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Sammanfattning
Målet och syftet med arbetet som beskrivs i denna rapporten har varit att konstruera och
implementera en referensspänningsgenereringskrets till en 12-bitars A/D-omvandlare av typen
parallell successiv approximation, PSA-ADC. Ett chip där denna krets finns implementerad
har sänts för tillverkning. På grund av den långa ledtiden vid chiptillverkning har inga mätre-
sultat från det färdiga chipet hunnit bli klara. De huvudsakliga kraven på referensspännin-
garna är att de ska vara stabila och att matningsspänningsvariationer och brus hålls på en låg
nivå. Försök har även gjorts att hålla effektförbrukningen så låg som möjligt.

Som en del av detta arbete har tre OP-förstärkare av typen två-stegs OTA, med ett lågimpedivt
utgångssteg, konstruerats. OP-förstärkarna används för att driva referensspänningar i resis-
tansstegen till rätt potentialer, och för att skydda dem från störningar bl.a från matningsspän-
ningar.

För att bygga upp en kunskap om hur olika komponenter och parasitiska kapacitanser
påverkar snabbheten och brusnivåerna i referensspänningsgenereringskretsen gjordes olika
beräkningar och simuleringar. En del av detta arbete beskrivs i kapitel 2 och 3. I kapitel 2 ges
också en beskrivning av referensspänningsgenereringskretsens fysiska uppbyggnad och
huvudsakliga funktion.

I kapitel 4 beskrivs den valda OP-förstärkararkitekturens huvudsakliga funktion och några
överväganden som gjorts under konstruktionen vad gäller DC-punkter, förstärkning, band-
bredd och fasmarginaler, samt PSRR.

Implementeringen och de tester och verifieringar som gjorts beskrivs i kapitel 5 och 6. Resul-
taten av simuleringarna visar att systemet är tillräckligt snabbt och att bruset är acceptabelt
vid rumstemperatur och med typiska processparametrar. I vissa processhörn ser det ut som om
det skulle bli problem med att hålla referensspänningarna tillräckligt stabila. Dessa effekter
har inte undersökts nogrannare på grund av att det skulle gå utanför tidsramarna för examens-
arbetet. Även PSRR blev sämre än specificerat.

Abstract
The goal and aim of this work has been to design and implement a voltage reference network
for a 12-bit PSA-ADC, Parallell Successive Analog to Digital Converter. A chip containing
the design has been sent away for fabrication. Because of the long processing time, no mea-
surement data are presented. The main specifications for the voltage reference generator is to
genereate stable reference voltages with low noise and a good PSRR. Efforts has also been
made to minimize the power consumption.
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Bakgrund
1 Inledning
Största delen av dagens informationsbearbetning sker i digitala system bl.a. som en följd av
den lägre effektförbrukningen och den större komplexiteten som kan uppnås jämfört med i
analoga system. Många systems omvärld är dock av analog natur och informationsöverföring
över längre sträckor sker analogt. I gränssnittet mellan analoga och digitala kretsar behövs en
A/D-omvandlare som omvandlar analoga signaler till digitala.

I takt med att de digitala systemen blir snabbare och mindre med större ordlängder ställs även
krav på A/D-omvandlingen i form av högre omvandlingshastigheter, hög upplösning och låg
effektförbrukning.

Examensarbetet har utförts på Ericsson Microelectronics nystartade designcenter i Linköping
i samarbete med Microelectronics Research Center (MERC). Målet med arbetet var att desi-
gna och implementera kretsen för generering av referensspänningar med tillhörande drivning
samt att designa och implementera delar av insamplingssteget till en A/D-omvandlare av
typen parallell successiv approximation, PSA-ADC.

1.1 Bakgrund
Det finns ett antal olika sätt att utföra A/D-omvandling. Den omvandlare som konstrueras och
implementeras i forskningsprojektet är alltså av typen parallell successiv approximation med
en upplösning på 12 bitar och samplingsfrekvens 35 MHz. En betaversion av en SAADC-cell
finns designad i en 0.25 µm CMOS-process. För att ytterligare förbättra kretsens prestanda
och funktionalitet görs en översyn och ny konstruktion av bl.a. de analoga delarna i form av
referensgenerator, insamplingssteg och komparator. Då man i andra liknande projekt uppnått
en bättre noggrannhet i A/D-omvandlingen när någon form av aktiv drivning av resistorstegen
använts på chipet, vill man nu prova det även för denna krets.

1.2 Designmål
Nedan följer en översiktlig sammanställning av de krav som ställs på genereringen av de
analoga referensspänningarna. För en noggrannare förklaring av prestandakraven hänvisas till
senare delar av rapporten.

Matningsspänningen är 2.5 V och referensgeneratorn ska generera spänningar i området 0.5
till 2 V. En upplösning på 12 bitar ger 4096 kvantiseringssteg, så en VLSB blir 1,5 / 212 = 366
µV.

• Två resistansstegar ska användas. De ska ha 16 respektive 32 spänningsnivåer som släpps
fram via transmissionsgrindar i insamplingssteget. Effektförbrukningen i resistansstegen
bör hållas så låg som möjligt, under uppfyllande av snabbhetskraven.

• Klockfrekvensen i kretsen är 35 MHz, vilket ger en periodtid på ca 29 ns. Halva den tiden
används till nollställning av, och halva för komparering i komparatorn. Under tiden som
komparatorn nollställs måste ett nytt digitalt ord omvandlas till en analog referensspänning
i referensgenereringskretsen. Målet är att generera ett nytt analogt referensvärde på 14 ns.

• Drivkretsen till resistansstegen ska ge en utsignal på 2 V och insvängningsfelet får vara
maximalt LSB / 4 = 92 µV.

• Drivkretsen måste ha PSRRCL bättre än -60 dB.
1



Inledning
• Bruset vid ingången på komparatorn bör helst vara lägre än LSB / 4.
• Mycket viktigt är att hela systemet blir stabilt, så att referensspänningarna blir exakta. Där-

för ska drivkretsen ha en stor fasmarginal, ϕm = 75 grader.
• Effektförbrukningen och kiselytan ska minimeras under uppfyllande av de andra kraven.

Om allt inte kan uppfyllas är det viktigaste är att referensspänningarna genereras snabbt
och är stabila när komparatorn börjar evaluera.

1.3 Arbetssätt

1.3.1 Instudering
Instuderingen har i huvudsak bestått i att förstå hur A/D-omvandlaren fungerar, i synnerhet de
subkretsar som referensspänningsgenereringen består av, däribland olika förstärkartyper och
analoga CMOS-kopplingar. Även en fördjupning i konsten att handha designverktyget
Cadence har varit nödvändig och mycket nyttig. Studierna har till stor del att skett parallellt
med konstruktionsarbetet, och många nyttiga erfarenheter har gjorts under arbetets gång.
Speciellt en rad aspekter som har med designflödet från koncept till implementering att göra,
var nya för mig.

1.3.2 Design och implementering
Designverktyget som har använts är Cadence schema-editor “Schematics” och layoutprogram-
met “Virtuoso”. MATLAB har använts vid modellering av förstärkarens överföringsfunktion.
Analytiska samband är som bekant bra för att teoretiskt bilda sig en uppfattning om hur de
olika ingående komponenternas design påverkar prestanda. Simuleringar av subkretsar för sig
och tillsammans har dock naturligtvis varit nödvändiga för att verifiera kretsarnas funktion
och prestanda (t.ex. snabbhet och brusnivåer) och för att bestämma designvariablerna i den
slutgiltiga designen.
2



En ideal A/D-omvandlare
2 Introduktion till A/D-omvandling
Detta kapitel förklarar den implementerade metoden för A/D-omvandling, successiv approxi-
mation, samt diskuterar dess fördelar och nackdelar. Syftet med kapitlet är också att förklara
en del begrepp som kan dyka upp senare i rapporten. Kapitlet kan ses som en introduktion till
A/D-omvandling och kan troligen hoppas över av den som känner sig hemma på området.

2.1 En ideal A/D-omvandlare
En A/D-omvandlare (ADC - Analog to digital converter) är ett system som omvandlar analoga
signaler till digitala. En digital signal har bara ett ändligt antal nivåer (värden) medan en ana-
log dito kan anta ett oändligt antal värden. En ideal ADC konverterar den analoga signalen till
den närmaste digitala nivån. Antalet bitar som används för att representera signalnivån med
binär kod kallas för A/D-omvandlarens upplösning. Skillnaden mellan noggrannheten och
upplösningen i omvandlingen i en icke ideal ADC är det antal minst signifikanta bitar som av
olika anledningar blir felaktiga.

Ett blockschema för en ideal ADC kan se ut som i figur  2.1 [2]

Vin och Vref representerar en analog insignal respektive referenssignal. Enligt definitionen av
en ideal A/D-omvandlare relateras dessa signaler till varandra enligt:

(2.1)

där 0 < |VQ| < 1 LSB

Här representerar bi bitarna i det binära ordet. Den huvudsakliga uppgiften för A/D-omvand-
laren är att finna de N st koefficienterna bi eller någon form av binär kod som kan omräknas
till dessa koefficienter. VQ är kvantiseringsfelet som alltid uppkommer eftersom det binära
ordet endast har ett ändligt antal nivåer. Av samma anledning kommer det finnas ett område
av insignaler som ger samma utsignal. Överföringsfunktionens utseende för en tvåbitars A/D-
omvandlare visas i figur  2.2 nedan.

Figur 2.1 Ideal ADC

ADC
Vin Bout

Vref

V in V ref b12
1–

b22
2– … bN2

N–
+ + +( ) VQ+=
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Introduktion till A/D-omvandling
2.1.1 Kvantiseringsfel och SNR
Som man kan se i figur 2.2 förekommer kvantiseringsfel även i ideala A/D-omvandlare. Det
definieras som den avvikelse man får mellan den verkliga insignalen och utsignalens analoga
motsvarighet.

Genom att som i figur 2.3 sätta en D/A-omvandlare på utgången och bilda skillnaden mellan
Vin och VB i figuren får man kvantiseringsfelet som

(2.2)

VB kan alltså modelleras som insignalen plus en additativ kvantiseringsbrus-signal. Modellen
är exakt (inga antaganden har gjorts) och blir approximativ först när man gör antaganden om
vilka statistiska egenskaper VQ har [2].

Figur 2.2 Överföringsfunktion för en 2-bitars ADC.

Figur 2.3 Illustration av kvantiseringsfelet i en ADC.
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A/D-omvandling av typen succesiv approximation
Man kan visa att rms-värdet för kvantiseringsbruseffekten är lika med VLSB/ när kvantis-
eringsbrus-signalen är likformigt fördelad över intervallet 0 < VQ < VLSB. är väntevärdet
och lika med LSB / 2.

(2.3)

Signal-brusförhållandet beror naturligtvis av vilken insignal man använder. Det teoretiskt
bästa signal-brus-förhållandet som p.g.a kvantiseringsbruset kan uppnås med en sinussignal
som insignal är [2]

(2.4)

Observera att detta bygger på att insignalen har maximal amplitud (Vref / 2). En lägre ampli-
tud ger förstås ett lägre SNR. Som hjälp för att lösa sista steget ovan kan det vara bra att
komma ihåg att VLSB = Vref / 2N.

Det är dock ofta svårt att öka precisionen, och man konstruerar därför så bra det går under de
givna förutsättningarna. I en icke ideal A/D-omvandlare kan även fel uppkomma till följd av
att t.ex komparatorn evaluerar fel eller att något sampel saknas. Förutom kvantiseringsfelet
kan alla dessa fel motverkas på olika sätt, t.ex genom signalbehandling och olika typer av fel-
rättande algoritmer. [1] [6]

2.2 A/D-omvandling av typen succesiv approximation
A/D-omvandlare av typen succesiv approximation (SAADC - Successive approximation ana-
log to digital converter) är en av de populäraste ADC-arkitekturerna. Den har medellång
omvandlingstid som är proportionell mot upplösningen. Tack vare sin relativt låga komplex-
itet kan effektförbrukningen hållas låg. En jämförelse mellan olika ADC-arkitekturer ges i [2]
och återges nedan för överskådlighetens skull.

Hastighet låg till medium medium hög

Nogrannhet hög medium låg till medium

Arkitekturer Integrating
Successive

approximation
Flash

Oversampling Algorithmic Two-step

Interpolating

Folding

Pipelined

Time-interleaved

Tabell 2.1. Jämförelse av olika ADC-arkitekturers snabbhet och noggrannhet
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Introduktion till A/D-omvandling
I en SAADC görs A/D-omvandlingen genom algoritmen “binär sökning”. För att bättre förstå
hur en SAADC fungerar kan det vara bra att veta hur denna algoritm arbetar.

2.2.1 Binär sökning
Binär sökning är enklast att illustrera med ett exempel.

Exempel 3.1
Du ska gissa ett tal mellan 1 och 24 och får bara ställa frågor som kan besvaras med ja eller
nej. Den första frågan blir då troligen "Är talet större än 12?". Om svaret är ja blir så nästa
fråga om talet är större än 18. Om svaret på första frågan istället var nej blir fråga två istället
om talet är större än 6. Så fortgår algoritmen tills antalet bitar, upplösningen, i A/D-omvand-
laren är förbrukad och det sökta talet är "inringat" med största möjliga precision.

Strukturen för en A/D-omvandlare av typen succesiv approximation visas i figur  2.4.

När sample-and-hold-kretsen, S/H, samplat in den analoga insignalen, VA, jämförs den i
komparatorn med den mellersta av de 2N spänningsreferenserna från referensspänningsgener-
atorn i en N-bitars SAADC. Om den analoga insignalen är mindre än referensspänningen
kommer den mest signifikanta biten (MSB) i det digitala ordet bli noll, i annat fall ett. Den
delen av intervallet som insignalen inte tillhörde “utesluts” ur sökningen och nästa jämförelse
sker med den mellersta nivån i det nya intervallet. Denna procedur upprepas för varje bit i en
N-bitars SAADC. Resultatet sparas vanligen i någon form av register som formar utsignalen
när hela sökningsalgoritmen är klar.

Om en SAADC omvandlar en bit per klockperiod kommer omvandlingstiden att vara lika med
klocksignalens periodtid multiplicerat med omvandlarens upplösning. Samplingsfrekvensen
fS, den frekvens med vilken insignalen samplas, blir således klockfrekvensen dividerat med
antalet bitar i en SAADC. Detta medför att en SAADC med hög upplösning (många bitar) får
en låg samplingsfrekvens. För att råda bot på detta kan man använda flera SAADC-celler par-
allellt, vilket beskrivs nedan.

Figur 2.4 En SAADC.

Spänningsreferenser

Utsignalregister

Referensswitchar

Logik för binär sökning

S/H

SAADC cell

VA Bout

Komparator

+

-

6



Den implementerade A/D-omvandlaren
2.2.2 Parallellism
En känd teknik för att öka hastigheten i ett system är att öka parallellismen, dvs dela upp
arbetsuppgifter i tidsdomänen, ibland även kallat tidsinterfoliering (time-interleaving), se figur
3.6. Denna teknik kan även användas i A/D-omvandlare av typen SAADC och kallas då
PSAADC - Parallell successive approximation analog to digital converter.

Om antalet parallella SAADC-celler är lika med antalet bitar i utsignalen från PSAADC’n
och det tar en klockcykel för en SAADC-cell att omvandla en bit, kommer samplings-
frekvensen att bli samma som klockfrekvensen i cellerna. Samplingsfrekvensen i varje cell är
samma för alla cellerna och blir klockfrekvensen dividerat med antalet bitar, vilket beskrivits
tidigare. De olika cellerna samplar insignalen med en klockcykels förskjutning mellan varan-
dra så att två celler aldrig samplar insignalen samtidigt.

Ökningen av samplingsfrekvensen i en PSAADC jämfört med i en SAADC-cell blir ungefär
proportionell mot antalet parallella SAADC-celler (I den implementerade A/D-omvandlaren
behövs 16 klockcykler till 13 bitar, så lite tid går bort). Ungefär detsamma gäller för effektför-
brukningen och systemarean.

2.3 Den implementerade A/D-omvandlaren
Den A/D-omvandlare som implementerats i projektet är en 12-bitars PSAADC med 17 paral-
lella SAADC-celler. Av dessa 17 celler används bara 16 samtidigt, en “vilar” varje klock-
cykel. Detta ger möjligheten att välja vilken av ADC-cellerna som ska användas vid varje ny
sampling av insignalen. Valet av cell görs slumpmässigt. Det gör att systematiska fel i och
mellan de olika SAADC-cellerna omvandlas till brus, eftersom vilken utsignalsnivå som helst
kan ha genererats av vilken SAADC-cell som helst. Om inte cellerna hade valts på ett slump-
mässigt sätt, utan t.ex i ordningsföljd, skulle var 17:e sampel komma från samma cell och
orsaka ett systematiskt fel. Sampelfrekvensen för de olika SAADC-cellerna är 2,2 MHz och
för hela PSAADC’n 16⋅2,2 MHz vilket blir 35 MHz.

2.3.1 Binär sökning med differentiella signaler
Insamplingen av insignalen sker differentiellt vilket också kräver att referensspänningarna
genereras differentiellt. Den egentliga referenssignalen är således skillnaden mellan två poten-
tialer i resistansstegen, VREF = VR+ - VR-, där både VR+ och VR- i intervall CM är spänningar
mellan 0.5V och 2V. Signalamplituden för den egentliga informationsbärande signalen VREF
blir således 3V (topp till topp). Detta beskrivs närmre i figur 2.7. Nedan beskrivs hur insam-
plingen och konverteringen av de 4 MSB går till. En del komponenter har utelämnats för att

Figur 2.5 Illustration av parallellism i en PSAADC.
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Introduktion till A/D-omvandling
göra figuren tydligare.

Se figur 2.6. En resistansstege används för att generera potentialer till två kapacitanser, som i
sin tur är kopplade till komparatorns ingångar. Den analoga, differentiella insignalen VIN =
VIN+ - VIN-, kopplas in till nod D+ och D- via switcharna s3 och s4. Switcharna s1 och s2
används för att ge nod B+ och B- rätt potential (VT = 0.7 V, som ger komparatorn en bra
arbetspunkt) vid insamplingen. I nod B+ respektive B- finns en parasitisk kapacitans CP, som
bl.a är ingångskapacitansen på komparatorn. Denna modelleras här som en kapacitans till
jord. I själva verket är det svårt att få dessa exakt lika stora, varvid en offset kommer uppstå
mellan komparatorns ingångar. Denna offset har försummats i resonemanget nedan.

Vid insamplingen av insignalen är switcharna s1,s2, s3 och s4 slutna. Laddningen i nod B blir
då:

(2.5)

(2.6)

När sedan algoritmen för binär sökning ska konvertera första biten, öppnas switcharna s1, s2,
s3 och s4 medan s5 och s6 sluts. Eftersom det då inte finns någon väg för DC-ström bort från
nod B kommer laddningen där att bevaras. Genom öppnandet av s5 och s6 samplas en refer-
ensspänningsnivå från resistansstegen. Det nya uttrycket för laddningen i nod B+ respektive
B- blir då

(2.7)

(2.8)

Om man kombinerar resultaten från ekvationerna (2.5) och (2.7) respektive (2.6) och (2.8) och
förkortar får man följande uttryck för potentialen i nod B:

Figur 2.6 System för konvertering av de fyra mest signifikanta bitarna genom differentiell binär
sökning.
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Den implementerade A/D-omvandlaren
(2.9)

(2.10)

Eftersom VREF = VR+ - VR- och VIN = VIN+ - VIN- kan man genom att jämföra ekvationerna
(2.9) och (2.10) se att VB+ > VB- när VREF > VIN och tvärt om, när spänningarna definieras
som i figur  2.6.

Hur hänger då de fysiska potentialerna ihop med de informationsbärande signalerna? Se figur
2.7, den differentiella signalen VIN skapas från en single-ended-signal, VIN_SE genom att sub-
trahera respektive addera halva signalnivån till en DC-nivå (VCM = “common mode”-nivå)
enligt (2.11) och (2.12).

Noteras bör också att precisionskravet VLSB/4 som anges i samband med transientanalyser
och brussimuleringar gäller oavsett om man betraktar referensnivåerna differentiellt eller sin-
gle ended. Skillnaden är att signalens amplitudP-P är dubbelt så stor för den differentiella sig-
nalen och därför blir även en VLSB dubbelt så stor eftersom antalet kvantiseringssteg är
konstant (4096 nivåer).

(2.11)

(2.12)

Referensnivåerna förändras naturligtvis också på sammas sätt. Se figur 2.7, den nivå som tes-
tas för konvertering av bit 1, V1000 motsvaras t.ex av att VR+ = VR- = VI, Den andra nivån (om
bit 1 =1), V1100 motsvaras av att VR+ = VM och VR- = VE. V0011 (om bit 1 = 0) blir enligt
samma princip VR+ = VE och VR- = VM.

Låt nu insignalen vara en sinussignal som den i figur 2.7. Om vi samplar insignalen vid tiden
t = 0.875 s kommer insignalen VIN_SE ligga mellan V0011 och V0010 och den differentiella
binära sökningen går till på följande sätt:

• Insignalen samplas in. QB+ och QB- blir enligt ekvation (2.5) och (2.6).
• Därefter ska den första biten konverteras. VIN_SE jämförs med referensnivån V1000 genom

att VR+ = VR- = VI. Eftersom VIN_SE < V1000 kommer VB+ < VB- enligt ekvationerna (2.9)
och (2.10), vilket talar om för den digitala logiken som sköter algoritmen att insignalen låg
under referensnivån. Den första biten blir alltså 0.

• Nästa steg blir att sänka referensnivån till V0100. Referensswitcharna öppnas så att VR+ =
VE och VR- = VM. Även nu kommer VB+ < VB-. Den andra biten blir alltså också 0.

• Den tredje referensnivån blir V0010, vilket motsvaras av VR+ = VC och VR- = VO. VB+ >
VB- så nu ligger referensnivån under den analoga insignalen. Bit tre blir 1.

• Den fjärde biten bestäms av huruvida V0011 är större eller mindre än den analoga insig-
nalen. VR+ = VD och VR- = VN ger VB+ < VB-, vilket i sin tur indikerar att insignalen låg
under referensnivån. De fyra mest signifikanta bitarna blir således 0 0 1 0.

Övriga 9 bitar bestäms på liknande sätt men med annan storlek på kapacitansen CC och med

V B +

VT CC CP+( ) CC V R + V IN +–( )+

CC CP+
----------------------------------------------------------------------------------------=

V B –

VT CC CP+( ) CC V R – V IN ––( )+

CC CP+
---------------------------------------------------------------------------------------=

V IN + VCM

V IN _SE

2
-----------------+=

V IN - VCM

V IN _SE

2
-----------------–=
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Introduktion till A/D-omvandling
andra spänningsnivåer, för att göra spänningsförändringen i nod B proportionell mot bitarnas
signifikans. Mer om detta i kapitlet nedan.

2.3.2 Partitionerad binär sökning
Den implementerade referensspänningsgenereringskretsen, som finns i varje SAADC-cell,
består schematiskt av två resistansstegar kopplade via transmissionsgrindar (ibland även kal-

Figur 2.7 Jämförelse av binär sökning med single-ended-signal respektive differentiell signal.
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Den implementerade A/D-omvandlaren
lade CMOS-switchar) till tre kapacitanser med olika kapacitans som i sin tur är kopplade till
ingången på komparatorn, enligt figur  2.8.

För att det inte ska behövas 212 = 4096 spänningsnivåer använder man sig av en partitionerad
binär sökning. Därvid använder man tre referensspänningsintervall (0.5 - 2 V, 0.5 - 1.25V och
0.0625 - 0.25V) och tre kapacitanser med olika kapacitans (1pF, 3/18 pF och 1/18 pF). Inter-
vallen man söker i är alltså indelade i nivåer (ADC’n är av typen subranged SAADC). Kapaci-
tanserna kallas i tidigare avhandlingar [1] för CC (coarse), CM (middle) och CF (fine). Man
testar fyra bitar åt gången och kan genom de olika stora kapacitanserna förändra potentialerna
i nodern B+ och B-, med målet att finna den kombination av referensspänningar som ger den
bästa överensstämmelsen med insignalen. Sambandet för potentialerna i nod B+ respektive B-
ser då ut som nedan.

(2.13)

(2.14)

där VREFC, VREFM och VREFF är de resulterande referensspänningarna från respektive resistansstege.
Den signalbärande informationen finns då i VB = VB+ - VB- och blir:

(2.15)

Intressant att se här är att kapacitanserna bidrar till en signaldämpning. Denna signaldämpn-
ing simulerades fram [8] till ungefär -7 dB mellan VREFC och VB i den implementerade kret-
sen, och gör att komparatorn måste kunna detektera skillnader betydligt mindre än 1 VLSB.

Figur 2.8 Schematisk systemöversikt för referensgenereringskretsen i en SAADC-cell.
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Introduktion till A/D-omvandling
En subranged SAADC har alltså flera referensspänningsintervall med olika “vikt”, ungefär
som bitarna i en binär kod eller något annat positionssystem. I den implementerade A/D-
omvandlaren finns tre spänningsintervall och tre olika stora kapacitanser.

Den slutgiltiga digitala utsignalen bildas sedan ur resultaten i varje intervall enligt

(2.16)

där DC, DM och DF är de binära orden från respektive referensspänningsintervall. Anlednin-
gen till detta går utanför avgränsningarna för det här arbetet, men den intresserade läsaren kan
läsa mer i [1].

Intervall coarse middle fine

VREF [V] 1 1/2 1/6

C [pF] 1 3/18 1/18

Tabell 2.2. Indelning av spänningar och kapacitansvärden i en subranged SAADC.

Bout 12 DC DM+⋅( ) 24 DF+⋅=
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Transmissionsgrindarna
3 Insamplingskretsen
Det system som genererar referensspänningarna i respektive cell, illustrerat i figur 2.8, består
alltså i huvudsak av två resistansstegar som genererar en mängd spänningsnivåer, ett stort
antal switchar som släpper igenom den referensspänningsnivå som den digitala logiken för
binär sökning väljer ut, samt ett kapacitansnät. Nedan beskrivs hur varje del undersökts lite
nogrannare.

3.1 Transmissionsgrindarna
Transmissionsgrinden består av en n-mos- och en p-mos- transistor kopplade enligt figur, och
ska helst fungera som en ideal switch. När transmissionsgrinden är på (e = 1 och e = 0) ska
den släppa igenom den signal som ligger på ingången. När den är avstängd ska den vara
avbrott för alla signaler. För att transmissionsgrinden ska efterlika en ideal switch krävs det att
den har så låg resistans som möjligt när den är på och så hög som möjligt när den är avstängd.

Transmissionsgrinden är en krets med icke-linjär resistans, vilket innebär att den inte har
samma resistans för olika värden på signalen. Detta kan leda till distorsion av signaler, men
eftersom signalen är ett steg som planar ut torde detta inte vara något problem, då nivån hin-
ner bli en stabil DC-spänning och skillnaden mellan Vin och Vut för transmissionsgrinden i
princip är noll när komparatorn väl börjar evaluera. Resistansen för den implementerade trans-
missionsgrinden visas i figur 3.2. Man kan genom simuleringar visa att det högra resistans-
maximat är relaterad till p-mos-transistorn och den vänstra till n-mos-transistorn.

Först gjordes en simulering för att bestämma det förhållandet mellan kanallängderna Wp och
Wn som gav ungefär lika höga toppar. Det visade sig att förhållandet

(3.1)

gav en god överensstämmelse mellan resistanstopparna, med rimliga dimensioner på transis-
torerna. Därefter gjordes en simulering av n-mos-transistorns kanallängd, Wn. Som man ser i
figur 3.3 avtar den maximala resistansen ungefär linjärt för Wn > 5 µm. För att inte slösa
orimligt mycket yta valdes Wn till 5 µm och Wp till 22 µm. Den maximala resistansen i trans-
missionsgrinden med dessa dimensioner blev därmed cirka 250 ohm. Under rapportskrivnin-
gen upptäcktes det att genom att använda Wn=5.5 µm och Wp = 21.5 µm kan en mer linjär

Figur 3.1 Till höger en transmissionsgrind och till vänster den ekvivalenta symbol som använts i
denna rapporten..
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Insamplingskretsen
resistans erhållas utan att kretsen blir större. RMAX blir då istället ungefär 230 ohm. Denna
bättre versionen av switchen implementerades inte eftersom detta skedde efter att kretsen
skickats iväg för tillverkning.

Figur 3.2 Transmissionsgrindens resistans vid olika DC-nivåer med en liten insignal = 1 mV.

Figur 3.3 Transmissionsgrindens maximala resistans, RMAX, för olika värden på Wn. Wp = 4.4*Wn.
Insignalen var 1mV.
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Kapacitansnätet
3.2 Kapacitansnätet
Förutom kapacitanserna CC, CM, CF och CP innehåller den färdiga konstruktionen ytterligare
en hel del parasitiska kapacitanser. Dessa utgörs av kapacitanser mellan ledare och omgivnin-
gen, mellan kondensatorernas bottenplattor och substratet samt ingångskapacitanserna på
komparatorn. För enkelhetens skull har samtliga dessa parasitiska kapacitanser modellerats
som kapacitanser till jord. Dessa i vissa fall oönskade kapacitiva effekterna har avsevärd
inverkan på flera av systemets prestanda, bl.a hastighet, brusnivåer och störningskänslighet
(PSRR). De parasitiska kapacitanserna kan uppskattas med hjälp av processparametrar och
kännedom om komponenternas dimensioner eller med verktyget "Parasitic Probe" i Cadence
layoutprogram "Virtuoso" för att få en modell av verkligheten som går enkelt att simulera
med. I figuren nedan visas en modell av kretsen med parasitkapacitanserna inritade. Detta är
den modell som användes vid konstruktionen av övriga ingående komponenter.

I vårt fall underlättades det som sagt av att det redan fanns en implementerad version av
SAADC-cellen, i annat fall får man erfarenhetsmässigt försöka uppskatta dessa fenomen. Man
ska vara medveten om att de värden som presenteras nedan inte stämmer helt överens med
den implementerade versionen. Bl.a. är det värdena på CC, CM och CF som avviker från de
som användes i simuleringarna.

• En ny layout gjordes av CC, CM och CF i ett senare skede av projektet. Kapacitanserna blev
då något mindre. I den gamla layouten var kapacitanserna CC = 0.750 pF, CM = 0.125 pF
och CF = 0.042 pF. De implementerade kapacitanserna är CC = 0.671 pF, CM = 0.112 pF
och CF = 0.037 pF.

• CP består av kapacitansen hos ledarna mellan kapacitansnätet och komparatorn, samt
ingångskapacitansen på komparatorn som beräknats som CIN = CGS = COX * W * L, där
COX är kapacitansen per ytenhet mellan gate och source, och W*L är arean på gate-områ-
det. De båda kapacitanserna summerades till CP = 0.41 pF.

• CL1 består av kapacitansen i den ledning som går från resistansstegen till switchnätet. Den
extraherades ur den befintliga layouten med “Parasitic Probe” till CL1 = 0.17 pF.

Figur 3.4 Uppskattade parasitiska kapacitanser i insamplingskretsen.
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Insamplingskretsen
• CL2 är kapacitansen hos ledaren mellan switchnätet och kapacitansnätet. Den extraherades
också ur den befintliga layouten och var CL2 = 0.951 pF. Anledningen till att den är så stor
är att ledaren är lång, samt att kapacitansen mellan kapacitansen CC’s bottenplatta och sub-
stratet (jord) troligen är inräknad.

3.3 Resistansstegar
Referensspänningarna genereras alltså i tre olika spänningsintervall från två olika resistansste-
gar. Av layouttekniska skäl var det viktigt att samtliga resistansvärden skapas genom olika
kopplingar av en enhetsresistans, RE. För att minska inverkan av processvariationer på spän-
ningsnivåerna kan man parallellkoppla flera enhetsresistanser och implementera dessa på ett
symmetriskt sätt på olika områden av chipet, mer om detta i kapitel  5.

Vref_C som hämtas ur intervall C är en av 16 spänningsnivåer för bestämmning av de 4 MSB
som hämtas från resistansstegen med det stora spänningssvinget (0,5 V till 2 V), här kallad
resistansstege CM. Vref_M är en av 16 spänningsnivåer hämtas från den nedre delen av resis-
tansstege CM, i intervallet 0,5 V till 1,25 V (för bestämning av nästa 4 bitar). Vref_F är en av
32 spänningsnivåer (5 bitar) från resistansstegen med det lilla spänninssvinget (0.0625 V till
0,25 V) kallad resistansstege F. Spänningssvinget och antalet bitar medför att i resistansstege
CM motsvaras 1 LSB av 366 µV, medan den i resistansstege F motsvaras av 0.1875 V / 32
nivåer = 5.86 mV. Då nogrannhetskraven anges i delar av en LSB, vanligen LSB / 4, kan man
sluta sig till att nogrannhetskraven är betydligt strängare vid genereringen av spänningsniv-
åerna i resistansstege CM. I figur  3.5 visas de båda resistansstegarna och spänningsnivåerna

RCM = RE/8, RF = RE/6 och RD = RE/2. RE är ungefär lika med 520 ohm i den implement-
erade versionen.

Figur 3.5 De implementerade resistansstegarna
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RC-modell av insamplingssteget
3.4 RC-modell av insamplingssteget
Om man ser transmissionsgrinden som en olinjär resistans kan man uppfatta insamplingsnätet
som ett passivt nät bestående av en resisitiv och en kapacitiv del, nedan kallade RLAST och
CLAST. Den resistiva delen består av en ersättningsresistans för resistansstegen samt transmis-
sionsgrindens maximala resistans. Den kapacitiva delen är ersättningskapacitanen för de
önskade och de parasitiska kapacitanserna.

Modellen syftar till att teoretiskt kunna bilda sig en uppfattning om hur stor CLAST och RLAST
måste vara för att insamplingskretsen ska klara kraven på snabbhet och brusnivåer. Modellen
betraktar bara en av ingångarna på komparatorn åt gången, den behandlar alltså systemet sin-
gle-ended. För att bestämma storleken på RCM i den implementerade differentiella insam-
plingskretsen gjordes en simulering med den implementerade resistansstegen,
transmissionsgrindarna och kapacitanserna. Resultaten redovisas sist i detta kapitel.

3.4.1 Val av komponentvärden utgående ifrån givna prestandakrav
Stegsvaret för ett RC-nät som det i figur  3.6 är som bekant:

(3.2)

Konstanten R*C kallas för kretsens tidskonstant, τ, och betecknar den tid det tar för utsignalen
att nå 63% av insignalens värde. Detta kan vara en bra utgångspunkt för bestämning av resis-
tansernas och kapacitansernas storlekar, med hänsyn taget till snabbhetskrav och brusnivåer.
De beräkningar och simuleringar som visas i detta kapitel gäller för resistansstege CM, med
tillhörande kapacitanser. Liknande simuleringar har även gjorts för övriga resistansstegar.

Om man antar att den maximala störningen som kan förekomma är halva spänningssvinget i
resistansstegen, Vstörning = 0.75 V, motsvarar nogrannhetskravet LSB / 4 = 92 µV en förän-
dring på 0.0123 %. Ju mindre insignalen (störningen) är, desto enklare blir det att nå inom
nogrannhetskravet eftersom störningen varierar beroende på vilken bit som ska konverteras
medan felmarginalen är ett absolut värde = LSB / 4. Därför torde det vara någon av de två
mest signifikanta bitarna som ställer de strängaste kraven då man vid komvertering av dessa
bitar får en stor spänningsvariation över kapacitanserna. För att VUT ska nå inom LSB / 4 [V]
på t = 13 ns krävs att

(3.3)

vilket efter förenklingar och insättning av tidigare givna värden ger att

Figur 3.6 RC-modell av insamplingssteget.
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Insamplingskretsen
(3.4)

Bruset är en annan faktor som spelar in vid val av komponentvärden. Man kan visa [2] att
rms-värdet av bruset i en RC-länk ges av

(3.5)

oavsett hur stor resistansen i nätet är. k är Bolzmanns konstant, T temperaturen och CLAST
den kapacitiva lasten i RC - länken. För att minska bruset kan man alltså välja att antingen
sänka temperaturen eller öka den kapacitiva lasten, vilket torde leda till att nätet blir långsam-
mare.

Som beskrivits i kapitel 2.1.1, kan man visa att det bästa signal-brus-förhållandet som kan
uppnås i en N-bitars ideal A/D-omvandlare begränsas av kvantiseringsbruset. Därför är det
bra om allt brus kan vara betydligt mindre än kvantiseringsbruset, som kan antas vara en lik-
formig fördelning över intervallet +/- LSB / 2 med medelvärde 0 och variansen

(3.6)

VQrms är här rms-värdet för kvantiseringsbruset och Vin spänningssvinget i resistansstege CM
(1.5 [V]). Om man t.ex vill att rms-värdet för det termiska bruset skapat i RC-länken vid rum-
stemperatur ska vara mindre än halva kvantiseringsbruset får man

(3.7)

vilket ger att

(3.8)

Resonemanget ger alltså att den kapacitiva delen av insamplingssteget bör vara större än 1.48
pF för att hålla det termiska bruset lägre än halva kvantiseringsbruset. Observera att detta inte
är ekvivalent med att CC > 1.48 pF eftersom nätet innehåller en hel del parasitiska kapaci-
tanser som i detta avseendet påverkar prestanda positivt, dvs genom att höja värdet på ersätt-
ningskapacitansen.

3.4.2 Simuleringsresultat
Två simuleringar gjordes. Först en undersökning av det befintliga nätets ersättningskapacitans
för att se om CLAST som inkluderar parasitkapacitanserna är tillräckligt stor, dels en simuler-
ing för att uppskatta ett bra värde på resistansen i den nya resistorstegen.

En stegsvarssimulering som gjordes single-ended, där RLAST var 1 Mohm, visade att kapaci-
tansen hos kapacitansnätet inklusive parasitiska kapacitanser ungefär var 1.51 pF vilket var på
gränsen eftersom vi gärna ville ha mer än 1.48 pF. Detta är dock förmodligen tillräckligt efter-
som man förbättrar SNR när man använder differentiella signaler. Signaleffekten ökar då 6dB

τ t
14 2( )ln V storning( )ln 1.5( )ln–+
----------------------------------------------------------------------------------< 1.44 ns ][ ]≈

V brus_rms

kT
CLAST
---------------=

VAR VQ_rms( )
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24 2
24⋅

------------------= =

V brus_rms
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2
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RC-modell av insamplingssteget
medan bruseffekten bara ökar 3 dB (bruset är okorrelerat).

Kravet på RLAST för att klara att driva ett av kapacitansnäten till rätt potential inom tidskravet
med en ideal spänningskälla som drivare blir då med hjälp av ekvation (3.4)

(3.9)

Eftersom transmissionsgrindarna gav som mest ca 250 ohm resistans gör det att det blir
ungefär 705 ohm kvar till resistansstegens ersättningsimpedans.

Om man gör om resistansstegen till en Thevenin-ekvivalent, kommer dennas utimpedans i
mitten av resistansstegen vara

(3.10)

Det ger att varje enskilt motstånd RCM i resistansstegen har ett teoretiskt maximalt värde på
cirka 67 ohm för att systemet ska klara snabbhetskravet.

Överföringsfunktionen för den differentiella insamplingen, som illustreras i figur 2.8, är dock
inte samma som för en enkel RC-länk. Därför gjordes en simulering av systemet med en ideal
spänningskälla på 2V som matning, för att undersöka vilket resistansvärde som gav tillräcklig
snabbhet åt systemet. Resultatet av stegsvarssimuleringen blev som i figur  3.7.

Intressant att notera är att resistansvärdet som behövs för att åstadkomma en tillräckligt snabb

Figur 3.7 Stegsvarssimulering för bestämmning av resistansvärden. Figuren visar potentialen i nod
D+ respektive D-. Steget som användes har samma storlek som det steg som tas mellan den
första och andra biten (0.35 V i varje riktning). RCM var 65 ohm.
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Insamplingskretsen
insvängningstid blir ungefär lika stort som det som räknades ut för single-ended-fallet.
Anledingen till detta är att det ena kapacitansnätet ger ström, medan det andrar drar lika
mycket. Det beror i sin tur på att potentialskillnaderna i nod D+ respektive D- blir lika stora
och motriktade. I tabellen nedan visas utimpedansen från resistansstegen tillsammans med en
jämförelse av insväningstiden för single-ended-modellen och den differentiella insampling-
skretsen.

Man kan se att det är bit 1 och 2 som har längst insvängingstider. Eftersom insignalen och

Spännings
nivå

Bit-nr RLAST

sing.end.
[ohm]

Vstörning

[V]

beräknat
tinsvängning

sing.end.
[ns]

simulerat
tinsvängning

sing. end.
[ns]

simulerat
tinsvängning

differentiellt
[ns]

VREF - - - - - -

P 4 2.80 RCM 0.09375 4.58 4.0 6.1

O 3 4.44 RCM 0.18750 6.30 5.6 8.3

N 4 5.91 RCM 0.09375 6.76 5.9 8.1

M 2 7.20 RCM 0.37500 9.20 8.0 10.6

L 4 8.31 RCM 0.09375 9.09 7.6 8.7

K 3 9.24 RCM 0.18750 10.00 8.9 10.5

J 4 10.00 RCM 0.09375 9.63 8.7 8.7

I 1 10.58 RCM 0.75000 13.04 11.5 11.4

H 4 10.98 RCM 0.09375 10.32 9.5 8.8

G 3 11.20 RCM 0.18750 11.52 10.6 10.3

F 4 11.24 RCM 0.09375 10.50 9.9 9.3

E 2 11.11 RCM 0.37500 12.48 11.43 11.3

D 4 10.80 RCM 0.09375 10.19 9.3 9.2

C 3 10.31 RCM 0.18750 10.83 9.8 9.6

B 4 9.64 RCM 0.09375 9.38 8.5 8.3

A - - - - - -

Tabell 3.1. Redovisning av beräkningar och simuleringar som syftade till att dels ge en bättre förståelse av hur
insamplingskretsen fungerar, dels till att ta reda på vilken av bitarna som ger den längsta
insvängningstiden. Simuleringar av det differentiella fallet med RCM = 65 ohm gav en värsta
insvängningstid < 11.5 ns. De beräknade värdena av insvängningstiden har gjorts utifrån RC-
modellen medan simuleringarna gjorts med den implementerade resistansstegen,
transmissionsgrindarna och kapacitanserna.
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RC-modell av insamplingssteget
störningen är lika stora för bit 1 torde det vara bit 2 som ställer de strängaste kraven på refer-
ensgenereringssystemet. För bit två är ju störningen konstant medan skillnaden mellan den
genererade referensspänningen och den analoga insignalen som måste kunna detekteras kan
bli mindre än 1 VLSB.
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Systemöversikt
4 Konstruktion av drivsteget
I den tidigare versioner av SAADC-cellen är resistansstegarna kopplade direkt till mat-
ningsspänningen eller till OP-förstärkare på ett kretskort utanför A/D-omvandlaren. I den
första varianten får man ett dåligt PSRR och med externa OP-förstärkare ökar kostnaden för
hela lösningen eftersom det krävs ett stort antal kringkomponenter. För att skydda spänning-
snivåerna från störningar på matningsledningar och omgivande subkretsar, samt sänka den
totala kostnaden har man valt att prova någon typ av aktiv drivning av resistansstegen imple-
menterad på samma kisel som resten av systemet.

Avsikten är alltså att hålla den övre spänningsnivån stabil med hjälp av någon typ av
förstärkarkoppling. Efter en ganska begränsad studie av olika förstärkartyper och systemets
krav på förstärkarna, valdes en enkel tvåstegsförstärkare till samtliga ingående förstärkare.

I kapitel 4.1 ges en systemöversikt och i kapitel 4.2 och 4.3 förklaras en del teori kring de
implementerade förstärkarna. De ingående förstärkarstegen och tvåstegsförstärkaren beskrivs i
kapitel 4.4 och 4.5. I kapitel 4.5.3.3 och 4.5.4.4 tas även temperatur- och process- variation-
ers påverkan på kretsens prestanda upp. Simuleringsresultat finns i kapitel 6.

4.1 Systemöversikt
Hela systemet för generering av referensspänningar till resistansstegarna kan ses i figur 4.1.
Drivstegen realiseras i form av återkopplade transkonduktansförstärkare, s.k OTA (Opera-
tional transconductance amplifiers), med spänningsföljare på utgångarna för att åstadkommas
låga utimpedanser. Man återkopplar alltså spänningssignalen på utgången för att styra ström-
men i resistansstegarna, se figur  4.1 för förstärkare CM och F.

På chipet finns en bandgapsreferens som genererar en utsignal på 1.21 V. Denna spänning
måste på något sätt omvandlas till en referensspänning på 2 respektive 0.5 V. Man skulle
kunna använda bandgapsreferensens utsignal som insignal till samtliga 17 celler och bygga
två typer av återkopplade förstärkare, en till varje resistansstege. Vi har dock bl.a av utrym-
messkäl valt att skapa en gemensam krets för samtliga SAADC - celler som genererar insig-

Figur 4.1 Systemöversikt för generering av spänningsreferenser.
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Konstruktion av drivsteget
naler i rätt nivå till samtliga celler, förstärkare enligt figur  4.1.

Lasten för den externa förstärkaren blir då ingångstransistorerna på 17 förstärkare av typ CM
och 17 av typ F. Om man antar att CGS är den dominerande kapacitansen i ingångssteget på
respektive förstärkare får man den resulterande kapacitiva lasten för förstärkare EXT:

(4.1)

(4.2)

WCM och WF är bredderna på ingångstransistorn i förstärkare CM respektive F. LCM och LF
är längden på samma transistorer. COX, som är processberoende, är kapacitansen per ytenhet
mellan gate och source på transistorn. Eftersom den kapacitiva lasten är så stor och samtliga
celler stör nod A1 och A2 samtidigt, visade det sig att denna noden var mycket svårare att
driva, så R i figur 4.1 fick sättas litet varvid effektförbrukningen ökade. Då denna del bara
förekommer en gång på chipet utgör den dock en ganska liten del av effektbudgeten, ungefär
12%, se kapitel  6.

4.2 Beskrivning av prestandakraven
Tre förstärkarkopplingar som har egenskaper som liknar ideala spänningskällors är alltså vad
som ska implementeras. En ideal spänningskälla har utimpedansen noll och kan således hålla
en stabil spänning oavsett vilken last som används och vilka störningar kretsen utsätts för.
Förstärkare med låg utimpedans brukar kallas OP-förstärkare.

De huvudsakliga kraven som ställs på systemet är att det ska ge insamplingssteget en kort ins-
vängningstid efter det att man bytt referensnivå och att referensspänningarna därefter ligger
stabila. De prestandamått vi fokuserat på är PSRRCL, snabbhet, stabilitet, brus och systemets
effektförbrukning. Dessa beskrivs översiktligt nedan.

En viktig faktor hos analoga MOS-kretsar är PSRR, Power Supply Rejection Ratio, som anger
hur väl förändringar i matningsspänningarna undertrycks. Ett bra PSRR är nödvändigt när
analoga och digitala kretsar blandas på samma chip, eftersom det då lätt uppstår störningar på
matningsspänningen. Även i samplade analoga system (t.ex. switchade kapacitans-kretsar)
kan matningsspänningen innehålla mycket störningar p.g.a. klocksignaler. PSRR är kraftigt
frekvensberoende och minskar för ökade frekvenser. Då klocksignaler, som är fyrkantpulser,
har en grundton (vid Fourierserieutveckling) med samma frekvens som klocksignalen själv är
det viktigt att ha ett bra PSRR vid samma frekvens som klocksignalen. Även toner på udda
multiplar av klocksignalen kan vara kritiska, men har inte lika stor amplitud som grundtonen.
I denna rapporten skiljs på PSRR och PSRRCL. Skillnaden förklaras i kapitel 4.5.4. Systemet
ska helst åstadkomma ett PSRRCL på -60 dB.

Systemets snabbhet och stabilitet är normalt sett omvänt relaterade till varandra. För att
förhindra att kretsarna blir instabila har vi valt att designa förstärkarnas fasmarginal till
omkring 75 grader. Detta är inga problem om man tillåter att kretsen samtidigt blir långsam. I
detta fallet är det dock av flera anledningar bra att ha en snabb förstärkare. Dels förbättras
PSRR för höga frekvenser om förstärkaren har bra förstärkning högt upp i frekvens, och des-
sutom kan man motverka störningar från insamplingsnätet snabbare. Det visade sig genom
simuleringar att en bandbredd på 190-210 MHz var tillräcklig för att klara kravet på snabbhet
för förstärkare CM. De andra förstärkarna behöver inte vara lika snabba eftersom
nogrannhetskraven är mindre för förstärkare F och störningarna betydligt mindre för

CE 17WCMLCMCOX 8.2 pF[ ]≈=

CF 17WFLFCOX 4.3 pF[ ]≈=
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Val av förstärkartyp
förstärkare EXT.

Ett problem med analoga MOS-kretsar är brus. Vårt mål är att ha ett SNR (Signal to Noise
Ratio) på 74 dB för den differentiella referenssignalen. Det tillåtna brusnivån skulle i så fall
bli 599 uV, men eftersom detta fel adderas med andra fel på referenssignalerna valde vi att
försöka få det differentiella integrerade bruset lägre än VLSB / 4 = 183 uV

Slutligen måste effektförbrukningen tas i beaktande. Den är i stor utsträckning en dimension-
eringsfråga, det går alltid att sänka effektförbrukningen på bekostnad av andra prestanda.
Vidare spelar typen av förstärkare en stor roll, bl.a valet av utgångssteg. Eftersom vi i denna
applikationen drar huvuddelen av strömmen genom den resistiva lasten är det önskvärt med en
hög verkningsgrad i utgångssteget.

4.3 Val av förstärkartyp
I [3] ges en jämförelse av de olika förstärkartyperna telescopic OP, folded-cascode OP och
two-stage OP vad gäller förstärkning, hastighet (bandbredd), effektförbrukning och brus-
nivåer.

Våra krav på hög bandbredd för snabbhetens skull, hög förstärkning för bra PSRR och låga
brusnivåer gör att telescopic-förstärkaren verkar vara väl lämpad för uppgiften. Telescopic-
förstärkaren lämpar sig dock inte så bra då den inte kan ha insignaler och utsignaler i samma
intervall eftersom kaskodtransistorerna ger ett nivåskift mellan in och utgång. Den blir därför
svår att återkoppla.

Enligt [3] finns möjligheten att få bra PSRR för folded-cascode-förstärkare. Därför verkar
denna förstärkartyp vara intressant. Nackdelen med folded-cascode-förstärkare är dock att den
drar ganska mycket ström eftersom det är flera steg som ska ha förhållandevis stora biasström-
mar. Eftersom ett mål med arbetet vara att hålla nere effektförbrukningen, valdes inte denna
förstärkartyp.

Fördelen med Miller-OP’n tycktes vara dess höga förstärkning, låga brusnivåer och att den är
väldigt enkel (borde ge låg effektförbrukning) och väl dokumenterad och därmed enkel att
implementera. Eftersom de resistiva lasterna kräver en låg utimpedans krävs som sagt någon
typ av extra utgångsbuffert. Ett exempel på en lågimpediv koppling är en spänningsföljarkop-
pling som beskrivs nogrannare i kapitel 4.4.5. För att kunna driva spänningar runt 2V, som är

Tabell 4.1. Jämförelse av olika förstärkartyper [3]

Förstärkare Förstärkning Snabbhet
Effektför-
brukning

Brusnivå

Telescopic
OP

medium högst låg låg

Folded cas-
code

medium hög medium medium

Miller OP hög låg medium låg

Symmetric
one-step OP

medium hög låg --
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Konstruktion av drivsteget
ganska nära den positiva matningsspänningen behövs en spänningsföljare av p-mos-typ som
den i figur 4.6, för att både transistor T8 och T9 ska få bra arbetspunkter. Den föreslagna kop-
plingen kräver att utsignalen från diffsteget som normalt sett sitter på ingången i en OP-
förstärkare inverteras till gaten på T8. Detta talar också för Miller-OP’n, där det andra
förstärkarsteget är inverterande.

Mot bakgrund av detta valdes Millerförstärkaren som drivkrets för samtliga förstärkare i detta
systemet, trots att snabbheten (bandbredden) i en flerstegsförstärkare brukar vara sämre än i
en enstegsförstärkare.

4.4 Ingående transistorkopplingar
En operationsförstärkare består av ett eller flera förstärkarsteg. Vanligt är att man man först
har ett differentiellt steg på ingången, vilket förstärker skillnaden mellan spänningen på den
positiva och negativa ingången. För att höja förstärkningen kan man sedan använda ytterligare
förstärkarsteg. Diodkopplade transistorer och strömspeglar används för att skapa bias-spän-
ningar och bias-strömmar. Slutligen behövs det ett steg som är bra på att driva och sänka
ström, eftersom utimpedansen har en relativt liten resistiv del. Detta sista steg har vanligen
spänningsförstärkningen ett, men en stor transkonduktans. I detta kapitel beskrivs de enkla
transistorkopplingar som används i förstärkarna och deras funktion.

4.4.1 Den diodkopplade transistorn
Alla strömspeglar och flera andra analoga kopplingar, t.ex. spänningsdelare eller olinjära mot-
stånd, utnyttjar den diodkopplade transistorn som kan ses i figuren nedan. När gate och drain
kopplas samman kommer VGS alltid att vara lika med VDS. Det betyder att transistorn antin-
gen är strypt (VGS = VDS < VT) eller i sitt mättade område (VGS = VDS > VT). Ström-spän-
ningssambandet för den diodkopplade transistorn kan fås genom att addera en tröskelspänning
tillkurvan som visar var mättnad inträder. Transistorns utresistans kan i allmänhet approxime-
ras med RUT = 1 / gm. [5]

Figur 4.2 Diodkopplad transistor av n-typ med överföringskaraktäristik
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Ingående transistorkopplingar
4.4.2 Strömspeglar
En krets som används för att styra strömmarna i de olika förstärkarstegen är strömspegeln,
som visas i figur 4.3. Principen är att T1, som är en diodkopplad transistor påtvingas ström-
men Iin, vilket gör att T1 fixeras vid ett visst VGS =VDS. Eftersom styret på T1 är sammankop-
plad med styret på T2 kommer VGS1 = VGS2. Approximativt kan då strömmen genom T2
förmodas bli lika stor som strömmen genom T1 om transistorernas dimensioner är lika; det
heter att Iin speglas över till Iut. Strömmen genom T2 ges då alltså i huvudsak av sambandet

(4.3)

är en konstant som beror av transistorns längd L och hur DC-punkten för kopplingen valts.
Det framgår av (4.3) att konstruktören kan dimensionera hur mycket strömmen ska skalas upp
eller ned i strömspegeln genom att välja förhållandet mellan transistorernas W/L. Man kan
också lägga märke till att det är skillnaden i VDS mellan de båda transistorerna som (inom
ramen för denna modellen) bestämmer hur stor avvikelsen från en ideal spegling av strömmen
blir. [5]

Utgångsresistansen som är av betydelse bl.a. för förstärkningen hos förstärkarkopplingar där
strömspegeln agerar aktiv last ges helt enkelt av utgångsresistansen för transistor T2, rut = rds2
= 1/gds2.

Det är ofta önskvärt att ha en högre utgångsresistans från en strömspegel för att den ska likna
en ideal strömgenerator, och t.ex. ge högre förstärkning för förstärkarkretsar där den ingår.
Detta kan bl.a. åstadkommas med en wilson-strömspegel eller en kaskod-strömspegel [2].

Man kan visa [2] att kaskodkopplingen ungefär höjer utgångsresistansen en faktor gm3/gds3,
där T3 är kaskodtransistorn.

För att layouten av strömspegeln ska bli bra (för att man ska kunna använda “multiple-finger-
layout”) är det en fördel om de enkla strömspeglarna designats enligt följande:

(4.4)

(4.5)

(4.6)

Figur 4.3 En enkel strömspegel av n-typ
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Konstruktion av drivsteget
där x och y är positiva heltal. Innebörden är egentligen att transistorerna ska kunna läggas
bredvid varandra i ett antal “fingrar” och att det minsta antalet fingrar man delar upp transis-
torbredden på är 2.

4.4.3 Differentialförstärkarsteget
Många av de krav man ställer på ingångssidan av en operationsförstärkare, t.ex hög ingång-
simpedans, stort CMRR, låg offset och hög förstärkning uppfylls av ett differen-
tialförstärkarsteg.

Differentialförstärkarkopplingen förstärker skillnaden mellan insignalerna VIN+ och VIN-.
Man kan genom nodanalys i ett förenklat småsignalschema visa att följande samband ungefär
gäller för detta förstärkarsteg vid låga frekvenser [2].

(4.7)

(4.8)

Tydligt är att gm4 bör göras stort och utimpedanserna från T2 och T4 stora för en hög DC-
förstärkning.

Figur 4.4 Differentialförstärkarsteg med enkel utgång och n-mos-transistorer som ingångstransis-
torer.
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4.4.4 GS-steget
GS-steget (gemensam source) som visas i figur 4.5 är kanske ett av de allra populäraste
förstärkarstegen, speciellt när hög ingångsimpedans är önskvärd.

Spänningsförstärkningen AV vid låga frekvenser, ges för detta steg approximativt av

(4.9)

där gm är respektive transistors transkonduktans, gds är konduktansen mellan drain och source.
[2]

4.4.5 Utgångssteg
Utgångssteget är en variant på ett klass AB förstärkarsteg av "push-pull"-typ och syftar till att
ge en låg utimpedans, så att resistiva laster kan drivas.

När utsignalen störs av aktiviteten i resistansstegen kommer transistor T8 automatiskt att
motverka dessa förändringar eftersom dess gate-spänning förändras. Om t.ex. utsignalen ökar
kommer VSG för T8 att öka så att T8 drar mer ström, vilket i sin tur gör att utsignalen minskar
eftersom strömmen genom lasten blir mindre. Detta ger alltså en typ av självreglerande funk-
tion för utgångssteget. För att få en ytterligare bättre strömdrivningsförmåga, och åstadkomma
"push-pull"-funktionen, kan man även driva transistor T9 med utsignalen från diffsteget som
är i fas med insignalen, alltså i motfas med gate-spänningen på T8. När Vout går upp återkop-
plas den störningen, vilket gör att även gate-spänningen på T9 går upp. Detta gör i sin tur att
T9 släpper igenom mindre ström och Vout sjunker igen eftersom strömmen genom lasten blir
mindre.

Figur 4.5 GS-steget med n-mos- respektive p-mos- transistorer som förstärkartransistorer.
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Figur 4.6 Utgångssteg av modifierad klass AB-typ, byggt av två p-mos-transistorer och med invert-
erade insignaler som tas från utgången på diffsteget respektive GS-steget.
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4.5 Millerförstärkaren

4.5.1 Huvudsaklig funktion

Miller förstärkaren, som finns återgiven i figur 4.7, är en tvåstegs OTA med en utgångsbuffert
för att kunna driva resistiva laster. Det första steget är ett differentialförstärkarsteg, som vid
låga frekvenser förstärker skillnaden mellan ingångarna med ungefär en faktor

(4.10)

Det andra steget är ett så kallat "gemensam-source"-steg som syftar till att förstärka utsignalen
från differentialförstärkarsteget ytterligare:

(4.11)

Spänningsförstärkningen i tredje steget är knappt 1, och ges approximativt av

(4.12)

GL är lastens konduktans, i vårt fall ca 0.33 [mA/V] för förstärkare CM, vilket ungefär är en
faktor 8 mindre än gm8. Det tredje steget kallas ofta "source-follower" eftersom source-spän-
ningen följer gate-spänningen på T8, med undantag för en skillnad i DC-nivå.

Figur 4.7 Miller-förstärkaren (tvåstegsförstärkaren) utan biaskrets. VG16 och VBIAS tas från samma

biaskrets, se kapitel  4.5.3.
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4.5.2 Bandbredd, kompensering och stabilitet
För att maximera förstärkarnas bandbredd och fasmarginal gjordes en undersökning av de fak-
torer som påverkar förstärkarens fasmarginal och bandbredd. För att åstadkomma en hög
bandbredd och en god stabilitet (fasmarginal) krävs att förstärkarens högfrekventa poler (pol
två och tre, nedifrån i frekvens räknat) ligger långt upp i frekvens så att de inte påverkar
faskurvan vid fU (unity-gain-bandbredden) negativt.

Enligt [2] domineras Miller-OP’ns frekvenskaraktäristik när den är okompenserad (utan RC
och CC) av två poler i vänster halvplan och ett nollställe i höger halvplan. Nollstället i höger
halvplan kommer bryta amplitudkurvan uppåt +20 dB/dekad, men ge ett negativt fasskift om -
90 grader. Detta gör det nästan omöjligt att stabilisera Miller-OP’n utan någon typ av
kompensering.

För att härleda polernas och nollställenas placering används i [2] följande småsignalmodell:

(4.13)

(4.14)

(4.15)

(4.16)

Om man sätter RC = 0, får man en överföringsfunktion med följande utseende:

(4.17)

där a och b är funktioner enligt

(4.18)

(4.19)

Om man antar att polerna är reella och ligger brett separerade och därefter förenklar uttrycken
något kan man med ovanstående modell visa att polernas placering ungefär påverkas enligt:

(4.20)

Figur 4.8 Figur av småsignalmodellen som amvänds för att teoretiskt härleda polers och nollställens
placering.
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(4.21)

Nollställets placering ges av

(4.22)

Man kan också visa att den slutliga bandbredden enligt ovanstående modell ungefär sätts av

(4.23)

Vid införandet av Rc inför man också en extra pol och dessutom påverkar man de befintliga
polerna. Dessutom förändras nollställets placering till

(4.24)

Detta skapar möjligheten att flytta nollstället från det komplexa talplanets högra halvplan till
dess vänstra, och på så sätt få faskurvan att avancera +90 grader istället för en retardera -90
grader. Härigenom kan, i teorin, en tillräcklig fasmarginal skapas. [2]

Ekvation (4.21) antyder att man genom att öka strömmen i GS-steget och storleken på T7 kan
flytta den andra polen godtyckligt långt upp i frekvens. Detta stämmer inte med de simulerin-
gar som gjordes för att försöka påverka prestandan i kretsen, och därför tror vi att det är någon
annan pol som sätter gränsen för hur bredbandig man kan göra förstärkaren med bibehållen
fasmarginal. För förstärkare CM, som är den bredbandigaste förstärkaren, kom vi upp i ca 200
MHz med 75 graders fasmarginal.

Det vore önskvärt att få en bra modell av förstärkaren för att kunna få en bättre förståelse för
de högfrekventa polernas och nollställenas placering, och vad som påverkar polfrekvenserna.
Försök att modellera förstärkaren bättre har gjorts men har inte slutförts av tidsskäl.
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4.5.3 Biasering
Förstärkarkretsen får sina dc-spänningar från en biaskrets. För att förstärkaren inte ska tappa
sin prestanda vid temperaturförändringar och processvariationer är det bra om biaskretsen kan
byggas för att kompensera för sådan påverkan. Hur detta görs förklaras kortfattat nedan. Idén
är att göra så att den interna kompenseringen förändras samt att stabilisera de ingående tran-
sistorernas transkonduktanser för att minska påverkan av temperatur och processvariationer.
Denna krets behandlas utförligt i [2], och endel av teorin återges nedan i kapitel 4.5.3.3 och
kapitel  4.5.3.4 för fullständighetens skull. Först något om vald DC-punkt.

4.5.3.1 Överväganden vid val av DC-punkter
Syftet med detta korta avsnitt är inte att ge en fullständig redogörelse för beräkningen av
samtliga DC-spänningar i kretsen, utan snarare att kort redogöra för hur systemets omgivning
påverkat valet av DC-punkter. Nedanstående resonemang gäller för förstärkare CM, men kan
även överföras på förstärkare F och EXT.

Se figur 4.7, både insignalen och utsignalen hos förstärkaren CM ska vara 2V. Om man räk-
nar från utgången på förstärkaren och tittar på arbetspunkten för transistor T9 kan man se att
VG9 inte bör ligga högre än 1.7-1.8 för att transistorn ska vara i sitt mättade arbetsområde och
för att den inte få för lågt gm. Den övre gränsen för VG9 torde dock signalmässigt ligga
omkring 2.5-Veff2.

Den undre gränsen för samma nod är dock mer intressant. Eftersom insignalen till diff-steget
är 2V och VDS4 > VGS4 - VTn måste gälla för att T4 ska vara i sitt mättade område, får man att
VUT(diffsteg) - Veff5 > VIN+ - Veff5 - VTn, vilket ger att VUT(diffsteg) > VIN+ - VTn = 1.46 V. DC-
området för VG9 (=VG7) är således ganska litet (1.46 - ca 1.75 V). Ju lägre man väljer denna
spänning, ju mindre kan man välja T9 med bibehållet gm9, nackdelen är att det blir svårt att
vara säker på att diff-paret (speciellt T4) arbetar i sitt mättade område.

Samma problematik finns inte för de andra förstärkarna, men intervallet blir betydligt större
eftersom insignalen till diffsteget där ligger på 1.21 V för förstärkare EXT och 0.5 V för
förstärkare F.

4.5.3.2 Översikt av biaskretsen
Den biaskrets som implementerats kan ses i figur 4.9, och är ett exempel på en krets med pos-
itiv återkoppling. Utan RB skulle slingan fungera så att strömspegeln T10-T11 speglar ström-
men i den vänstra grenen till den högra grenen. Strömspeglarna som realiseras med
transistorerna T12-T15 kommer att spegla strömmen åt andra hållet. Man kan inse, att om det
vid tillverkningen blir något annat förhållande än exakt 1:1 i dessa strömspeglar så kommer
kretsen via den positiva återkopplingen att bli instabil, biasströmmarnas storlek kommer att
driva uppåt eller nedåt i storlek. För att undvika att detta inträffar väljer man att istället avsik-
tligt T15 > T13 och lägger till ett motstånd mellan T15 och VDD. Eftersom kretsen kommer få
en förstärkning när T15 > T13 kommer den sträva efter att öka strömmen genom motståndet.
När strömmen genom RB ökar, ökar spänningsfallet över RB och VGS15 minskar. Därigenom
stabiliseras strömmen i kretsen i ett stabilt jämviktsläge. I den implementerade versionen
valdes T15 = 4T13.

Kretsen har dock två stabila lägen. Ett läge där slingan fungerar som tänkt och ett läge där
hela kretsen är avstängd och alla strömmar är noll. För att garantera att kretsen inte hamnar i
det oönskade avstängda läget konstruerades en enkel start-up-krets. Samtidigt implement-
erades en power-down-funktion som gör att man kan stänga av hela systemet vid långa peri-
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oder av inaktivitet för att spara effekt. Power-down-funktionen implementerades inte i
förstärkare EXT av praktiska skäl, det blev helt enkelt en krånglig ledningsdragning på chipet.

4.5.3.3 Temperatur- och processvariations- okänslig lead-kompensering
Nedan följer en förklaring av hur bias-kretsen fungerar. Resonemanget är till stora delar
hämtat ur [2], och bygger på den enkla småsignalmodellen i figur  4.8.

Vi börjar med att se hur man skulle kunna göra den fasavancerande kompenseringen okänslig
för temperatur och processvariationer. I förra kapitlet sades bl.a att unity-gain-bandbredden
var [2]

(4.25)

och att färstärkarens andra pol-frekvens ungefär gavs av [2]

(4.26)

När en resistor används för att åstadkomma lead-kompenseringen hamnar nollstället på [2]

(4.27)

Man ser att bandbredden i teorin är proportionell mot gm1 och att den andra pol-frekvensen är
proportionell mot gm7. Kapacitansvärdena beror huvudsakligen av gateoxiderna och förhål-
landet mellan dem ändras därför troligen inte mycket. Dessutom kan man enligt [2] med
biaskretsen se till att förhållandet mellan transkonduktanserna är konstant över temperatur och
processvariationer, se kapitel  4.5.3.4.

Figur 4.9 Förenklad figur av den implementerade biaskretsen.
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Om man även kan få nollstället att vara proportionellt mot gm7 skulle nollstället vara kvar på
samma relativa frekvens till både den andra polen och bandbredden och kompenseringen
skulle fortfarande fungera som tänkt.

Detta kan åstadkommas genom att använda en transistor i det linjära området istället för resis-
torn RC och låta resistansvärdet förändras omvänt proportionellt mot gm7. Man kan visa att
detta kan göras genom att se till att kompenseringstransistorn TRC och förstärkartransistorn T7
har effektiva gate-source spänningar som är proportionella mot varandra. Lättast ses det
genom att bilda produkten RCgm7 (som alltså sak vara konstant) och förenkla:

(4.28)

Allt som återstår är sedan att se till att Veff7 / Veff16 blir konstant oberoende av temperatur och
processvariationer eftersom (W/L)7,16 endast är geometriska konstanter som inte ändras. Detta
görs genom att skapa biasspänningarna VGS16 och VGS7 från samma biaskrets, t.ex med hjälp
av biaskretsen i figuren nedan.

Då source-spänningen alltid är lika för båda de transistorerna T7 och T16 måste vi se till att
även gate-spänningarna blir lika, VA i figuren måste således vara lika med VB. Detta kan
göras genom att sätta Veff7 = Veff13 enligt:

(4.29)

vilket efter förenkling ger att

Figur 4.10 Biassteget och förstärkarens GS-steg.
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(4.30)

Eftersom strömmarna ID7 och ID13 sätts från strömspegeln T6 och T11 får man att

(4.31)

vilket avslutningsvis leder fram till designregeln

(4.32)

Detta är det samband som används vid konstruktionen av de implementerade förstärkarna.

Slutligen kan man visa (görs ej här, se [2]) att produkten RCgm7 i teorin endast kommer bero
av transistorernas geometri och inte process- eller temperatur-variationer, eftersom

(4.33)

och frekvensen för nollstället inte kommer flytta sig relativt den andra polen och bandbredden.

4.5.3.4 Stabilisering av transkonduktanser
För att resonemanget i förra kapitlet ska hålla måste man även se till att transkonduktanserna
gm1 och gm7 hålls stabila, åtminstone relatvit varandra, oavsett process- och temperatur- vari-
ationer.

Kretsen som byggts för att åstadkomma detta presenterades första gången i [Steininger, 1990].
Idén är att matcha de ingående transistorernas transkonduktanser mot en resistor utanför chip-
pet. På så sätt kan man även efter tillverkning påverka strömmen som dras i kretsen om det
skulle behövas. Den aktuella biaskretsen visas i figur  4.9.

Om man till att börja med gör transistorerna i strömspegeln lika stora, (W/L)10 = (W/L)11
resulterar det även i att ID13 = ID15. I slingan som innehåller RB, T13 och T15 gäller då

(4.34)

vilket efter endel räknande ger att
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(4.35)

Således beror gm13 bara av geometriska storheter. För specialfallet

(4.36)

som valdes i de implementerade biaskretsarna får man gm13 = 1 / RB.

Transkonduktansen för T13 kan alltså helt styras av värdet på den yttre resistorn. Enligt [2] ska
det också säkerställa att alla andra transistorers transkonduktanser är stabiliserade, eftersom
samtliga transistorers IDS härleds från samma biaskrets. Man får då för n-mos-transistorerna

(4.37)

och för p-mos-transistorerna

(4.38)

Härigenom kan samtliga transkonduktanser påverkas externt via resistansen RB.

Det bör noteras att analysen inte tar hänsyn till många av andra ordningens effekter, t.ex.
förändringar i transistorernas utimpedanser eller body-effekten. Om man får problem med för
låg utimpedans kan man enligt [2] åtgärda detta genom att använda en kaskodströmspegel
istället för en enkel strömspegel.

4.5.4 PSRR
PSRR, Power Supply Rejection Ratio, för ett system, är ett mått på hur väl systemet förmår
undertrycka störningar hos matningsspänningen, VDD. PSRR för en förstärkare definieras
vanligen som [4]

(4.39)

där AV är signalförstärkningen från förstärkarens ingång till utgången och ADD är sig-
nalförstärkningen (dämpningen) från VDD till förstärkarens utgång. PSRR kommer alltså för
låga frekvenser alltid vara större än AV om ADD är en dämpning. Vad vi menar med PSRR för
de återkopplade förstärkarna i detta systemet är dock endast hur väl vi undertrycker signaler
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från matningsspänningen till det återkopplade systemets utgång, dvs:

(4.40)

Detta är alltså det mått som ska vara lägre än, eller lika med -60 dB, helst upp till över 35
MHz. Det är också viktigt att PSRRCL aldrig blir positivt.

Det första måttet, i ekvation (4.39) ger dock en bra bild av vad problemet handlar om, efter-
som det är med förstärkarens AV som störningen ska motverkas genom återkoppling av utsig-
nalen. Resonemanget nedan gör också att man inser att PSRRCL är starkt beroende av dels
störningens storlek, och dels förstärkarens förmåga att motverka störningen genom åter-
kopplingen.

Se figur 4.11. Det finns tre huvudsakliga vägar som störningar från VDD kan komma in i sys-
temet. Via diffsteget med en dämpning L1(s), via CS-steget med en dämpning L2(s), eller via
bufferten på utgången med dämpningen L3(s). Varje steg har en förstärkning som är frekvens-
beroende, precis som störningens storlek är frekvensberoende. Utsignalen för det återkopp-
lade systemet i figur  4.11 är därför beroende av styrsignalen och störsignalerna enligt:

(4.41)

Störningens inverkan från respektive steg blir därför ungefär:

(4.42)

(4.43)

(4.44)

Tydligt är att det är viktigt att ha en bra dämpning av störsignalen, dvs att L1, L2 och L3 är
små även för höga frekvenser, samt att förstärkningen i framförallt första steget är stor även

Figur 4.11 Störningarnas väg in i förstärkaren
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Konstruktion av drivsteget
för höga frekvenser. Som bekant är ju A3(s) ungefär lika med 1.

Nedan, i figur 4.12, visas det typiska utseendet för PSRRCL som funktion av frekvensen hos
störningen. De PSRRCL-prestanda som uppnåtts i den implementerade kretsen kan utläsas ur
kapitel 6, och borde kunna förbättras om man lyckas bygga en förstärkare med högre band-
bredd och förstärkning, speciellt för förstärkare EXT.

Om man klarar att få tillräcklig förstärkning i en enstegsförstärkare, skulle man helt eliminera
YDD2(s). Telescopic-förstärkaren är ett exempel på en enstegsförstärkare som har hög
förstärkning.

I figuren nedan visas en typisk PSRRCL- kurva för det slutna systemet. Denna kurva fås vid
simulering på förstärkare EXT. Brytningen uppåt stämmer ganska väl överens med förstärka-
rens 3dB-bandbredd, runt 100 kHz.

Figur 4.12 Typiskt PSRRCL-kruva för systemet. Så länge förstärkaren via återkopplingen motverkar
störningen erhålls bra prestanda, men när förstärkningen sjunker blir PSRRCL sämre. Kur-
vans brytning uppåt stämmer ganska väl med förstärkarens 3dB-bandbredd. Kurvan är för
förstärkare EXT.
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Fysikaliska överväganden på layoutnivå
5 Implementering
Det finns många fler aspekter på layout av IC-kretsar än de som tas upp här. Innan layouten
påbörjades gjordes en kort litteraturstudie. Resultatet av denna finns som en liten teoridel i
kapitel  5.1. I kapitel  5.2 visas layouten för några av delsystemen och en hel SAADC-cell.

5.1 Fysikaliska överväganden på layoutnivå
Ju mindre strukturerna blir, ju viktigare blir det att ta hänsyn till “andra ordningens” fysikal-
iska effekter, vid sidan av de vanliga kraven som t.ex ytåtgång och funktionalitet. Denna teori
är huvudsakligen hämtad ur [7] och [2].

Nedan följer en beskrivning av några av dessa nämligen “latchup”, överhörning och antenn-
problem.

5.1.1 Latchup
Latchup definieras som en låg-impediv väg mellan matningsspänningen och jordnätet som
bibehåller sig själv i låst läge när den väl skapats. Denna väg orsakas av en parasitisk bipolär
n-p-n-p-struktur mellan olika dopade områden i substratet.

När en av bipolärtransistorerna i figuren ovan blir framspänd matar den basen på den andra
transistorn, vilket leder till en positiv återkoppling. Återkoppling fortsätter uppehålla den
lågimpediva vägen mellan VDD och GND tills dess att matningsspänningen slås av eller kret-
sen kollapsar.

Transienter på matningsledningarna, ESD-stress, läckströmmar och strålning är exempel på
fenomen som kan starta en latchup. [7]

För att minska sannolikheten för latchup kan konstruktören göra något / en del av följande:

• Använda p+ skyddsdioder (guard-rings) kopplade till jord runt n-mos-transistorer och n+

dioder kopplade till VDD runt p-mos-transistorer. Härigenom minskas resistansen i sub-
stratet (R1 och R2 i figuren ovan).

• Minska R1 och R2 genom att placera substratkontakterna så nära transistorernas source-ter-
minaler som möjligt.

• Minska R1 och R2 genom att placera n-mos-transistorer nära jordledningar och p-mos-tran-
sistorer nära matningsledningarna, vilket i sin tur förenklar användandet av ett stort antal
substratkontakter.

Figur 5.1 Illustration av latchup för en CMOS-inverterare.
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Implementering
Latchup är sällan ett problem i analoga kretsar eftersom man ändå är väldigt noga med
substratkontakter för att undvika störningsproblem.

5.1.2 Överhörning
En oönskad kapacitiv eller induktiv koppling mellan två signal-ledare kallas vanligen över-
hörning (“crosstalk coupling” på engelska). Bruset som introduceras hos en signal pga över-
hörning är starkt beroende av avståndet mellan den störda signalledaren och de ledare som ger
upphov till störningen. Överhörning pga kapacitiv koppling är dominerande eftersom struktur-
erna är för små för att skapa induktiva störningar, och kapacitiva kopplingar blir tydligare vid
höga frekvenser, som t.ex. i klocksignaler till switchade nät.

För att minska kapacitiv koppling mellan olika signalvägar kan man använda skyddande skär-
mar i form av andra ledare som kopplas till VDD eller GND. Sådana skärmar har bland annat
använts för att skydda den känsliga nod A i figur 4.1.

Om det finns möjlighet (rent fysiskt) att dra känsliga ledare en bit från ledare med störande
signaler, t.ex. digitala signaler eller signaler med stor amplitud, bör även detta göras.

5.1.3 Antennfel
Vid tillverkningen av chipet kan något som kallas för antennfel uppkomma. Antennfel uppko-
mmer vid tillverkning under plasma-etsningen av metallagren, när långa ledare som är kopp-
lade till gate-terminalen på transistorer börjar fungera som antenner och samlar på sig
laddning. Detta resulterar ofta i att de inkopplade transitorernas gate skadas och kollapsar,
vilket måste undvikas för en korrekt funktion hos kretsen.

Den bästa för att motverka antennfel är förstås att försöka undvika långa ledare, men det är
inte alltid möjligt. Man kan då istället placera skyddsdioder kopplade till de långa ledarna,
vilket skyddar transistorns gate-terminaler under tillverkningen.

5.2 Delsystemens implementering
I detta avsnitt ges en beskrivning av hur några av de olika delsystemen är implementerade och
en färdig SAADC-cell beskrivs också.

5.2.1 Resistansstegarna
Referensstegarna implementeras i polykisel, vilket har en ganska låg men linjär resistivitet,
vilket är nödvändigt med tanke på noggrannhetskraven, men är tyvärr ganska platskrävande.
Till resistanserna har p-dopat polykisel använts, då man erhåller en högre ytresistivitet än när
man n-dopar.

Resistanserna är kopplade enligt figur. Varje vit, numrerad box är en enhetsresistans RE = 520
ohm. Genom att parallellkoppla 8 resistanser med samma nummer erhåller man en lägre resis-
tans ungefär lika med 65 ohm. Eftersom de parallellkopplade resistanserna ska kopplas efter
varandra i ordningsföljd krävs endel extra ledningsdragning och det är den man ser under
resistansnätet

Genom denna layout ska process-avvikelser som förekommer som gradienter i x- och y- led
fördelas jämnt mellan resistanserna och resistansvärdena ska bli ungefär lika stora oavsett
processavvikelser.
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Delsystemens implementering
.

5.2.2 Kompenseringskapacitanserna
Det finns olika sätt att implementera kapacitansnät. Ett sätt, som ger ganska mycket kapaci-
tans per ytenhet är att använda sig av en kapacitans med flera fingrar enligt figur  5.3

Genom att lägga flera ledare bredvid varandra kommer man inte bara att få en kapacitans mel-
lan metallagren (CH) utan också mellan ledarna (CV) i samma metallager enligt figur  5.4.

För en finger-kapacitans i NV metallager och med NH fingrar gäller att

(5.1)

Därtill kommer en hel del kapacitans mellan metallagren i ramen runt fingrarna. Den totala

Figur 5.2 Layout av en resistansstege (EXT)

Figur 5.3 Layout av kompenseringskapacitanserna. Endast ett metallager visas.

Figur 5.4 Principskiss av fingerkapacitansen. I figuren blir CTOT = 2CV + 2CH. Avstånden mellan
ledarna i x- och y-led är inte en exakt avbild av verkligheten, men ledarna är högre än vad
de är breda och avståndet mellan ledarna i y-led är större än det i x-led.
Därför kommer CH > CV.
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Implementering
kapacitansen mellan näten är enklast att ta reda på genom att med programvaran extrahera
parasitkapacitanserna ur den färdiga layouten.

Eftersom ledarnas bredd och avståndet mellan metallagren ändras kommer även kapacitans-
värdet att variera beroende på hur bra processen är. Med de toleranser som finns angivna kan
man räkna ut att kapacitansvärdet för de implementerade kapacitanserna kan variera ungefär
+/- 25%. Kapacitansvärdena gjordes ca 30% större än i schemat, så variationen borde inte
göra att förstärkarna blir instabila.

5.2.3 En SAADC-cell
I figuren nedan kan man se en SAADC-cell. Eftersom hela chipet innehåller 17 SAADC-cel-
ler på varandra blir den färdiga chiplayouten hög istället för bred som det kan tyckas i figuren
nedan

Som man kan se i figuren är det resistansnäten och kapacitanserna CC, CM och CF som tar
upp stor yta.

Layouten är utförd i en av UMC’s 0.25 um CMOS processer. Processen har polykisel med p-
och n-dopning och fem metallager. Substratet är av p-typ med n-well för att göra pmos-tran-
sistorer.

Figur 5.5 En SAADC-cell. I figuren visas endast metallager 3 för att göra bilden tydligare.

CC, CM och CF

Förstärkare CM

Förstärkare F

KompenseringskapacitansResistansstege CM

Resistansstege F
44



Delsystem CM
6 Test och verifiering
För att verifiera subkretsarnas funktion, och hitta svaga punkter i designen har simuleringar
gjorts både på systemnivå och delsystemnivå. Pga den långa ledtiden vid chiptillverkning har
inte några mätresultat från mätningar på det fysiska chipet hunnit bli klara. Eftersom tidssche-
mat inför tape-out var väldigt ansträngt simulerades heller inte alla prestanda på systemnivå
innan tape-out. Detta gäller framförallt PSRR och brus och processvariationer.

Vid simulering på systemnivå har analogt extraherade (“analog-extracted”) kretsscheman
använts vid transientsimuleringar, brussimuleringar och PSRR-simuleringar. Dessa krets-
schemana innehåller alla de parasitiska kapacitanser som extraheringsverktyget kan hitta i
polygonmönstret som utgör layouten av kretsen. Härvid extraheras också värdena på
förstärkarnas kompenseringskapacitanser. Vid AC-simuleringar behöver man dock bryta upp
återkopplingarna och därför har endast vanliga kretsschema använts till dessa.

6.1 Delsystem CM

6.1.1 Transientanalys
Transientanalysen visar om kretsen klarar snabbhetskraven och om spänningsnivåerna är till-
räckligt stabila i tid. Kravet för varje spänningsnivå, VREF+ respektive VREF- ligger i resis-
tansstege CM på LSB / 4 = 92 uV, vilket motsvaras av att den differentiella signalen VREF =
VREF+ - VREF- stabiliserar sig inom 184uV. Eftersom båda signalerna avviker åt samma håll
(båda svänger in uppifrån) kommer den differentiella, informationsbärande signalen hamna
inom rätt intervall tidigare än de enskilda fysiska spänningsnivåerna. Nedan visas transien-
tsimuleringarna i rumstemperatur med typiska värden på transistorparametrarna. Som insig-
nalkälla har en spänningskälla med utimpedans 1 kohm använts. Simuleringen är gjord med
steget som tas innan konvertering av bit 2, eftersom denna definierats som den mest kritiska i
kapitel  3.
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Test och verifiering
Figur 6.1 Insvängningsförloppet för de fysiska potentialerna från nod I till nod E och M i resistans-
stege CM, vid konvertering av den andra biten.

Figur 6.2 Insvängningsförloppet för den differentiella informationsbärande referenssignalen VREF =
VREF+ - VREF- vid konvertering av den andra biten, för delsystem CM.
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Delsystem CM
6.1.2 Frekvenskaraktäristik
Förstärkarna är lastade med den implementerade resistansstegen CM och modellen av kapaci-
tansnätet som beskrivs i kapitel 3. Den kompenseringskapacitans som används har det extra-
herade värdet, CC = 1.6 pF.

6.1.3 PSRR
PSRRCL för låga frekvenser för förstärkare CM blev ungefär -62 dB. Vid högre frekvenser
försämras denna siffra som väntat. Vi klockfrekvensen (35 MHz) är PSRRCL ungefär -15 dB.

Figur 6.3 Amplitud- och fas- karaktäristik för den implementerade förstärkaren CM.

Figur 6.4 PSRRCL för förstärkare CM, uppmätt i olika noder i resistansstege CM.
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Test och verifiering
6.1.4 Brus
Brusbidraget från delsystem CM har simulerats till 106 uV. Siffran avser det integrerade
bruset mellan de yttre noderna i resistansstegen, eftersom den differentiella störningen blir
störst där.

Man kan lägga märke till att de tre största brusbidragen kommer från transistorer i sina linjära
arbetsområden (Även RC realiseras ju med en transistor, T16).

För övrigt verkar det vara ingångstransistorerna på OP-förstärkarna som brusar. Dessa skulle
kunna göras större för att minska denna siffra.

Komponent
Brusbidrag

10 Hz - 1 GHz
[uV]

Brusbidrag

[%]

Tswitch-P nivå VREF 41 15.2

Tswitch-N nivå A 34 10.4

RC 33 10.0

T3_CM 33 9.7

T4_CM 27 6.3

T9_CM 26 6.1

T10_CM 21 4.2

T2_CM 19 3.3

Tabell 6.1. De 8 mest påverkande komponenternas bidrag till det totala integrerade bruset för
delsysstem CM, uppmätt differentiellt mellan de yttersta noderna i resistansstege
CM. Det totala integrerade bruset mellan dessa noder blev ungefär 106 uV.
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Delsystem CM
6.1.5 Temperatur- och process- variationer
Som man kan se i tabellen nedan finns det problem med att bandbredden sjunker vid vissa
kombinationer av temperatur- och process- variationer. Orsaken till detta är inte ordentligt
utredd på grund av tidsskäl.

Transistor
modell

n-mos : p-mos

Temperatur

[ C]

A0

[dB]

fU

[MHz] [ ]

Tinsvängning

[ns]
sing.end. - diff.

t : t -35 59 237 73 13.3 11.3

t : t 27 59 198 71 14.1 11.3

t : t 125 55 147 75 17.7 11.4

f : f -35 61 222 76 12.8 11.7

f : f 27 59 182 75 13.0 10.6

f : f 125 56 121 81 25.5 10.5

f : s -35 57 240 76 13.8 11.5

f : s 27 57 214 65 14.3 10.5

f : s 125 52 153 73 16.7 10.9

s : f -35 61 237 71 13.7 11.1

s : f 27 59 192 73 14.3 10.6

s : f 125 57 140 77 16.5 10.9

s : s -35 59 240 73 14.6 10.3

s : s 27 58 213 62 16.6 10.8

s : s 125 55 159 69 16.8 11.1

medel: -- 57.6 193 72.7 15.6 11.0

Tabell 6.2. Olika förstärkarprestandas påverkan av process- och temperatur- avvikelser. Beteckningarna t,
f och s avser n-mos- respektive p-mos- transistorns prestanda (t=typical, f=fast, s=slow).

°

ϕm

°
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Test och verifiering
6.2 Delsystem F

6.2.1 Transientanalys
Insvängningstiden för delsystem F med en insignalkälla med en utimpedans på 1kohm, vid
rumstemperatur och med typiska värden på transistormodellerna blev 4.8 ns för den andra
biten i detta delsystem, bit 10. Differensen mellan potentialerna ligger dock inom felmargina-
len redan efter 3.3ns.

Figur 6.5 Insvängningsförloppet för de fysiska potentialerna i nod D+ och D- för förstärkare F vid
konvertering av bit 10, för förstärkare F. (den andra biten för förstärkare F).

Figur 6.6 Insvängningsförloppet för den differentiella informationsbärande referenssignalen VREF =
VREF+ - VREF- vid konvertering av bit 10, för förstärkare F. (bit 2 för resistansstege F)
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Delsystem F
6.2.2 Frekvenskaraktäristik

Figur 6.7 Amplitud- och fas- karaktäristik för den implementerade förstärkaren F
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Test och verifiering
6.2.3 PSRR
PSRRCL-kurvan för delsystem F ser betydligt bättre ut än för de andra delsystemen, vilket bl.a
beror på den högre DC-förstärkningen för förstärkaren, men även på att det sitter en spän-
ningsdelande resistor mellan förstärkare F och referensspänningarna (RDUM3 i figur 3.5)
vilket gör att alla störningar på utgången av förstärkaren halveras till de kritiska noderna, dvs
de förbättras med minst -6 dB.

6.2.4 Brus
Brusbidraget från delsystem F simulerades till 102 uV.

Figur 6.8 PSRRCL för förstärkare F, uppmätt i olika noder i resistansstege F.

Komponent
Brusbidrag

10 Hz - 1 GHz
[uV]

Brusbidrag

[%]

Tswitch-N på nivå A 44 18.8

Tswitch-N på nivå VREF 42 16.7

T3_F 15 2.1

RC_F 15 2.1

T2_F 13 1.7

T4_F 13 1.5

Tabell 6.3. De 6 mest påverkande komponenternas bidrag till det totala integrerade bruset för
delsysstem F, uppmätt differentiellt mellan de yttersta noderna i resistansstege F.
Det totala integrerade bruset mellan dessa noder blev ungefär 102 uV, vilket är
långt mycket bättre än vad som behövs för konvertering av de 5 LSB.
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Delsystem F
6.2.5 Temperatur- och process- variationer
Eftersom felmarginalen är så generös verkar inte insvängningstiderna påverkas så mycket av
process- och temperatur- variationer. Intressant är istället att se hur fasmarginaler och band-
bredder för denna förstärkare påverkas av förändringarna. I tabellen nedan kan man se att fas-
marginalerna varierar mellan 76 - 87 grader och att bandbredden varierar mellan 54 - 90 MHz.
Eftersom bandbredden ungefär ges av gm1/CC och bandbredden varierar upp till 50% från sitt
typvärde verkar det som om kompenseringen för att stabilisera transkonduktanserna i kretsen
inte fungerar som tänkt.

Transistor
modell

n-mos : p-mos

Temperatur

[ C]

A0

[dB]

fU

[MHz] [ ]

Tinsvängning

[ns]
sing.end. - diff.

t : t -35 71 83 80 5.6 --

t : t 27 71 61 84 4.8 3.1

t : t 125 71 59 84 4.9 --

f : f -35 70 88 76 4.6 --

f : f 27 71 74 79 3.1 --

f : f 125 71 70 79 3.1 --

f : s -35 71 90 78 4.7 --

f : s 27 71 62 83 2.8 --

f : s 125 71 56 86 4.3 --

s : f -35 71 79 81 4.9 --

s : f 27 71 65 82 2.5 --

s : f 125 71 65 82 4.7 --

s : s -35 71 80 83 4.7 --

s : s 27 71 55 87 2.8 --

s : s 125 71 54 86 4.9 --

Tabell 6.4. Olika förstärkarprestandas påverkan av process- och temperatur- avvikelser. Beteckningarna t,
f och s beskriver n-mos- respektive p-mos- transistorns prestanda (t=typical, f=fast, s=slow).
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6.3 Delsystem EXT

6.3.1 Frekvenskaraktäristik

6.3.2 PSRR
PSRRCL för förstärkare EXT är som synes något sämre än tänkt för låga frekvenser, och för
dålig runt klockfrekvensen (35 MHz). Enligt resonemanget i kapitel 4 krävs en bättre band-
bredd och förstärkning för förstärkaren för att råda bot på detta.

Figur 6.9 Amplitud och fas- karaktäristik för den implementerade förstärkaren EXT.

Figur 6.10 PSRRCL för förstärkare EXT, uppmätt på utgången av förstärkaren.
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6.3.3 Brus
Brusbidraget ffrån förstärkare EXT simulerades till 107 uV.

Komponent
Brusbidrag

10 Hz - 1 GHz
[uV]

Brusbidrag

[%]

RC_EXT 41 14.4

T3_EXT 38 12.8

T4_EXT 36 11.5

T10_EXT 35 10.7

T6_EXT 34 10.3

T9_EXT 20 3.5

RB_EXT 20 3.5

Tabell 6.5. De 7 mest påverkande komponenternas bidrag till det totala integrerade bruset för
delsysstem EXT, uppmätt differentiellt mellan de yttersta noderna i resistansstege
EXT. Det totala integrerade bruset mellan dessa noder blev ungefär 107 uV.
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6.3.4 Temperatur- och process- variationer

Resultaten av simuleringarna av process- och temperatur- avvikelser för denna förstärkare
visar betydligt sämre resultat än för de andra förstärkarna, speciellt när p-transistorerna blir
långsamma (s). Eftersom denna simulering gjordes först efter tape-out, är inga förändringar
gjorda för att förbättra dessa prestanda.

Om man däremot spekulerar i vad som skulle kunna vara anledningen så är det, som det sägs i
kapitel 4.5.2, ytterst osäkert om den andra polen är proportionell mot gm7, speciellt för denna
förstärkare som har en kapacitiv last på ungefär 8 pF och en resistiv last så liten som 1.3k. En
kvalificerad gissning är istället att polfrekvensen ges av andra faktorer, t.ex. komponenterna i
lasten. Eftersom biaskretsen ska hålla nollställets frekvens konstant relativt den polen som är
proportionell mot gm7 kommer det troligen inte fungera så bra om denna polen inte är den
mest dominerande av de högfrekventa polerna.

Vid mätning kan man med hjälp av den externa resistorn RB variera fasmarginal och band-
bredd. T.ex. vid sista simuleringen s:s (+125 grader) kan man variera fasmarginalen och band-
bredden från 98 grader / 20 MHz till 20 grader / 66 MHz.

Transistor
modell

n-mos : p-mos

Temperatur

[ C]

A0

[dB]

fU

[MHz] [ ]

t : t -35 60 100 55

t : t 27 57 70 69

t : t 125 53 41 83

f : f -35 61 66 67

f : f 27 59 54 70

f : f 125 55 38 72

f : s -35 59 115 36

f : s 27 56 89 50

f : s 125 52 61 59

s : f -35 61 72 68

s : f 27 58 55 75

s : f 125 54 35 80

s : s -35 57 100 30

s : s 27 53 80 33

s : s 125 50 60 40

Tabell 6.6. Olika förstärkarprestandas påverkan av process- och temperatur- avvikelser.
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6.4 Systemnivåtester

6.4.1 Transientanalys
För att testa funktionen hos hela systemet gjordes ett stort test i en testbänk där förstärkare
och resistansstegar för 17 celler kopplades upp och simulerades samtidigt. Det kan då vara
intressant att se hur den kritiska noden A1, samt utgången från förstärkare CM i figur 4.1, rör
sig. Kurvan är den översta i figuren nedan, och som man kan se är det svårt att hålla nod A1
stabil. Som följd därav förlängs insvängningsförloppet för samtliga celler. Nedan visas ins-
vängningsförloppen för referensnivåerna till den andra, tredje och fjärde MSB.

Intressant att lägga märke till är bl.a att insvängingstiden för de olika nivåerna blir ganska
lika. Enligt simuleringsresultaten i kapitel 3 skulle bitarna strax under mitten på spänningsom-
rådet vara de som tar längst tid.

Detta beror på att de övre spänningsnivåerna är mer känsliga för insvängningsfelet hos
förstärkaren, då störningen spänningsdelas och därför blir mycket mindre i nedre delen av
resistansstegen. På samma sätt kommer de yttre spänningsnivåerna vara mest känsliga för brus
och matningsspänningsvariationer. Resultatet i detta verkliga fallet blir alltså inte riktigt i
kapitel 3 där en ideal spänningskälla används.

Ju närmare mitten på spänningsintervallet man kommer, ju större del av störningen blir en
common-mode störning, vilka inte påverkar informationen i signalen, som ju är skillnaden
mellan VREF+ och VREF-.

Resultatet av en liknande simulering för förstärkare F visas nedan. Som synes blir störnin-
garna små i förhållande till den specificerade felmarginalen 1.47 mV.

Figur 6.11 Insväningsförlopp för de olika cellerna som genererar referensspänningar till bit 2, 3, 4
och 5.
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Figur 6.12 In och utsignal för förstärkare F.
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6.4.2 PSRR
De dåliga PSRRCL-prestanda som visas nedan härrör sig troligen från den dåliga PSRRCL
som uppvisas för förstärkaren EXT. Åtgärder för att förbättra PSRRCL för förstärkare EXT är
att försöka åstadkomma en bättre förstärkning och bandbredd med bibehållen fasmarginal. Att
öka förstärkningen kan ganska enkelt göras genom att öka utimpedansen från första eller
andra förstärkarsteget, eller genom att öka gm1 för diff-paret enligt ekvation (4.10). För att
öka bandbredden krävs en bättre förståelse för vad som påverkar de högfrekventa polerna.

6.4.3 Brus
Bruset har mätts upp för hela systemet, men tyvärr hann inga åtgärder göras för att avsevärt
förbättra dessa prestanda. Hur tillförlitliga de simulerade brusprestanda är, är oklart, då vi haft
problem med brusmodellerna i processen, speciellt för transistorer som arbetar i sitt linjära
område, t.ex. CMOS-switcharna.

Bruset är uppmätt mellan de två yttersta noderna VREF och A i resistansstege CM, eftersom
det är i denna nod som det differentiella bruset är som störst och nogrannhetskravet i resis-
tansstege CM är störst.

Det totala integrerade utgångsbruset vid denna mätning blev 120 uV. Detta var lägre än de
önskade LSB / 4 = 183 uV. Nedan visas en tabell med de 8 komponenterna som bidrar mest
till utgångsbruset.

Intressant att lägga märke till här är att samtliga bidragande komponenter kommer från
förstärkare EXT. Genom konstruera om denna förstärkare för lägre brus skulle brusprestandan
kunna förbättras. Exempel på en sådan förbättring skulle kunna vara att använda större
ingångstransistorer i diff-paret, och att dra större ström i diff-steget. Då T16 och T10 är transis-
torer i biasstegen, skulle större strömmar i biaskretsen och större transistorer i strömspeglarna
kunna göra att bruset sjunker. Baksidan av dess åtgärder skulle bli att kompenseringskapaci-

Figur 6.13 PSRRCL för delsystem CM vid testning av hela systemet, uppmätt i olika noder i resistans-
stege CM.
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Test och verifiering
tansen skulle behöva göras större för att kompensera för den högre första polfrekvensen som
orsakas av högre gm i diff-paret, samt att effektförbrukningen i förstärkaren skulle öka. Efter-
som förstärkare EXT ligger utanför SAADC-cellen och är en begränsad del av effektbudgeten
skulle dessa förändringar vara realiserbara, trots att kretsen skulle ta mer plats.

6.4.4 Effektförbrukning
Systemets effektförbrukning är starkt förknippad med storleken på resistanserna RCM och RF,
som beskrevs i kapitel  3.

Se figur 4.1, Systemet består alltså i huvudsak av två förstärkare och två resistansstegar som
förekommer i 17 celler, samt en förstärkare som ger dc-spänningar till alla celler. Den totala
effektförbrukningen blev tillslut 75 mW. Tabellen nedan beskriver effektförbrukningen i syste-
mets olika delar.

Den totala effektförbrukningen för referensgenereringssystemet utgörs till 79% av effektför-
brukning i CM-förstärkaren med tillhörande resistansstege, till 12% av EXT-förstärkaren med
resistansstege och till 9% av F-förstärkaren med resistansstege.

Andelen av strömmen i förstärkarnas utgångssteg som går ut i lasten är i 61%, 76 % och 51%,
för respekltive delsystem CM, F och EXT.

Systemet är simulerat med de parasittkapacitanser som beskrivs i kapitel 3, med T=27 grader
och typiska transistorparametrar (n-mos=typical, p-mos=typical). .

Som synes finns det stora vinster i att försöka sänka effektförbrukningen i delsystem CM
eftersom det används 17 gånger. Den största delen av detta stegs effektförbrukning går genom
resistansstegen, varför större resistanser är önskvärt. Eftersom snabbheten blir sämre måste
man i så fall även göra den kapacitiva lasten mindre. Kapacitansens storlek begränsas nedåt av
de brusprestanda man vill uppnå. Eftersom hastighetskraven sätts av applikationen (önskad

Komponent
Brusbidrag

10 Hz - 1 GHz
[uV]

Brusbidrag

[%]

Tswitch-P nivå VREF 39 10.6

Tswitch-P nivå A 34 8.15

RC_EXT 29 6.1

T3_EXT 27 5.0

T10_EXT 25 4.4

T4_EXT 25 4.4

T6_EXT 25 4.4

T9_EXT 14 1.4

Tabell 6.7. De 8 mest påverkande komponenternas bidrag till det totala integrerade bruset
uppmätt differentiellt mellan de yttersta noderna i resistansstege CM. Det totala
integrerade bruset mellan dessa noder blev 120 uV.
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samplingshastighet) blir en sänkning av effekten på detta sätt en direkt fråga om sänkning av
brusprestanda eller snabbheten hos systemet.

Strömmen i diffstegen är intimt förknippad förstärkarens bandbredd och förstärkning enligt
ekvationerna (4.23) och (4.10). Därför skulle en sänkning av strömmen i detta steg antingen få
som följd att bandbredden sjunker, eller att man måste öka storleken på diff-paret för att hålla
transsistorernas transkonduktanser konstanta.

Delsystem CM Effektförbrukning [mW]
I procent av delsystemets

effektförbrukning [%]

Diff-steg 0.84 24

GS-steg 0.13 4

Utgångssteg 2.22 64

Biaskrets 0.29 8

TOT (1x) / (17x): 3.48 / 59.16 ---

Tabell 6.8. Effektförbrukning för förstärkare CM med tillhörande resistansstege. I utgångssteg inkluderas
strömmen som går i resistansstegen.

Delsystem F Effektförbrukning [mW]
I procent av delsystemets

effektförbrukning [%]

Diff-steg 0.058 15

GS-steg 0.040 10.5

Utgångssteg 0.190 50

Biaskrets 0.093 24.5

TOT (1x) / (17x): 0.381 / 6.977 ---

Tabell 6.9. Effektförbrukning för förstärkare F med tillhörande resistansstege. I utgångssteg inkluderas
strömmen som går i resistansstegen.

Delsystem EXT Effektförbrukning [mW]
I procent av delsystemets

effektförbrukning [%]

Diff-steg 0.39 4.5

GS-steg 0.45 5

Utgångssteg 7.50 86.5

Biaskrets 0.33 4

TOT (1x): 8.67 --

Tabell 6.10. Effektförbrukning för förstärkare EXT med tillhörande resistansstege. I utgångssteg inkluderas
strömmen som går i resistansstegen.
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Vad som troligen skulle vara möjligt är att dra mindre ström i biaskretsarna. Inget arbete har
lagts ned på detta eftersom biaskretsarnas effektförbrukning är en ganska liten del av hela sys-
temets effektbudget.

För att höja andelen ström som går i lasten kan man också undersöka andra typer av
utgångssteg.

Det skulle ju även kunna tänkas att andra D/A-omvandlararkitekturer än en resistorstege
skulle ge lägre effektförbrukning. Detta ligger dock utanför avgränsningarna för detta arbetet..

6.4.5 Temperatur- och process- variationer
Eftersom dessa prestanda är mycket tidskrävande att simulera har fyra testfall körts. Dessa är
de tre testfall som gav sämst prestanda för förstärkare EXT och förstärkare CM. Man kan se
att fasmarginalen hos förstärkare EXT är kritisk och för dessa värsta fallen inte är tillräcklig
för att systemet ska få ett tillräckligt litet insvängningsfel.

Transistor
modell

n-mos : p-mos

Temperatur

[ C]

A0

[dB]

fU

[MHz] [ ]

Tinsvängning

[ns]

t : t 27 57 70 69 16.5ns

f : f 125 55 38 72 26 ns

f : s -35 59 115 36 > TCLK

s : s 125 50 60 40 > TCLK

Tabell 6.11. Olika förstärkarprestandas påverkan av process- och temperatur- avvikelser.
Beteckningarna t, f och s beskriver n-mos- respektive p-mos- transistorns prestanda
(t=typical, f=fast, s=slow). Endast några simuleringar av dessa prestanda har gjorts
eftersom denna simulering är mycket tidsödande.
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6.5 Sammanfattning av test och verifiering
Sammanfattningsvis kan man säga att insvängningstiderna och brusprestanda för hela syste-
met är på gränsen till vad som specificerats, och PSRR sämre.

Problemet verkar vara prestandan för förstärkaren EXT (snabbhet, PSRR och stabilitet) efter-
som prestanda för de båda andra förstärkarna verkar vara tillräckligt bra när insignalerna till
dem är stabila.

Prestandamått Prestandavärde

Insvängningstid vid
ändring till bit 2

14.4 ns (typ)

PSRRCL @10 kHz - 51 dB

PSRRCL @35 MHz - 5 dB

PSRRCL @70 MHz - 5 dB

Maximalt differen-
tiellt integrerat brus

120 uV (typ)

Effektförbrukning 75 mW (typ)

Tabell 6.12. Sammanfattning av prestandamått för hela systemet.
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Jämförelse med specifikationen
7 Resultat och slutsatser
Ett system för generering av referensspänningar till en PSAADC har konstruerats, och dess
prestanda har verifierats på systemnivå genom simuleringar av transienter, psrr, brus och
frekvenskaraktäristik för de ingående förstärkarna. Resultaten av dessa simuleringar pre-
senteras i kapitel  6.

7.1 Jämförelse med specifikationen
Systemet är konstruerat som det beskrivs i designmålen i kapitel 2, med hjälp av två resis-
tansstegar som genererar spänningar i tre spänningsintervall. För att åstadkomma stabilare
drivning av resistansstegarna har ett system bestående av tre återkopplade OP-förstärkare med
låg utimpedans konstruerats och implementerats.

I kaptiel 3 visas att bit 1 och 2 är de bitar som har längst insvängningstid och att det är bit 2
som är den kritiska, eftersom insignalen till komparatorn kan bli mycket mindre för denna bit
än för bit 1. Under simuleringar med hela systemet upptäcktes dock att samtliga bitar i samma
delsystem har ungefär lika lång insvängningstid, eftersom de övre spänningsnivåerna är mer
känsliga för insvängningsfelet hos förstärkarkopplingen. Eftersom beräkningen i kapitel 3
görs med en ideal spänningskälla tar den inte hänsyn till ickeidealiteter hos förstärkarna.

Om man jämför de prestanda som erhållits med de specificerade ser man att nästan samtliga är
sämre än, eller på gränsen till vad som önskades i designmålen, kapitel 2. Hur detta påverkar
prestanda för hela A/D-omvandlaren är dock svårt att säga, och det återstår att se vid mätning
på det fysiska chipet.

Några simuleringar för att bedöma systemets inverkan på hela A/D-omvandlarens prestanda
har inte gjorts, och det är därför svårt att säga om detta är bättre eller sämre än den tidigare
lösningen, utan OP-förstärkare.

Speciellt skulle det kunna bli problem med med matningsspänningsstörningar kring klock-
frekvensen och vid multiplar av denna, eftersom systemet för dessa frekvenser inte har bättre
PSRRCL än -5 dB.

Insvängningstiderna för hela systemet är precis på gränsen, eller något sämre, kring 16 ns och
har visat sig vara känsliga för temperatur och processvariationer. Orsaken till det är inte helt
utredd, men tydligt är att det är försämrade prestanda för förstärkare EXT som orsakar de
långa insvängingstiderna. Kompenseringen för temperatur- och process-variationer bygger på
att den andra polens frekvens är proportionell mot gm7. Denna proportionalitet har inte visat
sig speciellt tydligt under simuleringarna. Detta kan vara en trolig orsak till att det inte
fungerar som tänkt i alla processhörn. Eftersom ingen noggrannare undersökning har gjorts av
detta är det svårt att säga med säkerhet.

Förstärkarnas bandbredder och fasmarginaler är också på gränsen. Dessa prestanda är dock
möjliga att påverka utifrån genom biaskretsarna.

Det integrerade bruset är ungefär 120 uV, vilket är lägre än de specificerade LSB/4 = 183 uV.

Effektförbrukningen består till största delen av effektförbrukningen i delsystem CM.
Ansträngningar har gjorts för att hålla den så låg som möjligt, men då insvängningstiden ide-
alt sett begränsas av storleken på kapacitanserna CC och CM, som behövs för att erhålla rim-
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liga brusnivåer, är det svårt att sänka effektförbrukningen utan att antingen försämra
brusprestanda eller snabbheten för systemet.

7.2 Förbättringsförslag och förslag till vidare arbete
Det finns en hel del arbete som inte är gjort än, och som skulle vara intressant att utföra för att
kunna bedöma hur prestanda för referensgenereringskretsen påverkar prestanda för hela A/D-
omvandlaren. Detta består bl.a i att mäta på den färdiga A/D-omvandlaren för att se om
simuleringar verkar stämma med verkliga prestanda, och vilka prestanda som verkligen upp-
nås med det implementerade systemet.

För att få en bättre kunskap om hur matchningsfel i resistansstegarna påverkar hela systemets
prestanda kunde det vara bra att försöka modellera hur avvikelser i resistansvärde hos olika
resistorer (RE) påverkar komparatorns beslut. Ingen noggrannare undersökning av detta har
gjorts under detta arbete, utan de resistansstegar som är implementerade är byggda enligt
samma princip som på tidigare SAADC-chip.

Vid implementering av komponenter på kisel finns en osäkerhet i form av att prestanda påver-
kas av parasitiska kapacitanser och resistanser i kretsen. Kretsarna blir långsammare, instabi-
lare och störningskänsligare i den fysiska implementeringen än vad de är som kretsschema i
schemaeditorn. Därför kan man så här i efterhand säga att större marginaler borde tagits till
vid val av komponentvärden i de implementerade förstärkarna och i referensgenereringskret-
sen. Kapacitansen CC kanske borde gjorts lite större för att få bättre brusprestanda, resis-
tanserna i resistansstegarna borde gjorts lite mindre för att få en bättre snabbhet, samtidigt
som man initialt kanske ska konstruera för 80 graders fasmarginal för att tillslut erhålla
omkring 75 grader med alla parasitiska kapacitanser som påverkar polernas frekvens. Dessa
förändringar skulle göra systemet stabilare och mindre brusigt, samtidigt som snabbheten blir
på gränsen. Följden av dessa ändringar blir bl.a. att en större ström måste dras i resistansstege
CM, vilket leder till en högre effektförbrukning, samt att kapacitanserna skulle kräva större
chiparea.

En annan sak som inte hanns med var att nogrannt undersöka vad det är i förstärkarna som gör
att bandbredden sjunker så kraftigt vid process- och temperatur- variationer. Inte heller fick vi
under arbetets gång någon bra uppfattning om vad som påverkar den andra polen i
förstärkarna. Eftersom det är den andra och tredje polen som sätter gränsen för hur bredban-
diga förstärkarna kan göras med bibehållen fasmarginal skulle kunskap på det området vara
mycket värdefull. En ny konstruktion av förstärkare EXT är troligen hursomhelst önskvärd för
att få bättre PSRR och snabbhet. Intressant vid ett sådant arbete skulle kunna vara att prova en
enstegsförstärkare. Om en enstegsförstärkare kunde implementeras med tillräcklig förstärkn-
ing skulle t.ex. en av matningsspänningsstörningarnas vägar in i systemet helt försvinna.
Exempel på två förstärkartyper som skulle kunna vara intressanta, men som bara behandlats
mycket översiktligt i detta arbete är “Telescopic OP” och “Folded cascode OTA”. En
förutsättning för att dessa ska kunna användas är att DC-punkterna kan lösas på något bra sätt
och att DC-förstärkningen kan göras tillräckligt hög för att få bra PSRR. Effektförbrukningen
för delsystem EXT är en ganska liten del av hela systemets effektförbrukning, så det borde
inte göra något om förstärkaren i sig drar lite mer ström.
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9 Beteckningar och definitioner
9.1 Använda beteckningar
A0 Ett systems förstärkning för låga frekvenser

ADC Analog to digital converter, den engelska förkortningen för A/D-omvandlare

ADM Förstärkningen av differentiella signaler (i t.ex. ett diffsteg)

ACM Förstärkningen av "common-mode"-signaler, som är lika på båda ingångarna

AV(s) Den frekvensberoende signalförstärkningen (råförstärkningen) hos förstärkaren

AV_CL(s) Den frekvensberoende signalförstärkningen för en återkopplad förstärkare

CMOS Complementary Metal Oxide Semiconductor

COX Oxidkapacitans per gate-area-enhet

DAC Digital to analog converter, den engelska förkortningen för D/A-omvandlare

fS Samplingsfrekvens

Ett systems fasmarginal. Ett mått på systemets stabilitet.

fU Unity-gain frekvens, frekvensen där ett systems förstärkning, AV = 1 (0 dB)

gds Transistorns utkonduktans i arbetspunkten (för små signaler).

gm Transistorns transkonduktans i arbetspunkten.

k Boltzmanns konstant, k = 1.321 pJ/K.

LSB Least significant bit

MSB Most significant bit

SAADC Successive approximation analog to digital converter.

SAR Succesiv approximations register, register som sparar värdet för omvandlade bitar

SNR Signal-brus-förhållande.

OP Operational amplifier. Spänning-till-spännings-förstärkare AV = Uut / Uin.

OTA Operational transconductance amplifier. A = gm = Iut / Uin

PSAADC Parallell Successive approximation analog to digital converter.

PSRR Power Supply Rejection Ratio.

RB Ett externt motstånd som används för att stabilisera biaskretsen.

RC Ett motstånd på chipet som används vid lead-kompensering.

rds Transistorns resistans i arbetspunkten. rds = 1 / gds

T Temperatur i Kelvin-grader.

ϕm
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Laddningsmobiliteten för negativa respektive positiva laddningsbärare.

VA - VP Potentialerna i olika noder i resistansstegen

VLSB VREF / 2N, där N är A/D-omvandlarens upplösning.

VQ Kvantiseringsfelet i volt

VREF Referensspänningens maximala amplitud.

9.2 Definitioner och prestandamått
CMRR = 20 log(ADM / ACM) (9.1)

PSRR = 20 log(AV_OL / ADD_OL) (9.2)

PSRRCL = 20 log(ADD_CL) (9.3)

SNR = 10 log( Vrms_signal / Vrms_brus ) (9.4)

µN µP,
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