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ترین چالش در طراحی روند. مهمهاي یک سنسور پزشکی به شمار میترین بخشهاي کم نویز از جمله مهمکنندهتقویت
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ر باشد، بهبود این پارامترها دي این قطعات میدهندههاي تشکیلترین قسمتهاي عملیاتی ترارسانا یکی از مهمکنندهتقویت

ت. کننده عملیاتی ترارسانا ارائه شده اسنامه یک تقویتشود. از این رو در این پایانآن سبب بهبود عملکرد قطعات پزشکی می

نانومتر  45در تکنولوژي  µv/√Hz6/275 نویز ورودي  و µwatt48/12 یابی به توان مصرفی کننده با دستویتطراحی این تق

 Chopper، یک مدار ش نویز و بهبود پارامترهاي کیفیولت صورت گرفته است. پس از آن با هدف کاه 85/0با ولتاژ تغذیه 

ولت کاهش یافته  85/0با همان ولتاژ تغذیه  pv/√Hz42/134ا نویز ورودي ت استفاده از این تکنیک پشنهاد شده است. با
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  معرفی -1-1

حمل  قابل هاي پرتابل و، به سمت افزایش استفاده ازسیستمامروزه مانیتورینگ بیماران و فرآیندهاي تشخیص

ها یستمرود. این ساند، پیش میس و یا بدن شخص بیمار جاسازي شدههایی که در لبادستگاه همچنین استفاده ازو 

تند، هاي مضمن هس وضعیت بیماران و به ویژه افرادي که مبتال به بیماريپیگیري  اختصاصی با که به طور

اص، محیط و شرایط خ در نهایت ارزیابی عملکرد افراد در مسن و شناسایی عالئم، مانیتورینگ افراد تشخیص و

و  گشگیري از عوارض ناخواسته و مرپی ، تشخیص به موقع بیماري، همچنینتوانند باعث بهبود روند درمانمی

بیمار  هاي بلندمدتست که به مانیتورینگاي ازعلم پزشکی ا. تخصص قلب و عروق شاخهمیرهاي احتمالی شوند

(مطالعه  1نزد متخصصان این رشته، وجود ارتباطی واضح میان تغییرات مورفولوژیک وابسته است. در تحت درمان

نوارهاي طوالنی مدت  در قلب غیرطبیعی بودن ریتم هایشان) وو ریخت جانداران و اندام شکل

Zheng Z-(امري روشن وشناخته شده است هاي عروق بیماري با ECGهمان  (نوارقلب) یا 2الکتروکاردیوگرافی

J & Giles WH, 2001.( 

سانی ک هاي قلبی ارزش باالیی دارد و به عنوان اقدام روتین در تمامقلب در بررسی دردهاي قلبی و سکتهنوار 

باض و انبساط الزم جهت پمپ نمودن عضالت قلب براي ایجاد انق. گیردقلبی دارند صورت میه مشکالت حاد ک

ستم خون در سی آوردنفشار خون مناسب براي به حرکت در عبارت دیگر ایجاد خون به نقاط مختلف بدن و یا به

یانگر سالمت مهم که ب هايریک الکتریکی دارد. یکی از مشخصهبه یک سیستم مستقل تح ، نیازانتقال خون در بدن

 قلبی می باشد، چگونگی عملکرد این سیستم است. براي اینکه بتوان نحوه کارکرد این سیستم را مورد و یا بیماري

چگونگی  ها، مطالعهترین و پرکاربردترین روشوناگونی وجود دارد. یکی از قدیمیهاي گمطالعه قرار داد، راه

حاصل کتریکی ال هايالکتروکاردیوگراف می توان سیگنالوسیله ه باشد. ب هاي الکتریکی قلب میانتشار سیگنال

العه و مطمختلف بدن مورد  نحوه انتشار این سیگنال در نواحی برداري ازعملکرد الکتریکی قلب را با نمونهاز 

پیگیري وضعیت بیماران سودمند  تنها درکاردیولوژي براي نه ECGسنجش قرار داد. مانیتورینگ طوالنی مدت 

                                                           
1 Morphology 
2 Electrocardiography 
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 Maronحین ورزش نیز استفاده کرد( در مانیتورینگ حاالت و وضعیت ورزشکاران توان دراست، بلکه ازآن می

B.J, 1993(.   

مار که بیمختلفی  هاينی مدت نتایج، تحت شرایط و محیطفراهم کردن امکان ذخیره طوال و ECGبراي انجام 

ایسه با مقهاي پرتابل در دستگاه اند. اینهاي پرتابل در اولویت قرار گرفتهاز دستگاهدر آن قرار دارد، استفاده 

 .هنددکیفیت پروسه درمان را افزایش می حجم و غیر قابل حمل، داراي مزایاي بسیاري بوده وهاي سنتی پرستمسی

داراي  گیرد که صورت ASIC3هاي پرتابل سعی شده است که بیشتر کار پردازش توسط یک در این دستگاه

ردازش در هر پ هاي آنالوگ و دیجیتال بوده و امکانختلفی است. این واحدها شامل بلوكواحدهاي پردازشی م

هاي لوكآنالوگ هستند، ب هاي انتشار یافته توسط قلب از نوعکنند. با توجه به اینکه سیگنالدو حوزه را فراهم می

ننده کبلوك پردازشی، یک تقویت شوند. دراین بین اولینده سازي میبه صورت آنالوگ پیا ASICابتدایی این 

کلی با یک  حالتهاي منتشر شده از قلب و در سیگنال ست که کار تقویت و افزایش سیگنال به نویزگیري ااندازه

هاي سیگنال هدهند. با توجه به اینکه دامنانجام میحیاتی بدن را  هايتر امکان تقویت بیشتر سیگنالکاربرد وسیع

گیري ننده اندازهکقویتگیرند، در نتیجه استفاده از یک تولت قرار میمیلیدر بازه یک تا پنج دریافتی از بدن انسان 

هاي ورودي براي پردازش، از یک موجود ه سیگنالباشد. به دلیل اینکناپذیر میاجتناب در ابتداي عمل پردازش

 ننده بایدکهاي دریافتی، ورودي تقویتوارد شدن شوك به این سیگنال از شوند، براي جلوگیريمی زنده دریافت

- قویتت شده، امپدانس خروجی جاج درسیگنال تقویتاعو چنین براي جلوگیري ازهمامپدانس باالیی داشته باشد. 

ار تقویت سیگنال دبدن مق هاي دریافتی ازسیگنال توجه به دامنه پایین با. کننده نیز بایستی مقدار کمی داشته باشد

 باشد.بول میقهاي با این دامنه قابل هزار برابر براي سیگنالیک تقویت به اندازه  باید بزرگ باشد. به طور معمول

ترك نرخ رد حالت مشهاي بزرگی که ممکن است وجود داشته باشد، باید کننده به منظور حذف آفستاین تقویت

د تولی یک سیگنال یکپارچه ی شود تا نویز ورودي را تقویت نکند وطراح 5به صورت تفاضلی داشته و 4باالیی

 هايکنندهتقویت دشواري است. به این جهت از کار چنین خصوصیاتی، با تفاضلی يکننده. طراحی تقویتکند

کننده براي ویتتقهمچنین این  .کنیمشوند استفاده میگیري نامیده میهاي اندازهکنندهترکیبی که تقویت تفاضلی

                                                           
3 Application Specified Integrated Circuit 
4 Common Mode Reject Ration (CMRR) 
5 Differential Mode 
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هت به همین ج هاي مورد نظر داشته باشد، بهنالدر داخل باند سیگ تشخیص درست باید کمترین میزان نویز را

  .ستیمسازي آن هصدد پیاده داریم که دراین پژوهش در نیاز مصرفی کم توان نویز پایین و کننده بایک تقویت

  ي پژوهشپیشینه -1-2

طراحی شده که در داخل آن  ECGیک مدار مجتمع براي کاربرد  (Nick Van Helleputte, 2012) مرجع در

راحی به این ط گیري استفاده شده درکننده اندازهتقویت استفاده شده است. مدار گیريکننده اندازهتقویت مدار از

ی سورس و درین همگ همچنین گیت و ترانزیستورهاي ورودي جریان ثابتی دارند و آن اي است که درگونه

ي آن نتیجه که در شود،یم gdCو  gsCهاي کنند. این امر موجب حذف خازناحساس می کسانی رای ACسیگنال 

 موجب کاهش مقدار نویز دراین طراحی یابد، که این خودگیري کاهش میکننده اندازهتقویت مدار خازن ورودي

رخ رد حالت ن استفاده شده در این مقاله عبارتند از،عملیاتی  کنندهگیري شده براي تقویتاندازه شده است. نتایج

 3/1که در حدود تر از یک گیگااهم و نویز پایین بل، امپدانس خروجی بزرگدسی 115تر از مشترك بزرگ

   باشد.هرتز می 100) در فرکانس کاري RMSمیکروولت (

کم طراحی شده که درتقویت  توان و نویز گیري باکننده اندازهیک تقویت (S. Song, 2013)مرجع در

 رد هاي دیگر، این طراحی انجام شدهگیريکننده اندازهخالف تقویت حیاتی جنین کاربرد دارد. بر هايسیگنال

 تا1 دربازه که توان مصرفی آن حالی باشد، درابل استفاده میق nv/√HZ250تا  nv/√HZ30رنج  در نویزهاي متغیر

شده  یک مداري استفاده از ابتدا ابزارين مرجع براي طراحی یک تقویت کننده درای کند.تغییر میمیکرووات  15

ابعاد موثر در این مدار، نسبت  ي فیدبک قرار داده شده است. براي کاهش نویزشبکه خازن در که درآن دو

 همچنین در زرگ بدست بیاید.ب d/Img نسبت اند، تاگرفته نظر به اندازه کافی بزرگ در ترانزیستورهاي ورودي را

 پایینامپدانس ورودي اند، ولی نتیجه ي آن  کرده این طراحی براي کاهش نویز، مقدار خازن را بزرگ انتخاب

دیگري ارائه شده است  ادامه، مدار در .کندایجاد میامپدانس ورودي  شده است که یک معاوضه بین نویز موثر و

 نرخ رد حالترا برطرف کرده اما  ي حالت قبلیع معاوضهواق باالیی بدست آمده که درامپدانس ورودي  که درآن

ردن براي برطرف ک درنهایت هاي مدارشده استوابسته به مقدار تطبیق بین خازن شده است، کهمشترك محدود 

است، که درآن از  گیري ارائه شدهکننده اندازهدیگري براي تقویت طراحی مناسب، یک مدار این مشکالت و

امپدانس ورودي و نرخ رد حالت این ساختار به  نوع خازنی استفاده شده که در از) DCثابت ( ي سرويحلقه
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االي مدار ب که آن هم به دلیل مقاومت ورودي اند، ولی این روش نویز موثر نسبتا باالیی داردباالیی رسیدهمشترك 

  .باشدمی

  ضرورت انجام پژوهش -1-3

امروزه  فشارهاي قلبی وعصبی که عوارض ومرگ ومیر افراد، ناشی ازمی تواند ) ECG( الکتروکاردیوگرافی

قیمتی  ارزان خطر وروش بی) ECG( وارقلبن. افراد را موجب شده راکاهش دهد میر باالیی ازمرگ و درصد

 .دهدمفیدي می قلب درباره ضربان و ریتم قلب به پزشک اطالعات نوار .براي کسب برخی اطالعات است

ي ادر قلب مشکالت بالقوه ممکن است نشان دهد که آیا یک حمله قلبی رخ داده است یا خیر؟ آیا ECG همچنین

  .است رایج و بدون درد رسانی به عضله قلب وجود دارد یا خیر؟ نوار قلب بررسی از نظر میزان خون

 باشد کههاي مختلفی میشامل بخش انجام می دهد، خود را ECGقلب یا  دستگاهی که عمل گرفتن نوار

 ودهایی کهالکتر طریق هایی است که دستگاه ازکنندگی سیگنالهاي آن مربوط به تقویتترین بخشمهم یکی از

 شتركم یک سیگنال مد شده با ها سیگنال ضعیف تولیدمبدل بسیاري از در .به بدن متصل هستند، دریافت می کند

 د.رسنمی معمول، مناسب به نظرهاي عملیاتی کنندهتقویتجهت استفاده از  به همین ،قوي ترکیب می شود

 مبدل به شکل گنال مشترك و سیگنالتقویت کننده تک سر باعث تقویت سی یک استفاده از گیري سیگنال بااندازه

  . همزمان می شود

 یگنالتقویت کننده، موجب کاهش اثرسنرخ رد حالت مشترك  ، مکانیزمتفاضلیگیري تقویت کننده  کاره ب با

مپدانس ورودي ا وسیع، پهناي باند با تفاضلیگیري، یک تقویت کننده کننده اندازهشود. تقویتمشترك میحالت 

 ن وورودي پایی مشترك باال، انحراف خواص یا آفستحالت قابل تنظیم، قابلیت حذف  ي پایدار وباال، بهره

-وکوپلگیري شده توسط ترمویت سیگنال اندازهها، براي تقکنندهباشد. از این تقویتامپدانس خروجی پایین می

-و دیگر دستگاه ECGهاي دردستگاه. شودمی بیولوژیکی استفاده هايپروب هاي جریان وها، شنتسنجها،کرنش

اي هکنندهتقویت کنندگی، ازقسمت تقویت بخش ورودي و در هاي حیاتی بدن، درگیري سیگنالهاي اندازه

می خواهند  ASICبصورت پرتابل و  کاربردهاي پزشکی که کننده برايشود. این تقویتگیري استفاده میاندازه

یدن به نامه هدف رسدر این پایان و سیگنال به نویز باال باشد. انجام شوند، بایستی داراي توان مصرفی پایین



٦ 
 

در  ه قبالًهایی است کتوان مصرفی و نویز نسبت به طراحینظر  از گیري با مشخصات بهتريکننده اندازهتقویت

  .انداین زمینه انجام شده

  هاي اساسی پژوهشچالش -1-4  

کاهش نویز، کاهش ولتاژ تغذیه، کاهش مصرف توان و کوچک سازي  مجتمع، امروزه در طراحی مدارهاي

سطح تراشه، به یک چالش اساسی تبدیل شده است. بابت کاهش مصرف توان دانشمندان بر این باورند باید 

ش کاه یکی از مهمترین گزینه ها که می تواند در توان کمی داشته باشند. مداراتی را طراحی کنند تا مصرف

توانیم توان مدار را کاهش ه ما کمک کند کاهش ابعاد ترانزیستورها در مدار می باشد تا هر چه میمصرف توان ب

ا این ب در واقع شود.دهیم. از طرفی این کاهش ابعاد سبب کاهش همزمان توان مصرفی و سطح اشغالی تراشه می

 شود. گرفته نظر در طراحی پروسه در هاحطرا توسط باید که باشدمی پارامتري ترینمهم ترانزیستور اندازه اهداف،

آقاي گوردون مور  زیرا (Razavi, 2009)رودالبته کاهش ابعاد ترانزیستورها در مدار، روش جدیدي به شمار نمی

ي مدارهاي میکروالکترونیک یک مقاله درباره، ي تحقیقاتی بودکه مدیر یک موسسه، Intelموسس شرکت بزرگ 

 دو سال در هر یک تراشه مجتمعطراحی شده در تعداد ترانزیستورهاي  کرده بودبینی منتشر کرد که در آن پیش

  .(Moore, 1995)خواهد شد برابر دو

سال از ساخت  6 گرفت که زمانی صورت انتشار این مقاله. پیچیدگی در واحد سطح بود بینیپیش اساس این

  بینی آیندهیشقانونی براي پ اینکه به عنوان ادامه داشت تااولین تراشه الکترونیکی گذشته بود. این روند کم و بیش 

دن تعداد شد و به دو برابر ش دستخوش تغییراتی هاي بعد این قانونصنعت میکروالکترونیک درآمد. البته در سال

بر برا طبیعی است که این دو دهد.نمودار این قانون را نشان می 1-1شکل  ماه تبدیل شد. 18ترانزیستورها براي 

جر به بهبود من ترانزیستورها به معناي کاهش ابعاد ترانزیستورها می باشد و کاهش ابعاد ترانزیستورها شدن تعداد

هاي سریعی در گذشته، پیشرفت يدو دههبخصوص در  .(Moore, 1995)شودقیمت و توان مصرفی می سرعت،

مدار ریزپردازنده، از صدها به بیش از چند صد تعداد ترانزیستورهاي  میکروالکترونیک پدید آمده است. يحوزه

اهش ابعاد ک نکته مهم در این میلیون رسیده و بدین ترتیب توان تراشه رقابتی را با تصور بشر آغارکرده است.

  ترانزیستور این است که می بایست تکنولوژي واحدي براي هر ابعاد تعریف می شد که در هر تکنولوژي قوانینی
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متناسب با آن شرایط موجود و قابل اجرا در آن تکنولوژي تصویب شود. یکی از شرایط وابسته به هر تکنولوژي  

ش اما بر سر راه کاه منبع تغذیه مدار است که با توجه به هر تکنولوژي شرایط ویژه اي براي اعمال آن وجود دارد.

 اهشکی که سر راه این قانون به وجود آمد این بود که ترین مشکالتمهم ابعاد ترانزیستورها مشکالتی وجود دارد.

گیت،  توسط شده ایجاد درین نشتی گیت، نشتی جریان مانند هاچالش از بسیاري نانو حوزه به MOSFETمقیاس 

کند. می آشکار را دیگر بسیاري و، تولید نویز کوتاه کانال توان، اثرات خاموش، تاخیرها، اتالف حالت نشتی جریان

   ).Allen, 2002(هستند ناپذیر باشند و اجتناببه دلیل کاهش ابعاد می هاچالش این

 1کننده عملیاتی در ابعاد کوچک با ولتاژ تغذیه زیر نامه تالش شده است یک تقویتاز این رو در این پایان

 طراحی شده را کاهشها نویز مدار جدید بدون تغییر دادن مدل افزاره ولت طراحی و سپس با استفاده از تکنیک

ولت و سپس کاهش نویز  1ي زیر دهیم. طراحی مدار با پارامترهاي کیفی مناسب در ابعاد کوچک با ولتاژ تغذیه

  رود.نامه به شمار میهاي اصلی در اجراي این پایانآن از چالش

  

 
  

 .(Moore, 1995)ترانزیستورها تعداد براي مور قانون:  1-1 شکل
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  نامهدهی پایانسازمان -1-5  

خواهیم پرداخت. ارائه و طراحی  6چاپرعملیاتی و معرفی تکنیک کنندهنامه به بررسی تقویتدر فصل دوم پایان

. فصل نامه در فصل سوم آمده استاستفاده شده در این پایان چاپرکننده عملیاتی و معرفی تکنیک ساختار تقویت

نامه ارائه ایانگیري از پده خواهیم پرداخت. در فصل پنجم نیز نتیجهسازي و نتایج بدست آمچهارم به بررسی شبیه

  شده است.

  

                                                           
6 chopper 



 

 

 

 

 

 

 

  

  فصل دوم:

هاي حذف نویز و بررسی تکنیک

  آفست
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  پیشگفتار -2-1

و آفست مدار خواهیم پرداخت. این دو تکنیک  f/1در این بخش به بررسی تئوري دو تکنیک حذف نویز 

Zero-Auto  وانند تها میشود. هر دوي این تکنیکها پرداخته میباشند که در ادامه به تفصیل به آنمی 7چاپینگو

دار توان نویز را بهبود بخشید و آفست مها میهاي عمومی استفاده کرد. با استفاده از این تکنیککنندهدر تقویت

هاي پایین کاربرد دارند که در ادامه مورد بررسی قرار نسها براي حذف خطا در فرکارا کاهش داد. این تکنیک

  گیرند.می

  معرفی -2-2

شود. این هاي عملیاتی میکنندهاغلب سبب خطا در عملکرد تقویت f/1هاي پایین، آفست، نویز در فرکانس

هایی دقیق به منظور به حداقل رساندن صادق است. از همین رو باید تکنیک CMOSموضوع به ویژه در تکنولوژي 

  و آفست ایجاد کرد.  f/1نویز 

  وجود دارد که عبارتند از: f/1به طور کلی سه نوع تکنیک اساسی جهت کاهش آفست و نویز 

 Trimmingتکنیک  -1

 چاپینگتکنیک  -2

 Auto-Zeroتکنیک  -3

شود (چون در کار گرفته میدر طول کار به منظور بهبود مشکل آفست به  Trimmingها تکنیک در این روش

-Autoپردازیم). تکنیک ایم و به این پژوهش مرتبط نیست، به آن نمینامه از این روش استفاده نکردهاین پایان

Zero شود و سپس در فواصل زمانی مشخص شده گیري میاست که در آن آفست اندازه 8برداريیک روش نمونه

است که در آن سیگنال  9یک مدوالسیون زمان پیوسته چاپینگتکنیک یابد. اما بالعکس، توسط کالك کاهش می

مدوله شده، خروجی  f/1شوند. با توجه به آفست و نویز هاي متفاوت مدوله میاصلی و آفست در فرکانس

هایی ، تکنیکAuto-Zeroو  چاپینگهاي شود. از آنجایی که تکنیکشده ظاهر می چاپرکننده به صورت تقویت

                                                           
7 chopping 
8 Sampling Technique 
9 Continuous-Time Modulation  
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فرکانس پایین را همچون آفست به خوبی  f/1توانند نویز ها میدهند، آند که دائماً آفست را کاهش میپویا هستن

و آفست را حذف کنند. به عنوان مثال در  f/1توانند نویز ها به طور کامل نمیبه حداقل برسانند. البته این روش

 چاپرماند، یا در تکنیک باقی می 11اگذر کالكو اثر ور 10، مقداري از آفست به سبب تزریق بارZero-Autoتکنیک 

یک ها چندین تکنآلیشوند. براي رفع این غیرایدههاي اثر وراگذر کالك ناشی مینیز، آفست باقی مانده  از لبه

توان به دو مورد ها میاز این تکنیک). Wu & Johan, 2013(بخشدوجود دارد که تا حد امکان نتایج را بهبود می

  پر کاربرد زیر اشاره نمود: 

 Ping-Pong Auto-Zeroتکنیک  -1

  Offset Stabilizationتکنیک  -2

  آفست -2-2-1

تواند مساله دشوار در طراحی مدارات باشد. در کاربردهاي دقیق مانند ولتاژ آفست به ویژه در ورودي می

نولوژي پوشی کرد. در تکاز ولتاژ آفست ورودي بزرگ چشمتوان هاي باال، نمیهاي آنالوگ به دیجیتال با دقتمبدل

CMOSمیلی ولت باشد. این میزان  10تر از تواند بزرگ، بدترین حالت آفست در یک جفت ورودي تفاضلی می

 12ي، ولتاژ آستانهMOSهاي آفست اغلب به سبب تغییرات ساخت یا عدم اطمینان است. به عنوان مثال، افزاره

در کانال و گیت  14ند و دلیل این غیریکسانی این است که ولتاژ آستانه تابعی از میزان آالیشدار 13غیریکسانی

اي ههاي مختلف متفاوت هستند. از سوي دیگر، ابعاد افزارهاست و این پارامترها بین افزاره MOSترانزیستورهاي 

MOSدل ق بین طول و عرض معا، از تغییرات تصادفی، میکروسکوپیک، تغییرات ناشی از ساخت و عدم تطاب

ما در هاي بزرگ کاهش داد، اتوان با به کارگیري افزارهبرند. این عدم تطابق را میترانزیستور نامی مشابه رنج می

 ).(Wu & Johan, 2013ي تولید را به همراه داردعوض افزایش سطح تراشه و هزینه

  

                                                           
10 Charge-Injection 
11 Clock Feed-Through 
12 Threshold Voltage 
13 Mismatch 
14 Doping 
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  f/1نویز  -2-2-2

وجود نواقص در سطح بین اکسید گیت و سیلیکون بستر است، بنابراین این  f/1ترین علت ایجاد نویز اصلی

سطح اکسید سیلیکون وابسته است و ممکن است به طور قابل توجهی از یک تکنولوژي  15پارامتر به صافی

CMOS 1ي نویز به تکنولوژي دیگر متفاوت باشد. فرکانس گوشه/f  در تکنولوژيCMOS  معموالً در رنج چند

رود. در هاي پایین به شمار مییک منبع خطاي غالب در فرکانس f/1تز تا چند ده کیلوهرتز است که نویز کیلوهر

توان به صورت تابعی از فرکانس معادل کرد که به صورت زیر به را می f/1ها، نویز ارتباط با طول عمر حامل

  آید:دست می

��
� =

�

������
          )2-1(  

مربوط  Lو  Wاست. پارامتر  F2V25-10یک ثابت وابسته به پروسه است که مقدار آن حدود  Kدر این رابطه 

نیز  fنشان داده شده است. پارامتر  oxCباشند. خازن گیت در واحد سطح با می MOSبه عرض و طول ترانزیستور 

نسبت به ترانزیستورهاي  PMOSدر ترانزیستورهاي  f/1فرکانس کاري است. الزم به ذکر است، عموماً نویز 

NMOS 1براي نویز  16تر است. در این معادله، چگالی طیف نویزکم/f  رابطه عکس با فرکانس دارد. همچنین

، اندازه افزاره باید افزایش یابد. f/1دهد که براي کاهش نویز ي عکس این معادله با ابعاد ترانزیستورنشان میرابطه

  شود.اشغالی تراشه میالبته این موضوع سبب افزایش سطح 

نشان داده شده است. همانطور که در شکل  CMOSخطاهاي فرکانس پایین براي تقویت کننده  1-2در شکل 

گیرد. براي به صورت می Drift، آفست و f/1هاي پایین در حدود چند هرتز، نویز مشخص است، در فرکانس

  ).(Wu & Johan, 2013 اره شد وجود داردهاي مختلفی که به آن اشحداقل رساندن این خطاها، تکنیک

  

                                                           
15 Cleanness 
16 Power Spectral Density (PSD) 
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 )(CMOS Wu & Johan, 2013کننده : طیف نویز فرکانس پایین براي تقویت 1-2شکل 

  

  هاي حذف نویز و آفست پویاتکنیک -2-3

، سه روش اساسی تحت عنوان f/1تر نیز به آن اشاره شد، براي کاهش آفست و نویز همانطور که پیش

Trimming ،Auto-Zero  وجود دارد.در این بخش به تشریح دو روش مهم و پرکاربرد  چاپینگوAuto-Zero  و

  ).(Wu & Johan, 2013 ي این دو تکنیک خواهیم پرداختو مقایسه چاپینگ

  Auto-Zeroتکنیک  2-3-1

برداري آفست است. این تکنیک شامل نمونه 17برداري زمان گسستهیک تکنیک نمونه Zero-Autoتکنیک 

کننده در یک فاز کالك و کاستن آن از سیگنال ورودي در فازهاي دیگر کالك است. پس به طور کلی در تقویت

ري و گیو مشهود است: فاز اول این است که آفست یک سیستم اندازه دو فاز زمانی برجسته Auto-Zeroتکنیک 

 ,Witte& Johan(شوشود و آفست از سیگنال کم میین است که سیگنال تقویت مشود. فاز دوم ایذخیره می

  سه ساختار عمومی دارد که عبارتند از: Auto-Zeroتکنیک ) 2009

 شود)نیز نامیده می 19(حذف آفست حلقه باز 18سازي آفست در خروجیذخیره -1

                                                           
17 Discrete Time 
18 Output Offset Storage  
19 Open-Loop Offset Cancellation 
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 شود)نیز نامیده می 21(حذف آفست حلقه بسته 20سازي آفست در وروديذخیره -2

  22کننده کمکیحذف آفست حلقه بسته با استفاده از تقویت -3

 خواهیم پرداخت. Auto-Zeroدر ادامه به بررسی دقیق هر سه روش مربوط به تکنیک 

  سازي آفست در خروجیذخیره -

سازي آفست، قرار دادن خازن در خروجی هر سازي و اجراي عملیات جبرانترین راه براي پیادهاحتماالً ساده

براي ذخیره آفست اشاره  C1نشان داده شده است. خازن  2-2ي تقویت است. ساختار این روش در شکل طبقه

شود. از این رو این ي آن آفست از سیگنال خروجی کم میشده خروجی به کار گرفته شده است که به وسیله

حلقه باز نیز به آن  شود که به آن حذف آفستسازي آفست در خروجی نامیده میبا ذخیره Auto-Zeroروش 

نال برداري و تفریق آفست از سیگگویند. همانطور که قبالً نیز به آن اشاره شد این تکنیک داراي دو فاز نمونهمی

، F1بسته هستند. در فاز بعدي  S3و  S2هاي باز و سوئیچ S4و  S1هاي سوئیچ ،F2برداري است. در فاز نمونه

را  C1ولتاژ دو سر خازن  F2برداري باز هستند. در فاز نمونه S3و  S2اي هبسته و سوئیچ S4و  S1هاي سوئیچ

  توان به صورت زیر بیان کرد:می

����� = �� = ����          )2-2(  

توان به شکل زیر بیان ولتاژ خروجی را می F1کننده است. در فاز بعدي ، بهره ولتاژ تقویتAکه در این رابطه 

  کرد:

����� = �(��� + ���)         )2-3(  

����� = ����� − �� = ����         )2-4(  

  

                                                           
20 Input Offset Storage 
21 Closed-Loop Offset Cancellation 
22 Auxiliary Amplifier 
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  )Witte& Johan, 2009(سازي آفست در خروجیبا ذخیره Auto-Zeroساختار :  2-2شکل 

ها با استفاده از سوئیچشود. اما، چون این به آن معناست که از لحاظ تئوري آفست به صورت کامل حذف می

توان فرض کرد کنند. با این حال، میبار تزریق می C1ها به خازن شوند، آنسازي میپیاده MOSترانزیستورهاي 

 شود. در مقابل این بار، یک بار معادل و منفیها در هر بار بسته شدن ایجاد میکه این بار تزریقی توسط سوئیچ

شود. از این بسته می S4باز و سوئیچ  S3، سوئیچ Auto-Zeroشود. در پایان فاز در هر بار بسته شدن تولید می

شود. شود که در خازن ذخیره منتقل میایجاد می S4و  S3هاي رو، یک تزریق بار غیریکسان مربوط به سوئیچ

  بنابراین:

����� = �� = ���� +
(�����������)

��
        )2-5(  

 شود:  است. این باعث جبران آفست می 4و  3ي تزریق بار حاصل از سوئیچ دهندهنشان inj4qو  inj3qدر این معادله 

���,��� =
(�����������)

��1
         )2-6(  

توان از طریق افزایش ابعاد خازن کاهش داد. با توجه به اینکه خازن تاثیر این عدم انطباق و غیریکسانی را می

Auto-Zero توان از طریق بهره ولتاژ در ورودي تقسیم کرد. نشتی در خروجی قرار گرفته است، این اثرات را می

ق توان از طریشود. این اثر را نیز میدر طول فاز تقویت همواره سبب باقی ماندن آفست می C1حاصل از خازن 

برد. دارد، از معایبی نیز رنج می Auto-Zeroتکنیک بهره ولتاژ تقسیم نمود. در کنار محاسن بزرگی که این روش از 

 os,maxVیابد، که در اینجا کاهش می os,max2AVیکی از معایب این روش این است که رنج خروجی به اندازه 

بل و دسی 40رود. مثال وقتی بهره ولتاژ ترین آفست ورودي است که از تقویت کننده جبران نشده انتظار میبیش
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os,maxV ولت کاهش یافته است. از این رو، این تکنیک تنها براي  2ولت است رنج خروجی به میلی 10بر با برا

  .)Witte& Johan, 2009(هاي با بهره پایین استفاده نمودکنندهتقویت

  سازي آفست در وروديذخیره -

این تکنیک به عنوان سازي با ذخیره سازي آفست در ورودي است. ، پیادهAuto-Zeroهاي یکی دیگر از تکنیک

سازي با ذخیره ، پیادهAuto-Zero سازي تکنیکپیاده 3-2شود. شکل تکنیک حذف آفست حلقه بسته نیز یاد می

  دهد. سازي آفست در ورودي را نشان می

رداري ببرداري و تفریق آفست از سیگنال است. در فاز نمونهاین تکنیک نیز همچون قبل داراي دو فاز نمونه

F2، هاي وئیچسS1  وS4 هاي باز و سوئیچS2  وS3  بسته هستند. در فاز بعديF1هاي ، سوئیچS1  وS4  بسته و

توان به صورت زیر بیان را می C1ولتاژ دو سر خازن  F2برداري باز هستند. در فاز نمونه S3و  S2هاي سوئیچ

  کرد:

�� =
�

���
���                     )2-7(  

توان به شکل زیر بیان ولتاژ خروجی را می F1کننده است. در فاز بعدي ، بهره ولتاژ تقویتAکه در این رابطه 

  کرد:

���� = (��� + ��� − ��)� = (��� +
�

���
���)      )2-8(  

رود. بار کانال ماندن آفست به شمار می نظر از بهره محدود، تزریق بار یک عامل اصلی در باقیصرف

شود. با توجه به این موارد می Auto-Zeroدر  C1دوباره سبب ایجاد ولتاژ در دو سر خازن  S3ترانزیستور سوئیچ 

  توان به صورت ذابطه زیر بیان کرد:آفست باقی مانده را می

���,��� =
���

���
+

�����

��
         )2-9(  

توان با افزایش دادن ابعاد خازن کاهش داد. به عالوه، نشتی حاصل ت را میبر باقی ماندن آفس S3تاثیر سوئیچ 

شود. برعکس روش قبل، این دو اثر را نیز در طول فاز تقویت همواره سبب باقی ماندن آفست می C1از خازن 

  است.  Auto-Zeroتوان از طریق بهره ولتاژ تقسیم نمود، دلیل این موضوع هم قرار گرفتن خازن در ورودي نمی
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  )Witte& Johan, 2009(سازي آفست در وروديبا ذخیره Auto-Zeroساختار :  3-2شکل 

 &Witte(ککنده عملیاتی با بهره باال استفاده نمودبا یک تقویت Auto-Zeroتوان براي این تکنیک را می

Johan, 2009(.  

  کننده کمکیتقویت -

کننده کمکی است. ویژگی رود تکنیک تقویتبه کار می Auto-Zeroهایی که براي روش یکی دیگر از تکنیک

دهد. در ساختار این تکنیک را نمایش می 4-2برتر این تکنیک حساسیت بسیار پایین به تزریق بار است. شکل 

 G1رارساناي با یک امپدانس خروجی است. این ت G1 23کننده شامل یک ترارسانابسیاري از موارد، یک تقویت

ننده کفاز سیگنال است که در آن سیگنال ورودي به تقویت F1دارد. در این ساختار فاز  V1یک آفست تحت عنوان 

نام دارد سبب  osVو آفست آن که  G1ورودي  F2شود. فاز کننده به کار گرفته میشود و خروجی تقویتاعمال می

شود. این خازن جمع می C1شود. این جریان خروجی بر روي خازن می I1یک خروجی جریان تحت عنوان 

شود. بهره می I2کند که باعث جبران آفست جریان می 24اندازيرا راه G2کننده ترارساناي کمکی ورودي تقویت

به  Auto-Zeroدر  F2در حالت پایدار در فاز  .)Witte& Johan, 2009(کندحلقه کاهش آفست را محدود می

  شود:هاي زیر اعمال میصورت معادله

�� = �������� + (�� − ��)������                              )2-10(  

�� =
�����������������

��������
         )2-11(  

                                                           
23 Transconductance 
24 Drive 
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  معادله زیر برقرار است: F1در حالی که در فاز 

���� = (�� + ���)������ − ��������       )2-12(  
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  (Nick Van Helleputte, 2012)کنندهکننده کمکی ب) تلفیق دو تقویتبا تقویت Auto-Zeroساختار : الف)  4-2شکل 
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  توان به صورت زیر بیان نمود:مانده ناشی از بهره محدود را میآفست باقی 

���,���,���� =
��

��������
+

�

������

��������

��������
       )2-14(  

���,���,���� =
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��
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��
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         )2-15(  

است، که به  G2کننده ترارساناي و آفست تقویت DCبه ترتیب معرف بهره ولتاژ  V2و  A2که در این روابط 

رود. به جز محدودیت بهره ولتاژ، تزریق بار ناشی به شمار می G1کننده ترارساناي عنوان ورودي کمکی تقویت

ریق شود. تزمانده میدر طول فاز سیگنال نیز باعث افزایش آفست باقی C1و نشتی خازن  S3از ترانزیستور سوئیچ 

  شود از رابطه زیر قابل محاسبه است:باقی ماندن آفست میباري که سبب 

���,���,��� =
�������

����
          )2-16(  

شود. سوئیچ می C1ساز دو سر خازن جبران cVبین ولتاژ خروجی و ولتاژ  G1کننده ترارساناي خروجی تقویت

شود. براي حل می 26هاي ولتاژرا به همراه دارد که خود مسبب اسپایک 25تواند مسائل نشستولتاژ این مرحله می

شود. جایگزین می 27گیر فعالبا یک انتگرال C1توان استفاده نمود که خازن این مشکالت ساختار دیگري نیز می

ستفاده شده گیر فعال اسازي انتگرالبراي پیاده G4کننده ترارساناي نمایان است. تقویت 5-2این مفهوم در شکل 

  است. G3کننده ترارساناي همان خروجی تقویت G4کننده ترارساناي است. ولتاژ ورودي حالت مشترك تقویت

به عنوان  C2bشود. خازن در این ولتاژ حالت مشترك محدود می G1کننده ترارساناي ولتاژ خروجی تقویت

 تکنیکی است که براي Auto-Zeroبرداري، تکنیک کند. به دلیل عملیات نمونهدار عمل مینگه-یک مسیر

  ،کهشوداستفاده می 28خازنی-عمدتاً در مدارات سوئیچ Zero-Autoزمان پیوسته مناسب نیست. تکنیک کاربردهاي 

                                                           
25 Settling 
26 Voltage Spikes 
27 Active Integrator 
28 Switched-Capacitor 
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 )Witte& Johan, 2009(گیر فعالکننده کمکی و انتگرالبا تقویت Auto-Zeroساختار :  5-2شکل 

-Pingروند. همچنین وقتی عملیات زمان پیوسته نیاز است، یک معماري برداري به شمار میهاي نمونهسیستم

Pong کننده توان استفاده نمود. در این معماري دو تقویتوجود دارد که میAuto-Zero  به موازات یکدیگر کار

 &Witte(رودو دیگري براي تقویت سیگنال به کار می Auto-Zeroها براي خود عملیات کنند. یکی از آنمی

Johan, 2009(.  

  Auto-Zeroنویز در  -2-3-2

توانایی تمیز دادن نویز فرکانس پایین را از آفست ندارد. بنابراین، رفتار نویز در تمامی  Auto-Zeroتکنیک 

توان فرض کرد که نویز پهناي نظري، میگیرد. به طور تحت تاثیر قرار می Auto-Zeroکننده ها در تقویتفرکانس

گیرد. در انتهاي مرحله قرار می C1روي خازن  3-2نشان داده شده در شکل  Auto-Zeroکننده باند تقویت

اي هشود، که این بدین معناست که تمام نویز در بخشبرداري آفست ورودي و نویز روي خازن نگه داشته مینمونه

شوند. در نتیجه نویز فرکانس پایین در رنج نویز می Aliasing ،Fold Backه دلیل ب Auto-Zeroمختلف فرکانسی 

سازي کرد. در این  معادل 6-2توان به صورت مدار شکل را می 3-2شکل  Zero-Autoگیرد. مدار سفید قرار می

یز براي ولتاژ است. چگالی طیف نو F1 Zero-Autoکننده در فازي نویز در خروجی تقویتدهندهنشان nVمدار 

  :)Witte& Johan, 2009(توان به شکل زیر بیان کرددو سر سوئیچ را می Auto-Zero مدار
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  )Auto-Zero )Witte& Johan, 2009مدار معادل :  6-2شکل 
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دوره  sTاست. پارامتر  nVمدل شده است، چگالی طیف نویز  nدر اینجا تابع انتقال که اثر فولدینگ هر باند 

ویزي شوند تا یک مشخصه نبرداري است. به عبارت دیگر باندهاي نویز نامحدود باالي یکدیگر پیچیده مینمونه

د. تابع شاینصورت چگالی طیف نویز نامحدود میجدید ایجاد شود. خوشبختانه پهناي باند محدود است، در غیر 

  توان به صورت زیر تعریف نمود: انتقال را می
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رابطه غیر صفر  nاست. همچنین براي  Auto-Zeroداري در عملیات ي کار زمان نگهمعرف چرخه dکه در اینجا 

  توان به صورت زیر تعریف نمود:را می
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گیرد. با استفاده برداري صورت نمیگونه عملیات نمونهدوره نگهداري است که در آن هیچ hTدر این رابطه 

-Autoکننده در نویز و نویز فرکانس پایین تقویت DCهاي معادالت اثبات شده است که آفست، بخشاز این 

Zero  
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Abstract: 

In biomedical applications where a Low Noise is required, the design of a low noise   

amplifier is critical. The main challenge in designing these amplifiers is to lower the 

voltage and power consumption, reduce area and system noise. Due to the fact that 

Operational Transconductance Amplifier (OTA) is one of the most important parts of these 

components, improving these parameters improves the performance of components. This 

thesis proposes an OTA. The Proposed OTA is designed for the input noise 275/6µv/√Hz 

while consuming 12/48µw. The OTA designed in 45nmCMOS and 0/85v power supply. 

Then, a chopper circuit was proposed to reduce noise and improve qualitative parameters. 

Using this technique, the input noise to 134/42pv/√Hz with the same 0/85v supply voltage. 
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