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Sammanfattning 
Abstract 
This study investigated the possibility of implementing three standards, Transistion Minimized 
Differential Signaling (TMDS) and two versions of Stub Series Terminated Logic (SSTL), for inter-
chip communication in a specific manufacturing process. The two SSTL standards were 
implemented in one transceiver system while TMDS was implemented in a separate system. The 
evaluation was done with Spice simulations on schematic level with some parasitic capacitance and 
resistance. The idea was to investigate the possibility of implementing these standards and get an 
idea of eventual shortcomings. In order to create models as a basis for evaluation, simulation 
environments with models for circuit board and packages were created and transmitters and 
receivers were designed. During verification, variations in the process and different conditions as 
temperature and voltages were considered. Some simplifications were made. All resistors have 
been assumed ideal and so have bias currents and bias voltages. Further more, parasitics from 
wires and other objects were missing due to the fact that the netlists came from electrical design 
and were not extracted from layout. The results showed that it is possible to implement SSTL in the 
desired semiconductor process. And so is the TMDS receiver. However some questions about the 
TMDS transmitter remain. Firstly, I see no theoretical possibility to get as short rise and fall time, 
with the specified load, as stated in the standard. Secondly, the opening in the eye diagram is large 
and has a good margin but when designing a TMDS transmitter one has to be careful in order to 
avoid overshoot. Apart from that, package and circuitboard has to be chosen so that they do not 
limit the system.  
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Sammanfattning 

Den här rapporten undersöker möjligheten att implementera tre 
standarder för kommunikation mellan chip i en utvald tillverknings-
process. Två varianter av Stub Series Terminated Logic (SSTL) ska 
implementeras i ett sändar- och mottagarpar medan Transition 
Minimized Differential Signaling (TMDS) ska implementeras i ett 
separat par. Utvärderingen görs med simuleringar på schemanivå med 
tillägg av några parasitiska kapacitanser och resistanser. Simulerings-
verktyget som används är ELDO. ELDO är en variant av Hspice. 
Tanken är att undersöka om det är möjligt att med tillverknings-
processen implementera strukturerna samt skapa en uppfattning om 
eventuella svagheter. 

Genom att skapa en simuleringsmiljö samt designa sändare och 
mottagare erhålls modeller som ligger till grund för utvärderingen. 
Verifieringen av systemen tar hänsyn till processvariationer samt olika 
förhållanden som temperatur och spänningar. 

Vissa förenklingar har gjorts. Bland annat har samtliga resistanser 
antagits vara ideala, lika så biasströmmar och biasspänningar. 
Dessutom saknas parasiter från bland annat ledare eftersom 
simuleringarna har utförts med nätlistor från schema och inte med 
nätlistor extraherade från layout. 

Slutsimuleringarna visar att det är fullt möjligt att implementera SSTL 
i den önskade tillverkningsprocessen. Även TMDS-mottagaren går att 
implementera utan problem och sändaren skapar entydiga signaler 
med god marginal. Dock finns det några reservationer för TMDS-
sändaren. För det första ser jag ingen teoretisk möjlighet att uppfylla 
kraven på stig- och falltid för TMDS-sändaren, med angiven last. För 
det andra är överslängarna hos utsignalen på gränsen till för stora och 
måste begränsas. Dessutom måste kapsel och mönsterkort anpassas 
efter standarden i TMDS-fallet. 
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1 Inledning 

Den här rapporten presenterar ett examensarbete gjort på uppdrag av 
SiCon AB och är en del av utbildningsprogrammet Teknisk Fysik och 
Elektroteknik vid Linköpings Universitet. Examensarbetet är knutet 
till avdelningen Elektroniska komponenter på Institutionen för 
Systemteknik (ISY). SiCon AB är ett konsultföretag inom design av 
integrerade kretsar specialiserat på chip för blandade signaler. Det här 
arbetet är en del i utvecklingen av ett chip för hantering av video-
signaler. Två ingångspaddar och två utgångspaddar undersöks om de 
är möjliga att implementera i en CMOS-process. Paddarna följer 
standarder för digital kommunikation mellan chip. 

1.1 Bakgrund 

Utvecklingen av integrerade kretsar har sedan 1965 följt Moores lag 
som förutsade att chipens prestanda1 dubbleras var artonde månad. 
Hastigheten med vilken data behandlas på chip har ökat i rask takt 
medan kommunikationen mellan chip inte genomgått samma utveck-
ling. Idag sitter begränsningen till stor del i informationsutbytet 
mellan kretsarna och inte så mycket i behandlandet av data på själva 
chipen. I och med att kommunikationen mellan kretsarna blivit en 
flaskhals har intresset och behovet för kommunikationen mellan dem 
också ökat. 

I vissa fall överförs informationen analogt även om både sändarchip 
och mottagarchip behandlar signalen digitalt. Ett exempel där den här 
typen av överföring är vanlig är kommunikation mellan grafikenhet 
och platta skärmar. Till exempel kommunikation till LC-skärmar, 
TFT-skärmar eller plasmaskärmar. Mottagarchipet är digitalt och 
grafikenheten har en digital kärna varför systemet kräver digital- till 
analog-omvandlare och analog- till digital-omvandlare (DA- och AD-
omvandlare). DA- och AD-omvandlare är inte perfekta omvandlare, 
utan tillför störningar till signalen. Dessutom förbrukar de mycket 
effekt och är utrymmeskrävande varför de är en stor kostnad i 
systemet. 

                                           
1 I det här fallet datadensitet 
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För att nå höga bithastigheter vid digital signalöverföring finns flera 
tillvägagångssätt. Ett sätt är att öka antalet ledare, d.v.s. införa 
parallellitet. Snabba digitala system utnyttjar ofta parallellism. På så 
sätt kan informationshastigheten i varje ledare hållas nere samtidigt 
som den totala informationsmängden ökar. Tyvärr har parallella 
system vissa nackdelar. Bussar med större antal ledare kräver fler an-
slutningar till chipet, benantalet på kapslarna ökar vilket innebär högre 
kostnader och i vissa fall även sämre prestanda.  

Ett annat sätt att öka överföringshastigheten är att sända informationen 
differentiellt. Ett differentiellt system är mindre känsligt för varia-
tioner i matningsspänning och yttre påverkningar eftersom informa-
tionen sänds som differensen mellan två närliggande ledare. En 
konstant ström fördelas mellan ledningarna till mottagaren vilket ökar 
kontrollen över strömmarna i systemet och risken för störningar via 
jordplan minskar. Systemet blir robustare och mindre marginaler 
behövs vilket i sin tur ger utrymme för ökad hastighet. Dock finns 
motsvarande nackdelar för differentiella system som för stora 
parallella system, de kräver fler ledare. 

Metoderna att överföra data har olika fördelar och nackdelar som kan 
vara besvärliga att kombinera. För varje användningsområde gäller det 
att finna en lösning som är praktiskt genomförbar och som uppfyller 
kraven. I den här rapporten ska vi titta närmare på tre standarder som 
använder olika tekniker för överföring av data mellan chip. 

1.2 Syfte 

Syftet med det här examensarbetet är att undersöka hur tre standarder 
för kommunikation mellan chip kan implementeras i en 0,15 µm till-
verkningsprocess för CMOS-teknik. De tre standarderna är Transition 
Minimized Differential Signaling (TMDS) samt två varianter av Stub 
Series Terminated Logic (SSTL). De två varianterna av SSTL ska 
undersökas om de går att implementera i en gemensam sändarpad och 
en mottagarpad, d.v.s. i ett och samma sändar-mottagarpar. Sändar-
mottagarparet ska anpassas för datakommunikation med data-
hastigheter upp till och med 266 Mbits/s. TMDS ska undersökas för 
ett separat sändar-mottagarpar som ska klara av datahastigheter upp 
till och med 1,6 Gbits/s. Designen av TMDS-mottagaren ska utgå från 
en av SiCon AB tidigare använd mottagare. Båda sändar-mottagar-
paren ska vara anpassade för överföring över kopparledning och till 
50 Ω-system. 
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En simuleringsmiljö ska tas fram för chip i TQFP-kapsel. Förutom 
kapselmodellen ska även modeller för överspänningsskydd ingå. 
Designen ska göras på transistornivå och utvärdering av resultat ska 
göras med simuleringsverktyget ELDO. 

1.3 Tillvägagångssätt 

Projektets gång har varit i stort sett som det beskrivs nedan men med 
iterativa inslag. 

Första steget var att läsa in sig på standarderna och ta fram ett 
lösningsförslag. Utifrån förslaget studerades de ingående delarnas 
teorier och design på transistornivå påbörjades. Parallellt med 
designen studerades även halvledarprocessens parametrar för att se 
lösningarnas egenskaper och begränsningar. 

För att kunna testa lösningarna behövdes en testbänk. Idéer om test-
bänkens utförande söktes framför allt i artiklar och produktblad. 

Efter teoristudierna följde simuleringar. Det största arbetet lades på 
simuleringarna eftersom dessa ger en bättre bild av prestanda än de 
överslagsräkningar som utfördes under teoristudierna. De teoretiska 
beräkningarna bidrog med fingervisningar om komponenters storlekar 
och deras förhållande till varandra. Främst var beräkningarna god 
vägledning i förståelsen hur de olika delarna hänger samman och till 
stor hjälp vid justeringar av designen. 

Både designarbetet och simuleringarna har utförts separat för de båda 
sändar- och mottagarparen, så även utvärderingen av uppnådd pre-
standa. Sist har en rapportering över projektet gjorts där förutsätt-
ningar och resultaten presenteras för de två lösningarna samt en kort 
diskussion av resultaten och möjligheter till fortsatt arbete. 
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2 Introduktion 

Detta kapitel syftar till att introducera de tre standarderna, begreppet 
pad och tillverkningsprocessen. Först förklaras lite kort vad som 
menas med en pad och vad en sån består av. Därefter följer en för-
klaring hur standarderna är uppbyggda, vilka krav de ställer och en 
kort ansats till undersökningen. För att komplettera bilden av förut-
sättningarna för det här arbetet avslutas kapitlet med en kort genom-
gång av tillverkningsprocessen. 

2.1 Vad är en pad? 

Vad är det egentligen som ska undersökas i det här arbetet? Kisel-
biten, chipet, måste ha ett gränssnitt till omvärlden för att kunna 
kommunicera med annan elektronik. Kopplingen görs ofta2 i två steg. 
Den integrerade kretsen monteras i en kapsel som i sin tur monteras på 
ett mönsterkort i apparaten chipet ska sitta i. Kapseln ansluts elektriskt 
till chipet via en struktur på den integrerade kretsen som kallas just 
pad. 

En pad innehåller en kontaktyta, i den här rapporten kallad padyta. 
Det är ett område med naken metall som möjliggör elektrisk anslut-
ning. En pad kan även innehålla ett överspänningsskydd för att skydda 
chipet mot för stora elektriska urladdningar. Att skydda chipen är 
extra viktigt när processerna krymper och dimensionerna blir mindre. 
Förutom padyta och överspänningsskydd kan en pad även innehålla 
förstärkare. Paddarna i det här examensarbetet har förstärkare och 
största delen av utvärderingen fokuseras på just förstärkarna. 

2.2 Stub Series Terminated Logic 

2.2.1 Standardens syfte 
SSTL är en flexibel standard som är framtagen av standardiserings-
organisationen Jedec Solid state Technology Association och är tänkt 

                                           
2 Chipet kan även monteras direkt utan kapsel.  
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som en enkel uppgradering av LVTTL. Standarden är optimerad och 
främst utformad för höghastighetsbussar lämpade för kommunikation 
mellan beräknande enhet och primärminne. I ett utförande kan SSTL 
användas vid kommunikation till minnen av typen DDR DRAM. 
Detta minne är idag en intressant minnestyp för PC-tillverkare. 

Minnen är utrymmeskrävande och inom halvledarsammanhang 
betyder större yta högre kostnader. Dubbelt så stor yta innebär mer än 
dubbelt så stora kostnader3. Det kan därför vara lönsamt att lägga 
minnet på ett separat chip eller när stora minnen krävs, dela upp 
minnet på flera chip. Minnesbussen förgrenas då till minneschipen via 
korta ledningsstumpar (stubs). För att isolera bussen från reflexioner i 
ledningsstumparna utnyttjar standarden extern terminering. Förutom 
att den externa termineringsresistansen minskar reflexioner minskar 
den dessutom effektförbrukningen på chip då strömmen till 
mottagaren aldrig går genom själva chipet. 

2.2.2 Karakteristiska drag 
SSTL finns i två versioner, SSTL_2 [1] och SSTL_3 [2]. Den 
huvudsakliga skillnaden mellan dessa är att SSTL_2 är utformad för 
matningsspänningen 2,5 V medan SSTL_3 är utformad för 
matningsspänningen 3,3 V. För att förenkla skrivandet kommer 
förkortningen SSTL användas i den här rapporten när man syftar till 
både SSTL_2 och SSTL_3. 

Båda standarderna är i sin tur uppdelade i två klasser. Gemensamt för 
de båda klasserna är serieresistansen Rs, se Figur 2.1. Den ska dämpa 
reflexionerna som uppstår vid mottagaren. Det som skiljer klasserna åt 
är att Klass I har terminering endast på mottagarsidan medan Klass II 
är terminerad på både sändarsidan och mottagarsidan. För att en 
sändare skall klassas som en godkänd SSTL-sändare måste den 
uppfylla minst en av dessa klasser. Här söks en lösning som uppfyller 
båda klasserna. 

                                           
3 Yielden minskar då chipets yta ökar. 
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Figur 2.1. a) SSTL Klass I och b) SSTL Klass II. 

SSTL-system använder i sändaren en strömdrivare med enkel4 utgång. 
Strömdrivaren genererar en ström som på mottagarsidan leds via en 
termineringsresistans (Rt2) till en termineringsspänning (Vtt). Termi-
neringsspänningen ska ha samma potential som referensspänningen 
Vref vars potential är ungefär halva matningsspänningen. Beroende på 
storleken och riktningen på strömmen genom termineringsresistansen 
kommer potentialen i noden Vin att vara högre eller lägre än 
referensspänningens potential. Skillnaden mellan Vin och Vref tolkas 
i mottagaren som en etta eller en nolla. 

En standard utformad på det här sättet saknar bestämda spännings-
nivåer för de logiska tillstånden. Nivåerna blir istället beroende av 
bland annat matningsspänningar, termineringsspänningen och ref-
erensspänningen. För att säkerställa att de logiska värdena uppfylls 
definieras två relativa nivåer, en DC-nivå och en AC-nivå. AC-nivån 
bestämmer vid vilken spänning eventuella tidskrav skall vara mötta 
och DC-nivån anger vid vilken nivå mottagaren skall tolka signalen 
som ett bestämt logiskt värde. När en insignal till mottagaren har 
passerat gränsen för det logiska värdet, DC-nivån, får den inte passera 
den gränsen igen förrän nästa bit, men den tillåts svänga kring AC-
nivån (se Figur 2.2). På så sätt kan små svängningar hos signalen 
tillåtas, samtidigt som informationen bevaras. 

                                           
4 Single ended 
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Vddq

VIH(ac)

VIH(dc)

Vref

VIL(dc)

VIL(ac)

Vss  

Figur 2.2. SSTL AC- och DC-nivåer. 

2.2.3 Krav och begränsningar 
Symbol Förklaring Min. 

(V) 
Typ. 
(V) 

Max. 
(V) 

Vdd Chipets 
matningsspänning 

Vddq   

Vddq Ut- och ingångens 
matningsspänning 

3,0 3,3 3,6 

Vref Referensspänning 1,3 1,5 1,7 

Vtt Termineringsspänning Vref – 
0,05 

Vref Vref + 
0,05 

VIH(dc) Logisk hög ingång, dc Vref + 
0,20 

 Vddq + 
0,30 

VIL(dc) Logisk låg ingång, dc -0,30  Vref – 
0,20 

VIH(ac) Logisk hög ingång, ac Vref + 
0,40 

  

VIL(ac) Logisk låg ingång, ac   Vref – 
0,40 

Tabell 1. SSTL_3 spänningsnivåer. 
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Symbol Förklaring Klass I Klass II Enhet 

Rt Termineringsresistans 50 25 Ω 

Rs Serieresistans 25 25 Ω 

∆ VIN Minsta inspänningen 
på ingången 

0,4 0,4 V 

IOH Minsta utgångsström 
hög 

-8 -16 mA 

IOL Minsta utgångsström 
låg 

8 16 mA 

Tabell 2. SSTL_3 begränsningar. 

Symbol Förklaring Min. 
(V) 

Typ. 
(V) 

Max. 
(V) 

Vdd Chipets 
matningsspänning 

Vddq   

Vddq Ut- och ingångens 
matningsspänning 

2,3 2,5 2,7 

Vref Referensspänning 1,15 1,25 1,35 

Vtt Termineringsspänning Vref – 
0,04 

Vref Vref + 
0,04 

VIH(dc) Logisk hög ingång, dc Vref + 
0,18 

 Vddq + 
0,30 

VIL(dc) Logisk låg ingång, dc -0,30  Vref – 
0,18 

VIH(ac) Logisk hög ingång, ac Vref + 
0,35 

  

VIL(ac) Logisk låg ingång, ac   Vref – 
0,35 

Tabell 3. SSTL_2 spänningsnivåer. 
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Symbol Förklaring Klass I Klass II Enhet 

Rt Termineringsresistans 50 25 Ω 

Rs Serieresistans 25 25 Ω 

∆ VIN Minsta inspänningen 
på ingången 

0,35 0,35 V 

IOH Minsta utgångsström 
hög 

-7,6 -15,2 mA 

IOL Minsta utgångsström 
låg 

7,6 15,2 mA 

Tabell 4. SSTL_2 begränsningar. 

I Tabell 2 och Tabell 4 anges termineringsresistansen Rt som den 
totala termineringen, d. v. s. Rt1 parallellt med Rt2. För Klass I, där 
endast Rt2 används5, är Rt lika med Rt2. Förutom det som anges i 
tabellerna ovan ska systemet kunna kommunicera med en bithastighet 
på 266 Mbits/s. 

Här bör det påpekas att i SSTL_2-dokumentet [1] är det markerat att 
en kapacitiv last skall finnas med vid nod Vin men storleken är inte 
angiven. Jag har valt att använda samma storlek på lasten för SSTL_2 
som för SSTL_3, d.v.s. 30 pF. 

Eftersom ett delmål är att undersöka möjligheterna att designa en sän-
dare och en mottagare som uppfyller kraven för både SSTL_2 och 
SSTL_3 i en och samma lösning, skulle det vara lämpligt att hitta den 
mest krävande tillämpningen och utifrån den ta fram ett lösnings-
förslag. Min bedömning är att strömdrivningsförmågan är en av-
görande faktor om sändaren skall kunna överföra signaler till 
mottagaren. Därför används strömdrivningsförmågan som utgångs-
punkt för att finna tillämpningen som ställer störst krav på sändaren. 

Utgångstransistorerna kommer att hamna i linjära området där de i 
princip kan ses som spänningsstyrda resistorer ([3], [4], [5]) där låg 
resistans motsvarar hårda krav och stora transistorer. Tabell 5 och 
Tabell 6 är hämtad från [1] respektive [2] där kan vi se att fallet låg 
matningsspänning tillsammans med Klass II-tillämpning ställer 

                                           
5 Rt1 kan även ses som oändlig. 
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hårdast krav. Hädanefter kommer endast sändare av typen SSTL_2 
Klass II med matningsspänningen 2,5 V att studeras och designas. 
SSTL_3 och Klass I tillämpningar kommer endast att simuleras för att 
verifiera prestanda. 

Klass 
I (Ω) 

Klass 
I (Ω) 

Klass 
I (Ω) 

Klass 
II (Ω) 

Klass 
II (Ω) 

Klass 
II (Ω) 

Symbol 

Vddq 
2,3 V 

Vddq 
2,5 V 

Vddq 
2,7 V 

Vddq 
2,3 V 

Vddq 
2,5 V 

Vddq 
2,7 V 

ROHmax 71,1 89,5 97,4 23,0 32,2 36,2 

ROLmax 71,1 89,5 97,4 23,0 32,2 36,2 

Tabell 5. Maximal utgångsresistans för SSTL_2. 

Klass 
I (Ω) 

Klass 
I (Ω) 

Klass 
I (Ω) 

Klass 
II (Ω) 

Klass 
II (Ω) 

Klass 
II (Ω) 

Symbol 

Vddq 
2,3 V 

Vddq 
2,5 V 

Vddq 
2,7 V 

Vddq 
2,3 V 

Vddq 
2,5 V 

Vddq 
2,7 V 

ROHmax 137,5 150,0 162,5 56,25 62,50 68,75 

ROLmax 87,50 112,5 137,5 31,25 43,75 56,25 

Tabell 6. Maximal utgångsresistans för SSTL_3. 

Mottagaren ska ha en upplösning så att den kan detektera och anta 
korrekt logiskt värde för signaler som svänger med små utslag runt 
referensspänningen Vref. Mottagaren måste åtminstone detektera sig-
naler som svänger med utslag som anges för dc-nivåerna. Det betyder 
att en mottagare tänkt för standarden SSTL_2 skall kunna detektera 
0,18 V:s spänningsdifferens mellan ingången och referensspänningen. 

2.3 Transition Minimized Differential Signaling 

2.3.1 Standardens syfte 
Transition Minimized Differential Signaling (TMDS) är utvecklad av 
Silicon Image, Inc och är en standard utformad för överföring av data 
utan AD/DA-omvandling till platta skärmar över kopparledning eller 
via en optisk länk. Standarden omfattar mer än endast drivförmåga 
och spänningsnivåer för sändaren och mottagaren. Den omfattar hela 
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kedjan från hur 24 parallella bitar färg, 6 kontrollbitar och klocka 
kodas om och sänds över fyra seriella höghastighetskanaler, till hur 
det seriella datat konverteras tillbaka till sitt ursprungliga parallella 
tillstånd igen i mottagaren. Hela flödet är för stort för det här ex-
amensarbetet och därför studeras endast den seriella dataöverföringen 
över kopparledning. 

Många idag existerande system för digital överföring till platta 
skärmar använder enkla parallella system. Med högre krav på bild-
kvalitet och upplösning begränsas parallella system av sin storlek och 
risken för störningar i överföringen. Dessa problem reducerar TMDS 
genom att koda om informationen och sända datat seriellt i tre stycken 
differentiella höghastighetskanaler med en separat klockkanal. TMDS 
är tänkt att användas till portabla tillämpningar där låg effektförbruk-
ning är viktig. För att minska effektförbrukningen kodas datat och 
sänds med reducerat spänningssving. 

2.3.2 Karakteristiska drag 
Ett typiskt schema över en sändare och mottagare för ett TMDS-
system visas i Figur 2.3. Sändaren är en differentiell strömdrivare som 
kräver termineringsresistanser på mottagarsidan. Terminerings-
resistanserna ska vara integrerade i mottagarkretsen och såväl termine-
ringsresistanserna som sändarens strömdrivningsförmåga ska vara 
externt justerbar. Men på grund av begränsad tid för examensarbetet 
och eftersom syftet är att undersöka möjligheten att göra ett 
fungerande system anpassat till 50 Ω har dessa styrkretsar (se Figur 
2.3) utelämnats. Termineringsresistanserna behandlas därför som två 
fasta resistanser. 



 22 

Term.

Bias

Sändare

MottagareD D
_

 

Figur 2.3. Schematisk bild över TMDS-system. 

Sändaren tar data och konverterar bitarna till differentiella strömmar 
genom att fördela en konstant ström mellan de två utgångarna. När 
olika strömmar flyter genom termineringsresistanserna på mottagar-
sidan skapas en spänningsdifferens mellan mottagarens ingångar. 
Denna differens förstärks i mottagaren och konverteras tillbaka till 
databitar igen. 

Genom att justera den totala strömmen kan man variera den undre 
gränsen för spänningssvinget och på så sätt kontrollera en del av 
effektförbrukningen och anpassa den till den aktuella tillämpningen, 
se Figur 2.4. Till exempel kan man välja mindre spänningssving i 
system med mindre störningar, till exempel system med korta ledare. 
Strömmens storlek väljs via en extern resistans, Rext_sving, och valet 
av storleken på spänningssvinget blir en avvägning mellan effekt-
förbrukning och kravet på signalintegritet. Som redan nämnts kommer 
användandet av Rext_sving inte att undersökas i den här rapporten 
utan strömmen antas vara justerbar. Den övre nivån för spännings-
svinget bestäms av matningsspänningen.  
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Vsving

Vddr

Rext_swing

 

Figur 2.4. Spänningsnivåer för en utgång där den övre nivån bestäms 
av mottagarens matningsspänning och den undre av terminerings-
resistansen och strömmen. 

2.3.3 Krav och begränsningar 
Symbol Parameter Min. Typ. Max. Enhet 

Vdds Matningsspänning 
sändare 

3,135 3,300 3,465 V 

Vddm Matningsspänning 3,135 3,300 3,465 V 

I Utgångsström 2 10 12 mA 

Vsving Spänningssving, en 
ledare 

100 500 - mA 

Rt Terminerings-
resistans 

45 50 55 Ω 

tstig&fall Maximal stig- och 
falltid, CL = 5 pF 

- - 500 ps 

Icct Strömförbrukning 
sändare, 65 MHz 

- - 62 mA 

Iccr Strömförbrukning 
mottagare, 65 MHz 

- - 90 mA 

Tabell 7. TMDS begränsningar. 

Målet är att designa en sändare och en mottagare som klarar av bit-
hastigheter upp till och med 1,6 Gbits/s och uppfyller kraven för 
TMDS som standarden presenteras i [6]. För utvärderingen av TMDS-
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mottagaren ska som utgångspunkt användas en på SiCon AB tidigare 
använd arkitektur för differentiell mottagare, se Kapitel 3.9. 

Standarden anger att tillåtna strömmar är från 2 mA upp till och med 
12 mA. Eftersom ett 50 Ω-system ska undersökas och den minsta till-
låtna strömmen är 2 mA ställs kravet att mottagaren ska kunna 
detektera insignaler med ett spänningssving ner till 100 mV i vardera 
ledare. 

För att garantera att mottagaren tolkar signalen rätt måste signalerna 
ha en viss form, d.v.s. branta övergångar och begränsat med stör-
ningar. Sändaren måste skapa signaler med tillräckligt korta stig- och 
falltider men med begränsade överslängar (”over-shoot”) och ring-
ningar (”ringings”). För att ett system ska uppfylla dessa krav måste 
signalerna uppfylla ögondiagram (se [6] eller Kapitel 5.4.2). Ett ögon-
diagram är ett diagram där tidsaxeln är ’ihopvikt’ så att hela signalen 
hamnar - till exempel - inom en klockperiod. På så sätt kan man 
smidigt se trender och avvikelser för signalens övergång mellan till-
stånden. Ett annat sätt att ställa krav på sändaren är att kräva maximalt 
tillåtna stig- och falltider för en specifik last. TMDS-standarden kräver 
maximal stig- och falltid på 0,5 ns när sändaren är lastad med 5 pF 
mellan utgångarna. Stig- och falltiderna definieras som tiden för sig-
nalen att stiga eller sjunka mellan 20 % och 80 %. 

2.4 Tillverkningsprocessen 

Tillverkningsprocessen är UMC:s 0,15 µm CMOS halvledarprocess 
med ett polylager och sju metallager. Den är en så kallad nwell-
process där utgångsmaterialet är av p-typ. Det finns två uppsättningar 
av transistorer, en för matningsspänningen 3,3 V och en för 1,5 V. 
Eftersom både SSTL och TMDS används vid högre matnings-
spänningar än 1,5 V kommer endast 3,3 V transistorer att användas. 

För 3,3 V transistorer är den minsta kanalbredden 0,34 µm och minsta 
kanallängd 0,18 µm. Den minsta kanallängden har undvikits för att 
minska risken för kortkanalseffekter. I stället har dubbla minsta kanal-
längden [7] använts som nedre gräns. För att minska paddarnas yta 
och erhålla snabbast möjliga lösning har denna tumregel använts i så 
stor utsträckning som möjligt. 

Tröskelspänningarna och de parasitiska kapacitanserna var angivna i 
processdokumentationen. Övriga värden fick simuleras eller räknas 
fram. All data för att beräkna ww1 och ww2 fanns i process-
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dokumenten och kunde lätt beräknas. Figur 2.5 visar vad som menas 
med ww1 och ww2. Övriga värden fick uppskattas utifrån simule-
ringar. Tillvägagångssättet beskrivs i Appendix A och resultatet pre-
senteras i Tabell 8. 

ww1ww1

ww2ww2

GateDrain Source

 

Figur 2.5. Parametrarna ww1 och ww2. 
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Sym. & 
Param. 

Min. Typ. Max. Enhet 

Cox. 
Kapacitans 
över gate-oxid, 
area 

448,4 493,3 548,1 1E-5 
pF/µm2 

Coxp. 
Kapacitans 
över gate-oxid, 
kanter 

14,01 14,46 14,92 1E-5 
nF/µm 

Vtn. Tröskel-
spänn. NMOS 

0,55 0,65 0,75 V 

Vtp. Tröskel-
spänn. PMOS 

0,60 0,70 0,80 V 

µn. Mobilitet 
NMOS 

2,558E10 
(Vgs=1,1V) 

1,908E10 
(Vgs=1,7V) 

1,260E10 
(Vgs=3,0V) 

µm2/Vs 

µp. Mobilitet 
PMOS 

0,688E10 
(Vgs=0,9V) 

0,668E10 
(Vgs=1,7V) 

0,530E10 
(Vgs=3,0V) 

µm2/Vs 

λn.Kanallängds
-modulation, 
NMOS 

0,160E-4 
(Vgs=1,3V) 

0,320E-4 
(Vgs=1,7V) 

1,110E-4 
(Vgs=2,9V) 

V-1 

λp.Kanallängds
-modulation, 
PMOS 

0,530E-4 
(Vgs=1,3V) 

0,780E-4 
(Vgs=1,7V) 

1,170E-4 
(Vgs=2,9V) 

V-1 

ww1. Avstånd 
gate/centrum 
av kontakt 

0,28 - - µm 

ww2. Minsta 
längd på drain 
och source 

0,56 - - µm 

Tabell 8. Processberoende parametrar. 
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3 Teori 

Föregående kapitel sammanfattade vad som ska undersökas och under 
vilka förutsättningar. Teoriavsnittet syftar till att presentera teorier och 
modeller för att undersöka vilka möjligheter och begränsningar de in-
gående komponenterna kommer att ha. 

3.1 Kopplingen RC-fördröjning och stig- och falltid 

Standarderna använder lite olika tekniker för att förmedla signaler från 
sändare till mottagare. SSTL använder en sändare som driver ström 
både vid urladdning och vid uppladdning av ingångsnoden till 
mottagaren. TMDS-sändaren däremot driver en ström vid urladdning 
medan uppladdningen sker via en resistans. För att beskriva 
laddningsförloppet av ingångsnoden kan man använda lite olika 
begrepp, bland annat RC-fördröjning samt stig- och falltid. För SSTL 
kan man inte prata om RC-fördröjning eftersom laddningsförloppet 
består av olika faser som kombinerar både linjär förändring av 
spänningen och exponentiell förändring. För TMDS däremot gäller 
RC-fördröjning eftersom sändaren är högohmig och ingångsnoden till 
mottagaren laddas upp och ur via en resistans. Förloppet är exponen-
tiellt. 

Med stig- och falltid menas tiden för signalen att gå från till exempel 
20 % av slutvärdet till 80 %. Det här måttet är oberoende av signalens 
utseende. Förloppet kan vara exponentiellt eller linjär. Olika procent-
tal gäller vid olika tillfällen och det är viktigt att användaren är tydlig 
med vilka värden som menas. Ofta används 20 % till 80 % eller 10 % 
till 90 %.  

Ett RC-förlopp kan endast ske när en kapacitans laddas upp eller ur 
via en resistans. Ett sådant förlopp är exponentiellt och beskrivs med 
Ekvation (1). Med RC-fördröjning menas tiden från förloppets början 
till det att tiden t är lika stor som produkten av resistansen och kapa-
citansen, så att exponenten blir minus ett. 

(1) ( ) BeAtv RC
t

+⋅=
−

 

Vilket förhållande har då stig- och falltid till RC-fördröjning för ett 
RC-förlopp? Löses tiden ut i Ekvation (1) fås Ekvation (2). Stig- och 
falltiden kan då beskrivas med Ekvation (3) där x1 är den högre 
procentsatsen och x2 den lägre. För stigtiden från 20 % till 80 % 
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betyder det att den är 1,4 gånger längre än RC-fördröjningen. Vidare 
är RC-fördröjningen lika lång som stigtiden om den senare definieras 
som 27 % till 73 %. Det finns alltså en koppling mellan RC-fördröj-
ning och stig- och falltid och i de flesta fall är RC-fördröjningen 
kortare än stig- och falltiden. 

(2) ( )






 −

⋅−=
A

BtvRCt ln  

(3) ( ) ( )( )21 lnln xxRCtstig −=  

3.2 Mönsterkort 

De tre standarderna beskriver hur data ska sändas över kopparledning 
till mottagarchipet. Det enda krav SSTL och TMDS ställer på över-
föringsmediet är att det ska ha en väl definierad karakteristisk 
impedans. Om kopparen är i form av en kabel eller som en ledare på 
ett mönsterkort spelar inte så stor roll eftersom båda uppför sig och 
kan modelleras som en transmissionsledare (se Kapitel 3.4). För att få 
en uppfattning i vilken grad standarderna är anpassade till 50 Ω-
system kan modellen för transmissionsledarna tilldelas egenskapen 
fördröjning. Om sändare och mottagare inte är impedansmatchade till 
transmissionsledningen, studsar signalen och reflexioner uppstår. Om 
transmissionsledningen simuleras med en fördröjning underlättas 
upptäckten av eventuella reflexioner. 

3.3 Kapsel 

Det finns en vid mängd olika kapslar, bland annat Thin Quad Flat 
Pack (TQFP), Ball Grid Array (BGA), Land Grid Array (LGA), 
Leaded Chip Carrier (LCC), Dual In-line Package (DIP) och Small 
Out-line Package (SOP). För de olika kapselmodellerna kan chipet 
monteras på olika sätt, rättvänt eller upp och ner och anslutas med 
antingen bondtrådar, små metallkulor eller liknande. Men här ska 
endast en TQFP-kapsel studeras med chipet monterat med mönstret 
uppåt. 
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Figur 3.1. TQFP kapsel i genomskärning. 

En Thin Quad Flat Pack-kapsel är en kvadratisk kapsel med lika antal 
ben längs vardera kant. I kapseln förbinds själva kiselbiten (kallas 
även die, se Figur 3.1 ovan, [8]) elektriskt till kapseln med hjälp av 
tunna metalltrådar, så kallade bondtrådar. På chipet fästs bondtråden 
till metallytan i padden, padytan, med hjälp av värme och vibration. 
Bondtråden är skör och dess egenskaper påminner om en spoles och 
bör därför hållas så kort som möjligt. För att minska bondtrådens 
längd fästs andra änden av bondtråden till en ledare (lead) i kapseln. 
Denna ledare är en förlängning av kapselns ben och är en mer ideal 
signalledare än bondtråden och fungerar i stort som en transmissions-
ledare. 

Som redan nämnts påverkar kapseln signalen och lastar chipet. En 
enkel simuleringsmodell över kapsel med padyta visas i Figur 3.2 [8] 
nedan. Här är inverkan av bondtråden inkluderad i modellen för 
kapselns ben. Även padytan är inkluderad i kapselmodellen. An-
ledningen är att både kapsel och padyta är desamma för både in- och 
utgångar. 

Även spänningssättning av chipet måste göras via kapselns ben och 
bondtråd. Till matningsspänningen kan man använda en enklare 
modell [9]. Modellen består av en induktans för att modellera bond-
tråd och kapacitans för att modellera avkoppling på chip, se bland 
annat Figur 4.1 och Figur 4.2. 
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Figur 3.2. Simuleringsmodell av kapsel inklusive padytans 
kapacitans. 

3.4 Transmissionsledare 

Vad är en transmissionsledare? Vanligtvis ses en ledare som en bit 
koppar som utan fördröjning, eller på något annat sätt påverkar 
signalen, förmedlar signalen från sändaren till mottagaren. Tyvärr är 
det här synsättet endast giltigt för frekvenser relativt nära DC, d. v. s. 
när ledaren är mycket kortare än signalens våglängd. Vid höga 
frekvenser eller långa ledare måste signalen ses som en 
elektromagnetisk våg som breder ut sig i ledaren. En ledare som 
modellerar signalen som en elektromagnetisk våg kallas 
transmissionsledare. 

Z*dz

Y*dz

L*dz R*dz

Z*dz

Y*dz

Z*dz

Y*dz

Z*dz

Y*dz

G*dz C*dz Zo

Zin

A

 

Figur 3.3. Modell av transmissionsledning. 

Eftersom signalen i en transmissionsledare breder ut sig allteftersom 
anges storheterna per meter. Ett litet segment av transmissionsledaren 
kan modelleras med ett LRCG-nät enligt Figur 3.3. Där L är ledarens 
induktans per meter och representerar energin som lagras i det 
magnetiska fältet, R resistansen per meter representerar energiförluster 
från bland annat ”skin effect”, C kapacitansen per meter och 
modellerar energin som lagras i det elektriska fältet och G är konduk-
tansen vilket representerar ohmiska förluster i dielektrikat. 
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Ett sätt att beräkna impedansen hos en transmissionsledare [5] 
studeras en oändlig följd av sådana små segment. Ett segment väljs ut 
och segmenten till höger om det utvalda representeras med en im-
pedans Zo. En oändlig följd av segment studeras varför även punkten 
A, just till vänster om det utvalda segmentet, också ser impedansen 
Zo. Uttrycket blir Ekvation (4). 

(4) ( ) 0

0
00 1

||1
ZdzY

Z
dzZZ

dzY
dzZZ

⋅+
+⋅=








⋅
+⋅=  

Om det studerade segmentet är väldigt litet, så att dz går mot noll, kan 
Ekvation (4) binomial-utvecklas till första ordningen och resultatet 
kan skrivas om enligt Ekvation (5). 
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Löses Zo ut fås Ekvation (6) som för höga frekvenser blir Ekvation 
(7). 
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(7) 
C
LZ =0  

För höga frekvenser kan alltså en transmissionsledning ses som en 
frekvensoberoende impedans. Denna impedans som representerar 
transmissionsledningen kallas dess karakteristiska impedans. Men det 
här gäller endast för oändligt långa transmissionsledare eller ändliga 
ledare terminerade med en impedans motsvarande denna impedans. 
Vanligtvis är inte termineringen perfekt utan skiljer sig från den 
karakteristiska impedansen. Reflexioner uppstår då vid termineringen 
och de riskerar att förstöra informationen i signalen. Därför är det 
viktigt att terminera en transmissionsledare på ett så korrekt sätt som 
möjligt. 

3.5 Överspänningsskydd 

Tillverkningsprocessen som utvärderas tillåter strukturer med små 
dimensioner, ner till 0,15 µm. Oxidlagren är tunna och känsliga för 
genomslag. En samling laddningar som hoppar från ett finger, över till 
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chipet utan att du känner något, kan vara tillräckligt för att oxidskikt 
och annat ska brännas sönder. Chipet behöver skyddas. 

Överspänningsskydd fungerar så att det skyddar chipet genom att 
dämpa tillfälliga för höga eller för låga spänningar genom att kortsluta 
signalvägen till matningsspänningen respektive jord. Det kan göras 
med backspända dioder eller diodkopplade transistorer [4] som i den 
här rapporten kallas för överspänningsskydd, se Figur 3.4 a). Om 
strömmen genom ingången till chipet är liten kan man förbättra 
skyddet genom att använda serieresistanser, se Figur 3.4 b). Med 
serieresistanser dämpas strömspikarna till själva kretsen ytterligare. 
Här kallas sådana skydd för ESD-skydd. 

R1 R1

R1

R2 R3

R1

in ut in ut

Vdd Vdd

a) b)  

Figur 3.4. a) överspänningsskydd och b) ESD-skydd. 

3.6 ’Brake-before-make’ 

Utgångssteget i SSTL-sändaren är i princip en CMOS-inverterare. När 
en sådan slår om är båda transistorerna ledande under ett kortare tag 
och en strömspik flyter då från matningsspänningen till jord. Ström-
spiken kan störa systemet. För att undvika spikar i strömmen kan man 
tillföra en krets som ser till att ena transistorn slås av innan den andra 
aktiveras. En variant [10] visas i Figur 3.5 a) nedan. Den övre grenen, 
drvp, styr PMOS-transistorn medan den nedre, drvn, styr NMOS-
transistorn. Signalen drvp måste alltså vara hög innan drvn kan gå hög 
och drvn måste vara låg innan drvp kan gå låg. 
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Varje grind innebär en fördröjning av signalen och eftersom grenarna 
har olika antal grindar skiljer fördröjningen vid omslag från hög till 
låg och tvärtom. Om man vill underlätta designen och undvika 
obalans i fördröjningen samt kan acceptera att blocket är icke-
inverterande kan varianten som visas i Figur 3.5 b) användas istället. I 
den senare varianten är det lika antal grindar i båda grenarna och för-
dröjningen är lättare att kontrollera. En nackdel har den dock. Den 
innehåller olika grindar, en NOR-grind och en NAND-grind, med 
olika ingångskapacitans som kan skapa obalans. 

drvp

drvn

in

drvn_

drvp_
in

b)a)  

Figur 3.5. 'Brake-before-make'-block. a) inverterande och b) icke-
inverterande block. 

3.7 Differentialförstärkare 

En differentialförstärkare förstärker differensen mellan två signaler 
genom att fördela en konstant ström mellan två grenar. Hur strömmen 
fördelas mellan grenarna bestäms av differensen mellan insignalerna. 
Strömmarna leds genom identiska laster som kan vara antingen 
passiva, resistanser, eller utgöras av aktiva komponenter, transistorer 
(se Figur 3.6). I båda fallen skapas en komplementär utsignal från 
steget. 

Utsignalen från förstärkarsteget ska i sin tur driva en yttre last. I 
CMOS är det vanligast att lasten är kapacitiv. När ett förstärkarsteg 
ska driva en kapacitiv last måste strömmen genom steget vara till-
räckligt stor för att steget ska hinna med att ladda upp eller ur lasten. 
Storleken på strömmen begränsas av krav på effektförbrukning.  
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a) b)  

Figur 3.6. Differentialförstärkare med NMOS-ingångstransistorer. a) 
med aktiv last och b) med passiv last. 

Enligt [11] kan man uppskatta bandbredden där stegets förstärkning är 
lika med ett (unity gain bandwidth) och DC-förstärkningen för kretsen 
enligt Ekvation (8) respektive Ekvation (9). gm är transkonduktansen 
medan Clast och Rlast syftar till hela lasten.  

(8) 
last

m
u C

g
=ω  

(9) lastm RgA ⋅=  

Det finns ett övre tak hur stor produkten av bandbredd och förstärk-
ning kan bli för ett steg. Behövs större förstärkning kan man dela upp 
förstärkningen på flera steg. Om en kedja av identiska förstärkare 
designas för att nå högsta möjliga bandbredd för en given total för-
stärkning G, är det optimala antalet identiska förstärkare i kedjan givet 
av Ekvation (10) [3]. Det skulle betyda att för ca 5 gångers förstärk-
ning behövs 3 stycken förstärkarsteg för att uppnå högsta möjliga 
bandbredd. 

(10) ( )GN ln2 ⋅=  
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För att förstärkaren ska uppföra sig linjärt och bibehålla förstärk-
ningen måste man se till att förstärkarens transistorer förblir i mätt-
nadsområdet för alla tänkta insignaler. Man måste se till att för-
stärkarens ’common mode’-område (ingångs-CMR) är tillräckligt 
stort. Beroende på om lasten i förstärkarstegets grenar är aktiv eller 
passiv eller om förstärkarstegets ingångs-transistorer är av NMOS- 
eller PMOS-typ varierar förstärkarstegets ingångs-CMR. Till exempel 
har ett steg med ingångstransistorer av typen NMOS problem att 
behålla alla transistorer i mättnadsområdet för låga insignaler medan 
steg med ingångstransistorer av typen PMOS har problem med höga 
insignaler, se Figur 3.7. 

 

Figur 3.7. Område för insignaler där förstärkarens transistorer är i 
mättnadsområdet. D.v.s. förstärkarens ingångs-CMR. 

3.8 ’Wide-swing’-förstärkare 

Om området för insignalen är större än vad som är möjligt att täcka 
med ett vanligt differentialförstärkarsteg kan man använda sig av en så 
kallad ’wide-swing’-förstärkare, se Figur 3.8 och [12]. Den kombi-
nerar ett steg med ingångstransistorer av NMOS-typ med ett steg med 
ingångstransistorer av PMOS-typ så att hela det skuggade området i 
Figur 3.7 kan användas som aktivt insignalsområde. Beroende på 
insignalens DC-nivå är endast steget med PMOS-transistorer som 
ingångstransistorer, båda stegen eller steget med NMOS-transistorer 
aktivt. Strömmarna i differentialstegens grenar summeras till utgången 
via M6 och M12 till M7 samt M8 och M4 till M5. Strömmen i ut-
gångssteget (M5 och M7) varierar alltså mellan I och 2I. Det här gör 
att den totala förstärkningen varierar med insignalens DC-nivå, vilket 
försvårar att använda den i ett återkopplat system. Dessutom ökar 
effektförbrukningen jämfört med ett vanligt differentialförstärkarsteg. 
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Figur 3.8. 'Wide-swing'-förstärkarsteg. 

3.9 TMDS-mottagare 

SiCon AB föreslog att undersökningen av mottagare till TMDS skulle 
utgå från en speciell variant av mottagare, se Figur 3.9. Dess tanke 
och utformning är hämtad från bipolär-teknik. Den är uppbyggd av 
först en differentialförstärkare för att förstärka insignalen, därefter 
steg med korskopplade nivåskiftare för att skapa en enkel signal av 
den differentiella. 

-

+

Bias

Vddm

ut

 

Figur 3.9. Mottagare som ligger till grund för designen av TMDS-
mottagare. 
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4 Kretsutveckling 

Nedan redovisas resultatet av huvuddelen av arbetet, d.v.s. design-
arbetet. Två lösningsförslag presenteras, ett för SSTL och ett för 
TMDS. Förutom resultatet av designarbetet presenteras även para-
metrar och modeller för testbänken. 

4.1 Konstruktionsarbete testbänk 

Med testbänk menas modell för mönsterkort, kapsel med bondtråd och 
delar av padstrukturen som till exempel själva fästytan för bondtråden 
och något sorts överspänningsskydd. Tanken med en testbänk är att 
underlätta utvärdering av sändare och mottagare. För att utvärdera till 
exempel förstärkarna i en sändare behöver endast modellen för för-
stärkaren sättas in i testbänken och sedan simuleras. Två testbänkar 
har tagits fram, en för test av SSTL-system och en för TMDS-system. 
Båda testbänkarna utgår från ett tänkt mönsterkort med förlustfri 
transmissionsledare för signaler samt ideal spänningsmatning till 
kapseln. 

Det visade sig att standarderna behövde olika kapselmodeller. 
Kapselmodellen till SSTL motsvarar en TQFP-kapsel med medel-
måttiga egenskaper. För TMDS, som opererar under högre frekvenser, 
skulle en sådan kapsel bli begränsande och modellen till TMDS 
motsvarar därför en bättre kapsel. Värden till modellerna för kapslarna 
är hämtade från kapselleverantören Amkor [8]. I Tabell 9 och Figur 
4.1 nedan syftar index l och b till lead respektive bondtråd. 

Inkluderat i kapselmodellen är även inverkan av själva padytan. Pad-
ytan representeras med en kapacitans ansluten till jord. Tanken var att 
utnyttja UMC:s padstrukturer. Men UMC tillhandahöll aldrig 
modeller för dessa utan modellerna hämtades från AMS6, en annan 
tillverkare med liknande processer. Under antagandet att pad-
strukturernas layout är identiska hos de båda tillverkarna räknades 
värdet fram med UMC:s processvärden utifrån AMS layout. 

                                           
6 Austria Mikro Systeme 
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I båda testbänkarna ingår ESD-skydd i mottagarens ingång. Men 
eftersom UMC inte tillhandahöll information om padstrukturer, där 
ESD-skyddet ingår, togs modeller fram utgående från en på SiCon AB 
vedertagen modell. För TMDS modifierades det ytterligare genom att 
allt utom ett enkelt överspänningsskydd skalades bort. Detta för att 
ESD-skyddet visade sig vara begränsande i TMDS-fallet. 

Som redan nämnts i Kapitel 2.3.2 så antas samtliga resistanser vara 
ideala, både resistanser på mönsterkortet och integrerade resistanser. 

Parametrar Värde Enhet 

L 2 nH 

C 20 pF 

Rs 25 pF 

Rt1 50 Ω 

Rt2 50 Ω 

Rl 50 mΩ 

Ll+b 4,0 nH 

Cl+b 1,0 pF 

Cpad 175 fF 

Cload 30 pF 

Cinv 17 fF 

R1 1,5 kΩ 

R2 100 Ω 

R3 640 Ω 

Tabell 9. Parametrar för testbänk till SSTL. 



 39 

 

Figur 4.1. Schema över testbänk till SSTL. 

Parametrar Värde Enhet 

L 2 nH 

C 20 pF 

Rt 50 Ω 

Rl 111,5 mΩ 

Ll+b 5,74 nH 

Cl+b 1,221 pF 

Cpad 175 fF 

Cinv 17 fF 

R1 1,5 kΩ 

Tabell 10. Parametrar för testbänk till TMDS. 
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CpadCpadCl+bCl+b
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Figur 4.2. Schema över testbänk till TMDS. 
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4.2 Konstruktionsarbete SSTL 

Resultatet av designarbetet med schema för SSTL. 

4.2.1 Sändare 
Sändarens uppgift är att driva en ström ut eller in genom utgången till 
en termineringsresistans. Det enklaste sättet att realisera en sådan är 
att utgå från en vanlig CMOS inverterare där en NMOS transistor i 
ena läget drar en ström från utgången och i det andra läget en PMOS 
transistor driver en ström ut genom utgången. Under ett kort ögon-
blick av omslaget är båda transistorena ledande och en strömspik 
flyter från matningsspänningen till jord. För att minska strömspikarna 
i systemet har ett ’brake-before-make’-block lagts till, se Figur 4.3. 

’Brake-before-make’-blocket ser till att NMOS- och PMOS-
transistorn inte är på samtidigt, d.v.s. stänger av den ena innan den slår 
till den andra. För att förenkla trimmandet används ’brake-before-
make’-blocket i Figur 3.5 b), se teoriavsnittet. För att driva ’brake-
before-make’-blocket förstärks insignalen till sändaren med en kedja 
av inverterare. 

'brake-before-make'

Vdd

Gnd

in ut

 

Figur 4.3. SSTL-sändare. 

4.2.2 Mottagare 
Eftersom området för insignalen är centrerat kring halva matnings-
spänningen och signalen ut från mottagaren ska vara oberoende av in-
signalens spänningsnivåer, kan mottagaren designas som ett enkelt 
’wide-swing’-förstärkarsteg som i Figur 3.8 i teoriavsnittet. ’Wide-
swing’-förstärkarsteget kan väljas eftersom mottagaren inte innehåller 
någon återkoppling och effektförbrukningen inte är en central fråga. 
Transistorschemat för mottagaren visas i Figur 4.4. 
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Figur 4.4. SSTL-mottagare. 

4.3 Konstruktionsarbete TMDS 

Resultatet av designarbetet med schema för TMDS. 

4.3.1 Sändare 
Sändaren tar en enkel insignal och konverterar den till differentiella 
strömmar på utgången. Dessa strömmar skapar sändaren genom att ur 
insignalen skapa komplementära signaler i två parallella kedjor av 
inverterare, en kedja med jämt antal inverterare och den andra med 
udda antal. Fördröjningen i de båda grenarna är justerad så att de är 
lika stora. De komplementära signalerna styr utgångssteget som är en 
differentiell strömdrivare med öppen drain. 

För att garantera att sändaren inte drar någon ström när den skall vara 
avslagen eller när sändaren ska ha högimpediv utgång har fem extra 
transistorer lagts till. Dessa är markerade med grått i Figur 4.5. 

Bias

Ut +
Ut -

Data_in

PowerDown

Vddq
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Figur 4.5. TMDS-sändare. Gråa transistorer minskar 
strömförbrukningen när sändaren är i avstängt läge. 

4.3.2 Mottagare 
Figur 4.6 visar schemat över mottagaren. I figuren är transistorer 
markerade i grått de transistorer som stänger av och minskar effekt-
förbrukningen i mottagaren när den försätts i viloläge (’power down’). 
Mottagaren är i stort sett den som SiCon AB föreslog. Skillnaden är 
att tre differentiella förstärkare behövdes för tillräcklig förstärkning 
och bibehållen bandbredd i stället för ett steg. För att minska ytan och 
utnyttja befintliga komponenter utgörs resistanserna i differential-
förstärkarna av ’power down’-transistorerna som ändå befinner sig i 
linjära området. 

Efterföljande steg är desamma som SiCon AB föreslog. Det vill säga 
två NMOS emitterföljare som är korskopplade (se Figur 4.6) för att 
förbättra förstärkningen och nivåskifta signalen samt två emitterföljare 
som konverterar de differentiella signalerna till en enkel signal och två 
vanliga CMOS inverterare för att garantera fullt spänningssving. 

-

Bias

ut

Power-
Down

+

Vddm

 

Figur 4.6. TMDS-mottagare. Gråa transistorer minskar 
strömförbrukningen när mottagaren är i avstängt läge. 
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5 Verifiering 

Nedan redovisas resultaten av slutsimuleringarna. Endast de viktigaste 
simuleringarna presenteras med graf medan ett större urval av 
resultaten redovisas med tabeller. 

5.1 Strategi 

Konstruktionsarbetet utfördes utifrån de sämsta förutsättningarna vad 
gäller temperatur, matningsspänningar och processutfall. Verifie-
ringen i sin tur innehåller kontrollsimuleringar att systemen uppfyller 
kraven. Dessa simuleringar har gjorts enligt förutsättningarna i 
Kapitel 5.2. 

5.2 Simuleringsmiljö 

- Simuleringsverktyg: Mentor Graphics ELDO 

- Temperaturintervall: -30 °C till 130 °C 

- Transistormodeller: Typiska, snabba och långsamma 

- Inkluderade transistorparametrar: Kapacitanser och resistanser i 
drain- och source-området 

- Modell för transmissionsledare: Förlustfri ledare med 50 Ω 
karakteristisk impedans och 1 ns fördröjning 

- Ideala biasströmmar och biasspänningar 

- Ideala resistanser 
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5.3 SSTL 

Samtliga krav är uppfyllda. En mer detaljerad studie av slut-
simuleringarna följer nedan. 

Standarden ställer inga krav på effektförbrukning men i många fall är 
det en central fråga och redovisas därför här, se Tabell 11. Resultat är 
väntat och man kan se att strömmen är mycket mindre genom 
mottagaren än genom sändaren, eftersom signalströmmen går genom 
den externa termineringsresistansen på mottagarsidan. 

Simuleringsresultat  Vddq 
(V) 

Vtt (v) 

I Vddq 
sänd. 
(mA) 

I Gnd 
sänd. 
(mA) 

I Vddq 
mott. 
(mA) 

I Gnd 
mott. 
(mA) 

SSTL_2 
Klass II 

2,70 1,35 13,0 15,0 0,18 0,15 

SSTL_3 
Klass II 

3,60 1,70 18,9 20,0 0,22 0,18 

Tabell 11. Effektförbrukning i SSTL-sändare och SSTL-mottagare 
simulerat med temperaturen –30 °C och med processutfallet snabba 
transistorer. 

5.3.1 Verifiering av kapsel och ESD-skydd 
Kapseln med bondtråd samt padytan innehar induktans och kapacitans 
som vid höga signalfrekvenser påverkar signalens utseende. Det kan 
vara intressant att se vilken inverkan modellerna har. Utvärderingen 
av kapselmodellen utfördes enligt schemat som visas i Figur 5.1. Här 
är modellerna för kapslarna lastade med respektive last för att få en 
bättre bild av kapselns och ESD-skyddets inverkan på signalerna. 
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Figur 5.1. Simuleringsmodeller för inverkan av kapsel samt över-
spänningsskydd för SSTL. 

Insignalen till systemet är en något filtrerad signal med en bithastighet 
på 266 Mbits/s. Figur 5.2 visar signalernas utseende och man kan ana 
att kapsel och ESD-skyddet på mottagarsidan tillför ett svagt brus till 
signalen. På sändarsidan ger kapseln ingen synbar inverkan på 
signalen. Jag anser att störningen är tillräckligt liten för att modellerna 
ska duga för fortsatt utvärdering. 
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Figur 5.2. Inverkan av padyta, kapsel och överspänningsskydd för 
SSTL-system. a) visar insignalen vid nod A och D, b) visar signalen i 
nod B, c) signalen i nod C, d) signalen i nod E och e) signalen i nod F 
i Figur 5.1. 
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5.3.2 Verifiering sändare 

 

Figur 5.3. Simuleringsmodell för utvärdering av SSTL-sändare. 

Sändaren simulerades under förutsättningarna som visas i Figur 5.3. I 
figuren är resistor Rt1 märkt med grått för att markera att den inte är 
inkopplad vid Klass I simuleringar. 

För att begränsa rapporten valde jag att redovisa endast den mest 
krävande simuleringen, d.v.s. SSTL_2 Klass II med långsamma tran-
sistorer vid 130 ºC och låg matningsspänning se Figur 5.4. I figuren 
kan man se reflexioner som uppstår vid mottagaren. 

Resultaten från övriga simuleringar visas i Tabell 12. Samtliga krav är 
uppfyllda, både för SSTL_2 och SSTL_3. 
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Simulerings-
resultat 

 Vddq 
(V) 

Vtt 
(V) 

Vin 
hög 
(V) 

Vin 
låg 
(V) 

I(Rs) 
(mA) 

Ok? Figur 

SSTL_2 
Klass I 

2,3 1,19 1,76 0,52 11,4 Ja - 

SSTL_2 
Klass I 

2,7 1,31 2,06 0,55 15,0 Ja - 

SSTL_2 
Klass II 

2,3 1,19 1,57 0,72 15,2 Ja Figur 5.4 

SSTL_2 
Klass II 

2,7 1,31 1,81 0,78 20,2 Ja - 

SSTL_3 
Klass I 

3,0 1,25 2,21 0,52 14,6 Ja - 

SSTL_3 
Klass I 

3,6 1,75 2,80 0,72 20,7 Ja - 

SSTL_3 
Klass II 

3,0 1,25 1,90 0,74 20,5 Ja - 

SSTL_3 
Klass II 

3,6 1,75 2,47 1,02 29,0 Ja - 

Tabell 12. Resultat från simuleringar av SSTL-sändare. Simulerat med 
långsamma transistorer vid 130 ºC. 
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Figur 5.4. Simulering av SSTL_2 Klass II sändare med långsamma 
transistorer vid 130 °C och matningsspänningen 2,3 V. a) strömmen 
genom Rs, b) spänningen i noden Vout och c) spänningen i noden 
Vin. I figurerna a) och c) är även nivåerna för godkänt medtagna. 

5.3.3 Verifiering mottagare 
Utvärdering av mottagaren simulerades utgående från schemat som 
visas i Figur 5.5. I simuleringsmiljön är modellen för ESD-skyddet 
och kapsel medtagen samt en fingerad last, Cinv. Lasten motsvarar en 
medelstor inverterares ingångskapacitans. 
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Mottagaren måste bibehålla tillräcklig förstärkning för olika process-
utfall, temperaturer och signalnivåer. Ett antal simuleringar har 
genomförts för att kontrollera mottagarens prestanda. Dessa är 
sammanfattade i Tabell 15. Eftersom mottagaren skall anta korrekt 
logiskt värde när insignalen passerat DC-nivåerna har simuleringarna 
utförts med en lätt filtrerad insignal som alternerar mellan dessa 
nivåer. Mottagaren tolkar insignalen rätt för samtliga fall. 

I specifikationen för SSTL angavs inga krav på maximal fördröjning 
eller stig- och falltid men några tider presenteras i alla fall i Tabell 13 
och Tabell 14. Stig- och falltid definieras här som tiden signalen behö-
ver för att gå från 10 % till 90 % av amplituden respektive det om-
vända. Även symmetrin hos utsignalen från mottagaren redovisas i 
tabellerna nedan. Graden av symmetri, eller ’duty cycle’ som det 
också kallas, bestäms av förhållandet mellan tiden då signalen är hög 
respektive låg (se Ekvation (11)). Idealiskt är 100 % ’duty cycle’ 
vilket innebär att signalen är hög lika lång tid som den är låg. Figur 
5.6 visar utsignalen från mottagaren när den är simulerad under några 
olika förhållanden. 

(11) 
)(
)(''

lågT
högTcycleduty =  

Vin Kapsel_in

ESD-skydd

Vref

Vddq

ut
Mottagare

Cinv

 

Figur 5.5. Simuleringsmodell för utvärdering av SSTL-mottagare. 
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Vin signal  Vdd 
(V) 

Vref 
(V) 

Hög Låg 

Stig-
tid 
(ns) 

Fall-
tid 
(ns) 

För-
dröj-
ning 
(ns) 

duty 
cycle 

SSTL_2 2,3 1,15 1,33 0,97 0,44 0,40 1,25 0,97 

SSTL_2 2,7 1,35 1,53 1,17 0,40 0,38 1,23 0,96 

SSTL_3 3,0 1,3 1,5 1,1 0,38 0,37 1,23 0,96 

SSTL_3 3,6 1,7 1,9 1,5 0,38 0,37 1,23 0,97 

Tabell 13. Fördröjning i SSTL-mottagare samt stig- och falltider för 
utsignalen från mottagaren. Simulering med långsamma transistorer 
vid 130 ºC. 

Vin signal  Vdd 
(V) 

Vref 
(V) 

Hög Låg 

Stig-
tid 
(ns) 

Fall-
tid 
(ns) 

För-
dröj-
ning 
(ns) 

duty 
cycle 

SSTL_2 2,3 1,15 1,33 0,97 0,28 0,26 1,00 0,97 

SSTL_2 2,7 1,35 1,53 1,17 0,26 0,26 1,00 0,98 

SSTL_3 3,0 1,3 1,5 1,1 0,26 0,26 0,98 0,97 

SSTL_3 3,6 1,7 1,9 1,5 0,29 0,27 1,02 0,98 

Tabell 14. Fördröjning i SSTL-mottagare samt stig- och falltider för 
utsignalen från mottagaren. Simulering med snabba transistorer vid 
-30 ºC. 
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Vin (V) Standard Process-
utfall 

Temp. 
(ºC) 

Vddq 
(V) 

Vref 
(V) 

Hög Låg 

Ok? 

SSTL_2 Långsam 130 2,3 2,15 1,33 0,97 Ja 

SSTL_2 Långsam 130 2,7 1,35 1,53 1,17 Ja 

SSTL_2 Snabb -30 2,3 1,15 1,33 0,97 Ja 

SSTL_2 Snabb -30 2,7 1,35 1,53 1,17 Ja 

SSTL_3 Långsam 130 3,0 1,3 1,5 1,1 Ja 

SSTL_3 Långsam 130 3,6 1,7 1,9 1,5 Ja 

SSTL_3 Snabb -30 3,0 1,3 1,5 1,1 Ja 

SSTL_3 Snabb -30 3,6 1,7 1,9 1,5 Ja 

Tabell 15. Sammanfattning av kontrollsimuleringar av SSTL-
mottagaren. 
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Figur 5.6. Studie av symmetrin mellan hög och låg utsignal från 
SSTL-mottagaren. Simulerat med snabba transistorer vid –30 ºC. a) 
exempel på insignal samt referensnivån Vref, b) utsignal när 
Vddq = 2,3 V, c) utsignal när Vddq = 2,7 V, d) utsignal när 
Vddq = 3,0 V och e) utsignal när Vddq = 3,6 V. 
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5.4 TMDS 

Slutsimuleringarna visar att TMDS-mottagaren fungerar utan anmärk-
ningar medan det finns några frågetecken kring sändaren. För det 
första går det inte att uppfylla kraven på stig- och falltid. För det andra 
får man se upp med överslängar i ögondiagrammen. TMDS kräver 
mer trimmande än SSTL och valet av kapsel måste göras mer 
noggrant så att kapseln inte blir begränsande. En mer detaljerad redo-
visning av slutsimuleringarna följer nedan. 

Effektförbrukningen för den valda lösningen av sändare och mottagare 
visas i Tabell 16. Effektförbrukningen är godkänd, den uppfyller 
kraven. Den observante ser att summan av strömmarna från matnings-
spänningarna avviker från summan av strömmarna genom jord-
kontakterna. Detta beror på att i strömmarna till jordkontakterna ingår 
även referensströmmar. 

Simuleringsresultat Process-
utfall & 
temp. 

Vdd 
(V) 

Vtt 
(v) 

I 
Vddq 
sänd. 
(mA) 

I Gnd 
sänd. 
(mA) 

I 
Vddq 
mott. 
(mA) 

I Gnd 
mott. 
(mA) 

Ok
? 

Snabba 
-30 ºC 

12 3,465 0,28 24,39 18,73 8,11 Ja 

Snabba 
-30 ºC 

2 3,465 0,28 4,36 8,73 8,14 Ja 

Tabell 16. Effektförbrukning i TMDS-sändare och TMDS-mottagare. 
Simulerat med temperaturen –30 °C och processutfallet snabba 
transistorer. I strömmen till jordanslutningarna är även de speglade 
biasströmmarna inräknad. 

5.4.1 Verifiering av kapsel och överspänningsskydd 
För att försäkra sig om att modellerna för kapsel med bondtråd samt 
padytan inte är begränsande, utan kan förmedla signalerna, har de 
undersökts separat. Figur 5.7 visar schemat för utvärderingen. Här är 
modellerna som ska studeras lastade med respektive last för att få en 
bättre bild av kapselns och överspänningsskyddets inverkan på 
signalerna. 
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Figur 5.7. Simuleringsmodeller för inverkan av kapsel samt 
överspänningsskydd för TMDS. 

Figur 5.8 visar insignalen till noderna A och D samt hur signalen ser 
ut vid noderna B, C, E och F. Modellen för kapsel tillsammans med 
modellen för icke-ideal matningsspänning gör att signalen börjar 
svänga en aning. Jag anser att svängningen är tillräckligt liten och att 
uppsättningen med modeller duger för vidare utvärdering. 
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Figur 5.8.  Inverkan av kapsel och överspänningsskydd till TMDS. a) 
insignalen i nod A och D, b) signalen vid nod B, c) signalen vid nod 
C, d) signalen vid nod E och e) signalen in nod F i Figur 5.7. Man kan 
se att kapseln tillför svängningar till signalen. 
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5.4.2 Verifiering sändare 

Överspännings-Överspännings-

Ll+b RleadLl+b

CpadCl+bCl+b

Kapsel_ut Kapsel_in Rt
Rt

TMDS_mottagare
Rlead

Cpad

data_in

Vdds

Vut

Vddm
Bias

TMDS_sändare

skyddskydd

Vin
 

Figur 5.9. Schema för simuleringar av TMDS-sändare. 

Simuleringarna har utgått från Figur 5.9. Tyvärr uppfylls inte alla krav 
för TMDS-sändaren. Tillräckligt korta stig- och falltider gick inte att 
uppnå, se Tabell 17, samt att överslängarna i ögondiagrammen är på 
gränsen till för stora. I ett ögondiagram (se Kapitel 2.3.3) finns det 
’förbjudna områden’ som signalen inte får befinna sig i. Dessa om-
råden markeras med grått i diagrammet. Simuleringar visar att 
signalen, i vissa fall, går in i de yttre ’förbjudna områdena’, se Figur 
5.10. Störst överslängar uppstår med snabba transistorer vid låga 
temperaturer. Trots det fungerar sändaren eftersom öppningen i ögon-
diagrammen är väl tilltagna, d.v.s. signalen har en god marginal till 
det inre ’förbjudna området’. En diskussion om förutsättningarna för 
att lyckas uppfylla kraven på stig- och falltider följer i Kapitel 6.2. 

Processutfall Temp. 
(ºC) 

Vdds 
(V) 

Stigtid 
(ns) 

Falltid 
(ns) 

Ok? 

Långsamma 130 3,125 0,74 0,78 Nej 

Typiska 50 3,300 0,73 0,72 Nej 

Snabba -30 3,465 0,72 0,76 Nej 

Tabell 17. Stig- och falltider för TMDS-sändare lastad med 5 pF 
mellan utgångarna. 
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Figur 5.10. Simulerad TMDS-sändare, ögondiagram vid Vin i Figur 
5.9. a) typiska transistorer vid 50° C och I = 2 mA, b) långsamma 
transistorer vid 130° C och I = 2 mA, c) snabba transistorer vid -30° C 
och I = 2 mA, d) typiska transistorer vid 50° C och I = 12 mA, e) 
långsamma transistorer vid 130° C och I = 12 mA och f) snabba 
transistorer vid -30° C och I = 12 mA. 
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5.4.3 Verifiering mottagare 
Schemat i Figur 5.11 ligger till grund för simuleringarna av TMDS-
mottagaren. Modellen för ESD-skyddet, modellen för kapsel med 
padyta samt en fingerad last (Cinv) motsvarande en ordinär inver-
terare är inkluderade i simuleringarna. 

Syftet med slutsimuleringar är att kontrollera mottagarens prestanda. 
Dessa är sammanfattade i Tabell 18. Samtliga simuleringar har 
genomförts med en lätt filtrerad insignal där topp- till toppvärdet i en 
ledare är 100 mV. Mottagaren tolkar insignalen rätt för samtliga fall 
och samtliga krav är uppfyllda. 

För att få siffror på mottagarens prestanda presenterar Tabell 19 stig- 
och falltider samt fördröjning hos utsignalen från mottagaren. Stig- 
och falltid definieras enligt Kapitel 2.3.3 som tiden signalen behöver 
för att gå från 20 % till 80 % av topp- till toppvärdet respektive det 
omvända. Även symmetrin hos utsignalen från mottagaren, dess ’duty 
cycle’ (se Ekvation (11)), redovisas i tabellen nedan. Figur 5.12 visar 
utsignalen från mottagaren när den är simulerad under några olika för-
hållanden. 

RleadLl+b

CpadCl+b
R1

Kapsel_in

Rt

R1

Rt
TMDS_mottagareÖverspänningsskydd

Vddm

Vut

Bias

In +
In -

Cinv

 

Figur 5.11. Schema för simuleringar av TMDS-mottagare. 
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Vin (V) Processutfall Temp. 
(ºC) 

Vddm 
(V) 

Hög Låg 

Ok
? 

Figur 

Typiska 50 3,300 3,3 3,2 Ja - 

Långsamma 130 3,135 3,135 3,035 Ja - 

Snabba -30 3,465 3,465 3,365 Ja - 

Tabell 18. Sammanfattning av kontrollsimuleringar av TMDS-
mottagare. 

Process-
utfall 

Temp. 
(ºC) 

Vddm 
(V) 

tstig 
(ps) 

Tfall 
(ps) 

’duty 
cycle’ 

Ok? 

Typiska 50 3,300 32 26 1,07 Ja 

Långsamma 130 3,135 41 34 1,17 Ja 

Snabba -30 3,465 24 19 1,00 Ja 

Tabell 19. Stig- och falltider samt fördröjning i TMDS-mottagare. 
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Figur 5.12. Utsignalen från TMDS-mottagare simulerat med olika 
förutsättningar. a) utseendet på insignalen, b) typiska transistorer vid 
50° C och normal matningsspänning, b) långsamma transistorer vid 
130° C och låg matningsspänning samt c) snabba transistorer vid -
30° C och hög matningsspänning. 
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6 Diskussion och slutsatser 

Tre standarder har undersökts om de går att implementera som två 
stycken sändar- och mottagarpar i en tillverkningsprocess, UMC:s 
0,15 µm. Standarden Transition Minimized Differential Signaling 
undersöktes för ett sändar- och mottagarpar medan två varianter av 
Stub Series Terminated Logic undersöktes för ett gemensamt par. 
Simuleringar har gjorts på schemanivå med tillägg av några parasiter 
men utan extraherade nätlistor från layout. 

Undersökningen visar att SSTL är fullt genomförbar i UMC:s till-
verkningsprocess. 

För TMDS däremot finns det några frågetecken. Dels uppfylls inte 
kravet på stig- och falltid för en viss last och dels måste sändaren 
designas så överslängar begränsas. Dessutom måste val av kapsel och 
kort anpassas till standardens höga överföringshastighet. 

6.1 SSTL 

SSTL sänder data över en enkel ledare till mottagaren. På mottagar-
sidan leds strömmen från sändaren via en termineringsresistans till en 
termineringsspänning. Mottagaren mäter storleken och polariteten på 
spänningen över termineringsresistansen och tolkar resultatet som en 
etta eller en nolla. Skillnaden mellan de två varianterna av SSTL är att 
de använder olika matningsspänningar. 

Simuleringarna visade att standarden är genomförbar i den önskade 
tillverkningsprocessen. Varken ESD-skydd eller överspänningsskydd 
kommer att vara någon begränsning. Inte heller kapsel kommer att 
ställa till med några problem. En kapsel av typen Quad Flat Pack med 
medelmåttiga egenskaper fungerar utmärkt. 

Antagandet att utifrån strömdrivningsförmågan finna tillämpningen 
med hårdast ställda krav och utifrån den finna en lösning som gäller 
för samtliga fall, stöds av simuleringarna. Metoden får anses godkänd 
i det här fallet med tanke på att kraven för standarden uppfylldes. 

Mottagaren uppfyller kraven och antar korrekt logiskt tillstånd för 
signaler som är begränsade till DC-nivåerna. Stig- och falltider samt 
fördröjning är acceptabla. Symmetrin hos utsignalen är tillfreds-
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ställande och stabil även när temperatur, matningsspänning och ut-
fallet av tillverkningsprocessen varierar. 

6.2 TMDS 

TMDS-standarden innefattar förutom förstärkarna i sändare och 
mottagare även hur data ska kodas och sändas i tre seriella kanaler. 
Den här undersökningen gäller endast förstärkarna i sändare och 
mottagare. TMDS utnyttjar differentiell teknik med terminering 
internt på mottagarsidan. 

Valet av mottagare fungerar utan anmärkningar. Den tolkar insignal-
erna rätt och med god symmetri på utsignalen. Sändaren däremot 
faller på två punkter. Dels uppfylls inte kraven på stig- och falltid och 
dels är överslängarna på gränsen till för stora. Däremot har öppningen 
i ögondiagrammen god marginal under samtliga förutsättningar. 

Jag ser ingen möjlighet att uppfylla kraven på stig- och falltid. Den 
maximala stig- och falltiden är specificerad till 500 ps när sändaren är 
lastad med 5 pF mellan utgångarna. Det här kravet hade gått att upp-
fylla om laddningsförloppet inte skett via en resistans. Nu är sändaren 
högohmig och när ena utgången ska gå hög, stryps strömmen till ut-
gången och kondensatorn laddas upp via ett 50 Ω-motstånd. RC-för-
dröjningen för en sådan differentiell koppling blir: 

2 * 50 Ω * 5 pF = 500 ps, 

vilket är den maximala tillåtna stig- och falltiden. Som vi såg i teori-
avsnittet Kapitel 3.1 blir stig- och falltiden längre än RC-fördröj-
ningen när den är definierad som 20 % till 80 %. Med en RC-fördröj-
ning på 500 ps förväntas stig- och falltiden bli 700 ps. Stig- och fall-
tiden kommer alltså att överskrida det tillåtna värdet, vilket stämmer 
överens med resultatet från simuleringarna, se Tabell 17. Kravet, som 
jag ser det, går inte att uppfylla. 

Om problemet med stig- och falltid kan förbises och sändaren ska im-
plementeras, kräver överslängarna mer arbete. Antingen genom ytter-
ligare justeringar eller också ändring av sändarens uppbyggnad. Om 
systemet tål överslängarna kan sändaren i så fall användas som den är 
eftersom öppningen i ögondiagrammet är tillräckligt stort. 

Slutligen är det viktigt att välja en kapsel som inte dämpar eller förstör 
signalen. Simuleringarna visade att det finns TQFP-kapslar som upp-



 64 

fyller kraven. Man måste även se till så att sändare och mottagare får 
den effekt de behöver, att matningsspännigen är tillräcklig. 
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7 Framtida arbete och förbättringar 

Utredningen visar att stora delar av standarderna går att implementera 
i tillverkningsprocessen men även att andra delar blir svårare att im-
plementera och att vissa inte är möjliga över huvud taget. Ett naturligt 
steg efter design och simuleringar på schemanivå är att göra en layout 
och utvärdera den. Fler effekter av parasitiska resistanser och kapa-
citanser kommer då med och det skulle vara intressant för både SSTL 
och TMDS. Vidare borde de båda lösningarna undersökas utifrån 
effektförbruknings- och brusperspektiv. 

7.1 SSTL 

Simuleringarna visar att det är fullt möjligt att implementera SSTL i 
UMC:s 0,15 µm process. Nästa steg är att göra en layout och kanske 
tillverka ett par provexemplar. Vid implementering bör man ta större 
hänsyn till effektförbrukning och justera designen så att signalerna blir 
så rena från störningar som möjligt. 

7.2 TMDS 

För TMDS finns det flera punkter som kan förbättras. Det första som 
behöver göras är erhålla en utförligare förklaring hur stig- och fall-
tiderna ska uppnås. Ska mätningarna utföras på ett annat sätt eller 
finns det någon mer ingående beskrivning av kraven på sändaren. När 
det gäller överslängarna måste systemet som sändaren och mottagaren 
ska sitta i utvärderas om det klarar av signalerna med den form de har 
nu. Om systemet är känsligt måste sändaren justeras ytterligare, alter-
nativt att dess utformning ändras. 

Förutom att fortsätta utvärderingen med layout skulle det vara 
intressant att titta närmare på termineringsresistanserna. De ska vara 
integrerade i mottagarchipet och externt ställbara. Det samma gäller 
strömmen i sändaren. Även den ska vara externt justerbar via ett 
motstånd och kretsen för detta kan vara intressant att titta närmare på. 
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A  Appendix – Transistormodeller 
Det finns två typer av MOS-transistorer, PMOS- och NMOS-
transistorer. De fungerar efter samma principer men använder sig av 
olika laddningsbärare. En MOS-transistor är uppbyggd av en ledande 
platta, kallad gate, ovanför - och isolerad med ett oxidlager från - det 
underliggande lagret kallad bulk eller substrat. På var sin sida av gaten 
finns två kontaktområden kallad drain och source. När en spänning 
ansluts till gaten attraheras laddningsbärare till undersidan av oxid-
lagret, hål för PMOS-transistorer och elektroner för NMOS-
transistorer. Är spänningen till gaten tillräckligt hög bildas en kanal av 
laddningsbärare mellan drain och source och transistorn kan leda 
ström. 
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Figur A.1. Schemamodeller. a) NMOS-transistor, b) PMOS-transistor 
och c) småsignalsschema. 

En MOS-transistor kan befinna sig i tre tillstånd; avstängd, i linjära 
området eller i mättnadsområdet. Ekvation (a) - (d) [4] är ett enkelt 
sätt att matematiskt beskriva transistorerna i de två sista tillstånden för 
stora långsamma signaler. Parametrarna W och L är bredden respek-
tive längden av gaten. Cox, µn och λ är processberoende parametrar. 
Cox är kapacitansen per ytenhet över oxidskiktet, µn är mobiliteten, hur 
lättrörliga laddningarna är och λ är en korrektionsparameter för varia-
tioner i längden av kanalen med laddningsbärare. 

NMOS-transistor: 
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(b) ( ) ( ) ( )DSTGS
oxn

D VVV
L

WC
mättI ⋅+⋅−⋅⋅

⋅
= λ
µ

1
2

. 2 , 

när VGS >_ VT, VDS >_  VGS - VT 

PMOS-transistor: 

(c) ( ) ( )( )22
2
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⋅
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µ , 

när VGS >_ VT, VDS < VGS - VT 

(d) ( ) ( ) ( )DSTGS
oxn

D VVV
L
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mättI ⋅+⋅−⋅⋅

⋅
= λ
µ

1
2

. 2 , 

när VGS >_ VT, VDS >_  VGS - VT 

Om signalerna har högre frekvenser kan man modellera transistorerna 
på andra sätt. Beroende på hur högfrekvent signalen är och hur pass 
noggrann modellen behöver vara finns ett flertal modeller att utgå 
ifrån. Ett enkelt småsignalschema visas i Figur A.1 c). Transkonduk-
tansen kan beräknas med Ekvation (e) - (f) om man förutsätter att 
λ · VDS << 1. Här är gm transkonduktansen för gate-source-spänningen 
och gmb transkonduktansen för source-bulk-spänningen. gmb för-
summas i många fall. Utgångsresistansen för transistorns småsignals-
modell kan i sin tur beräknas enligt Ekvation (g). 
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Ett sätt [4] att mäta och uppskatta produkten av µn och Cox är att 
koppla ihop gate och drain och mäta strömmen för olika spänningar 
över drain och source. Plottar man datat i en ström- spänningsgraf kan 
man ur lutningen beräkna produkten av µn och Cox. För att bestämma λ 
ansluter man istället gaten till en känd potential och sveper spänningen 
över drain och source. Från lutningen i mättnadsområdet är det sedan 
möjligt att beräkna λ. 
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På svenska 
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