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Proiectul propune dezvoltarea modelelor functionale ale unor module analogice des 
intalnite  in  structura  SoC,  realizate  in  tehnologii  la  scara  nanometrica.  Co-proiectarea 
modulelor  analogice  si  digitale  reclama  folosirea  unor  nivele  ridicate  de  abstractizare  in 
modelarea  modulelor  analogice  in  scopul  unei  simulari  eficiente.  Modelele  functionale 
descriu  relaţia  intrare-ieşire  a  modulului  analogic  în  termenii  amplitudinii,  frecvenţei, 
defazajului şi temperaturii.

Cuvinte cheie:

Tehnologie nanometrica, model functional, circuite analogice, sisteme fuzzy, modele 
Simulink

Obiectivele proiectului

• Crearea bazei de cunostinte necesare elaborarii modelelor functionale ale unor 
module analogice

• Construirea modelelor fuzzy ale comportarilor la terminale
• Furnizarea modelelor functionale pentru fiecare modul analogic

Rezultate obtinute

Au fost selectate patru module analogice fundamentale în implementarea sistemelor  
pe  un  chip:  amplificator  operaţional  transconductanţă  simplu,  amplificator 
transconductanţă  cu  două  etaje  cu  compensare  Miller,  amplificator  cascodă  pliată  şi 
amplificator cascodă telescop. 

Au  fost  dezvoltate  şi  integrate  în  Orcad  doua  biblioteci  noi  de  modele  pentru  
tranzistoare MOS în tehnologia de 180nm, respectiv de 130nm. Testarea noilor modele 
prin  studiul  funcţionării  unui  inversor  CMOS  a  validat  corectitudinea  acestora. 
Cercetarea s-a focalizat pe studiul relaţiei tensiune de intrare-tensiune de iesire. 

Pentru  toate  modulele  analogice  selectate  s-au  dedus  analitic  ecuatiile  care 
determina comportarea in frecventă a amplificatoarelor:  functia de transfer in complex  
si/sau  expresiile  amplificarii  in  banda  de  frecvente  de  trecere,  expresia  produsului 
amplificare banda, marginea de faza.  De asemenea prin simulare este evidentiat efectul 
temperaturii asupra comportarii amplificatoarelor. 



Modelele  comportamentale  descriu  relaţia  intrare-ieşire  în  termenii  amplitudinii, 
frecvenţei,  defazajului  şi  temperaturii.  Au  fost  stabiliti  parametrii  necesari  modelarii:  
frecventa,  amplitudinea  tensiunii  de  intrare  si  temperatura  ca  parametrii  de  intrare,  
respectiv modulul si defazajul functiei de transfer şi valoarea instantanee a amplitudinii  
semnalului de ieşire ca marimi de ieşire. 

S-a  dezvoltat  o  procedura  de  modelare,  valabila  pentru  toate  modulele  analogice  
selectate. Procedura de modelare este prezentata in figura de mai jos.

Au  fost  dezvoltate  modele  functionale  fuzzy  pentru  trei  dintre  cele  mai  utilizate 
module  analogice  si  anume  amplificator  operational  transconductanta  simplu  (SOTA), 
amplificator transconductanţă cu compensare Miller (MOTA) si amplificator cascodă pliată 
(FCOTA). 

Modelele functionale dezvoltate corespund tehnologiei nanometrice CMOS de 130nm. 
Rezultatele  numerice dovedesc o acuratete  ridicata  a modelelor  pe intreg domeniul  lor de 
validitate (domeniul industrial de temperature de la [-55oC la +125 oC) si un domeniu larg de 
frecventa de la  1Hz la 1GHz. Precizam astfel ca pentru amplificare erorile relative sunt de 
sub 0.1% in banda de frecvente de trecere pentru amplificatorul FCOTA (sistem fuzzy cu 19 
reguli antrenat 10000 de iteratii), respectiv sub 0.6% in banda de frecvente de trecere pentru 
amplificatorul MOTA (sistem fuzzy cu 8 reguli antrenat 350 de iteratii). 
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Modelele functionale sunt dezvoltate in Simulink ceae ce le confera si avantajul de a 
putea  fi  integrate  cu  mare  usurinta  in  modele  mai  mari  pentru  simularea  unor  sisteme 
complexe cum ar SoC sau prototipuri virtuale. Structura modelului functional fuzzy, precum 
si modelul Simulink asociat sunt prezentate in figurile de mai jos.

Valorificarea rezultatelor cercetarii

Rezultatele cercetarii au fost publicate astfel:
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Structura  modelului functional fuzzy
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Implementarea Simulink  a  modelului funcţional fuzzy



 1 lucrare stiintifica intr-o revista de specialitate categoria B+
 4 lucrari stiintifice la conferinte internationale
 1 raport tehnic al UTCN
 1 carte de specialitate in editura recunoscuta CNCSIS
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