍٔبٞزتش  ٚدٔبی  27درخ ٝسب٘تیٌزاد.
)Area (µm2

)PDP (nW. ns

)Total power (nW

)Static Power (pW

)Delay (ns

Conversion
)range (V
0/38 – 1/8
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28/5

140/93
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290

30/86

0/28 – 1/8

]TVLSI'17 [7
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3204
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306

27/86

0/28 – 1/8

]TCAS-II'18 [8

]TCAS-II'10 [1

102/61

2195
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418

27/1

0/28 – 1/8
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62/19

4016
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0/22 – 1/8
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2113
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This work

پیطٟٙبدی ارال ٝضذ ٜدارای ٔسبحت ٔصزفی ٔ 59/1یىزٔٚتز

سبختبر پیطٟٙبدی  ٚدیٍز سبختبرٞهب تحهت ضهزایط ٔطهبث ٝدر

ٔزثع است .طزح ٔجذَٞبی ارال ٝضذ ٜدر [ ]23 ,22 ,8 ,7 ,1در

خذ .1َٚآٔذ ٜاست .در خذ .1َٚاس  PDP16ث ٝعٛٙاٖ یه ٔعیهبر

ضىُ ٚ .8طزح ٔ layoutجذَ پیطٟٙبدی ٔ ٚعٕبریٞبی ارالٝ

ٔشیت ثزای ٔمبیس ٝثٟتز استفبد ٜضذ ٜاسهتٚ .اظهح اسهت وهٝ

ضذ ٜدر [ ]23 ,22 ,8 ,7 ,1در ضىُ٘ .9طبٖ داد ٜضذ ٜاست.

سبختبر پیطٟٙبدی دارای وٕتزیٗ  PDPدر سهبختبرٞبی ضهجیٝ

تدشی ٚ ٝتحّیُ تغییزات  14 PVTثب فزوب٘س ٚرٚدی یه
ٍٔب ٞزتش در ضىُ٘ .10طبٖ داد ٜضذ ٜاستٌٛ .ضٔ ٝعِٕٛی
ضبُٔ تزا٘شیستٛرٞبی ٔعِٕٛی  ٚ NMOSتزا٘شیستٛرٞبی
ٔعِٕٛی  PMOSاست .دٔبی ضجیٝسبسی  27درخ ٝسب٘تیٌزاد ٚ
اس ِٚتبصٞبی ِٚ 1/8ت ثزای ِٚ 0/4 ٚ VDDHت ثزای

VDDL

سبسی ضذ ٜاستٕٞ .چٙیٗ ٔجذَ پیطٟٙبدی وٕتزیٗ ٔسهبحت
را در ٔمبیس ٝثب سبیز ٔذارٞب داراست.
نتیجهگیري

در ایٗ ٔمبِ ٝیه ٔجذَ سطح ِٚتبص سزیع  ٚوٓتٛاٖ ثٝ
ٔٙظٛر استفبد ٜدر سیستٓٞبی وٓ تٛاٖ ٔب٘ٙذ وبرثزدٞبی

استفبد ٜضذ ٜاست .ثب ا٘تخبة ، Slow-PMOSٚ Fast-NMOS

ایٙتز٘ت اضیب ،سیست پشضىی  ٚضجىٞٝبی حسٍز ثیسیٓ

تمبثُ ثیٗ د ٚطجم PD ٚ PU ٝوبٞص ٔییبثذ  ٚثب افشایص دٔب،

ارال ٝضذ .در سبختبر پیطٟٙبدی اس یه ٔىب٘یشْ اتصبَ

لذرت خزیبٖدٞی افشایص ٔییبثذ .ثٙبثزایٗ،Fast-NMOS ،

ٔتمبثُ پطتٝای ثٟجٛد یبفت ٝثٙٔ ٝظٛر وبٞص خزیبٖ ٘طتی

 ،Slow-PMOSدٔبی  100Cثٕٞ ٝزا10 ٜدرصذ وبٞص ِٚتبص
 VDDHثزای ثٟتزیٗ ٌٛض ٝا٘تخبة ضذ٘ذ .تزا٘شیستٛرٞب  ٚضزایط
وبر ث ٝعٛٙاٖ ثذتزیٗ ٌٛض،Fast-PMOS ،Slow-NMOS ،ٝ
دٔبی  10 ٚ 0Cدرصذ وبٞص ِٚتبص  VDDHا٘تخبة ضذ٘ذ.

 ٚافشایص سزعت فیذثه ث ٝوبر ثزد ٜضذ .اس طزف دیٍز ثٝ
ٔٙظٛر وبٞص سٛلی ًٙدر حّم ٝفیذثه  ٚایدبد عذْ
ٕٞشٔب٘ی در رٚضٗ ضذٖ تزا٘شیستٛرٞبی طجم ٝخزٚخی اس
تزا٘شیستٛرٞبی اتصبَ دیٛدی ثیٗ پبیٞٝبی تزا٘شیستٛرٞبی

ثٙٔ ٝظٛر ثزرسی تأثیز عذْ تطبثك  ٚتغییزپذیزی پزٚس ٝثهز
ٔجذَ پیطٟٙبدی ،آ٘بِیش ٔ٘ٛت وبرِ 15ٛثهب  4000اخهزا ثهزای دٚ
پبرأتز تأخیز ا٘تطبر  ٚتٛاٖ ٔصزفی اخزا ضذ ٜاست٘ .تبیح ٔ٘ٛت
وبرِ ٛتأخیز  ٚتٛاٖ ٔصزفی در ضىُ٘ .11طبٖ داد ٜضذ ٜاسهت.
ثب تٛخ ٝث٘ ٝتبیحٔ ،جذَ پیطٟٙبدی دارای





٘زٔبَ ضذ ٜپبییٗ

است  ٚدر ٔمبثّ ٝثب تغییزات ٔحّی  ٚخٟب٘ی ٔمب ْٚاست.
ضىُ .12تأخیز ا٘تطبر  ٚتٛاٖ ٔصزفی را ثز اسبس تغییهزات
 VDDLثزای سبختبرٞبی ٔ ٚجذَ پیطهٟٙبدی ٘طهبٖ ٔهیدٞهذ.
ٔجذَ پیطٟٙبدی در تٕبْ ثبس ٜتجذیُ ِٚتبص دارای وٕتزیٗ تهٛاٖ
ٔصزفی است .ثزای ٔمبیس ٝعبدال٘ ،ٝخالص٘ ٝتبیح ضهجیٝسهبسی

خزٚخی ،در حّم ٝفیذثه استفبد ٜضذٕٞ .چٙیٗ ثٙٔ ٝظٛر
وبٞص ٔسبحت  ٚافشایص سزعت در ٌذار پبییٗر٘ٚذٜ
تزا٘شیستٛر عجٛری ث ٝعٛٙاٖ خبیٍشیٗ ثّٛن ٚرٚدی سبختبر
DCVS

استفبد ٜضذ .طزح پیطٟٙبدی در فزوب٘س10

ویّٞٛزتش لبدر است ِٚتبص وٓ ٔ 80یّی ِٚت را ثِٚ ٝتبص 1/8
ِٚت تجذیُ ٕ٘بیذ٘ .تبیح ضجیٝسبسی  ،Post-layoutتٛاٖ
ٔصزفی ٘ 89/23ب٘ٚٛات  ٚتأخیز ا٘تطبر ٘ 23/68ب٘ٛثب٘ی ٝرا
ث ٝاسای تجذیُ ِٚ 0/4ت ثِٚ 1/8ٝت ٘طبٖ ٔیدٞذ .سبختبر
پیطٟٙبدی ٘سجت ث ٝوبرٞبی ٔمبیس ٝضذ ٜدارای ٔسبحت
ٔ ٚعیبر ٔشیت وٓتزی است.
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