
 

 
     

   با فيدبك واحد ماسفت -فقط تقويت كننده هاي عملياتيطراحي و بهينه سازي  

   الگوريتم هاي ژنتيكي چند هدفي به كمك

  

سيگنال  تراشه هاياي از  بخش عمده، در آنها پردازش دودويي ابليتو افزايش قرات مجتمع مدابا كوچكتر شدن تكنولوژي    - چكيده
، ارائه راه حل هاي مي باشد نقطه نظر اقتصادي مطرح، بحث مهمي كه از در حال حاضر. يافته است، به مدارات ديجيتال اختصاص مختلط

اي خازن گيت ترانزيستورهعلي رغم اينكه . استاستاندارد ديجيتال هاي ر تكنولوژي مناسب به منظور پياده سازي مدارات آنالوگ د
، تحليل و طراحيمذكور،  استفاده از المان شكلم د،مورد توجه قرار گير اتكنولوژي هين اتحقق خازن ها در  ماسفت مي تواند به منظور

 ،ولتاژ بافر ماسفت در آرايش - فقط عملياتيهاي  در اين مقاله بهينه سازي تقويت كننده .حاصل مي باشدغير خطي مدارات  بهينه سازي
كافيست پارامترهاي مختلف ورودي و فقط طراح  ،در نهايت. قرار گرفته است د بررسيمورچند هدفي  يژنتيكهاي به كمك الگوريتم 

كننده حاصل از بهينه سازي،  تقويت. واگذار نمايدچند هدفه،  يالگوريتم ژنتيك محدوده مجاز هر از آنها را مشخص نموده و كار را به يك
در برنامه . از لحاظ سطح اشغالي بسيار فشرده بوده و مي تواند در مبدل هاي داده، فيلترها، رگوالتورهاي ولتاژ، بسيار مفيد واقع شود

توان مصرفي و سطح  را از نقطه نظر نسبت سيگنال به نويز،مجموعه جوابهاي بهينه مربوطه الگوريتم شبيه سازي شده بر مبناي اين ايده، 
  . كندمي مشخص  تراشه

   
  .ماسفت،  مدارات غير خطي - مدارات فقط، و بهينه سازي يطراح ،تقويت كننده هاي عملياتيالگوريتم هاي ژنتيكي چند هدفي،   -ها كليد واژه

 

  مقدمه -1
با كوچكتر شدن تكنولوژي و افزايش قابليت مجتمع سازي 

ل هاي ي پردازش سيگناترانزيستورها در كنار هم، بلوك ها
سيستم هاي الكترونيكي  ديجيتال به مهمترين بخش يك

زيرا از آنجايي كه با كاهش ابعاد . تبديل شده اند
ترانزيستورها، محاسبات دودويي در سطوح پايين تر انرژي و 
با سرعتي باالتر انجام مي شوند تعداد ساختارها و الگوريتم 

جيتال به طور موثر هاي پيچيده كه مي توان در حوزه دي
 .پياده سازي نمود، افزايش يافته است

كه در سيستم هاي مجتمع با اهميت  اخيرا، بحث مهمي
شده است، ارائه راه حل هاي مناسب به منظور پياده سازي 

به . ستمدارات آنالوگ در تكنولوژي استاندارد ديجيتال ا
بخش آنالوگ و ديجيتال يك  داليل اقتصادي بهتر است

همانطور كه . بر روي يك چيپ پياده سازي شوند سيستم

مي دانيم در آرايش  متداول بسياري از مدارات آنالوگ، از 
به منظور تحقق خازن هاي با . خازن استفاده مي شود

 بزرگ در تراشه هاي ضريب كيفيت باال و محدوده خطي
نياز است كه كاربردي در  مجتمع، به اليه هاي اضافي اي

نياز به  ،عالوه بر اين. رد ديجيتال ندارندمدارات استاندا
استفاده از چندين ماسك و مراحل اضافي به منظور پياده 
سازي اين خازن ها قيمت تمام شده نهايي را به شدت 

با توجه به غالب بودن تكنولوژي . [1] افزايش مي دهد
ديجيتال نسبت به آنالوگ و تمايل باال به پردازش اطالعات 

مدارات ستفاده از اليه هاي اضافي مختص ادر اين حوزه، 
آنالوگ در سيستم هاي سيگنال مختلط كار عاقالنه اي 

 (MOSCAPs)ي ماسفت خازن گيت ترانزيستورها. نيست
در تحقق خازن هاي  اي مناسب گزينهمي توانند به عنوان 

اي استاندارد ديجيتال مورد آنالوگ مورد نياز در تكنولوژي ه
دو خازن از اين نوع و  تر بينارن بيشتق. توجه قرار گيرند

E-mail: haminzadeh@ieee.org , zahedi@ieee.org, 

                                             M.rouhani@ieee.org and h-mashhadi@ferdowsi.um.ac.ir 



 

 
   

 به اليه اكسيد نازك واحد سطح بزرگتر آنها با توجه ظرفيت
خازنها به شمار مي  مزاياي اينجمله از  گيت ماسفت ها

  . دنرو

 ي ماسفتخازنها ي كه در استفادهمتاسفانه بزرگترين مشكل
دو سر  DCبه ولتاژ  وجود دارد، وابستگي زياد ظرفيتشان

اين وابستگي به دليل نواحي مختلفي است كه يك  .ستآنها
بالك  - تك ترانزيستور ماسفت با تغيير ولتاژ پيوند گيت

ي خازنها تفاده ازاس در نتيجه مشكل.   [2]دتجربه مي كن
غير خطي در اغلب مدارات آنالوگ، طراحي و بهينه سازي 

 مدارات ساخته شده طي بودنبه دليل غير خبسيار مشكل 
ابط موجود در طراحي مدارات آنالوگ ه روچرا ك. است

مدارات غير خطي از دست مي كارايي خود را در خطي، 
  .   دهند

در طراحي و بهينه سازي بلوك هاي آنالوگ مجتمع، طراح  
پس از انتخاب ساختار، با توجه به روابط تئوري حاكم بر 

. سبه ابعاد المانها مي كندتوپولوژي مربوطه، شروع به محا
مدار آغاز شبيه سازي كمك نتايج اين محاسبات،  سپس به
به علت تقريبي بودن روابط تئوري و عدم مدل . مي شود

به احتمال سازي همه عوامل خطي و غير خطي در آنها، 
متفاوت نتايج شبيه سازي با جوابهاي مورد انتظار زياد 

تجربه با توجه به   طراح در نتيجه الزم است . خواهند بود
و نتيجه تغيير هر يك از  ز طراحي هاي قبلاندكي كه ا

ها كرده و شبيه سازي را پارامترها دارد، اقدام به تغيير آن
بوده و هيچ متاسفانه اين كار بسيار وقتگير اما . تكرار نمايد

چرا كه .  نداردتضميني در رسيدن به ساختار بهينه تر 
 پارامترهاي مختلف با يكديگر مصالحه داشته و بهبود هر يك

به طور  .مي تواند باعث خراب شدن ديگري شوداز آنها 
مي شود كه نياز به طراحي  وقتي حادتر اين مشكلخاص، 

فيدبك منفي در  ماسفت با - مجتمع فقط يك تقويت كننده
ي روابط حاكم چرا كه حت. باشد مايكرونيك تكنولوژي زير

نيز در ) با فرض وجود(غير خطي  بر تقويت كننده هاي
  . تي با تقريب زياد همراه هستندعيوضچنين 

بهينه سازي يك تقويت كننده طراحي و در اين پژوهش 
به  ماسفت در آرايش فيدبك واحد - قه فقطعملياتي سه طب

انجام شده  (MOGA)كمك الگوريتم ژنتيك چند هدفي 
مختلف در اين روش طراح كافيست پارامترهاي . است

را مشخص  و محدوده مجاز تغييرات هر يك ورودي مدار

، شروع به جستجو كرده و يالگوريتم ژنتيكپس از آن  .دكن
از نقطه نظر نسبت را  )جبهه پارتو(مجموعه جوابهاي بهينه 

سيگنال به نويز خروجي، توان مصرفي و سطح تراشه معرفي 
در نهايت طراح با يك دسته جواب قابل قبول . مي كند

پس . ستندهتر ود كه هر كدام از نقطه نظري بهمواجه مي ش
انتخاب مي براي پياده سازي نهايي را  بر حسب نياز يكي

   . كند

در ابتدا رفتار غير  ين مقالهبا توجه به مطالب گفته شده، در ا
مي  شده در ناحيه تهي مشخص باياسخطي ترانزيستورهاي 

ياتي سه طبقه ساختار تقويت كننده هاي عمل شود، سپس
                           تو در تو با جبران سازي ميلري

(Nested-Miller Compensation) خازن هاي  معرفي شده و
در نهايت  .ترانزيستورهاي ماسفت جايگزين مي شوند با ،آن

با  ازي ساختارجزئيات طراحي، شبيه سازي و بهينه س
استفاده از الگوريتم هاي ژنتيكي چند هدفه مورد مطالعه 

  .قرار مي گيرد

     ر غير خطي خازنها در ناحيه تهيرفتا - 2
هاي باياس شده در ناحيه تهي در ترانزيستوراستفاده از 

اجتناب ناپذير  ديجيتال ولتاژ پايينمدرن ولوژي هاي تكن
تكنيك هاي جبران سازي آنالوگ اغلب به . [2,3]است 

اهش رفتار شديد غير خطي خازن اين ترانزيستورها منظور ك
، دو روش ممكن 1شكل  .گيرندمورد استفاده قرار مي 

و ) سري و موازي(به يكديگر  PMOS هايترانزيستور اتصال
ديجيتال  CMOS ،n-well را در تكنولوژيساخت خازن 
بي معماري خازن ها بدون هرگونه باياس جان. نشان مي دهد
) به منظور تغيير رابطه خازن با ولتاژ(بالك  - پيوند سورس

و  (SCDM)روش سري با مقايسه دو .  رسم شده است
كمتري سطح  PCDM، علي رغم اينكه (PCDM)  موازي

كمتر  SCDMاز  ميزان خطي بودن آن اشغال مي كند،
ولتاژ را براي دو  وابستگي اندازه خازن به 2كل ش. است

در اين شكل، مقاومت . نشان مي دهد 1ساختار شكل 
بين  SCDMساختار  در )در آرايش ترانزيستوري(بزرگي 

عالوه بر اين، به . و زمين در نظر گرفته شده است Biasگره 
 دازه خازن ها در مبدا مختصات، سطحمنظور برابر شدن ان

برابر بزرگتر  5در اين شكل در حدود  SCDMاشغالي خازن 
  .لحاظ شده است
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مي شود وابستگي خازن  مشاهده 2همانگونه كه در شكل 
ح به قيمت كاهش سط(  PCDMولتاژ دو سر آن در به 

پس مي توان صرفه جويي زيادي . بيشتر است )هاشغال شد
)  به قيمت غير خطي تر شدن مدار(با بكار گيري اين خازنها 

  . بدست آورد

  اپ امپ هاي سه طبقه با جبران سازي -3
در بافرهاي با دقت باال ممكن است تقويت كننده هاي 
عملياتي دو طبقه قابليت رسيدن به بهره مطلوب را نداشته 

لذا از تقويت كننده هاي عملياتي سه طبقه استفاده . دباشن
به منظور پايدار نگاهداشتن تقويت كننده در . مي شود

آرايش حلقه بسته، غالبا از روش جبران سازي ميلري تو در 
  . شود تو  استفاده مي 

                     
  
  
  

  
 

a) PCDM MOSCAP            b) SCDM MOSCAP 
ح شده مداري خازن هاي جبران سازي شده در شماتيك اصال:1شكل

  ناحيه تهي به صورت سري و موازي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

با ولتاژ دو سر آنها به ازاي  PCDMو  SCDMرابطه :2شكل
W=4.25L=85µm  برايPCDM   وW=21.65L=435µm  براي

SCDM  

منفي خازني، يكي به منظور دور اين روش از دو فيدبك در 
 pole)هاي غير غالب از يكديگر  قطب غالب و قطبنمودن  

splitting)  و ديگري به منظور كنترل ضريب ميرايي يا
 damping factor)فاكتور نشست قطبهاي غيرغالب 

control) ساختار  3شكل .  [4]مي شود بهره گرفته

 با جبران سازيهمراه سه طبقه تقويت كننده يك  سيستمي
سازگار شدن ور در اين پروژه به منظ. [5] را نشان مي دهد

ي استاندارد ديجيتال، از با تكنولوژمدار پياده سازي 
  .ه استداستفاده ش PCDMخازنهاي 

ماسفت  - تقويت كننده هاي فقط طراحي -4
 هاي الگوريتماز استفاده با  حلقه بسته

  هچند هدف يژنتيك
طراحي يك اپ امپ سه طبقه سازگار  ،هدف در اين مقاله

يله الگوريتم ژنتيكي چند سبا تكنولوژي غالب ديجيتال بو
آرايش در نظر گرفته شده براي  4ل شك. هدفه مي باشد

طبقه  .را نشان مي دهد 3شكل  پياده سازي تقويت كننده
اول يك مدار تمام تفاضلي با بار فعال است كه سيگنال 

 طبقه دوم. ر تبديل مي كندورودي تمام تفاضلي را به تك س
كه بهره مدار را افزايش  آينه جريان با بهره مثبت استيك 

بقه سوم با آرايش سورس مشترك در نهايت ط. مي دهد
الگوريتم . نگ ولتاژ خروجي را به حد مطلوب مي رساندسوي

ترانزيستورها، ابعاد  W/Lمربوطه مي بايست مقادير مناسب 
بهينه  ترانزيستورهاي سازنده خازنهاي جبران سازي و در 

كه تعيين كند به گونه اي را مدار نهايت ولتاژهاي باياس 
توان مصرفي، سطح تراشه و ( هم تقويت كنندهپارامترهاي م

    .بهينه شوند) كيفيت پردازش سيگنالها

  
  ميلري تو در تو تقويت كننده هاي سه طبقه با جبران سازي:  3شكل 
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  تقويت كننده سه طبقه با جبران سازي پياده سازي: 4شكل 
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با پهناي (فيلتر شده باند پايه  نمودن سيگنالهاي بافر منظور
به منظور تغذيه يك خازن خارج تراشه  )1MHzتر از كمباند 

 ، حداقل نمودن)5شكل ( استفاده شود 100pF با اندازه 
رودي، به سيگنال واز تقويت كننده اضافه شده  اعوجاج
 لذا معيار شايستگي اصلي در. مي باشد مهم يپارامتر

 و اعوجاج طراحي، حداكثر نمودن نسبت سيگنال به نويز
)SNDR(  خروجي در باالترين فركانس ممكن) 1MHz ( در

 زطبعا نسبت سيگنال به نويدر اين شرايط . نظر گرفته شد
ن در ايدر فركانس هاي پايين تر بيشتر از مقدار بدست آمده 

 با توجه به نكات گفته شده، جزئيات. مي باشدفركانس 
  .آمده است 1طراحي، در جدول 

توجه به اين نكته ضروري است كه بين پارامترهاي بهينه  
به عبارت ديگر، بهبود يك . خروجي غالبا مصالحه وجود دارد

. پارامتر الزاما سبب بهتر شدن پارامترهاي ديگر نمي شود
، غالبا )SNDRافزايش (اعوجاج و نويز مثال براي كمتر شدن 

ين به معني افزايش بايد جريان طبقات افزايش يابد كه ا
از طرف ديگر به منظور كمتر نمودن . توان مصرفي مي باشد

ترانزيستورها تا جاي ممكن كوچك   Lسطح اشغالي، بايد 
انتخاب شوند كه اين به نوبه خود به طور مستقيم مقاومت 

. را كاهش مي دهد SNDRير مستقيم خروجي و به طور غ
كوچك نمودن ابعاد خازن هاي جبران سازي به منظور 

مي  SNDRكمتر نمودن سطح اشغالي نيز غالبا به كاهش 
ممكن است بتوان كاهش ابعاد را با افزايش جريانها . انجامد

جبران سازي نمود اما اين توان مصرفي را افزايش مي دهد و 
  .  الي آخر

  
  
  
  
  
  

   بافر براي انتقال سيگنال آنالوگ به خارج تراشه  5ل شك
  جزئيات مربوط به طراحي: 1جدول 

Specification Required 

Technology CMOS n-Well 0.35 µm 

Supply Voltage 3.3 V 

Feedback Factor 1  
Signal-to-Noise-plus-Distortion 

Ratio (SNDR) @ 1MHz as much as possible  

Power dissipation as low as possible 

Chip Area as low as possible 

پارامترهاي ورودي و محدوده مجاز هر  -4-1
  يك از آنها

 gmضمن افزايش مقدار (افزايش جريان طبقات 
معادل ( پهناي باند ،Slew-Rateباعث افزايش  ،)ترانزيستورها

چرا كه اين پارامتر  .مي شود و كاهش نويز) با سيستم خطي
پس سرعت  ،رابطه مستقيم دارند gmها همواره با جريان و 

افزايش يافته و به ) در نويز مشابه(و رنج ديناميكي مدار 
  .توان مصرفي، زياد مي شودبه قيمت افزايش SNDR نوعي 

به دليل حفظ تقارن در طبقه اول،  4در شكل 
تا بايستي  Mu2با  Mu1و  Mi2با  Mi1ترانزيستورهاي 

از نقطه نظر افست بهتر همچنين . مشابه باشندجاي ممكن 
 يكسان MC3با  MC2ترانزيستورهاي  ،در طبقه دوماست 
   .باشند

  : پارامترهاي قابل تنظيم طبقه اول عبارتند از  

 Mtailترانزيستور  W/Lمقدار  •

 Mi2و  Mi1ترانزيستورهاي  W/Lمقدار  •

 Mu2و  Mu1ترانزيستورهاي  W/Lمقدار  •

  Vb1ولتاژ باياس  •

باعث افزايش  Mtailترانزيستور  W/Lو  Vb1افزايش     
جريان طبقه اول مي شود كه به نوبه خود مي تواند در 

همچنين افزايش . اين طبقه موثر باشد Slew-Rate افزايش
W/L  ترانزيستورهايMi1  وMi2 ،gm  انزيستورها و اين تر

  Lافزايش  ،عالوه بر اين. را زياد مي كند پهناي باند مدار
فركانس پايين مي  CMRRباعث افزايش  Mtailترانزيستور 

اين L براي  از ابتدا مقدار بزرگتريبايد در نتيجه  .شود
  .دوش ترانزيستور در نظر گرفته

  :پارامترهاي قابل تنظيم طبقه دوم عبارتند از  

  Mc1ترانزيستور W/Lمقدار  •

 Mc3و  Mc2ترانزيستورهاي  W/Lمقدار  •

   Mc3ور ترانزيست W/Lمقدار  •

  Vb2ولتاژ باياس  •



 

 
     

و  Mc2ترانزيستور هاي  W/Lو افزايش  Vb2كاهش      
Mc3 البته . مي تواند در افزايش سرعت طبقه دوم موثر باشد

به بايد دقت شود زيرا انتخاب نابجاي آن  Vb2در انتخاب 
افست ولتاژ خروجي مي باعث افزايش طور غير مستقيم 

در افزايش و يا  Mc1يستورترانز W/Lمقدار در نهايت . شود
  .  اختار تا حد زيادي موثر استكاهش پايداري س

  :پارامترهاي قابل تنظيم طبقه سوم عبارتند از 

   MLترانزيستور W/Lمقدار  •

  Mu4ترانزيستور  W/Lمقدار  •

   Vb3ولتاژ باياس  •

ترانزيستور سازنده خازن جبران سازي  Wمقدار  •
Cm1 ) مقدارL برابر  اين ترانزيستور ثابت و

100µm فرض شد( 

ترانزيستور سازنده خازن جبران سازي  Wمقدار  •
Cm2 ) مقدارL  اين ترانزيستور ثابت و برابر

100µm فرض شد( 

 Cm1 دير ترانزيستورهاي سازنده خازنهايبا تغيير مقا
، حاشيه فاز، ضريب ميرايي، پهناي باند و در نهايت  Cm2و

 Vb3كاهش ولتاژ . دميزان پايداري ساختار تنظيم مي شون
زايش پهناي باند به افزايش جريان طبقه سوم و در نتيجه اف

كاهش مي نيز آن منجر مي شود، اما سوينگ ولتاژ خروجي 
جريان طبقه سوم  ،Mu4ترانزيستور  W/Lافزايش با . يابد

در . افزايش مي يابد اما مقدار خازن بار نيز تغيير مي يابد
، پهناي SNDRدر بهره،   MLترانزيستور W/Lنهايت مقدار 

در اين پروژه طراح تنها مي . باند و پايداري موثر است
بايستي حدود تغييرات مجاز  پارامترهاي ورودي را مشخص 

مي حتي . دقيق وجود نداردكند و نيازي به انجام محاسبات 
مشخص ننموده و اين كار را به قيمت نيز محدوده را  تواند

با .  سازي به نرم افزار بسپاردافزايش زمان الزم براي شبيه 
توجه به پارامترهاي قابل تنظيم ذكر شده نتيجه مي شود 

 2ولتاژ باياس،   3شامل (متغير مجهول ورودي  13كه كال 
وجود دارند كه بايد ) W/Lمقدار  8خازن جبران سازي و 

محدوده تغييرات پارامترها و  2در جدول . بهينه سازي شوند
  .ده شده به هر يك آمده استتعداد بيت اختصاص دا

تعداد بيت اختصاص داده شده به هر يك از ورودي ها معرف 
را است كه الگوريتم طراحي مي تواند آن  ميزان دقتي
اين مقدار براي هر يك از پارامترها بدست . تنظيم نمايد

تعيين ميزان  .نشان داده شده است 2در جدول  آمده و
ز ورودي ها، تنها به تجربيات بهينه اين پارامتر براي هر يك ا

  . [6] قبلي طراح بستگي دارد

 پارامترهاي خروجي  -4-2

همانگونه كه قبال  اشاره شد در اين مساله بهينه سازي سه  
ير مطلوب اين مقاد. پارامتر مهم خروجي مد نظر بودند

  .نشان داده شده اند 1پارامترها در جدول 

  پياده سازي الگوريتم -5
پياده  MATLABد نظر، در نرم افزار الگوريتم ژنتيكي مور 

اما اصل شبيه سازي با كمك مدل هاي دقيق . سازي شد
مقادير . انجام مي شد H-Spiceترانزيستوري در نرم افزار 

پارامترها كه بوسيله الگوريتم ژنتيك تعيين مي شدند در 
-Hسپس برنامه. ندنوشته مي شد ،H-Spiceفايل ورودي 

Spice    توسطMATLAB واني شده و تقويت كننده فراخ
در انتها فايل خروجي برنامه . مربوطه شبيه سازي مي شد

H-Spice  باز شده و مقادير پارامترهاي خروجي خوانده مي
توان، سطح (در نهايت، مقادير پارامترهاي خروجي . شدند

عضو  محاسبه  و  آشكار سازي    براي هر) SNDRاشغالي و 
باياس بودن همه ترانزيستورها  راز اين كا  قبل  اما  .مي شد

عدم ارضاع  صورت چرا كه در دمي ش، چك اشباعدر ناحيه 
نياز  در نتيجه. ي كندمعمل نمدار بدرستي حتما اين شرط 

چنين نقاطي جزو (محاسبات اضافي وجود ندارد انجام به 
چنانچه  .)محسوب مي شوند (infeasible) ناشدني نواحي

 )ر در شبيه سازي هاي ابتداييبيشت( برقرار نبوداين شرط 
نقطه از هر بر حسب فاصله  مقادير پارامترهاي خروجي

در  با توجه به تعداد ترانزيستورهاي() feasible( شدني ناحيه
حائز  نكته ديگر . [6] مي شدنددهي قدارم) اشباعناحيه 

چك نمودن سوينگ  سازي تقويت كننده، شبيه اهميت در
مكن است همه ترانزيستورها در م چرا كه .بود خروجيولتاژ 

گ نيز به ظاهر باال باشد اما سوين SNDRناحيه اشباع بوده و 
جزو نواحي  باز همچنين نقاطي ( بسيار پايين باشد ولتاژ

infeasible انجام قبل از در نتيجه . )محسوب مي شوند
هرگونه محاسبه اي اين شرط نيز به صورت يك قيد در 
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كمتر بود،  اي مقدار آستانه از مساله چك شده و اگر سوينگ
با توجه ( شدني از ناحيه رامترهاي خروجي بر حسب فاصلهپا

پس از چك  .[6] مقدار دهي مي شدند) به اين پارامتر
نقاط  نمودن دو قيد ذكر شده در باال، سطح تراشه براي

محاسبه مي ) و خازنهابا توجه به ابعاد ترانزيستورها (شدني 
  .دش

  پارامترهاي ورودي و محدوده تغييراتمقادير : 2جدول 

  

به طور  H-Spice توسط  محاسبه شدهتوان مصرفي سپس  
در نهايت در  .ديم از فايل خروجي آن خوانده مي شمستق

با اعمال يك سيگنال سينوسي با سازي شده، الگوريتم پياده 
  MATLABدريگنال خروجي س به ورودي، 1MHzفركانس 

در  .استفاده مي شد SNDR تحليل شده و از طيف آن 
الگوريتم طراحي روند باال براي همه كروموزوم هاي موجود 

نسل  در يك نسل انجام شده و در نهايت ماتريس خروجي
  : ديي گردبه فرمت زير تعيين مخروجي 

        
  

  
  
  
پس از تعيين اين ماتريس در ابتدا نقاط بهينه از نقطه نظر  

اين نقاط سپس با . ندتعيين مي شد پارامترهاي خروجي
اعضاي جبهه پارتو مقايسه شده و در صورت بهتر بودن از 

به همچنين  .ندفترنقطه نظري مشخص جاي آنها را مي گ
مستقيما به نسل آنها ، اطاين نقبهاي بيشتر به دادن منظور 

براي ساختن بقيه اعضاي نسل بعد بر  .نده مي شدبعدي برد
انجام  Crossover و)  (Mutationروي اعضاي فعلي جهش

  .مي شود
تابع جهش بيت هاي ورودي ها را به صورت تصادفي و با 

بهتر است  اما. احتمال مشخص تغيير مي دهدضريب يك 
با يك عضو تصادفي موعه را هر عضو از مج ،Crossoverتابع 

 اين روش ضمن حفظچرا كه  .تركيب كند جبهه پارتو از
روش اما  .دهدمي كارايي خوبي نشان ، )Diversity( تنوع

يب دو ترك(اين تابع پياده سازي به منظور هاي ديگري نيز 
 ،)از بهترين اعضاي هر نسلاستفاده يا  عضو متوالي مجموعه

  . وجود دارد

 زينتايج شبيه سا -6

گوريتم ژنتيكي توضيح داده شده در بخش قبل در كارايي ال 
نقطه نظر نويز، توان مصرفي  از 3بهينه سازي ساختار شكل 

ديجيتال به  0.35µm CMOSاشغالي، در تكنولوژي  و سطح
تعداد  شبيه سازي بهدر الگوريتم نوشته شده، . اثبات رسيد

رت مجموعه به صو(و در انتها جبهه پارتو  هدنسلها تكرار ش
پس به عنوان نمونه . نددذخيره مي ش )اي از جوابهاي بهينه

عضو در هر نسل،  50نسل با تعداد جمعيت  200از گذشت 
جواب مختلف مي باشد كه 155حاصل داراي پارتو مجموعه 

  . شده اند داده نمايشدو ه ب دو 8و  7، 6در شكلهاي 

مي توان فهميد كه توان مصرفي بر حسب  6از شكل 
SNDR  مورد نياز در خروجي، به صورت نمايي زياد مي

اين نكته استنباط مي  8و  7از شكل هاي همچنين . شود
شود كه رابطه افزايشي سطح مقطع با افزايش توان مصرفي 

  .خروجي تقريبا به صورت خطي است SNDRو 

  

  

  پارامتر  حد پايين  دقت  حد باال  تعداد بيت

11 716.8  0.35  5 W/L,i 

11  716.8  0.35  5  W/L,u1,2  

11  716.8  0.35  5  W/L,C1  

11  716.8  0.35  5  W/L,C2,3  

11  716.8  0.35  5  W/L,u3  

11  716.8  0.35  5  W/L,L 

11  716.8  0.35  5  W/L,u4  

11  716.8  0.35  5  W/L,tail  

6  0.017V  1.5V  0.4V  Vb1  

6 0.022V 2.9V 1.5V Vb2 

5 0.028V 2.9V 2V Vb3 

9 10 µm 5000 µm 50 µm W,Cm1 

9 10 µm 5000 µm 50 µm W,Cm2 
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تاثير پارامتر هاي مختلف در همگرايي  - 6-1
تن و موثر بودن الگوريتم در ياف) كارايي(

  Paretoجبهه 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  

  

  خروجي SNDRتوان مصرفي بر حسب   : 6شكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خروجي SNDRسطح مقطع بر حسب  :7شكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سطح مقطع بر حسب توان مصرفي  :8شكل 

با افزايش تعداد نسل ها احتمال رسيدن الگوريتم به  - 1
ي بيشتر م) ميزان كارايي الگوريتم(جواب هاي بهينه تر 

نيز افزايش ) موثر بودن(الزم به منظور اجرا  شود، اما زمان
  ).اما نه متناسب با ميزان افزايش تعداد نسل ها(مي يابد 

با افزايش جمعيت موجود در هر نسل احتمال رسيدن  - 2
) ميزان كارايي الگوريتم(الگوريتم به جواب هاي بهينه تر 

و ) موثر بودن(ا افزايش مي يابد، اما زمان الزم به منظور اجر
تعداد دفعات رسيدن الگوريتم به جواب نيز متناسب با آن 

علت اين است كه با افزايش تعداد جمعيت . افزايش مي يابد
موجود در هر نسل، تعداد نقاط نمونه برداري شده از توابع 
افزايش مي يابد، در نتيجه تعداد نقاط بيشتري در اطراف 

شت كه با گذشت از نسلها نقطه بهينه كلي وجود خواهند دا
  .به نقطه بهينه خواهند رسيد crossoverو 

اعضا با اعضاي جبهه پارتو احتمال  crossoverبا انجام  - 4
  . رسيدن به جواب هاي بهتر بيشتر مي شود

تا حد معيني احتمال رسيدن جهش با افزايش احتمال  - 5
 تنوعبه جواب هاي بهينه بيشتر مي شود، چرا كه ميزان 

ايش يافته و احتمال بيشتري وجود دارد كه با جهش به افز
نقاط بهينه مياني كه از هر نظر خروجي قابل قبولي دارند 

از حد مشخصي بيشتر شود   تنوعبرسيم، اما در صورتي كه 
نتايج چندان رضايت بخش نمي شوند، چون همگرايي 

   .كاهش مي يابد

  نتيجه گيري - 7
ل تقويت كننده هاي پياده سازي مدارات آنالوگي از قبي 

عملياتي در تكنولوژي استاندارد ديجيتال از لحاظ اقتصادي 
به دليل عدم نياز مدارات  .بسيار مقرون به صرفه است

در  اده از خازن پيوندي ترانزيستورهاديجيتال به خازن، استف
به  .به نظر مي رسداجباري  مجتمع شده هاي تقويت كننده

حاصل و عدم  داراتمدليل پيچيدگي و غير خطي شدن 
طراحي و بهينه سازي  ،مدارات خطيتبعيت آنها از روابط 

در اين  با توجه به اين مساله. آنها با مشكل مواجه مي شود
الگوريتم هاي ژنتيكي چند هدفه به منظور طراحي مقاله از 

. استفاده شد از اين دست نه سازي تقويت كننده ايو بهي
 دنرسانمي نكته را اثبات اين ، از شبيه سازي نتايج حاصل

مداراتي از چنين قادر به بهينه سازي  الگوريتم حاصلكه 
  . نقطه نظر هاي مختلف هستند
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