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Sammanfattning 
Det här examensarbetet presenterar en evaluering av en Klockkorrigerare av klockpulsbredd. Den består främst av en 
korrigerare av klockpulsbredd (Duty Cycle Corrector DCC) och även en fördröjningslåst loop (Delayed Locked Loop DLL). 
Det finns många olika korrigerare av klockpulsbredden designade förut, de två populäraste arkitekturerna då har varit enkel 
eller dubbel återkopplings loop. Den huvudsakliga skillnaden mellan dem är att enkel återkopplings loop använder sig av en 
öppen loop medan den dubbla varianten istället har en stängd loop. I det här projektet kommer en ny arkitektur att 
presenteras. Konceptet i den nya designen är att dela upp korrigeraren av klockpulsbredden i två delar, en korrigerare och en 
detektor. Detektorn får utsignalen från den fördröjningslåsta loopen som insignal och talar om för korrigeraren via två 
utsignaler ifall signalen behöver justeras. Detektorn är uppdelad i två likadana fördröjningselement, som båda är klockade 
av utsignalen och dess invers från den fördröjningslåsande loopen, fast i omvänd ordning. Det här gör det möjligt att avgöra 
om klockpulsbredden av signalen är över eller under 50 %. Om så är fallet kommer den att justeras av korrigeraren för att 
sedan skickas som insignal till den fördröjningslåsande loopen. 

Abstraktionsnivån för det här projektet har varit systemnivå, detta för att kunna vara riktigt säker på att arkitekturen 
verkligen fungerar innan ett riktigt chip tillverkas. Tips på framtida projekt är att gå vidare till schemanivå för att slutligen 
göra en implementering och mätningar på ett riktigt chip av den här Klockkorrigeraren av klockpulsbredd när det är känt att 
idén fungerar. 
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Sammanfattning 
 

Det här examensarbetet presenterar en evaluering av en Klockkorrigerare av 
klockpulsbredd. Den består främst av en korrigerare av klockpulsbredd (Duty 
Cycle Corrector DCC) och även en fördröjningslåst loop (Delayed Locked Loop 
DLL). Det finns många olika korrigerare av klockpulsbredden designade förut, 
de två populäraste arkitekturerna då har varit enkel eller dubbel återkopplings 
loop. Den huvudsakliga skillnaden mellan dem är att enkel återkopplings loop 
använder sig av en öppen loop medan den dubbla varianten istället har en stängd 
loop. I det här projektet kommer en ny arkitektur att presenteras. Konceptet i 
den nya designen är att dela upp korrigeraren av klockpulsbredden i två delar, en 
korrigerare och en detektor. Detektorn får utsignalen från den fördröjningslåsta 
loopen som insignal och talar om för korrigeraren via två utsignaler ifall 
signalen behöver justeras. Detektorn är uppdelad i två likadana 
fördröjningselement, som båda är klockade av utsignalen och dess invers från 
den fördröjningslåsande loopen, fast i omvänd ordning. Det här gör det möjligt 
att avgöra om klockpulsbredden av signalen är över eller under 50 %. Om så är 
fallet kommer den att justeras av korrigeraren för att sedan skickas som insignal 
till den fördröjningslåsande loopen. 

Abstraktionsnivån för det här projektet har varit systemnivå, detta för att kunna 
vara riktigt säker på att arkitekturen verkligen fungerar innan ett riktigt chip 
tillverkas. Tips på framtida projekt är att gå vidare till schemanivå för att 
slutligen göra en implementering och mätningar på ett riktigt chip av den här 
Klockkorrigeraren av klockpulsbredd när det är känt att idén fungerar. 
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Abstract 

 

This master thesis presents an Evaluation of an On-Chip Clock Duty Cycle 
Correction Circuit. The circuit is composed of a Delay Locked Loop (DLL) 
including a Duty Cycle Corrector (DCC). There have been many DCCs 
designed before, and the most common approaches has bin to use either an open 
or closed loop DCC. In this thesis a new architecture will be presented. The 
concept of the new idea is to split the DCC in two parts, one corrector and one 
detector for the duty cycle. The detector gets its input signal from the output 
signal of the DLL, and then tells the corrector through two output signals if the 
duty cycle needs to be corrected. The detector is split in two equal delay lines, 
they are clocked with the output signal from the DLL and its inverse but in 
reversed arrangement. This makes it possible to decide if the duty cycle of the 
signal is above or below 50 %. If that is the situation the corrector will correct 
the signal and send that as input to the DLL. 

The abstraction level in this project has been system level, the reason to this was 
to be really sure that the architecture function as intended before a real chip was 
produced. Therefore it could be suitable for the study presented to, as a future 
project, go on to the schematic level, and continue working all the way to a real 
chip with this On-Chip Clock Duty Cycle Corrector when it is known that the 
theory works in reality. 
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Kapitel 1 
 
Introduktion 
 

Syftet med det här examensarbetet var att göra en evaluering av en 
Klockkorrigerare av klockpulsbredden, för att på så vis ta reda på om den här 
nya idén fungerar eller inte. Ett av de viktigaste stegen när man designar ett chip 
är verifikationen av det genom simuleringar. När man designar kretsar med 
diskreta komponenter är det möjligt att koppla bort ett antal av dem eller att 
programmera om en programmerbar komponent (PLA). Detta är inte möjligt när 
man designar kretsar på ett chip. Därför bör man åtminstone vara 99 % säker på 
att kretsen kommer att fungera innan man tillverkar chipet. På så vis har 
abstraktionsnivån för det här projektet varit systemnivå istället för schemanivå. 
Ett framtida projekt till studien presenterad kan vara att utöka det till 
schemanivå för att slutligen implementera och göra mätningar på ett riktigt chip 
av den här Klockkorrigeraren av klockpulsbredden när det är känt att idén 
fungerar. 

1.1 Motivation 

Generellt sett så lider insignaler eller genererade klocksignaler av oförutsägbara 
eller obalanserade klockpulsbredder (Duty Cycles). Dessutom för att kunna 
operera på väldigt hög hastighet, är det viktigt att den yttersta förmågan av 
moderna kretsar verkligen används. Av denna anledning är många gånger en 
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korrigerare av klockpulsbredd (Duty Cycle Corrector) krets tillagd till systemet 
istället för en krets som dividerar med två, för att öka dess hastighet. Därför har 
systemnivå använts av evalueringarna i det här examensarbetet. 

Målet har varit att genom en ny kretsidé uppnå bättre prestanda för en 
korrigerare av klockpulsbredd och även en enklare design än vad som tidigare 
gjorts. 

1.2 Tillvägagångssätt 

För utvecklingsarbetet i det här projektet har programmet Cadence använts. I 
detta program kan man fritt blanda olika abstraktionsnivåer i samma simulering. 
Det här erbjuder ett heltäckande designverktyg för alla aspekter av 
halvledardesign. På så vis har det här varit en väldigt bra träning i användande 
av programmet. Ett annat verktyg som använts under projektet och följaktligen 
gett en bra träning i dess programspråk är Matlab. Detta är tack vare att all 
mätdata har bearbetats däri. 

1.3 Disposition 

Kapitel 1 Först ges en introduktion till projektet, där syftet och målet dessutom 
är presenterat och satta in i sitt sammanhang. 

Kapitel 2 Här förklaras lite bakgrundsteorier för en del saker som är bra att 
känna till för att förstå andra. I kapitlet ingår teoretiska- och 
kretsbakgrunder i områden som korrigerare av klockpulsbredden 
m.m. Det här kapitlet tar även upp lite tidigare arbeten som gjorts på 
området, för att dels jämföra men även för att ge en bättre överblick 
av hur korrigerare av klockpulsbredd fungerar. 

Kapitel 3 Här presenteras implementeringen av själva kretsen i projektet, men 
även en fördjupning i respektive enhet som kretsen är uppbyggd av. 

Kapitel 4 Detta kapitel presenterar och diskuterar alla simuleringsresultat. 

Kapitel 5 Avslutning av examensarbetet med lite slutsatser och förslag på 
fördjupningar i ev. framtida arbeten. 

 



 

3 
 

 

 

 

 

 

 

Kapitel 2  
 
Bakgrund 
 

I högpresterande mikroprocessorer är klockgeneratorn ett viktigt byggblock för 
systemets totala timing och synkronisering. En användbar designteknik för de 
här klockgeneratorerna är en fördröjningslåst loop (Delayed Locked Loop). Så 
här följer först förklaringar av vad klockpulsbredd är för något, därefter av 
korrigerare av klockpulsbredden och även en förklaring av den fördröjningslåsta 
loopen. Det kommer också presenteras lite kretsförslag på tidigare designade 
kretsar av både korrigerare av klockpulsbredden och fördröjningslåst loop. 

2.1 Klockpulsbredd (Duty Cycle) 

För att skapa lite bättre förståelse för det här examensarbetet följer en 
introduktion till vad klockpulsbredd är förnågot här. Klockpulsbredden är 
förhållandet mellan en särskild fas jämfört med den totala klockperioden. För att 
en 50 % klockpulsbredd ska råda för stunden ska det se ut som i Figur 2.1 nedan. 
Där alltså en hel klockperiod (T) har lika hög som låg fas FA = FB av cykeln. 
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Figur 2.1 50 % klockpulsbredd 

Om det istället skulle vara så att klockpulsbredden har blivit förvrängd och inte 
är 50 % längre, så kan det istället se ut som i Figur 2.2 nedan, där det tydligt kan 
urskiljas att FA ≠ FB. För att på ett enkelt sätt kunna beräkna de olika 
klockpulsbredderna kan följande formler användas 100%*FA/T, eller 
100%*FB/T, beroende på om det är hög eller låg fas som ska beräknas [1]. En 
dålig eller fluktuerande klockpulsbredd kan härröra ifrån syntetiseringen av 
klockan, eller så kan den ha orsakats av asymmetri i de två olika vägarna genom 
kedjan som driver klockenheten. 

 

 
Figur 2.2 40 % eller 60 % klockpulsbredd 

Det är väldigt vanligt att klocksignaler lider av oförutsägbara eller obalanserade 
klockpulsbredder. Därför läggs väldigt ofta en korrigerare av klockpulsbredd till 
för att justera signalen så den blir bra igen. I Figur 2.3 visas ett exempel på varför 
korrigerare av klockpulsbredden är vanligt förekommande. Det kan t.ex. vara så 
att stig- och falltider varierar mellan olika buffrar. Detta får till följd att 
klockpulsbredden förvrängs under tiden som den passerar buffrarna och då 
kommer det vara en förvrängd signal som kommer fram i slutändan. Därför 
lägger man till en korrigerare av klockpulsbredden i slutet av kretsen precis som 
visas i Figur 2.3 och en korrekt utsignal erhålls. 

Clk 
FA 

T 

FB 

Clk 
FA 

FB 

T 
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Figur 2.3 Exempel på krets med korrigerare av klockpulsbredden 

 

Det är mycket vanligt att 50 % klockpulsbredd är väldigt viktigt i många system 
med dubbla datahastigheter. Det innebär att både den positiva och negativa 
övergången för klocksignalen används för att sampla data. Det finns två typer 
för att realisera en 50 % korrigerare av klockpulsbredden i litteraturen. En är den 
analoga metoden [2 – 3] och en annan är den digitala [4 – 7]. Då analoga kretsar 
är bra på att använda sig av den negativa återkopplingsmetoden för att generera 
50 % klockpulsbredd hos klockor, behövs ofta en lång tid för att få dem att låsa. 
Hursomhelst är de å andra sidan bra på att återfå den 50 % -iga 
klockpulsbredden. Då de digitala istället kan återfå den 50 % -iga 
klockpulsbredden på väldigt kort tid, så är istället precisionen betydligt sämre. 

Så här kommer att följa lite exempel på hur man tidigare har designat dessa och 
även en snabb överblick över den krets som jag har designat. I litteraturen 
brukar korrigerare av klockpulsbredden delas in i två olika kategorier när de ska 
implementeras och det brukar vara med återkoppling [4], [8 – 9] eller utan [10 – 
12]. 

Följande exempel presenterar en korrigerare av klockpulsbredden som bygger 
på två huvudblock, en fördröjningsdetektor och en klockgenerator, vilket 
åskådliggörs i Figur 2.4 nedan. Klockgeneratorn startas av skiftningarna i 
insignalen och producerar en utsignal vilkens pulsvidd är kontrollerad av 
fördröjningsdetektorn, till halva insignalens period. Klockgeneratorn består av 
en D-vippa, ett fördröjningselement och en pulsgenerator. Korrigeraren av 
klockpulsbredden fungerar på följande vis; insignalen (Clk_in) startar 
klockgeneratorn och producerar en utsignal (Clk_out), vilkens pulsvidd varieras 
av hur stor fördröjningen är ifrån fördröjningselementet. Kontrollsignalen till 
fördröjningselementet (d_ctrl) genereras av fördröjningsdetektorn. Inne i 
detektorn känner fasdetektorn (PD) av fasskillnaderna mellan de stigande 

Clk 

Clk 
förvrängd 

Clk 
korrigerad 

Korrigerare 
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kanterna på insignalen och den genererade utsignalen. Därefter producerar den 
motsvarande up/ner signal för att driva en charge-pump (CP). Utsignalen ifrån 
densamma är sedan lågpassfiltrerad (LF) för att på så vis skapa d_ctrl signalen 
som ska justera fördröjningselementet i klockgeneratorn. Den negativa 
återkopplingsaktionen av fördröjningsdetektorn ser till att utsignalen (Clk_out) 
ställer in sig med insignalen (Clk_in). 

 

Figur 2.4 Block diagram av arkitekturen för en korrigerare av klockpulsbredden 

 

Operationen av den föreslagna korrigeraren av klockpulsbredden illustreras av 
tidsdiagrammen i Figur 2.5. De stigande flankerna av Clk_in signalen startar D-
vippan i klockgeneratorn och producerar den fallande flanken på signal X. Y 
signalen är den fördröjda versionen av X. Vid det fallande skiftandet av signal Y, 
genereras smala pulser som är tänkta att sätta D-vippans utsignal (X) tillbaka till 
1. Fördröjningsdetektorn upptäcker sedan fasskillnaden mellan Y signalen och 
Clk_in, och justerar fördröjningselementet enligt resultatet. Korrigeraren av 
klockpulsbredden lyckas till slut föra de stigande flankerna samman från de här 
två signalerna (Y och Clk_in). När de är sammanförda, är både den positiva och 
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negativa pulsen lika med halva insignalens klockperiod och en 50 % 
klockpulsbredd är uppnådd. Figur 2.5(a) och Figur 2.5(b) illustrerar situationerna 
när fördröjningen är för kort respektive för lång. Fördröjningen från 
fördröjningselementet kommer att öka eller minska tills kanterna är 
sammanförda. Figur 2.5(c) visar fallet när fördröjningen har blivit justerad till 
halva klockperioden av insignalen, där de stigande flankerna av Y och Clk_in är 
sammanförda. 

 

Figur 2.5 Tidsdiagram till den föreslagna korrigeraren av klockpulsbredden, (a) 
fördröjningen är för kort, (b) fördröjningen är för lång och (c) fördröjningen är precis lagom 

 

För höghastighetsapplikationer är det vanligast med korrigerare av 
klockpulsbredd som använder sig av öppen loop tekniker. I [13] har en helt 
differentiell och hög strömtillförsels avslagsförhållande (Power Supply 
Rejection Ratio PSRR) förstärkare använts för att putsa till klockpulsbredden 
från insignalens klocka, medan inget system för inställningarna användes. I [15] 
är en extrem höghastighetskorrigerare av klockpulsbredden introducerad för att 
undvika en dela med två krets. I [13] och [14] används en komplett 
inställningskrets för att ställa in klockpulsbredden från klockan. Hursomhelst 
kan inte en så komplex loop användas vid inställningar av höga frekvenser. 

I detta exempel föreslås istället att ett fördröjningselement med justerbara stig- 
och falltider används för att generera signaler med variabla klockpulsbredder. 
En loop för inställningarna består av en programmerbar charge-pumpkrets 
(CPC) och ett filter, vilka kontrollerar klockpulsbredden av utsignalen. 

I Figur 2.6 visas idén av systemet med den programmerbara korrigeraren av 
klockpulsbredden. Där ett höghastighetsfördröjningselement (med justerbar 
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klockpulsbredd) används i framåtgående riktning, vilken kan arbeta på mycket 
höga frekvenser. Fyra inverterare kopplade i serie, med förmågan att finputsa 
sina stig- och falltider används vilka är kapabla att operera på GHz frekvenser. I 
återkopplingsvägen avgör en charge-pumpkrets klockpulsbredden av utsignals-
klockan. Villkor för stabilt tillstånd: 

H

L

L

H
I

I
t

t =   (1) 

i vilket tH och tL står för tiden som utsignalsklockan är av och på, IL och IH är 
strömmarna som laddas och laddas ur i charge-pumpkretsen. Som tillägg är 
klockpulsbredden av utsignalsklockan som följer: 

)()( LH

L

LH

H
d II

I
tt

t
+=+=τ  (2) 

På så vis kan man ändra på klockpulsbredden av utsignalen genom att ändra på 
laddnings- och urladdningsströmmarna till charge-pumpkretsen. I Figur 2.6 är 
UP och DOWN signalerna genererade av två efterföljande steg. I ett 
differentiellt fördröjningselement, differentiella utsignaler från det sista steget 
kan användas som UP och DOWN signaler. 

 

Figur 2.6 Korrigerare av klockpulsbredd med enkelkopplade 
fördröjningselement 

 

Här är ytterligare ett exempel på en tidigare korrigerare av klockpulsbredd. Den 
är helt digital och visas i Figur 2.7. Den består av en pulsgenerator, ett 
fördröjningselement på en halv klockcykel (a half cycle-time delay line HCDL), 
ett matchande fördröjningselement (a matching delay line MDL) och en SR-
vippa. När insignalklockan (Clk-in) passerar HCDL, är fördröjningen av en halv 
klockcykel genererad. Fördröjningsklockan används som resetinsignal till SR-
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vippan. Insignalsklockan passerar MDL för att bli insignal till S-ingången på 
SR-vippan, där MDL används till att kompensera för den grundläggande 
fördröjningen av HCDL [6]. När utsignalen från MDL är hög, sätts utsignalen 
(Q) från SR-vippan också hög. Om istället utsignalen från HCDL är hög, så blir 
utsignalen (Q) från SR-vippan resettad till låg. P.g.a. att klockan är fördröjd med 
en halv klockcykel i tid, kommer utsignalen (Q) från SR-vippan att realisera 
utsignalsklockan (Clk-out) med en klockpulsbredd på 50 %. 

 

 

 

Här presenteras nu min idé till Klockkorrigerare av klockpulsbredd i Figur 2.8. 
Den är uppdelad i tre enheter, en korrigerare av klockpulsbredd (DCC), en 
fördröjningslåsande loop (DLL) och slutligen en klockpulsbreddetektor (DCD). 
En djupare beskrivning av kretsen fås i nästa kapitel. 

 

Figur 2.7 En helt digital korrigerare av klockpulsbredden 
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Figur 2.8 Block diagram av Klockkorrigerare av klockpulsbredd 

2.2 Fördröjningslåst loop (Delayed Locked Loop DLL) 

Här näst kommer det att följa lite förklaringar kring hur fördröjningslåsande 
loopar fungerar, eller Delayed Locked Loop (DLL) som de egentligen heter. 

I Figur 2.9 presenteras ett förenklat blockdiagram av en traditionell DLL. Kretsen 
består av ett spänningskontrollerat fördröjningselement (VCDL), en fasdetektor 
(PD), en charge-pump (CP) och ett lågpassfilter (LPF), vilket vanligen är gjort 
av en enkel kondensator. Fasdetektorn upptäcker fasfel mellan utsignalsklockan 
(Vout) av fördröjningselementet och insignalsklockan (Vin). Utsignalen från 
fasdetektorn är integrerad av charge-pumpen och lågpassfiltret för att generera 
en kontrollspänning till fördröjningselementet. Låstiden för den fördröjnings-
låsande loopen är flera tiotals klockcykler [16]. 

 



2.2 Fördröjningslåst loop (Delayed Locked Loop DLL)  11 

 

 

Figur 2.9 Block diagram av en traditionell fördröjningslåst loop 

 

Föregående exempel var en analog variant, men nuförtiden har det blivit 
vanligare med digitala varianter istället. Detta är för att komma över problemet 
med de begränsade frekvensspannen som har varit med de analoga. I Figur 2.10 
presenteras ett typisk förenklat blockdiagram av en digitalt fördröjningslåsande 
loop [17]. I det spänningskontrollerade fördröjningselementet finns flera olika i 
förväg programmerade fördröjningstider. Av dessa väljer sedan den ändliga 
lägesmaskinen (Finit-state machine FSM) ut en klockutsignal vars fas stämmer 
bäst överens med referensklockans (Ref-CLK). Detta görs genom att använda 
digitala kontrollbitar istället för att använda en analog kontrollspänning. 

 

Figur 2.10 Block diagram av en digital fördröjningslåst loop 
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Därför är de största nackdelarna med de digitala fördröjningslåsande looparna 
att de får stora problem med skevhet (skew) p.g.a. kvantiserad fördröjningstid 
och sedan mycket jitter p.g.a. att kontrollbitarna uppdateras under operation. För 
att öka upplösningen och på så vis få ett större fördröjningsspann, måste ett stort 
fördröjningselement användas. Detta medför oundvikligen att en större kretsarea 
måste användas och även att effektförbrukningen ökar. För att jobba med dessa 
problem finns föreslagna tekniker av, Garlepp et al. [18]. Där en fasblandande 
teknik i en hierarkisk struktur är föreslagen för att få bättre fasupplösning. 
Hursomhelst är problemen med de digitala fördröjningslåsande looparna inte 
helt lösta ännu. 

Därför har fördröjningslåsande loopar med dubbla looparkitekturer [19],[20] 
föreslagits för att minska problemen med de digitala varianterna. Ett förenklat 
blockdiagram av arkitekturen föreslagen i [19] visas i Figur 2.11 Där ett tunt 
fördröjningselement, som är analogt kontrollerat, är kopplat till det digitala 
låsande fördröjningselementet i det efterföljande steget. I [20] har en 
fasinterpolerare kopplats till en digitalt fördröjningslåsande loop för att uppnå ett 
obegränsat fasomfång. Den här dubbla looparkitekturen uppnår både ett brett 
frekvensband och relativt låga jitter värden. Hursomhelst baksidan med de här 
kretskonstruktionerna är att ökningen av chiparean och effektförbrukningen är 
riktigt stora. 

 

Figur 2.11 Digitalt fördröjningslåsande loop med en dubbel looparkitektur 
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Här följer dessutom en kort förklaring till vad skevhet (skew) och jitter är 
förnågot. Skevhet är när klocksignalen som kommer in till ett system förväntas 
vara vid olika delar i kretsen precis samtidigt. Men p.g.a. att det tar en liten 
stund för klocksignalen att förflytta sig kommer det att skilja lite i tid och detta 
kallas för skevhet. 

Den temporära skillnaden mellan olika klockpulsbredder som uppstår i samband 
med att de olika klockflankerna anländer i jämförelse med de nominella 
klockflankerna, kallas för jitter. Detta oönskade fenomen skapas av störningar 
som t.ex. temporära variationer i förspänningen eller misspassningar i kretsen. 
Jitter är klassat som en slumpvariabel med ett medelvärde på noll omkring den 
ideala klockflankens ankomsttid, vilket kan beskådas i Figur 2.12. Detta har 
inverkan på klockperioden och kan göra den maximala klockfrekvensen mindre 
[21]. 

 

 

Figur 2.12 Tidsdiagram visande jitters inverkan på klockperioden 
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Kapitel 3  
 
Implementering 
 

3.1 Introduktion till Klockkorrigerare av klockpulsbredd 

I det här examensarbetet har en evaluering gjorts av en krets som innehåller en 
Klockkorrigerare av klockpulsbredd. En överskådlig bild av hela systemet 
visades tidigare i Figur 2.8. Man kan säga att huvudenheten är indelad i tre 
delenheter, vilka är korrigerare av klockpulsbredd (DCC), fördröjningslåst loop 
(DLL) och en klockpulsbreddetektor (DCD). Huvuduppgiften för hela kretsen är 
att se till att klocksignalen som kommer in har en klockpulsbredd på 50 % när 
den kommer ut. 

Det är två saker som är särskilt viktiga att fokusera kring när man utvecklar 
kretsens prestanda. Dessa är hur stort fel av klockpulsbredden den ska klara av 
att rätta till och vilken upplösning den skall ha. Därför behövs en balans mellan 
dessa två hittas. Ju större fel på klockpulsbredden den kommer att vara kapabel 
att fixa desto mindre kommer upplösning att bli. Korrigeraren i den här kretsen 
kan rätta fel på klockpulsbredden mellan 40 % - 60 % och har en upplösning på 
2 %. 

Studien som har gjorts för att ta reda på om kretsen uppfyller de uppsatta målen 
är gjord i tre olika steg, vilka är som följer. Först gjordes en ändring av 
klocksignalen mellan fmin till fmax medan klockpulsbredden hölls på 50 %. 
Efter det ändrades bara på klockpulsbredden från 50 % till både 40 % och 60 % . 
I det tredje korrigerades både på frekvens och klockpulsbredd samtidigt. 



16   Kapitel 3 Implementering 
 

 

3.1.1 Korrigerare av klockpulsbredd (Duty Cycle Corrector DCC) 
Huvuduppgiften för den här enheten är att den ska justera klockpulsbredden från 
klocksignalen, så att den blir 50 %. Ett blockdiagram över enheten kan beskådas 
i Figur 3.1 och det består av en räknare, en justerare, två D-vippor och två 
inverterare. Den huvudsakliga klocksignalen kommer in i den här enheten för att 
sedan bli levererad till den fördröjningslåsande loopenheten, och första gången 
passerar den bara rakt igenom korrigeraren utan att någonting görs med 
klocksignalen. Efter det får korrigeraren en två bitar lång kodsignal D0D1 från 
klockpulsbreddetektorenheten. Resultatet från denna kod avgör vad korrigeraren 
ska göra härnäst. Det finns tre olika fall att välja emellan, om koden är 10 
betyder det att klockpulsbredden är mer än 50 % och det är dags att korrigera 
den. Om den istället skulle vara 01 betyder det att den är mindre än 50 % och det 
återigen är dags för korrigering så att den blir 50 % igen. Skulle kodsignalen 
istället vara 11, betyder det att allt är som det ska, med andra ord att 
klockpulsbredden är 50 % och inga korrigeringar behöver göras. Det är tänkt att 
koden aldrig ska bli 00 men om detta skulle inträffa behandlar den det likadant 
som 11. 

 

Figur 3.1 Block diagram av korrigerare av klockpulsbredd 

D0 och D1 signalerna fungerar som en räkna upp eller ner signal för räknaren. 
Syftet med de två D-vipporna är att dela klocksignalen (Clk) med fyra. Detta för 
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att räknaren ska få lite mer tid på sig att räkna. Räknaren levererar sedan 
signalen (CB0 - CB3) till korrigeraren, vilken avgör med hur mycket klock-
signalen (Clk) ska fördröjas. Slutligen snyggar de två inverterarna till utsignalen 
(ClkInt) lite. 

3.1.1.1 Konfigureringsvärden 

I och med att studien är gjord på simuleringsnivå behövs det användas en hel del 
olika fördröjningsvärden i de olika simuleringarna, så att det blir så likt 
verkligheten som möjligt. T.ex. behöver det användas fördröjningar som 
motsvarar tiden det tar för en signal att passera igenom transistorer i 
verkligheten. Det har även använts en hel del olika logiska värden. Dessa har 
varit rätt lika, t.ex. har logisk hög och låg varit 1 V och 0 V. Sedan har ett gäng 
olika transitionsvariabler använts och dessa har alla haft värdet 0.5 V. 

De olika fördröjningsvärdena till korrigeraren av klockpulsbredden har varit 
som följer. Fyra bits räknaren [A.3] har en stig- och falltid på 20 ps och även en 
fördröjning på 10 ps för att imitera fördröjningen av transistorerna. 

Korrigeraren [A.1] fungerar på följande vis, man lägger till en standard 
fördröjning både vid den stigande och fallande flanken på utsignalen (ClkInt). 
Detta är för att på så vis flytta hela signalen en bit framåt i tiden, detta gör det 
möjligt att justera den fallande flanken som man själv vill. Därför vid 
fördröjningen av den fallande flanken används ekvation (3.1). 

delay = tdel + (bit0 + bit1+ bit2 + bit3) * del – offset           (3.1) 

Här är tdel den ursprungliga fördröjningen på 0.5 ns, och del är sammankopplad 
med tillståndssignalerna från räknaren (CB0 – CB3). På så vis blir de värda 1, 2, 
4 eller 8 gånger ett fördröjningsvärde på 10 ps. På så vis är det möjligt att skapa 
en fördröjning mellan 0 ps – 150 ps. Det är även en offsetsignal på 100 ps, detta 
gör det möjligt att reducera klockpulsbredden. Om den sammanlagda 
fördröjningen från de olika bitsignalerna är mindre än 100 ps, kommer inte den 
fallande flanken att flyttas 0.5 ns framåt som den stigande gör och resultatet blir 
en smalare klockpulsbredd. På samma vis fås en bredare klockpulsbredd om 
bitsignalerna motsvarar ett värde som är större än 100 ps. Det är även en stig- 
och falltid på 20 ps. 
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D-vipporna [A.6] fungerar precis som vanligt där insignalen behålls under en 
klockcykel och utsignalen ändras inte förrän insignalen gör. Stig- och falltider är 
på 10 ps och fördröjningen för att modellera transistorerna är på 20 ps. 

Inverterarna [A.7] används bara till att få formen på utsignalen (ClkInt) att bli 
lite bättre. Stig- och falltider är på 5 ps och fördröjningen till modelleringen av 
transistorerna är också på 5 ps. 

3.1.2 Fördröjninglåst loop (Delayed Locked Loop DLL) 
Huvuduppgiften för den fördröjningslåsta loopenheten är att fördröja 
klocksignalen med en period och sen låsa signalen där. En bild av enheten kan 
beskådas i Figur 3.2. Insignalen (ClkInt) till enheten kommer ifrån korrigerare av 
klockpulsbreddenheten, så denna är tänkt att komma i fas med utsignalen 
(ClkDLL). Delarna som den fördröjningslåsta loopenheten är uppbyggd av är en 
5 bitars räknare, ett fördröjningselement, en fasdetektor (PD) och två stycken D-
vippor. Räknaren kontrolleras av fasdetektorn vilken avgör hur mycket 
insignalen (ClkInt) ska fördröjas med och detta görs av räknaren. Uppgiften för 
de två D-vipporna är att dividera insignalen (ClkInt) med fyra. Anledningen till 
detta är så att frekvensen till räknarens klocksignal blir lite lägre och på så vis 
får räknaren lite mer tid på sig att räkna. 
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Figur 3.2 Block diagram av fördröjningslåst loop 

3.1.2.1 Konfigureringsvärden 

Fasdetektorn består här endast av en D-vippa, den känner av fasskillnaden 
mellan insignalernas (ClkInt) stigande flanker och de genererade utsignalernas 
(ClkDLL). Därefter skickas en räkna upp eller ner signal till räknaren. Stig- och 
falltiderna är 10 ps, men ett betydligt högre fördröjningsvärde används för att 
modellera transistorerna, närmare bestämt 50 ps. Detta är p.g.a. att en riktig 
fasdetektor innehåller betydligt fler transistorer än vad en D-vippa motsvarar. 
Sedan finns det även en fördröjning som kallas för iordningställandetid (setup 
time) den är här satt till 0 s. Anledningen till detta är för att inte fasdetektorn ska 
bli skjuten på fel sida om signalen den är tänkt att upptäcka. För om fasdetektorn 
får en extra fördröjning på någon ps finns det en liten chans att signalen den är 
tänkt att känna av skillnader på, redan har hunnit svänga tillbaks från hög till låg 
och den märker ingen skillnad. Detta kommer att bli mycket komplicerat att lösa 
i verkligheten. 
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Räknaren [A.2] har stig- och falltider på 10 ps och en fördröjningstid på 80 ps 
för att modellera transistorerna. 

Syftet med fördröjningselementet (Delay Line 4phase) [A.5] är att justera 
insignalen (ClkInt) så att utsignalen (ClkDLL) hamnar i fas. Detta görs genom 
att följa direktiven av signalerna från räknaren (B0 – B4). Här är tanken att 
endast fördröja signalen en kort stund, därför har stig- och falltider valts väldigt 
små, närmare bestämt 1 ps. Sedan fungerar fördröjningsprocessen på samma sätt 
som för korrigeraren av klockpulsbredden, med skillnaden att vi har 5 bitar här 
och får således bitar som är värda 1, 2, 4, 8 eller 16. Efter det så är alla bitar 
multiplicerade med en fördröjning på 14 ps. Detta betyder att 
fördröjningsintervallet som läggas till insignalen är mellan 1*14 = 14 ps & 
31*14 = 434 ps. Det är även en fördröjning på 250 ps för att efterlikna 
transistorerna. 

3.1.3 Klockpulsbreddetektor (Duty Cycle Detector DCD) 
Huvuduppgiften för klockpulsbreddetektorenheten är att detektera om 
klocksignalens klockpulsbredd är ovanför eller under 50 %, för att sedan 
leverera resultatet till korrigeraren av klockpulsbreddenheten genom koden 
D0D1. Klockpulsbreddetektorenheten får sin insignal (ClkDLL) och dess invers 
från den fördröjningslåsta loopenheten. När en evaluering är gjord av signalerna, 
går det att avgöra vilken nivå klockpulsbredden har. För att sedan leverera 
resultatet till korrigerare av klockpulsbreddenheten, så den vet vad som ska 
göras härnäst. Det är tre tillstånd som är aktuella för klockpulsbredden. Dessa är 
när den är över eller under 50 % och när den är prick 50 %. 

Som det mer eller mindre är med den här typen av kretsar, så är det 
begränsningar även i den här. Detta innebär att felen som kretsen är kapabel att 
upptäcka inte får vara för stora. Därför efter omfattande simuleringar har en 
delta begränsning på 10 % valts. Detta innebär att tillstånden har ändrats till 40 
% - 50 % när klockpulsbredden är under 50 %, och 50 % - 60 % när 
klockpulsbredden är ovanför 50 % och som förut ett tillstånd för exakt 50 %. 
Hur gör då klockpulsbreddetektorenheten allt detta? 

Först har en uppdelning i två likadana block gjorts, där den första levererar 
signalen D0 och den andra signalen D1. Båda blocken laddas med signalen 
(ClkDLL) och dess invers. Som även kan beskådas i Figur 3.3 laddas insignaler 
till motsatta ingångar till de två blocken. Även att en logisk etta är ansluten till 
de två blocken. 
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Figur 3.3 Block diagram av klockpulsbreddetektorn 

 

För att förklara lite mer ingående hur allt fungerar följer här ett kort exempel för 
D0 enheten. Först kommer en insignal (ClkDLL) med en 50 % klockpulsbredd 
till D0 enheten. Som då kan beskådas i Figur 3.3 låter transmissionsgrinden (TG) 
ettan passera och resetkretsen får aldrig någon chans att återställa den. Detta är 
p.g.a. att den övre NMOS transistorn först är på och den nedre är av. Detta är för 
att startsignalen till den nedre är fördröjd med en halv period. Så när väl den 
nedre är på har den övre stängts av och på så vis låter den aldrig någon nolla 
passera och återställa utsignalen från transmissionsgrinden. Inverteraren gör om 
signalen till en nolla vilken blir fördröjd med en halv klockperiod innan den 
kommer in i nästa transmissionsgrind (TG). Här händer samma sak igen som i 
första delen av enheten med skillnaden att det är en nolla som insignal till 
transmissionsgrinden istället för en etta. Därför kommer det slutligen en etta 
som utsignal från D0 enheten. 
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Figur 3.4 Klockpulsbreddetektorns utsignal av en insignal med en klockpulsbredd på 40 % 

När klockpulsbredden av insignalen (ClkDLL) istället ändras till 40 % kommer 
ungefär samma sak att hända, fast med några små skillnader. Nu kommer t.ex. 
den nedre transistorn att starta innan den övre har stängts av. Detta är p.g.a. att 
startsignalen nu är längre än fördröjningen på en halv klockperiod. Detta betyder 
att utsignalen från transmissionsgrinden kommer att bli resettad till noll och en 
etta kommer ut från inverteraren. Här händer också samma sak i den andra delen 
som i den första och insignalen är en etta. Därför kommer den slutgiltiga 
utsignalen istället bli en nolla vilket kan beskådas i Figur 3.4. 

Fallet kan också vara som så att insignalen (ClkDLL) skiftar klockpulsbredd till 
60 % istället vilket presenteras i Figur 3.5. Skillnaderna från det andra fallet är 
inte så stora. Nu är startsignalen för transistorerna hög så kort stund att den 
aldrig får chansen att ha båda aktiverade samtidigt. Detta betyder att den aldrig 
kommer att resetta utsignalen från transmissionsgrinden och det kommer att 
fungera precis som i 50 % fallet. Därför kommer utsignalen från D0 enheten 
förbli hög hela tiden. 
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Figur 3.5 Klockpulsbreddetektorns utsignal av en insignal med en klockpulsbredd på 60 % 

 

D1 enheten fungerar precis likadant, med skillnaden att insignalerna (ClkDLL) 
är inverterade. Detta gör att D1 kommer vara hög för en 40 % klockpulsbredd 
och låg för en 60 % klockpulsbredd av insignalen. 

3.1.3.1 Konfigureringsvärden 

Transmissionsgrindens uppgift är att reglera insignalen och den riktiga 
integrerade kretsen är uppbyggd av en NMOS och en PMOS transistor. Detta är 
för att se till att insignalen kommer igenom snabbare. Här regleras 
transmissionsgrinden av insignalerna till klockpulsbreddetektorn, vilka är 
ClkDLL och dess invers. På så vis är det inga fördröjningsvärden som behöver 
sättas. 

Poängen med fördröjningsenheten [A.4] är att den ska skapa en fördröjning på 
en halv klockperiod. För att den skulle klara av att vara det hela tiden skulle det 
behövas någon form av dynamisk uppdatering via insignalen (ClkDLL) av den. 
Detta är så att tiden av fördröjningsenheten kunde ändras i likhet med hur 
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klockperioden ändrades. Denna process har inte gjorts här, då det upptäcktes att 
det fungerade bra att använda sig av ett fast värde. Det värde som användes var 
det för den minsta klockperioden. Det är rätt logiskt att det skulle fungera bra för 
detta värde och inte t.ex. det för den största klockperioden. Då hade 
fördröjningstiden varit längre än hela klockperioden för den minsta periodtiden. 
Så tiden som användes som fördröjning blev således 112 ps och stig- och falltid 
1 ps. 

Tanken med inverterarna [A.7] var att snygga till utsignalen, för att på så vis bli 
enklare att tyda både för kretsar och för människor. Tidsvärdena som användes 
var 5 ps som stig- och falltider och även för att imitera transistorerna. 

D-vipporna fungerar som en minnescell som behåller resultatet som har 
detekterats av detektorn, innan det levereras till korrigerare av klockpulsbredd-
enheten. Tidsvärdena som användes är i likhet med tidigare använda D-vippor 
en stig- och falltid på 10 ps och 20 ps för att efterlikna transistorerna. 
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Kapitel 4  
 
Resultat 
 

4.1 Klockkorrigerare av klockpulsbredd 

Nu kommer de uppmätta resultaten ifrån de gjorda simuleringarna att 
presenteras. Dessa kommer att visa hur den designade enheten fungerar, 
framförallt hur de tre delenheterna fungerar var för sig. Först presenteras vilka 
olika fördröjningar räknaren i den fördröjningslåsta loopenheten är kapabel att 
åstadkomma. Detta åskådliggörs nedan i Figur 4.1 och Tabell 4.1. I figuren är 
räknarens kod plottad emot fördröjningstiden som uppstår. 

 

Figur 4.1 Fördröjningar för de olika koderna 
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När man tar en närmare titt i tabellen så är det inte så svårt att förstå varför 
frekvensspannet den klarar av är mellan 1.481 GHz – 3.937 GHz. Längsta 
fördröjningen den klarar av att åstadkomma är på 685 ps och den minsta på 251 
ps. Det finns dock ett problem med den längsta och det är att den skiftar mellan 
kod 0 och 31 på räknaren, detta orsakar en liten extra fördröjning. Därför nöjer 
jag mig med tillståndet under, d.v.s. en fördröjning på 670.9 ps och en skiftning 
mellan kod 30 och 31. Då fås ungefär de frekvenser jag angav ovan om man 
beräknar dem genom att dela 1 med fördröjningarna (1/251 = 3.984 GHz 
1/670.9 = 1.491 GHz). Går jag sedan över till att göra riktiga mätningar istället, 
fås att klockperioden som systemet fungerar emellan är 254 ps – 675 ps, vilket 
motsvarar frekvensspannet som angavs ovan. 

 

Tabell 4.1 En tabell över alla fördröjningsvärden för den fördröjningslåsta loopenheten 

 

Nu när det var känt för vilka frekvenser systemet fungerade, påbörjades 
testandet av hela enheten. Detta startade med ett test som ändrade på frekvensen 
för klocksignalen som var insignal till själva systemet. Poängen med detta var 
att få reda på hur många klockcykler som fördröjningselementet behövde på sig 
för att låsa när frekvensen skiftar under simulering. Vilket visas i Figur 4.2 och 
Tabell 4.2 så fungerar detta hyfsat. Det inses också att det tar längst tid för den att 
låsa när den befinner sig någonstans i mitten. Detta kan rätt lätt åskådliggöras 
via ett exempel om t.ex. skiftandet från 605 ps till 410 ps används. Ta nu en titt i 
Figur 4.1, så ses att räknaren måste skifta ifrån kod 30 till 16. Detta innebär att 
den måste ändra på så många bitar som möjligt, vilket också kommer att ta 
längst tid. 

Code 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
Delay (ps) 251.0 265.0 279.0 293.0 307.0 321.0 334.3 349.0 362.6 

 
Code 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Delay (ps) 376.6 390.7 404.6 419.0 433.0 448.0 461.0 475.1 489.0 

 
Code 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
Delay (ps) 503.0 517.0 530.6 545.0 559.0 573.0 587.0 601.0 615.0 

 
 Code 27 28 29 30 31 
Delay (ps) 629.0 643.0 657.0 670.9 685.0 
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Figur 4.2 Deltaperioden under ett frekvensskift 

 

Tabell 4.2 Antal klockcykler som den fördröjningslåsta loopenheten behöver för att låsa 
under ett frekvensskift 

From (ps) To (ps) Delta (ps) Cycles From (ps) To (ps) Delta (ps) Cycles
675 254 -421 8 254 675 421 8
635 254 -381 20 254 635 381 20
675 355 -320 36 300 635 335 32
675 370 -305 40 300 620 320 36
605 410 -195 72 340 590 250 74
590 380 -210 68 340 550 210 60
550 380 -170 48 380 550 170 48
505 380 -125 36 380 505 125 36
505 425 -80 24 425 505 80 24
465 425 -40 12 425 465 40 12
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Nästa steg blev att ta reda på hur väl justeringen av klockpulsbredden fungerade. 
Detta gjordes genom att ändra på storleken av klockpulsbredderna på 
klocksignalen under en simulering. När detta var gjort så räknades antal 
klockcykler som behövdes innan klockpulsbredden var 50 % igen. Resultatet är 
presenterat i Figur 4.3, som synes är det två kurvor en för start med en 
klockpulsbredd på 40 % och en annan för start med klockpulsbredd på 60 %. 

 

 

Figur 4.3 Klockcykler som behövs för justering tillbaka av klockpulsbredden till 50 % 

 

Vilket presenteras i Tabell 4.3 så är en mätning gjord för varje frekvens, både när 
klockpulsbredden är justerad från 40 % och 60 % tillbaka till 50 %. Antalet 
klockcykler som behövdes är rätt lika mellan de olika klockperioderna. 

 

 

 

 

 

DC 40 % 

DC60 % 



4.1 Klockkorrigerare av klockpulsbredd  29 

 

Tabell 4.3 Klockcykler som behövs för justering tillbaka av klockpulsbredden till 50 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slutligen var det dags för att ändra på både frekvensen och klockpulsbredden 
samtidigt. För att på så vis få reda på att kretsen verkligen klarade av att göra det 
den var tänkt för. Därför påbörjades en omfattande simulering av kretsen där 
många fall testades. Resultaten ifrån simuleringarna är presenterade i Figur 4.4, 

Clock Period 
(ps) 

Clock Cycles 
DC 40% 

Clock Cycles 
DC 60% 

254 20 15 
270 21 13 
285 20 18 
300 15 15 
310 22 23 
325 22 26 
340 20 29 
355 23 16 
370 28 21 
380 23 22 
395 27 18 
410 28 21 
425 19 25 
435 24 20 
450 33 18 
465 28 18 
475 28 19 
490 28 21 
505 27 24 
520 40 30 
535 32 32 
550 24 24 
560 24 22 
585 29 28 
590 24 25 
605 27 25 
620 24 20 
635 26 22 
645 25 25 
665 35 29 
675 32 29 
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där fyra olika kurvor har använts. Man kan säga att figuren är indelad i två delar 
en för skiftande från hög till låg frekvens och i den andra skiftar det från låg till 
hög frekvens istället. Därefter är det en kurva för både justering av 40 % 
respektive 60 % klockpulsbredd tillbaka till 50 % i båda fallen. 

 

 

Figur 4.4 Ändring av både frekvens och klockpulsbredd på samma gång 

 

All data som har samlats in under dessa slutgiltiga simuleringar är presenterade i 
Tabell 4.4. Där presenterar även två av de största problemen med den här kretsen 
av sig själva. Första bekymret är att i samband med att man skiftar från en låg 
till en hög frekvens kan den fördröjningslåsta loopen göra så kallade falska lås 
(False lock). Det innebär att den har låst vid fel frekvens. Detta är presenterat i 
Figur 4.4 vid de tre punkterna som är noll på kurvan med 60 % klockpulsbredd. 
Det andra problemet är att upplösningen av korrigeraren av klockpulsbredden är 
som tidigare nämnts på 2 %, det ger således ett fel på 2 % rätt ofta. Detta visas i 
Tabell 4.4 nedan. Som synes finns det även ett par fall där felet är mer än 2% 
dock max 3%, och dessa kurvor planar ut till 2% eller lägre efter ett tag. Därav 
kan man säga att upplösningen är på 2%. 

False lock 

DC 60 % 

DC 40 % 

DC 40 % 

DC 60 % 
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Tabell 4.4 Simuleringsresultat från justeringen av både klockpulsbredd och frekvens på 
samma gång 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att ännu mer visa hur detta verkligen fungerar presenteras ett specifikt 
exempel här. Värden som kommer användas är en klocksignal på 1.481 GHz 
(675 ps) med en 50 % klockpulsbredd. Därefter ändras både frekvens och 
klockpulsbredd på en och samma gång till 3.937 GHz (254 ps) med en 60 % 
klockpulsbredd. När det sedan har gått 11 klockcykler har klockpulsbredden 
korrigerats tillbaks till 50 % igen. 

From (ps) To (ps) Clock Cycles DC40% Clock Cycles DC60% 
675 254 19 11 error 2 % 
675 270 22 error 2 % False lock 
675 285 28 error 2 % False lock 
675 340 32 False lock 
675 355 36 29 
675 370 56 37 
675 425 58 80 
675 475 70 error 2 % 72 error 2 % 
675 535 61 error 2 % 53 
675 560 54 error 2 % 44 
675 590 28 error 2.5 % 35 
675 645 24 error 1.5 % 25 

    
254 675 40  error 2 % 50 error 2 % 
254 645 103 error 1.6 % 50 error 1 % 
254 635 105 error 1 % 40 error 1 % 
254 620 100 error 2 % 45 error 2 % 
254 590 90 error 3 % 48 error 3 % 
254 560 83 error 2 % 60 
254 535 80 error 1 % 78 error 2 % 
254 505 73 83 
254 450 51 error 1 % 50 error 1 % 
254 395 35 error 1 % 36 
254 340 26 31 error 3 % 
254 285 24 15 
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I Figur 4.5 presenteras en graf av insignalen och dess klockpulsbredd till den 
fördröjningslåsta loopen. Som synes startar den med en 50 % klockpulsbredd 
och slutar även vid en sådan. De tre små graferna visar hur de tre olika 
klocksignalerna i kretsen ser ut under simuleringen. Clk är huvudinsignalen och 
även insignalen till korrigeraren av klockpulsbredden, ClkInt är insignal till den 
fördröjningslåsta loopen och ClkDLL är insignalen till klockpulsbreddetektorn. 
Det är därför som ClkDLL har en 50 % klockpulsbredd medan Clk inte har det i 
den sista av de tre små figurerna. 

 

 

Figur 4.5 Exempel på en skiftning av både frekvens och klockpulsbredd på samma gång 
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Vilket kan noteras i Tabell 4.4 så kan det vara en väldigt stor skillnad i antalet 
klockcykler som behövs för att korrigera tillbaka klockpulsbredden från 40 % 
och 60 % till 50 % igen för en specifik frekvens. Ta t.ex. fallet när frekvensen 
skiftar från 3.937 GHz (254 ps) till 1.613 GHz (620 ps). Då tar det 100 
klockcykler att korrigera tillbaka när klockpulsbredden är 40 % medan det 
endast tar 45 klockcykler när den är 60 %. 

En förklaring till detta är hur den fördröjningslåsta loopenheten går till väga när 
den ska låsa. I exemplet ovan är det tänkt att fördröjningselementet ska skifta 
från en låskod på 0:1 till 26:27. Detta kan göras på två vis antingen räknar den 
bara upp tills den når den nya låskoden eller så räknar den ner istället. Om den 
väljer att räkna ner kan man säga att räknaren i fördröjningselementet slår runt. 
Detta kan beskådas i Figur 4.6(b), detta är också fallet när signalen har en 
klockpulsbredd på 60 % och (a) är när klockpulsbredden är på 40 %. Om vi nu 
påminner oss om att varje steg som räknaren i fördröjningselementet tar kommer 
ytterligare 4 klockcykler läggas till det totala antalet. 

Analyserar vi således graferna inses att fallet med en klockpulsbredd på 40 % tar 
ca 100 klockcykler och 60 % fallet tar ca 45 klockcykler för 
fördröjningselementet att låsa vid den nya frekvensen. Efter detta är det inte så 
svårt att förstå hur det kan vara så stora skillnader i antalet klockcykler som 
används för en och samma frekvens. Oturligt nog kan inte vägen som 
fördröjningselementet väljer påverkas när den ändrar låskod. 
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(a) 

 

(b) 

Figur 4.6 Ändring av frekvens ger skiftningar i låskoderna 
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Kapitel 5  
 
Slutsatser och framtida arbete 
 

5.1 Slutsatser 

I det här examensarbetet har en ny designteori för en Klockkorrigerare av 
klockpulsbredd blivit evaluerad genom simuleringar. Processteknologin som har 
använts under simuleringarna är 90 nm teknologi. Så ifall någon försöker göra 
ett riktigt chip i framtiden är det teknologin att använda. 

I tabellen nedan följer en sammanfattning över den prestanda som uppmätts för 
kretsen under simuleringarna. 

Prestanda sammanfattning 

 

 

 

 

 

 

Målprocess 90 nm CMOS 
Frekvensomfång 1.481 GHz ~ 3.937 GHz 
Klockpulsbreddomfång 40 % ~ 60 % 
Upplösning < ±2 % 
Låstid < 110 klockcykler 
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En klar fördel i det här projektet har varit att stig- och falltiderna varit precis lika 
i fördröjningselementen för både den fördröjningslåsta loopenheten och 
korrigeraren av klockpulsbreddenheten. Detta är väldigt svårt att uppnå i 
verkligheten. En klar nackdel sedan är att det används två fördröjningselement i 
klockpulsbreddetektorenheten. Detta medför att det kommer förbrukas både 
mycket area och effektresurser i denna enhet. 

Frekvensvärdena som kretsen fungerar för är höga vilket innebär att de uppsatta 
målen för projektet är väl uppnådda. Då en ny kretsidé både fungerande för höga 
frekvenser och med en väldigt enkel design i förhållande till tidigare kretsar har 
uppnåtts. 

5.2 Framtida arbete 

Då arbetet i det här examensarbetet har visat att idén fungerar väl på systemnivå 
åtminstone. Är ett bra förslag på framtida arbete till studien att forstsätta 
utveckla kretsen på schemanivå, för att slutligen implementera ett riktigt chip att 
göra mätningar på. Först då kan det bli 100 % säkert att idén av den här 
Klockkorrigeraren av klockpulsbredden verkligen fungerar. 

De två huvudbegränsningarna att tänka på vid utvecklandet av att ett riktigt chip 
är vilket frekvensspann och upplösning som kretsen ska klara av. Som tidigare 
nämnts kommer överensstämmandet i stig- och falltider mellan de två 
fördröjningsenheterna bli en av de största utmaningarna att lösa. 
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Verilog-A Code 

 

A.1 Corrector 
// VerilogA for temp2, Corrector, veriloga 
 
`include "constants.vams" 
`include "disciplines.vams" 
 
module Corrector(b0, b1, b2, b3, Clk, ClkInt); 
 
input b0, b1, b2, b3, Clk; 
output ClkInt; 
electrical Clk, b0, b1, b2, b3, ClkInt; 
 
 
parameter real vtrans_Clk_low = 0.45; 
parameter real vtrans_Clk_high = 0.55; 
parameter real vtrans_b0 = 0.5; 
parameter real vtrans_b1 = 0.5; 
parameter real vtrans_b2 = 0.5; 
parameter real vtrans_b3 = 0.5; 
parameter real tdel = 1n from (0:inf); 
parameter real trise = 20p from (0:inf); 
parameter real tfall = 20p from (0:inf); 
parameter real delay = 16p from (0:inf); 
parameter real offset = 20p from (0:inf); 
 
 
integer bit0; 
integer bit1; 
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integer bit2; 
integer bit3; 
 
real del0; 
real del1; 
real del2; 
real del3; 
real outputdelay; 
 
 
analog begin 
   @(initial_step) begin 
     del0 = delay; 
     del1 = 2*delay; 
     del2 = 4*delay; 
     del3 = 8*delay; 
   end 
 
   @(cross( V(Clk) - vtrans_Clk_low, +1)) begin 
   outputdelay = tdel; 
   end 
 
   @(cross( V(Clk) - vtrans_Clk_high, -1)) begin 
     bit0 = V(b0) > vtrans_b0; 
     bit1 = V(b1) > vtrans_b1; 
     bit2 = V(b2) > vtrans_b2; 
     bit3 = V(b3) > vtrans_b3; 
     
     outputdelay = tdel+bit0*del0+ 
   bit1*del1+ 
   bit2*del2+ 
   bit3*del3-offset;   
   end 
 
 
   V(ClkInt) <+ transition( V(Clk), outputdelay, trise, 
tfall); 
 
end 
endmodule 
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A.2 Counter 
// VerilogA for temp2, Counter, veriloga 
 
`include "constants.vams" 
`include "disciplines.vams" 
 
module Counter(b0, b1, b2, b3, b4, cout, clk, enable, reset, 
Vdd, Vss); 
output b0; 
electrical b0; 
output b1; 
electrical b1; 
output b2; 
electrical b2; 
output b3; 
electrical b3; 
output b4; 
electrical b4; 
output cout; 
electrical cout; 
input clk; 
electrical clk; 
input enable; 
electrical enable; 
input reset; 
electrical reset; 
input Vdd; 
electrical Vdd; 
input Vss; 
electrical Vss; 
 
parameter real vlogic_high = 1; 
parameter real vlogic_low = 0; 
parameter real vtrans_clk = 0.5; 
parameter real vtrans_reset = 0.5; 
parameter real vtrans_enable = 0.5; 
parameter real tdel =  10e-12; 
parameter real trise = 20e-12; 
parameter real tfall = 20e-12; 
 
integer reset_flag; 
integer count; 
integer code; 
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integer d[0:4]; 
integer i; 
 
analog begin 
   @ (initial_step) begin 
      for (i=0; i<5; i=i+1) begin 
 d[i]=0; 
      end 
      count=0; 
   end 
 
   @ (cross(V(clk) - vtrans_clk, +1)) begin 
     if (V(reset) < vtrans_reset) begin 
  reset_flag = 1; 
  count = 0; 
     end 
 
     else if (V(enable) > vtrans_enable) begin 
         reset_flag = 0; 
         if(count == 31)  
     count=0; 
         else  
     count = count + 1; 
     end 
 
     else if (V(enable) < vtrans_enable) begin 
         reset_flag = 0; 
         if(count==0) 
     count=31; 
         else 
     count = count - 1; 
     end 
 
     code = count; 
     for (i=4;i>=0;i=i-1) begin 
  if (code>15) begin 
     d[i]=1; 
     code=code-16; 
  end 
    else  
     d[i]=0; 
   
  code=2*code; 
     end 
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  end 
  
  
  V(b0) <+ 
transition(vlogic_high*d[0]*!reset_flag+vlogic_low*(!d[0]+rese
t_flag), tdel, trise, tfall); 
  V(b1) <+ 
transition(vlogic_high*d[1]*!reset_flag+vlogic_low*(!d[1]+rese
t_flag), tdel, trise, tfall); 
  V(b2) <+ 
transition(vlogic_high*d[2]*!reset_flag+vlogic_low*(!d[2]+rese
t_flag), tdel, trise, tfall); 
  V(b3) <+ 
transition(vlogic_high*d[3]*!reset_flag+vlogic_low*(!d[3]+rese
t_flag), tdel, trise, tfall); 
  V(b4) <+ 
transition(vlogic_high*d[4]*!reset_flag+vlogic_low*(!d[4]+rese
t_flag), tdel, trise, tfall); 
  V(cout) <+ 
transition(vlogic_high*d[0]*d[1]*d[2]*d[3]*d[4], tdel, trise, 
tfall); 
  end 
endmodule 
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A.3 Counter 4 bit 
// VerilogA for temp2, Counter4bit, veriloga 
 
`include "constants.vams" 
`include "disciplines.vams" 
 
module Counter4bit(D0, D1, clk, reset, Vdd, Vss, b0, b1, b2, 
b3, cout); 
input D0, D1, clk, reset, Vdd, Vss; 
output b0, b1, b2, b3, cout; 
electrical D0, D1, clk, reset, Vdd, Vss, b0, b1, b2, b3, cout; 
 
 
parameter real vlogic_high = 1; 
parameter real vlogic_low = 0; 
parameter real vtrans_clk = 0.5; 
parameter real vtrans_reset = 0.5; 
parameter real vtrans_D0 = 0.5; 
parameter real vtrans_D1 = 0.5; 
parameter real tdel =  10p; 
parameter real trise = 20p; 
parameter real tfall = 20p; 
 
integer reset_flag; 
integer count; 
integer code; 
integer d[0:3]; 
integer i; 
 
analog begin 
   @ (initial_step) begin 
      for (i=0; i<4; i=i+1) begin 
 d[i]=0; 
      end 
      count=7; 
   end   
 
   @ (cross(V(clk) - vtrans_clk, +1)) begin 
     if (V(reset) < vtrans_reset) begin 
  reset_flag = 1; 
  count = 0; 
     end
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     else if ((V(D0) > vtrans_D0) && (V(D1) < vtrans_D1)) 
begin 
  reset_flag = 0; 
  if(count == 0) 
     count = count; 
  else 
  count = count - 1; 
     end  
 
     else if ((V(D0) < vtrans_D0) &&  (V(D1) > vtrans_D1)) 
begin 
  reset_flag = 0; 
  if(count == 15) 
     count = count; 
  else 
  count = count + 1; 
     end  
 
     else if ((V(D0) > vtrans_D0) && (V(D1) > vtrans_D1)) 
begin 
  reset_flag = 0; 
         count = count; 
     end  
    
     code = count; 
     for (i=3;i>=0;i=i-1) begin 
    if (code>7) begin 
  d[i]=1; 
  code=code-8; 
    end 
    else 
  d[i]=0; 
 
    code=2*code; 
     end 
  end 
 
        
           V(b0) <+ 
transition(vlogic_high*d[0]*!reset_flag+vlogic_low*(!d[0]+rese
t_flag), tdel, trise, tfall); 
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    V(b1) <+ 
transition(vlogic_high*d[1]*!reset_flag+vlogic_low*(!d[1]+rese
t_flag), tdel, trise, tfall); 
    V(b2) <+ 
transition(vlogic_high*d[2]*!reset_flag+vlogic_low*(!d[2]+rese
t_flag), tdel, trise, tfall); 
    V(b3) <+ 
transition(vlogic_high*d[3]*!reset_flag+vlogic_low*(!d[3]+rese
t_flag), tdel, trise, tfall); 
    V(cout) <+ 
transition(vlogic_high*d[0]*d[1]*d[2]*d[3], tdel, trise, 
tfall); 
 end 
endmodule 
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A.4 Delay 
// VerilogA for temp2, Delay, veriloga 
 
`include "constants.vams" 
`include "disciplines.vams" 
 
module Delay(In, Out); 
 
input In; 
output Out; 
electrical In, Out; 
 
 
parameter real tdel = 50p from (0:inf); 
parameter real trise = 20p from (0:inf); 
parameter real tfall = 20p from (0:inf); 
 
 
analog begin 
 
  V(Out) <+ transition( V(In), tdel, trise, tfall); 
 
end 
endmodule 
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A.5 Delay Line 4phases 
// VerilogA for temp2, DelayLine4phases, veriloga 
 
 
`include "constants.vams" 
`include "disciplines.vams" 
 
module DelayLine4phases(b0, b1, b2, b3, b4 ,Clkref, 
Clk90,Clk180,Clk270,Clk360); 
 
input b0, b1, b2, b3, b4, Clkref; 
output Clk90,Clk180,Clk270,Clk360; 
electrical b0, b1, b2, b3, b4, 
Clkref,Clk90,Clk180,Clk270,Clk360; 
 
 
parameter real vtrans_In = 0.5; 
parameter real vtrans_b0 = 0.5; 
parameter real vtrans_b1 = 0.5; 
parameter real vtrans_b2 = 0.5; 
parameter real vtrans_b3 = 0.5; 
parameter real vtrans_b4 = 0.5; 
parameter real tdel = 250p from (0:inf); 
parameter real trise = 20p from (0:inf); 
parameter real tfall = 20p from (0:inf); 
parameter real delay = 25p from (0:inf); 
 
 
integer bit0; 
integer bit1; 
integer bit2; 
integer bit3; 
integer bit4; 
 
real del0; 
real del1; 
real del2; 
real del3; 
real del4; 
 
analog begin 
   @(initial_step) begin 
     del0 = delay;
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     del1 = 2*delay; 
     del2 = 4*delay; 
     del3 = 8*delay; 
     del4 = 16*delay; 
   end 
 
   @(cross( V(Clkref) - vtrans_In, 0)) begin 
     bit0 = V(b0) > vtrans_b0; 
     bit1 = V(b1) > vtrans_b1;  
     bit2 = V(b2) > vtrans_b2; 
     bit3 = V(b3) > vtrans_b3; 
     bit4 = V(b4) > vtrans_b4; 
   end 
 
   V(Clk90) <+ transition( V(Clkref),tdel/4+ 
          bit0*del0/4+ 
          bit1*del1/4+ 
          bit2*del2/4+ 
          bit3*del3/4+ 
          bit4*del4/4, trise, 
tfall); 
   V(Clk180) <+ transition( V(Clkref),tdel/2+ 
          bit0*del0/2+ 
          bit1*del1/2+ 
          bit2*del2/2+ 
          bit3*del3/2+ 
          bit4*del4/2, trise, 
tfall); 
   V(Clk270) <+ transition( V(Clkref),tdel*3/4+ 
          bit0*del0*3/4+ 
          bit1*del1*3/4+ 
          bit2*del2*3/4+ 
          bit3*del3*3/4+ 
          bit4*del4*3/4, 
trise, tfall); 
   V(Clk360) <+ transition( V(Clkref),tdel+ 
          bit0*del0+ 
          bit1*del1+ 
          bit2*del2+ 
          bit3*del3+ 
          bit4*del4, trise, 
tfall); 
end  
endmodule 
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A.6 DFF 
// VerilogA for temp2, DFF, veriloga 
 
`include "constants.vams" 
`include "disciplines.vams" 
 
module DFF(vin, vclk, reset, vout_q, vout_qbar); 
 
input vclk, vin, reset; 
output vout_q, vout_qbar; 
electrical vclk, vin, reset, vout_q, vout_qbar; 
 
parameter real vlogic_high = 1; 
parameter real vlogic_low = 0; 
parameter real vtrans_clk = 0.5; 
parameter real vtrans_in = 0.5; 
parameter real vtrans_reset = 0.5; 
parameter real tsetup = 10e-12 from (0:inf); 
parameter real trise = 20e-12 from (0:inf); 
parameter real tfall = 20e-12 from (0:inf); 
parameter real tdel = 10e-12 from (0:inf); 
 
integer x; 
integer reset_flag; 
 
 
    analog begin 
 
      @ (cross( V(vclk) - vtrans_clk, +1)) begin 
 
 if (V(reset) < vtrans_reset) begin 
 reset_flag = 1; 
 end 
 
 else begin 
 reset_flag = 0; 
 x = (V(vin) > vtrans_in); 
 end 
  
      end 
 V(vout_q) <+ transition( (vlogic_high*x + 
vlogic_low*!x)*!reset_flag, tdel, trise, tfall);
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 V(vout_qbar) <+ transition( (vlogic_high*!x + 
vlogic_low*x)*!reset_flag, 
      tdel, trise, tfall); 
 
    end   
endmodule 
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A.7 Inv 
// VerilogA for temp2, inv, veriloga 
 
`include "constants.vams" 
`include "disciplines.vams" 
 
module inv(vin, vout); 
 
 
output vout; 
input vin; 
electrical vin, vout; 
 
 
parameter real vtrans = 0.5; 
parameter real tdelay = 10p from (0:inf); 
parameter real trise = 20p from (0:inf); 
parameter real tfall = 20p from (0:inf); 
 
real vout_val; 
analog begin 
 
//       @ (cross(V(vin) - vtrans, 1))  vout_val = 0; 
//       @ (cross(V(vin) - vtrans, -1)) vout_val = 1; 
 
  if(V(vin) > vtrans) begin 
     vout_val = 0; 
  end 
  else begin 
     vout_val = 1; 
  end 
 
       
            V(vout) <+ transition( vout_val, tdelay, trise, 
tfall); 
   end 
endmodule
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A.8 Transmission 
// VerilogA for temp2, Transmission, veriloga 
 
`include "constants.vams" 
`include "disciplines.vams" 
 
module Transmission( In, Sel, Vdd, Vss, Out); 
 
input In, Sel, Vdd, Vss; 
output Out; 
electrical In, Sel, Vdd, Vss, Out; 
 
real R; 
real Rin; 
 
analog begin 
    @(initial_step) begin 
      R = 1M; 
      Rin = 50M; 
    end 
 
//     I(In, Out) <+ transition( V(In, Out)/R); 
     I(In, Out) <+ ( V(In, Out)/R); 
 
     if(V(Sel) > V(Vdd)/2) begin 
       R = 0.0001; 
     end 
      
     else begin 
       R = 100M; 
     end 
 
    V(Sel,Vss) <+ I(Sel,Vss)*Rin; 
 
  end 
endmodule 
 
 


