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طراحی مرجع ولتاژ شکاف انرژی ( ) Bandgap Voltage Referencesبا اصالح انحنای .مرتبه دوم در ولتاژهای
پایین و در تکنولوژی استاندارد TSMC 0.18µm CMOS
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چکیده
مراجععو ولتععا یعک بلععوا اساسعی در بسعیاری از کاربردهععای فرکععانر رادیعویی و  ، mixed-signalبععرای مثععام ملععدم هععای
دادهPLL ،هععا و ملععدم هععای تععوان معی باشععدپ اراسععت اده تععرین ایعاده سععازی  CMOSبععرای مراجععو ولتععا بععپ علع اعیش
بینی اذیری و وابستگی کم بععپ ولتععا ت ذیعپ و دمععای کععاری ،مععدار شععکاف انععر ی اسع  .در ایعن مقالععپ ،مراجععو ولتععا شععکاف
انر ی را مورد بررسی قرار می دهیمپ تواولععو ی هععای مربععوک کععپ م بععو بععرای ایعاده سععازی مراجععو ولتععا شععکاف انععر ی بععپ
کار گرفتپ می شوند ،بحث و بررسی شععده انععد و محععدودی هععای ایعن سععااتارها مععورد بحععث قععرار گرفتععپ انععد .در ایعن مقالععپ
در مورد مراجو ولتا شععکاف انععر ی بععا احععالح انحنععای مرتلععپ اوم و احععالح انحنععای مرتلععپ دوم در ولتععا و تععوان اععایین بحععث
و بررسعی شععده اسع پ بععرای تاییعد کععار مععا مراجععو ولتععا شععکاف انععر ی بععا اسععت اده از تکنولععو ی اسععتاندارد TSMC 0.18
 μm CMOSطراحی شده اند و نتایج شلیپ سازی با کارهای ایشین مقایسپ گردیده اندپ
واژههای کلیدی :مراجو ولتا شکاف انر ی ،احالح انحنای مرتلپ اوم ،احالح انحنای مرتلپ دوم.
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.مقدمه
مراجو ولتا و جریان کپ وابستگی کبی نسل بپ دما دارند نقش اساسی در بسیاری از مدارهای آنالوگ بازی می کنندپ جالب اس بععدانیم
چون بسیاری از اارامترهای فرآیند با دما ت ییر می کنند ،اگر مراجو مستقل از دما باشند آنگاه م بو ً از فرآیند ساا نیععم مسععتقل مععی
شوندپ یکی از بلوکهای سااتاری آنالوگ بخصوص در سیستم های اردازش داده ،علارت اس از مرجو ولتعا  1کععپ بصععورت ایععده آم ،ایععن
بلوا ،ولتا  dcثاب با دامنپ م لوم کپ با دما ت ییر نبی کند را تولید می نبایدپ چندین راهکععار بععرای تحقععع مراجععو ولتععا در مععدارهای
مجتبو مورد است اده قرار می گیرد کپ علارتنداز:
 1پ است اده از یک دیود زنر کپ در بایاس م کوس در یک ولتا ااص می شکندپ
2پ است اده از ت اضل ولتا آستانپ 2یک ترانمیستور افمایشی و یک ترانمیستور تخلیپ ایپ
3پ حذف وابستگی حرارتی من ی یک اتصام  pnبا یک  PTATکپ دارای وابستگی حرارتی مثل اس پ
عناحر احلی مراجو ولتا شکاف انر ی در مراجو ولتا شکاف انر ی ،ولتا بیر -امیتر ترانمیستور دو قطلی نقش احلی را بپ عهده داردپ
می دانیم کپ  VBEاز رابطپ ی تقریلی زیر تل ی می کند :

) VBE (T )  VBE (Tr ) − 2mV (T − Tr

()1



هبان طور کپ از این رابطپ و منحنی م ادم آن (شکل  )1مشخص اس  VBE ،بپ ازای هر  1 cافمایش دما 2mv ،کاهش می بایدپ بپ
علارت دیگر ولتا بیر -امیتر دارای ضریب دمایی من ی 3اس پ از طرفی در حال ایده آم مشخصپ ی ولتا بیر -امیتر و جریان کلکتور
از رابطپ ی زیر تل ی می کند :

I
KT
) Ln ( c
q
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KT
کپ در آن
q

= VBE

=  VTولتا حرارتی ( Kثاب بولتممن T ،دمای مطلع و  qبار الکترون اس ) و  Isجریان اشلاع ترانمیستور اس پ

شکل  :1یک  BJTنبونپ برای بررسی وابستگی دمایی  VBEو منحنی تقریلی  VBEآن بر حسب دما )(2004. Pertijs et all
حام حالتی را در نظر بگیرید کپ دو ترانمیستور مشابپ را با جریان های مختلف بایاس کنیم (شکل ( ،))2در این حورت ت اوت ولتا بیر-
امیتر آن ها مطابع رابطپ ی ( )3اواهد بود :
Voltage Reference
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VEB (T ) = VBE2 (T ) − VBE1 (T ) = VT Ln

برابر عدد ثاب  nاس پ بپ این ترتیب سیگنالی برابر با ) VT Ln (nبپ دس می آید کپ متناسب با دما اس و آن را ولتا

متناسب با دمای مطلع ( ) PTATمی نامیمپ این ولتا می تواند م یععاری بععرای انععدازه گیععری دمععا باشععد) (2001, Behzadو (2004.
)Pertijs et allپ مالحظپ می کنید کپ ترانمیستورهای دو قطلی کبی های اوش ت ریف و قابل تولیدی دارند کععپ مععی تععوان بععا آن هععا
ضرایب دمایی مثل و من ی درس کردپ بپ هبین دلیل ترانمیستور دو قطلی هستپ ی احلی بیشتر مراجو ولتا شکاف انععر ی را تشععکیل
می دهدپ

شکل  :2دو ترانمیستور مشابپ کپ با جریان های مختلف بایاس شده اند)(2001, Behzad

.2روش کار
در دهپ ی  60میالدی یکی از ار است اده ترین مراجو ولتا  ،دیودهای زنر بودندپ عل است اده از آنها ،داشععتن  10 ppm /  cتععا  50در
یک بازه دمایی متوسط بودپ اما ولتا شکس با  ،تاثیر اذیری از نویم ،اایداری بلند مدت ض یف و ت ییر اذیری ولتا آنها ناشععی از فرآینععد
تولید منجر بپ تحقیع برای راه حل جایگمین شدپ احوم اولیپ مراجو ولتا شکاف انر ی توسط  Hilbeberدر سام  1964ارائععپ شععد ،امععا
این  Widlarبود کپ در سام  ،1971اولین تنظیم کننده ولتا مجتبو 4با است اده از یک مرجو ولتا شکاف انر ی را ارائععپ کععرد کععپ فععرم
ساده آن را در شکل ( )3می بینیم):(1971:4, Widlar

شکل  :3مرجو ولتا مجتبو )(1971:4, Widlar
عبلکرد اوب و دوام ارائپ شده توسط تکنیک  BGRبپ است اده ی گسترده از این روش و ظهور مدارهای مت اوت منجر گردیدپ اولین بار
در سام  Brokaw ، 1974یک مرجو ولتا شکاف انر ی بر اایپ تکنولو ی  CMOSارائپ کرد کپ آن را می توانیم در شکل ( )4مشاهده
کنیمپ این مرجو ولتا  ppm /  cمساوی با  25دارد (1989, . Brokaw & Lewis).

Voltage Regulator Integrated Circuit
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شکل ( )4شبای ساده شده یک مرجو ولتا شکاف انر ی دو قطلی (1989, . Brokaw & Lewis).
در سام  Tzanateas 1979یک مرجو ولتا شکاف انر ی ارائپ کرد ،با است اده از فرآیند ترانمیستورهای  MOSکععپ در ناحیععپ وارونگععی
ض یف 5کار می کردندپ این مرجو ولتا شکاف انر ی از یک ترانمیستور  BJTاارازیتی است اده می کنععد و دارای  ppm /  cمسععاوی بععا
 70اس  (1979, Tzanateas et all).توجپ کنید کپ بپ جای است اده از  VBEدر ترانمیستور ،BJTاز ترانمیسععتورهای MOSکععپ
در وارونگی ض یف کار می کنند برای ساا ولتا  PTATاست اده شدپ رفتار ترانمیستورهای  MOSکپ در وارونگی ض یف کار می کنند
مشابپ رفتار رانمیستورهای  BJTمی باشد کپ در آنها جریان درین رابطپ نبایی با ولتا گی  -سورس داردپ جریان درین  MOSدر ناحیععپ
وارونگی ض یف در م ادلپ ( )4آمده اس پ جدوم ( )1اارامترهای این م ادلپ را شرح می دهدپ





()4
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m
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L

بپ ااطر نیاز بپ مراجو ولتا شکاف انر ی دقیع تر ،در سالهای دهپ  1980کارهایی ایدار شد کپ تکنیکهایی برای احالح انحنععای مراجععو
ولتا شکاف انر ی است اده می کردند و این باعث عبلکرد دمایی بهتر این مراجو ولتا شکاف انر ی شدپ در سام  Tsividis ،1980یععک
تحقیع بسیار دقیع درباره ی اثرات دمایی در مشخصپ های  IC-VBEانجام دادپ)  (2011, Tsividis & McAndrewاو نشان داد کععپ
عل احلی عدم توافع بین م ادلپ ی تئوری برای ( VBE )Tو داده های اندازه گیری شده ناشی از این فرض نادرس اس کپ ولتا شکاف
انر ی سیلیکون بپ حورت اطی با دما ت ییر می کندپ این فرض غلط منجربپ اطاهایی در ایش بینی ولتا اروجی مراجععو ولتععا شععکاف
انر ی می گردیدپهبانطور کپ گ تیم  Tsividisروشن ساا کپ نپ تنها نیععاز داریععم بخععش اوم م ادلععپ ( )4را حععذف کنعیم بلکععپ بایععد
بخشهای درجات با تر م ادلپ ( ) 5را نیم حذف نباییم تا عبلکرد دمایی بهتری داشتپ باشیمپ این کار ،اایپ ای برای طراحععی مراجععو ولتععا
Weak Inversion
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شکاف انر ی با دق با بودپ هبانطور کپ می دانیم وابستگی دمایی ( VBE )Tکپ از رابطپ ی ( )5بدس می آیععد ،ایععن رابطععپ بععر اسعاس
درجپ ی وابستگی  VBEنسل بپ  Tبپ حورت م ادلپ ( )2-19نیم قابل بازنویسی اس :

VBE = a0 + a1T + a2T 2 + ... + anT n

()5

یکععی از ایشععنهادهای  Tsividisتوسععط  Palmerدر سععام  1981ایععاده سععازی شععد6پ ایععن کععار یععک مرجععو شععکاف انععر ی احععالح
انحنا شده ای بود کپ بخش غیععر اطععی  VBEبععا دمععا را احععالح مععی کععردپ ایععن مرجععو ولتععا دارای ولتععا ت ذیععپ و تععوان مصععرفی بععا
بععود و ولتععا اروجععی  5vبععا  ppm /  cمسععاوی بععا  3دربععازه دمععایی -5.5˚cتععا  125˚cارائععپ مععی کععردپ در سععام ،1991
 Nicolliniیک مرجععو ولتععا شععکاف انععر ی تبععام ت اضععلی ( )Switched-Capacitorارائععپ کععرد کععپ بععرای کارهععایی کعپ نیازمنععد
 PSRRاوب هستند  ،مناسععب بععودپ ایععن مرجععو ولتععا بععا ت ذیععپ   5ولع کععار مععی کععرد و دارای  ppm /  cمسععاوی بععا 15.2
بععودپ) (1991, Nicollini & Senderowiczامععروزه مراجععو ولتععا شععکاف انععر ی بععا دق ع بععا ی سععنتی ،دیگععر بععرای راضععی
کردن نیازهای الکترونیکی ک ای نبی کننععد کععپ آن هععم بععپ اععاطر تقاضععای فمآینععده بععرای تجهیععمات قابععل حبععل تععوان اععایین اسع
کپ کارکرد با ولتا اایین و تععوان اععایین بععرای هععر بلععوا آنععالوگ بععپ کععار رفتععپ در آنهععا ضععروری اسع پ در سععام Malcovati ،2001
یک مرجو ولتا شکاف انر ی با احالح انحنا و بععا ت ذیععپ 1ولتععی ارائععپ کععرد پ ایععن مععدار یععک ولتععا اروجععی  0.54vتولیععد مععی کنععد
و  ppm /  cآن مسععاوی  7.5اسعع و فقععط  92µwتععوان مصععرفی در دمععای اتععاق داردپ یععک عیععب ایععن مععدار نیععاز بععپ فرآینععد
 0.8µm BiCmosاس کپ کارکرد ولتععا اععایین تقویع کننععده عبلیعاتی مععورد اسععت اده در ایععن طراحععی را مبکععن مععی سععازد اععر
همینععپ ی تولیععد افععمایش مععی یابععد ) (2001, Malcovati et allروش دیگععر بععرای کععاهش ولتععا ت ذیععپ توسععط  kimدر سععام
 2008ارائپ شده کپ از تکنیک هیلریععد اسععت اده مععی -کععردپ بععپ ایععن حععورت کععپ از دیودهععای رمععانیوم ( )Geمجععما – بععپ دلیععل آنکععپ
ولتا شععکاف انععر ی آنهععا فقععط حععدود  0.6vاسع  -و یععک چیع ( )Chipسععیلیکون متصععل از طریععع یععک مععورد مععدار چععاای بهعره
می برد کپ این منععتج مععی شععد بععپ یععک ولتععا مرجععو اروجععی  310mvبععا  ppm /  cمسععاوی بععا  302در ولتععا ت ذیععپ1ولع پ بععا
این وجود اسععت اده از دیودهععای رمععانیوم مجععما بععا توجععپ بععپ نیازهععای امععروز بععرای مجتبعو سععازی کامععل ،سععازگاری نععدارد (2008,
 Kim et all).بپ طععور االحععپ ،بععیش از چهععل سععام از اولععین بععاری کععپ تکنیععک شععکاف انععر ی مطععرح شععد گذشععتپ اسع و امععروز
مدارهای تولید کننده ولتا شععکاف انععر ی بععا تکنولععو ی زیععر میکرومتععر مطععرح مععی باشععندپ در جععدوم ( )2االحععپ ای از اارامترهععای
اساسی مراجو ولتا شکاف انر ی مطرح شده را برای مقایسپ آورده ایمپ
جدوم ( )2مقایسپ مراجو ولتا شکاف انر ی از زمان ایدایش تا کنون
فرایند ساخت

توان مصرفی
)(  w

VDD

ضریب دمایی
کار ارائه شده



)(V

) ppm / c

Bipolar

-
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.3تحلیل داده ها
اولین روش ،امروزه چندان م بوم نیس زیرا ولتا شکس یک دیود زنری بطور م بوم از ولتا ت ذیپ در مدارهای ایشرفتپ بمرگتر اسع پ
دومین روش در بیشتر مدارات  ، CMOSبدلیل در دسترس نلودن ترانمیستورهای تخلیپ ای قابل حصوم نیس پ در عین حام ،گرچپ از آن
می توان جه ساا منابو مرجو ولتا اایدار است اده کرد ،لیکن مقدار دقیع مرجو بدلیل حساسی ت اضل ولتا بین ولتا آسععتانپ یععک
ترانمیستور افمایشی و یک ترانمیستور تخلیپ ای کار بسیار سختی اواهد بودپ بپ هبین د یععل اسع کععپ دو روش اوم را در مقالععپ مطععرح
نکرده و تنها روش سوم کپ امروزه م بوم ترین روش برای هر دو تکنولو ی دو قطلی 7و  CMOSاسع را بحععث اععواهیم نبععودپ مراجععو
ولتا ی کپ بر ملنای روش سوم کار مععی کننععد ،بطععور م بععوم مراجععو ولتععا (شععکاف بانععد ( )Bandgapنامیععده مععی شععوند (2001,
)Behzadو ) (2008, Johns &Martinدر این مقالپ با است اده از تکنیک جلران سازی وابسععتگی دمععایی غیععر اطععی ولتععا بععیر-
امیتر( )CTATبا کبک ولتا ( ) PTATکپ احالح انحنای مرتلپ ی دوم نامیده می شود بپ یک ولتا مرجو شکاف 8انر ی اواهیم رسععید
کپ زیر  1ول می باشد و از طرفی توان مصرفی این مدار کم اواهد بودپ در این مقالپ از نظر عبلکرد ریاضی و سیسععتبی تکنیععک فععوق
بررسی شده و شلیپ سازی مدار در تکنولو ی استاندارد  TSMC 0.18µm CMOSو در محیط نرم افععمار  Cadenceانجععام گرفتععپ و
نتایج قابل قلولی بدس آمده اس پ در مراجو ولتا شکاف انر ی کپ در این مقالپ مد نظر هستند ،مشخصپ های ترانمیستورهای دو قطلععی
نقش مهبی را ای ا می کنند و عدم ایده آم بودن این مشخصپ ها می تواند تاثیر قابل توجهی در ولتا اروجی داشتپ باشععد .شععلیپ سععازی
تقوی کننده عبلیاتی  CMOSدو طلقپ طراحی شده و اارامترهای بدس آمده از شلیپ سازی را با اارامترهای م رفععی شععده را مقایسعپ
اواهیم می کنیم پ در ادامپ بپ م رفی اارامترهای مهم در طراحی مراجو ولتا شکاف انر ی می اردازیمپ سپر بپ شلیپ سازی مرجو ولتععا
شکاف انر ی با احالح انحنای مرتلپ اوم طراحی شده اواهیم ارداا و اارامترهای مهم آن را با نبونپ های مرتلط با مرجو ولتا شکاف
انر ی با احالح انحنای مرتلپ ا وم طراحی شده اود مقایسپ می کنیمپ سپر بپ شلیپ سازی مرجو ولتا زیر شکاف انر ی با احالح انحنای
مرتلپ اوم طراحی شده در تحقیع می اردازیم و اارامترهای مهم آن را با نبونپ های مرتلط با مرجو ولتععا زیععر شععکاف انععر ی بععا احععالح
انحنای مرتلپ ی اوم طراحی شده اود مقایسپ اواهیم کرد و در نهای بپ شلیپ سازی مرجو ولتا شکاف انر ی با احالح انحنای مرتلپ ی
دوم طراحی شده در تحقیع اواهیم ارداا و اارامترهای مهم آن را با نبونپ های مرتلط با مرجو ولتا شکاف انععر ی بععا احععالح انحنععای
مرتلپ ی دوم طراحی شده اود مقایسپ می کنیمپ

.3/1شبیه سازی تقویت کننده ی عملیاتی  CMOSدو طبقه
مدار طراحی شده را در محیط  Cadenceآورده و با تکنولو ی استاندارد  TSMC 0.18 m CMOSبپ شلیپ سازی آن می اردازیمپ
شکل( )5مدار را در محیط  Cadenceنشان می دهدپ

Bipolar Transistor
Bandgap Voltage Reference
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شکل ( )5مدار تقویت کننده ی عملیاتی  CMOSدو طبقه در محیط Cadence
برای بدس آوردن ااسخ فرکانسی تقوی کننده ی عبلیاتی  CMOSدو طلقپ از مدار شکل ( )5است اده می کنیمپ

شکل ( )6مدار برای بدس آوردن ااسخ فرکانسی تقوی کننده ی عبلیاتی  CMOSدو طلقپ در محیط Cadence
ااسخ فرکانسی مدار تقوی کننده عبلیاتی  CMOSدو طلقپ در شکلهای ( )7آمده اس پ
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شکل ( )7ااسخ فرکانسی مدار تقوی کننده ی عبلیاتی  CMOSدو طلقپ در محیط Cadence

هبانطور کپ در شکل ( )7می بینیم :
Av=84.33 db
GBW= 3.618 MHz
PM= 71.185 
کپ می توانیم اارامترهای فوق را با اارامترهای اواستپ شده مقایسپ کنیم کپ این مقایسپ در جدوم ( )3آمده اس پ
جدوم ( )3مقایسپ اارامترهای ااسخ فرکانسی تقوی کننده عبلیاتی  CMOSدو طلقپ بپ حورت دستی و شلیپ سازی شده

 .3/2مقایسه پارامترهای تحلیل dc
تقویت کننده ی عملیاتی  CMOSدو
طبقه به صورت دستی و شبیه سازی

نتایج شلیپ سازی

نتایج طراحی دستی

84.33 db

72.6 db

Av

3.618 MHz

5 MHz

GBW

71.185 



<60

PM

شده
ب د از انجام تحلیل فرکانسی بپ تحلیل  dcمدار اردااتپ و مقادیر جریان های  dcتبامی ترانمیستورها را از شلیپ سازی بدس می آوریم
سپر این مقادیر  dcرا با مقادیر محاسلپ شده مقایسپ می کنیم کپ این مقایسپ در جدوم ( )4آمده اس پ
جدوم ( )4مقایسپ اارامترهای تحلیل  dcتقوی کننده ی عبلیاتی  CMOSدو طلقپ بپ حورت دستی و شلیپ سازی شده
نتایج شبیه
سازی

نتایج طراحی دستی

5 A

5 A

I Q1

4.99A

5 A

IQ2

5 A

5 A

I Q3

4.99A

5 A

IQ4

10A

10A

I Q5

81.25A

78.5A

I Q6

81.22A

78.5A

IQ7

5 A

5 A

I Q8
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م رفی اارامترهای مهم در طراحی مرجو ولتا شکاف انر ی:
 -1ولتا ت ذیپ
 -2ولتا مرجو اروجی
 -3ضریب دمایی
 -4بازه ی دمایی
تکنولو ی ساا :
توجپ کنید کپ ضریب دمایی از رابطپ ی زیر بدس می آید :

ppm /  C

VREF , max − VREF , min / VREF , ave
T2 − T1

= TC

هبانطور کپ می بینیم واحد ضریب دمایی  ppm /  Cاس پ

.4نتایج
مععدار طراحععی شععده را در محععیط  Cadenceآورده و بععا تکنولععو ی اسععتاندارد  TSMC0.18µm CMOSبععپ شععلیپ سععازی
آن می اردازیمپ این مدار در شععکل ( )8آمععده اسع پ نتیجععپ ی شععلیپ سععازی ولتععا اروجععی بععر حسععب ت ییععرات دمععا را در شععکل ()9
مشاهده می نباییمپ

شکل( )8مرجو ولتا شکاف انر ی با احالح انحنای مرتلپ ی اوم طراحی شده در محیط Cadence
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شکل ( )9شلیپ سازی ولتا اروجی بر حسب ت ییرات دمای مرجو ولتا شکاف انر ی با احالح انحنای مرتلپ اوم طراحی شده در محیط
Cadence
اارامترهای م رفی شده بر اساس شلیپ سازی بپ حورت زیر بدس آمده اند:
 -1ولتا ت ذیپ2V :
 -2ولتا مرجو اروجی 1.24 V :
 -3ضریب دمایی7.5 ppm /  C :
 -4بازه دمایی - 20  C :تا 125  C
 -5تکنولو ی ساا  :تکنولو ی استاندارد TSMC 0.18µm CMOS
.4/1معرفی چند نمونه از مراجع ولتاژ شکاف انرژی با اصالح انحنای مرتبه اول
جو شععورون  9و هبکععارانش ایععن مقالععپ را در سععام  2007در مععورد یععک مرجععو ولتععا شععکاف انععر ی  BiCMOSبععا احععالح انحنععای
مرتلپ اوم ارائپ کردنععد کععپ ولتععا مرجععو  2.5Vتولیععد مععی کنععدپ مععدار آنهععا در محععدوده ی ولتععا ت ذیععپ  6Vتععا  18Vطراحععی شععده
بودپ این مرجو ولتا شععکاف انععر ی مععی توانععد بععپ بسععیاری از  ICهععای مععدیری تععوان 10بععپ اععاطر ولتععا بععا اعبععام شععودپ بععپ اععاطر
تولید منلو جریععان اععیش 11تنظععیم شععده و هب نععین ولتععا ت ذیععپ  15Vو بععا ت ییععر مناسععب مقاومع  ،ضععریب دمععایی مععی توانععد بععپ
کبتععر از  16.4 ppm/˚cکععاهش یابععدپ زمععان راه انععدازی ولتععا مرجععو را هععم مععی تععوان بععا اضععافپ کععردن یععک ترانمیسععتور و قطلععی و
اازن کاهش داد). (Shurong et all,2007
 Dalton Colomboو هبکععارانش ایععن مقالععپ را در سععام  2012در مععورد یععک مرجععو ولتععا شععکاف انععر ی  CMOSدیجیتععام
اسععتاندارد بععا تععوان اععایین طراحععی نبودنععدپ آنهععا ایععن مقالععپ را بععا اسععت اده از ترانمیسععتورهای مرکععب  Self-Cascodeو یععک
مقاوم و بدون هیچ گونپ ترانمیسععتور  BJTارائععپ کردنععدپ ولتععا اروجععی تقریلعاً برابععر ولتععا شععکاف انععر ی سععیلیکون اسع و ضععریب
دمععایی  25.3 ppm/˚cدر بععازه دمععایی  -40˚cتععا  85˚cمععی باشععد در حالیکععپ جریععان ت ذیععپ  25µAاس ع پ مععدار بععا اسععت اده از
ترانمیسععتورهای اکسععید ضععخیم و بععپ کبععک فرآینععد  130 nm CMOSطراحععی گردیععده اسعع (Colombo et all,2012).
 Arne E. Buckو هبکععارانش در سععام  2002ایععن مقالععپ را در مععورد یععک مرجععو ولتععا شععکاف انععر ی در تکنولععو ی CMOS
9

Gu shurong
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 0.5µmدیجیتععام ،بععدون مقاوم ع ارائععپ کردنععدپ ولتععا مرجععو اروجععی حععدود  1.120Vبععوده و ت ییععر قلععپ تععا قلععپ 12آن 9.4mv
دربععازه دمععایی  0˚cتععا  70˚cمععی باشععدپ تععوان مصععرفی ایععن مععدار بععا ولتععا ت ذیععپ ی  1.4mw ،3.7Vاس ع (2002, Buck et
all).
 Md.Shafiullahو هبکععارانش در سععام  2010یععک مرجععو ولتععا شععکاف انععر ی در تکنولععو ی  0.5µm CMOSرا در ایععن
مقالپ ارائپ نبودنععدپ ایععن مععدار یععک ولتععا مرجععو  1.2218Vتولیععد مععی کنععد و مععی توانععد در بععازه دمععایی  20˚ cتععا  70˚cکععار کنععدپ
ت ییرات ولتا مرجو در این بععازه دمععایی  2.6mvاسع کععپ برابععر  0.213ولتعا مرجععو مععی باشععدپ ایععن مععدار در یععک مععد فیععدیک
جریان 13کار مععی کنععد و نیععاز بععپ یععک مععدار راه انععداز جهع عبلکععرد اععوب دارد )(2010,Shafiullah et allاععر از م رفععی چنععد
نبونپ از مراجو ولتا شععکاف انع ر ی بععا احععالح انحنععای مرتلععپ اوم مععی تععوانیم اارامترهععای آنهععا را کععپ م رفععی کععردیم بععا اارامترهععای
مدار طراحی شده اود مقایسپ نباییم کپ این مقایسپ در جدوم ( )3آمده اس پ

جدوم ( )3مقایسپ اارامترهای مهم در طراحی مرجو ولتا شکاف انر ی با احالح انحنای مرتلپ اوم طراحی شده و نبونپ های ارائپ شده
تکنولو ی ساا

بازه دمایی

ضریب دمایی

ولتا مرجو

ولتا ت ذیپ

TSMC
0.18µm
CMOS

 -20˚cتا
125˚c

7.5 ppm/˚c

1.24V

2V

مدار طراحی
شده

BiCMOS

 -20˚cتا
80˚c

16.4 ppm/˚c

2.5V

15V

[]26

130 nm CMOS

 -40˚cتا
85˚c

25.3ppm/˚c

1.473V

2.5V

[]27

0.5µm CMOS

 0˚cتا 70˚c

Vpp=9.3mv

1.12V

3.7V

[]28

0.5µm CMOS

 20˚cتا
70˚c

Vpp=2.6mv

1.2218V

3V

[]29

.4/2شبیه سازی مرجع ولتاژ زیر شکاف انرژی با اصالح انحنای مرتبه ی اول طراحی شده
مدار طراحی شده در محیط  Cadenceآورده و با تکنولو ی استاندارد  0.18µm CMOS TSMCبپ شلیپ سازی آن می اردازیمپ این
مدار در شکل ( )10آمده اس پ نتیجپ ی شلیپ سازی ولتا اروجی بر حسب ت ییرات دما را در شکل ( )11مشاهده می نباییمپ

Peak to Peak
Current Mode Feedback
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شکل( )10مرجو ولتا زیر شکاف انر ی با احالح انحنای مرتلپ ی اوم طراحی شده در محیط Cadence

شکل ( )11شلیپ سازی ولتا اروجی بر حسب ت ییرات دمای مرجو ولتا زیر شکاف انر ی با احالح انحنای مرتلپ ی اوم طراحی شده در
محیط Cadence

اارامترهای م رفی شده بر اساس شلیپ سازی بپ حورت زیر بدس آمده اند:
 -1ولتا ت ذیپ1.5V :
 -2ولتا مرجو اروجی 592.26 mv:
 -3ضریب دمایی8.7 ppm/˚c :
 -4بازه دمایی -40˚c :تا 90˚c
 -5تکنولو ی ساا  :تکنولو ی استاندارد TSMC 0.18µm CMOS
جدوم ( )4مقایسپ اارامترهای مهم در طراحی مرجو ولتا زیرشکاف انر ی با احالح انحنای مرتلپ اوم طراحی شده و نبونپ های ارائپ شده
تکنولو ی ساا

بازه دمایی

ضریب دمایی
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TSMC
0.18µm
CMOS

 -40˚cتا 90˚c

8.7 ppm/˚c

2p4m 0.3µm
CMOS

 -10˚cتا 70˚c

20 ppm/˚c

612mv

65 nm CMOS

 -20˚cتا 85˚c

Vpp=7.9mv

550mv

1.3V

CMOS
0.3µm

 -20˚cتا 80˚c

39 ppm/˚c

761mv

950mv

[]32

0.3µm
CMOS

 -40˚cتا
125˚c

17ppm/˚c

631mv

0.97V

[]33

592.26mv

1.5V

مدار طراحی
شده

1V

[]30
[]31

.4/3شبیه سازی مرجع ولتاژ شکاف انرژی با اصالح انحنای مرتبه ی دوم طراحی شده
مدار طراحی شده در محیط  Cadenceو با تکنولو ی استاندارد TSMC0.18µm CMOSمی توانیم در شکل ( )6-8مالحظپ کنیمپ
نتیجپ شلیپ سازی ولتا اروجی بر حسب ت ییرات دما در شکل ( )12آمده اس پ

شکل ( ) 12مرجو ولتا شکاف انر ی با احالح انحنای مرتلپ ی دوم طراحی شده در محیط Cadence

شکل ( )13شلیپ سازی ولتا اروجی بر حسب ت ییرات دمای مرجو ولتا شکاف انر ی با احالح انحنای مرتلپ ی دوم طراحی شده در
محیط Cadence
اارامترهای م رفی شده بر اساس شلیپ سازی بپ حورت زیر بدس آمده اند:
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 -1ولتا ت ذیپ 2V :
 -2ولتا مرجو اروجی 181 mv:
 -3ضریب دمایی 9.3 ppm/˚c :
 -4بازه دمایی  -20˚ c :تا 140˚c
تکنولو ی ساا  :تکنولو ی استاندارد TSMC 0.18µm CMOS
جدوم ( )5مقایسپ اارامترهای مهم در طراحی مرجو ولتا شکاف انر ی با احالح انحنای مرتلپ دوم طراحی شده و نبونپ های ارائپ شده
تکنولو ی
ساا

بازه دمایی

ضریب دمایی

ولتا مرجو

ولتا
ت ذیپ

TSMC
0.18µm

 -20˚cتا
140˚c

9.2 ppm/˚c

181mv

2V

مدار
طراحی
شده

2µm
CMOS
NEC

 50˚cتا 130˚c

7.14ppm/˚c

1.168V

5V

[]34

0.18µn
CMOS

 0˚cتا 60˚c

7ppm/˚c

1V

0.9V

[]35

0.35µn
CMOS

 -40˚cتا
125˚c

5.5ppm/˚c

950 mv

1.8V

[]36

0.5µn
CMOS

 -40˚cتا
125˚c

11.8
ppm/˚c

631 mv

3.6V

[]37

TripleWell
CMOS
0.35µm
0.18µn
CMOS

 -40˚cتا
125˚c

6.2 ppm/˚c

201 mv

3.3V

[]38

 -10˚cتا
130˚c

9.617
ppm/˚c

658 mv

1.8V

[]39

.5نتیجهگیری
در این مقالپ ،بپ شلیپ سازی مرجععو ولتععا شععکاف انععر ی و زیعر شععکاف انععر ی بععا احععالح انحنععای مرتلععپ اوم طراحعی شععده اععردااتیم
و با نبونپ هععای ارائععپ شععده در تحقیععع بععپ مقایسععپ اارامترهععای مهععم آنهععا اععردااتیم و در نهایع شععلیپ سععازی مرجععو ولتععا شععکاف
انر ی با احالح انحنععای مرتلععپ دوم طراحعی شععده در تحقیععع انجععام شععد و مقایسععپ اارامترهععای مهععم آن را بععا نبونععپ هععای ارائععپ شععده
انجععام اععذیرف پ در ایععن تحقیععع ،مرجععو ولتععا شععکاف انععر ی بععا احععالح انحنععای مرتلععپ دوم طراح عی شععده بععا ولتععا ت ذی عپ ،تععوان
مصرفی و ضریب دمایی اایین دربازه دمایی مناسب حاحل می شودپ
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Design of CMOS Bandgap voltage reference (Bandgap Voltage References) with Second
Order curvature correction in low voltages and in standard TSMC 0.18 µm CMOS
technology
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Abstract---A Voltage Reference is a pivotal block in several radio-frequency and mixedsignal applications, for instance, data converters, PLLs and power converters. The most used
CMOS implementation for voltage references is the Bandgap circuit due to its high
predictatibility, and low dependency of the supply voltage and temperature of operation. This
thesis studies the Bandgap voltage references. The relevant topologies usually employed to
implement Bandgap voltage references are investigated, and the limitations of these
architectures are discussed.In this thesis First-order curvature correction Bandgap voltage
references and Second-order correction curvature Bandgap voltage references in low voltage
and low power are investigated. To support our work, Bandgap voltage references are
designed using the standard TSMC 0.18 μm CMOS Technology and simulation results are
compared with previous works.
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