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Sammanfattning 
Examensarbete på ITN (Institutionen för Teknik och Naturvetenskap) inom 
ämnesområdena A/D konstruktion och RF kretsdesign. Uppgiften gick ut på att 
undersöka lämpliga möjligheter att implementera direktsampling i transcieverar 
konstruerade för 160MHz bandet, teoretisk studie följd av komponentkonstruktion i 
simuleringsmiljön Cadence. Lämplig typ av A/D-omvandlare och andra viktiga 
komponenter valdes efter teoristudieresultat. Subsampling tillämpades för att göra 
samplingshastighetskraven på A/D-omvandlare realistiska att uppnå, dessutom 
avlastning på A/D-omvandlaren tillåter en enklare konstruktion som sparar mer 
komponenter än vad subsamplingen tillför. Subsampling tillför extra störningar, därför 
valdes A/D-omvandlare baserad på RSD teknik för att kunna tillgodose 
signalkvalitékraven så att felsannolikheten inte stiger. För att få ut en hög 
bitprocessningshastighet i förhållande till antalet transistorer så baserades A/D 
konverteringen på pipelineteknik. Mottagardelen var den delen som fokuserades på då 
det är den sidan som är intressant att optimera då A/D-omvandling är svårare än D/A-
omvandling, dessutom är det större vinst att eliminera blandning i mottagare än i 
sändare. 



Abstract 
Master thesis work at ITN (Institution of Technical and Nature-science) in the areas of 
A/D-construction and RF-circuit design. Major goal of project were to research suitable 
possibilities for implementations of direct conversion in transceivers operating in the 
160MHz band, theoretic study followed by development of components in the 
construction environment Cadence. Suitable A/D-converter and other important parts 
were selected at the end of the theoretic study. Subsampling technique was applied to 
make A/D sample requirements more realistic to achieve. Besides lowering 
requirements on A/D-converter it allows a more simple construction, which saves more 
components than subsampling adds. Subsampling add extra noise, because of that an 
A/D-converter based on the RSD algorithm was chosen to improve error rate. To 
achieve high bit-processing rate compared to the used number of transistors, pipeline 
structure were selected as conversion method. The receiver was that part which gained 
largest attention because it’s the part which is most interesting to optimise. A/D -
conversion is more difficult to construct than D/A conversion, besides there’s more to 
gain from eliminating mixers in the receiver than in the transmitter.  
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4. Inledning 

4.1. Bakgrund 
Transcieverar har som uppgift att överföra information, det kan tekniskt genomföras 
på många sätt. Öka antalet funktioner samtidigt som själva kretsen blir mindre,  
integrera mer på ett och 
samma chip. Det två områden 
som drivits framåt för att 
kunna producera billigare 
produkter. Ett annat alternativ 
är att utveckla effektivare 
kretslösningar. 
Signalbearbetning i digital 
form är lättare att integrera än 
i analog form, det är ett av 
skälen att det bedrivits 
forskning ett par år i att flytta 
A/D-omvandlaren närmare 
antennen.  

           Figur 1: Idealiserad direktsamplande digital transciever 
 

Ett alternativ är om man som i figur 1 hade kunnat bygga mottagardelen av antenn, 
A/D och DSP (Digital Signal Processing, Digital signalprocessor) utan att varken 
förstärka eller filtrera signalen innan DSP:n. Det här är en utopi som aldrig lär bli helt 
realiserbar hur avancerade komponenter man än lyckas framställa. Dock finns det 
mycket att göra jämnfört med de traditionella varianterna där man blandar ner alla 
kanaler och filtrerar ett flertal gånger innan DSP:n.  

4.2. Arbetet 
Det här arbetet går ut på att undersöka teoretiskt och praktiskt hur direktsamplande 
transcieverar kan designas. Teoretiskt undersöka vilka typer av A/D-omvandlare som 
är bäst lämpade. Vad man bör tänka på vid val av komponenter, vad som är rimlig 
prestanda för varje enskild komponent så att man inte överdimensionerar i onödan. 
Undersöka vilka tekniska hjälplösningar som finns att tillgå för att övervinna lokala 
tekniska svårigheter, justera teoretiska modeller så att man får en praktiskt byggbar 
krets. Vilka lämpliga användningsområden finns för den konstruerade transcievern? 
Vad är det i konstruktionen som sätter begränsningarna? Om man kunde byta ut en 
valfri komponent mot en med bättre prestanda hur mycket mer skulle transcievern 
klara? 
 
Praktiskt är målet att med simuleringar i Cadence konstruktionsmiljö realisera och 
verifiera vald transcieverstruktur med simuleringar. Designa delkomponenter så att de 
bäst fyller sin funktion i sammanhanget, klarar de prestandamål man kan förvänta sig 
av varje enskild del. Anpassa komponenterna så att de fungerar bra ihop för att få 
bästa resultat på hela systemet. Kvalitetssimuleringar som visar vilken kvalité det går 
att uppå på den digitala signalen som ska gå till DSP:n, det är ett sätt att se hur 
användbar transcievern blev. Simuleringsarbetet kompletteras med förstudier i Pspice 
för Windows. 
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Vilka protokoll lämpar sig till en transciever av den här typen, med hänseende på vad 
man kan uppnå för signalkvalité och bandbredd. A/D-omvandlare med mera kan 
maximalt processa ett visst antal bitar per sekund, hur utnyttjar man bäst detta bitflöde 
för att överföra den information man vill föra fram. 
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5. Transcieverstrukturer 

5.1. Med nedblandning innan A/D-omvandling 
I traditionell transcieverteknik blandas bärvågen ner och kanalerna selekteras ut innan 
man påbörjar signalbearbetningen. Sett från antennen så brukar det se ut ungefär så 
här: Först kommer en LNA (Low Noise Amplifier, lågbrusförstärkare) med uppgift att 
utan att tillföra någon störning förstärka signalen till bearbetbar styrka. Sedan brukar 
det komma ett bandpassfilter för att signalen ska bli av med onödigt skräp utanför 
aktuellt arbetsområde, undertrycka starka störkällor som exempelvis sändare på 
närliggande frekvenser. 

 
Figur 2: Förenklad modell av traditionell transciever 

 

Nu kommer det som är intressant för den här strukturen för här är en blandare som  
blandar ner signalen, blandning med en signal från en lokaloscillator blandar ner 
bärvågen till en relativt låg frekvens. Blandningen går att göra i ett eller flera steg. 
Förstnämnda när man i ett steg blandar ner informationen kring ω=0 kallas homodyn. 
Den andra när man blandar för att skapa en ny lägre bärvågsfrekvens heter heterodyn, 
ofta i flera steg bland annat för att undertrycka image (bild, spegelfrekvens) fel. När 
man oavsett struktur har bearbetat signalen så skickas resultatet till en A/D-
omvandlare för konvertering till digital form, lämpligt med en lågpassfiltrering före 
A/D:n för att undertrycka högfrekventa störningar. 
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 Formel 1: Nedblandning 
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Formel 1 visar sambandet mellan två mixade analoga signaler, lösningarna är för 
heterodyn nedblandning. Målet är att i frekvensbandet blanda ner )(1 tX till 
vinkelfrekvensen 2ω . Som oönskad bieffekt får man en kopia av bandet centrerad vid 

212 ωω − , som går att ta bort med ett lågpassfilter. Ett problem som är svårare att 
undvika är att blanda in så kallade image i bandet, filtrering anpassad att undertrycka 
image:n i fråga är ett sätt att lösa det. [3] 
 
Tack vare nedblandningen är konverteringen relativt enkel för A/D-omvandlaren, 
sampelhastighetskravet sänks linjärt med att man blandar ner kanalerna. Sånt som 
Nyquist kriteriet kan klaras flera gånger om med relativt lite komplexa A/D-
omvandlare, det gör att det är en välanvänd teknik. När man fått fram informationen i 
någon av de digitala standard binärformerna så får en DSP ta över. DSP:n behandlar 
informationen allt efter vad det är för något man tar emot, det kan till exempel vara tal 
eller data fast det är ganska orrelevant här. [1, 3] 

5.2. Utan nedblandning innan A/D-omvandling 
Utför A/D-omvandlingen tidigare i transcievern så mera av signalbehandlingen kan 
utföras digitalt. Med mera digital signalbehandling i exempelvis basstationer så blir de 
både billigare och flexiblare. Men än ligger AD-omvandlarna ett steg ifrån vad som 
krävs i snabbhet för att kunna processa så här höga bärvågsfrekvenser. Med en 
tidigare AD-omvandling av radiosignalen kan flera, kanske tiotals olika analoga 
kanalmottagare ersättas av en enda bredbandig mottagare. Även på sändarsidan kan 
man göra på liknande sätt även om vinsten inte är lika stor som på mottagarsidan, en 
transciever skulle då se ut ungefär som i figur 3 här nedanför. Observera att med den 
här modellen så måste även bärvågen skapas digitalt, meningen är att analoga sidan 
bara förstärker signalen så den blir stark nog att sända ut. 

 
Figur 3: Direktsamplande transciever 

 

Idag filtreras de olika kanalerna ut analogt, därefter AD-omvandlas varje kanal för 
sig. En tillräckligt snabb AD-omvandlare kan istället digitalisera hela det breda 
frekvensbandet som basstationen tar emot, kanske flertal MHz eller mer. Den bitström 
man får ut kan sedan bearbetas av digitala signalprocessorer som plockar ut 
informationen man vill åt ur kanalerna. 
 
Därmed kan analogdelen av basstationen bli enklare och billigare att tillverka. Ofta 
kräver de analoga komponenterna ett visst mått att få intrimning på plats. De digitala 
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däremot styrs helt av programvara, vilket gör dem mer flexibla. En basstation skulle 
enkelt kunna byta modulationsteknik genom att annan mjukvara laddas ned till 
stationen.  
 
Den minsta hastigheten man måste sampla med blir givetvis enligt Nyquistteoremet 
som är två gånger frekvensen, sampla så sakta som Nyquistteoremets minimum är 
avsevärt saktare än vad man normalt brukar använda praktiskt. Säg att bärvågen är på 
455 MHz, en signal med tio bitars upplösning och vi önskar att sampla med tio 
sampel per period. Resultatet blir en ganska extrem bithastighet på 45,5Gbit/s ut från 
A/D-omvandlaren, se formel 2 nedanför.  

45,5Gbit/s455MHz1010
:Exempel
bitar antalm

samplingar antaln

kvensBärvågsfre

rekvensSamplingsf 

=××

=
=

=
=

××=

B

s

Bs

F

F

FmnF

 

Formel 2: Samplingskrav 
 

Det är ganska elementärt att inse att realisering av en sådan transciever blir ganska 
orimlig, i alla fall med dagens A/D-omvandlare. En lösning vore givetvis att köra med 
en lägre bärvågsfrekvens, fast då får man större begränsningar i hur många kanaler 
och hur mycket information man kan överföra. Dessutom kanske det inte finns något 
ledigt frekvensband tillräckligt lågt, eller man vill implementera direktsampling i ett 
befintligt kommunikationssystem på en viss frekvens som är för hög för tillgängliga 
A/D-omvandlare. Inte ens riktigt snabba A/D-omvandlare med dagens mått skulle 
klara speciellt mycket, rak direktsampling är därigenom oftast inte någon bra lösning. 
Det har dessutom hittills bara diskuterat tekniska aspekter, det måste vara lönsamt 
också. Förutom att det ska finnas A/D-omvandlare som överhuvudtaget klarar 
bitkonverteringen, så får inte den extra kostnaden för att extremare komponenter 
krävs äta upp kostnaderna man sparar in på blandare och liknande. I vissa fall kan då 
utrymmesaspekten bli den avgörande, minskat utrymme ställt mot den ökade 
kostnaden. 
 
Dock är det långt ifrån kört för så kallad direktsamplande teknik, ett effektivt sätt 
komma runt A/D begränsningarna är att utnyttja något som heter subsampling. Det 
går ut på att man mer eller mindre struntar i bärvågen och samplar med en lägre 
frekvens som A/D-omvandlaren klarar bra, bärvågen är inte i sig någon information 
så därigenom förlorar man inte någon information om den förstörs. Nyquistkriteriet 
gäller istället för kanalens bredd, kanalerna i sig samplas med god marginal till 
Nyquistkriteriet även om själva sampelhastigheten är lägre än bärvågsfrekvensen. 
Med andra ord informationen i kanalen får inte variera fortare än att A/D-
omvandlaren kan återge den korrekt  Meningen är sen att DSP:n kan tolka kanalerna 
rätt, det är dock svårt att få lika bra SNR (Signal to Noise Ratio, Signal 
brusförhållande) som i en traditionell transciever som blandar ner signalen.  
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6. A/D-omvandlare 

6.1. Allmänt 
AD-omvandlare används för att konvertera en analog signal till en digital. Den 
digitala signalen kan ha valfri upplösning. En hög upplösning, det vill säga många 
bitar ger en precisare omvandling. Men ju fler bitar desto känsligare och mer 
komplicerad blir realiseringen i komponenter. Det finns många typer av AD-
omvandlare med varierande noggrannhet och prestanda, tillämpningsområde och krav 
på kostnadsminimering är sådana faktorer som ofta styr valet av A/D. Ett sätt att välja 
modell är att man väljer den enklaste modellen som klarar att utföra uppgiften då den 
ofta är billigast och lättast att realisera. Med andra ord desto mer avancerad 
konstruktion oftast högre prestanda möjligheter även om inte förhållandet är linjärt på 
något vis. [1] 
 
Som nämndes ovan är precisionen i utsignalen beroende på antalet bitar som används 
vid omvandlingen. Om omvandlaren antas använda sig av x antal bitar i 
omvandlingen kommer antalet möjliga nivåer ut från den att bli enligt formel 3. Hur 
många digitala nivåer som finns är direkt avgörande för vilken precision som är 
maximalt teoretiskt möjlig, precision innebär hur nära man kommer den ursprungliga 
analoga spänningsnivån med den digitala representationen av signalen. [1] 

nivåer digitala möjligaAntalet  Y
nomvandlare A/Dfrån ut bitar Antalet X

:Förklaring
2

=
=

= XY

 

Formel 3: Precision i A/D-omvandling 
 

Man brukar även tala om ”upplösningen” av omvandlare, med detta uttryck menar 
man hur stor den minsta detaljen blir som man kan återge digitalt. Upplösningen blir 
lika stor som LSB (Least Significant Bit, Minst signifikanta biten). Formel 4 nedanför 
kan användas för beräkning av A/D-omvandlarens upplösning, formeln är för 
spänningsbaserad omvandling fast principen är densamma för strömbaserade A/D. [1] 

nomvandlare A/Dfrån ut bitar Antalet  x
äningenmatningssp  Undre
änningenmatningssp Övre
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Formel 4: Upplösning i A/D-omvandling 

6.2. Pipeline-omvandlare 
En pipeline A/D-omvandlare bygger på att man har en serie identiska steg där ett fix 
antal bitar omvandlas. Genom att multiplicera utsignalen enligt formel 5 får man en 
skalad signal som håller sig inom samma spänningsintervall, precis som den 
ursprungliga insignalen. [1] 
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 Formel 5: Algoritmen för pipeline A/D-omvandling 
 

Metoden möjliggör snabb omvandling med relativt få komponenter. Bland 
nackdelarna märks främst stor latency (signalfördröjning), samt känslighet mot 
störningar och fel. Vilket är till följd av att alla bitkonverteringar sker seriellt 
vanligtvis en bit åt gången, har man en tio bitars pipeline så producerar den en bit till 
tio olika samplade värden varje klockpuls. [1] 
 
I pipeline-omvandlare där mer än en bit behandlas i varje steg kan man använda sig 
av digital felkorrigering för att minska kraven på de inledande stegen (och därmed 
alla steg i pipeline kedjan!). [1] 
 
För att den digitala utsignalen för en specifik insignal enkelt ska kunna avläsas 
fördröjs samtliga signaler i ett skiftregister på ett sådant sätt att samtliga samhörande 
bitar sätts ut på databussen samtidigt, parallell datahantering är smidigaste sättet att 
överföra pipeline-A/D:ns resultat till nästkommande steg. [1] 
 
Ju färre bitar som omvandlas i varje steg desto enklare och mer rättfram blir 
realiseringen, men AD kedjan blir också längre vilket ger större fördröjning samt 
ställer högre noggrannhetskrav. En begränsning hos pipeline-omvandlare är kravet på 
Sample- eller Track and hold (Sampla eller Följ och håll). Detta är den del som sitter 
på ingången i varje steg och låser signalnivån under tiden omvandlingen sker. Vid för 
stora omslag hos insignalen kommer denna att få svårt att hinna med och det är också 
oftast här man finner den hastighetsbegränsande faktorn. [1] 

6.3. Flash-omvandlare 
Denna modell av omvandlare har vanligtvis väldig hög sampling frekvens och detta 
beror på att det inte finns många komponenter i serie med varandra. Det finns dock 
problem med denna arkitektur. Ett av dessa problem är att behovet för komparatorer 
ökar exponentiellt med antalet bitar, enligt formel 6 nedanför. 

A/DFlash ren en  iåt går  somer komparatorAntalet n
bitarAntalet  x

2

F =
=

= X
Fn

 

Formel 6: Komparatoråtgång i flash-A/D 
 

Därför är det svårt att använda sig av denna arkitektur om man vill ha hög upplösning, 
då antalet komponenter som krävs blir många. Tekniken används oftast till små 
kärnor på en eller två bitar som ingår som en del av en annan större komponent 
effektivare omvandlare. Flash omvandlar alla bitar parallellt i ett steg, det är därför 
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den höga hastigheten uppnås men av precis samma skäl går det åt väldigt mycket 
komponenter. Att ökningen av antalet komparatorer som är den kritiska komponenten 
blir exponentiell beror på att oavsett hur mång bitar A/D:n är på så måste det parallellt 
finnas konverteringsalternativ för alla giltiga spänningsnivåer om det nu till exempel 
är en spänningsbaserad A/D. [1, 7] 

 
Figur 4: 3 bitars flash-A/D 

6.4. Semiflash-omvandlare 
Varje enskild kärna fungerar precis som en ren flash-omvandlare, men istället för att 
som i ren flash utföra allt parallellt så görs konverteringen i två eller flera steg. Vilket  
resulterar i att teoretiska komparatortåtgången minskar med två gånger enligt 
exemplet i figur 5,.som är ett blockschema för signalgången i en tvåstegskonverterare. 
Lika många steg som man delar upp konverteringen i, lika många gånger försämrar 
man latency:n relativt till den interna klockan jämnfört med en ren flash A/D-
omvandlare. [1, 7] 

 
Figur 5: Tvåstegs A/D-omvandling 

 

Den första A/D:n digitaliserar signalen, skickar det binära resultatet ” MSB (Most 
Significant Bit, Mest signifikanta biten) bitarna” till en D/A och ett register. D/A:n 



 14 

konverterar tillbaka resultatet i analog form, resultatet subtraheras sen bort från den 
analoga insignalen. Den andra A/D:n tar nu och konverterar den subtraherade 
insignalen för att få fram resterande bit/bitar ” LSB bitarna”, även det resultatet skickas 
till registret. Registret fördröjer de mest signifikanta bitarna så att hela talet kan läggas 
ut parallellt när andra A/D:n är klar med sin konvertering, alla bitar måste komma i 
fas för att vara användbart. I tvåstegsfallet så blir formeln för antalet komparatorer 
enligt formel 7: [1, 7] 

n:A/Demiflash  tvåstegssiåt går  somer komparatorantalet  

bitarantalet  x

2*2 2/

=
=

=

SF

x
F

n

n

 

Formel 7: Komparatoråtgång i semiflash-A/D 

6.5. Folding and interpolating-omvandlare 
Denna arkitektur bidrar till mindre energi åtgång och area minskning men bibehåller 
den höga samplingsfrekvensen. Omvandlingsmetoden som används i denna arkitektur 
påminner starkt om semiflash-omvandlaren men med vissa distinkta skillnader. Om 
höga upplösningar önskas kan denna arkitektur bli minst lika komplex som flash-
omvandlaren. Teknikens största fördelar är hög omvandlingshastighet och låg latency 
(fördröjning av signalen), samt att jämnfört med ren flash så sparar man komparatorer 
och där igenom totala antalet komponenter per omvandlad bit. 

 
Figur 6: Interpolerande A/D-omvandlare 

 

Interpolarande A/D-omvandlaren i figur 6 klarar 3 bitar, jämnför med flash-
omvandlaren i figur 4 som också den är för 3 bitar. 
 
Tekniska grundiden med interpolering är att man inte använder sig utav riktiga 
komparatorer utan istället enkla latch kretsar, en latch per kombination placerade 
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precis som man placerar komparatorerna i ren flash teknik. En latch är en enkel 
koppling bestående av ett fåtal antal transistorer vars uppgift är att fungera som en 
enkel komparator, med den skillnaden att just på grund av att de är enkla så kräver de 
en större signalamplitud för att med säkerhet slå om åt rätt håll. En latch slår om lätt, 
ska som en komparator bara kunna ge två alternativ till utsignal. Det gör att signalen 
måste förstärkas innan latch:arna, det är här den riktiga skillnaden ligger då man 
använder mindre än en förstärkare till varje latch. [1, 7] 
 
Man delar antalet förstärkare med en viss faktor som blir det samma som 
interpoleringsfaktorn, latch:arnas ingångar förbinds med motstånd för att insignal till 
alla latchar ska erhållas. Klyvningen av signalen med motstånd gör att man sparar 
förstärkare, men varje förstärkare får driva fler ingångar. [1, 7] 
 
En vanlig komparator kan byggas med en förstärkare och en latch, det skulle kunna 
vara kompartorn till en flash-A/D och då skulle det gå åt en förstärkare och en latch 
för varje komparering. En komparator kräver både hög förstärkning och låg 
amplitudoffset i rena flash-A/D med många bitar. Det blir lätt både 
komponentkrävande och kostsamt att realisera. Att interpolera med latch-teknik är ett 
sätt att effektivisera A/D-omvandlaren. [1, 7] 

 
Figur 7: A/D-omvandlare med folding teknik 

 

Med interpolering minskades antalet förstärkare, med folding minskas antalet latchar. 
Folding A/D-omvandlare består av två delar förutom enkoder, det är MSB-A/D och 
LSB-A/D. MSB-A/D som beräknar mest värda bitarna är en flash-kärna. LSB-A/D:n 
består av folding block och minst en latch till varje block. Folding blocket sveper 
multiplar av intervallet under perioden, hur många multiplar avgör folding faktorn. 
Folding faktorn är ett mått på hur många komponenter man effektiviserar bort. MSB 
delen ger vilket område signalen är i, LSB delen ger det exakta digitala värdet. 
Enkodern sammanfogar resultaten och lägger ut rätt digitala värde. Det går att 
kombinera interpolering och folding. Då kan man minska antalet folding block. Varje 
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folding block matar mer än en latch, på samma sätt som förstärkarna matar mer än en 
latch i figur 6. 

6.6. ΣΣ∆∆ A/D-omvandlare 
Huvudtanken med den här modellen är att man låter filtrera bort omvandlingsfelet. 
Man ökar SNR genom att filtrera bort bruset som inte tillhör bandbredden. Eventuellt 
kombineras tekniken med stor översampling. Då får man ut en digital signal med hög 
upplösning, nackdelen blir då att bandbredden stryps i samma grad. Man förlorar 
ingen information genom filtreringen, men det kräver att man vet bandgränserna så 
man kan anpassa filtret efter dem så att bara det som ligger utanför kapas bort. Hur 
mycket man vinner med Σ∆ tekniken beror på hur nära bandgränserna man kapar och 
hur skarpt filtret skär bort det som ligger utanför det önskade intervallet. I synnerhet 
är det viktigt att filtret klarar att undertrycka högfrekvent brus, filtret ska vara av linjär 
typ för att det inte ska störa det intressanta bandet. [1] 

6.7. Prestandajämnförelse A/D-omvandlare 
Först skillnaden mellan flash och semiflash där kan vi göra följande räkneexempel. En 
åttabitars omvandling, hur många komparatorer går det åt? 

flash stegs 2och  1 llnadåtgångsskiKomparator
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Formel 8: Jämnförelse mellan 1 och 2 stegs flash 
 

För att åstadkomma en vinst på två gånger i latency måste vi använda åtta gånger fler 
komparatorer, kan vi utläsa av exemplet i formel.8. Om vi ökar antalet bitar så det blir 
det ett ännu sämre utbyte. Detta visar på den extrema komponentmängd som krävs av 
ren flash teknik, fast då måste man ha i åtanke att ren flash har väldigt bra latency och 
throughput (antal bitar producerade relativt till den interna klockan) per klockcykel 
samtidigt. [1, 7] 
 
Extremfallet åt andra hållet är pipelineteknik, ren pipeline utan extra felkorrigering 
kräver endast en komparator per bit. Dock blir latency tiden lika många cykler lång 
som antalet bitar. I exemplet ovan skulle det då bli en åtta cykler lång latency för 
pipelinemodellen, fast det skulle bara krävas åtta komparatorer utan felkorrigering 
och sexton med RSD felkorrigering. [1, 7, 8] 
 
De tre övriga typerna som tagits upp är inte lika lätta att ge exakta siffror på latency 
och hur många komparatorer som går åt då man kan välja att konstruera varje modell 
på flera sätt. Noterbart är dock att hur man än designar någon av dem så blir det inget 
extremfall åt något håll vad gäller de här sakerna. [1, 7] 
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Viktigt att påpeka är att komparator är långt ifrån den enda typ av komponent som 
ingår i A/D-omvandlarna så antal komponenter som går åt förhållandet avviker en del 
från beräkningarna, trots det ger det en bra komplexitetsjämnförelse mellan 
teknikerna. [1, 7] 

6.8. RSD felkorrigering 
I alla typer av konvertering av signaler från analogt till digitalt eller tvärt om får man 
ut en signal som mer eller mindre överensstämmer med originalet. Om man vill 
snygga till utsignalen kan det i vissa fall vara effektivt att utöka systemet med en 
felkorrigeringskrets. Målet med felkorrigeringen behöver inte bara vara som namnet 
antyder att man vill få en konvertering med mindre fel, det kan lika gärna vara för att 
sänka kravet på en kritisk komponent. Man ger exempelvis komparatorerna större 
utrymme för offsetfel och liknande utan att det påverkar utsignalen negativt. [1, 8] 
 
En synnerligen intressant korrigeringsmetod är RSD korrigering (Redundant Signed 
Digit, Redundant teckenbit korrigering). I vanliga fall behöver man ha komparatorer 
som är så exakta att de max ger ett fel som är LSB/2 stort, om man istället enligt RSD 
modellen använder sig av två komparatorer så sjunker kravet på exakthet betydligt. 
Två olika referensspänningar används för de båda komparatorerna, deras 
gemensamma resultat blir tre möjliga symboler 1, -1 och 0. Man ökar som sagt antalet 
komparatorer men då enklare typ av komparator går att använda med RSD så behöver 
nödvändigtvis inte antalet komponenter öka, det kan rent av bli så att man minskar 
totala antalet komponenter i kretsen. [1, 8, 9] 
 
Resultatet i registret kallas för Therometercode (Terometerkod) och är inte i sig en 
användbar digital signal. Koden skickas till en enkoder som i en operation översätter 
den till den korrekta digitala samplen. [1] 
 
För att förstå hur insignalen bearbetas i en RSD-kärna är det lämpligt att först studera 
en kärna med rak konvertering. Med rak konvertering menas en kärna utan 
felkorrigering. En svagt stigande ramp är insignal i båda fallen, den visar tydligt hur 
signalen bearbetas analogt med och utan felkorrigering. [8, 9] 

 



 18 

Figur 8: 1 bit A/D-kärna 
 

I figur 8 ovanför kan utläsas att antalet logiska nivåer är två. Streckade linjen är 
insignal och den heldragna linjen är den utsignal som blir av den heldragna linjen. 
Området till vänster om y-axeln utgör logisk nolla, området till höger motsvarar 
logisk etta. Med logisk siffra menas vad A/D-kärnan kommer att visa digitalt vid den 
aktuella insignalen. Att omslaget sker mitt över y-axeln beror på att amplituden på 
insignalen passerar halva matningsintervallet där. Insignalen är placerad att löpa 
genom origo för att visa symmetrin mellan konverteringsintervallen. När amplituden 
är större än halva matningsintervallet flyttas signalen ned motsvarande halva 
matningsintervallet, för att korrigera analoga utsignalen för digitala ettan som tas ut. 
[8, 9] 
 
Signalhoppet mitt för y-axeln ser ut att vara motsvarande hela matningsintervallet, det 
är halva matningsintervallet men signalen förstärks med två mot nedre 
matningsgränsen vilket ger det stora signalhoppet. Det beror på som redan beskrivits i 
kapitel 6.1-2 att signalen viktas om för att nästa A/D-kärna ska kunna beräkna nästa 
bit, som digitalt är värd hälften så mycket som nuvarande bit. Utsignalen i figur 8 blir 
insignal i nästa steg som illustreras i figur 9. [1, 8, 9] 

 
Figur 9: A/D-omvandlare utan felkorrigering, steg två 

 

Här är det den heldragna linjen som utgör insignal, den punktade linjen visar hur 
utsignalen blir av den insignalen i en A/D-kärna utan felkorrigering. Förstärkningen 
med två i varje steg ger att det krävs en hälften så stor signalvariation i 
ursprungssignalen för att få ett omslag. Vid jämnförelse av figur (8,9) ser man att i 
figur 8 sker ett omslag och i figur 9 sker tre omslag. Närmare bestämt är det ett 
omslag från första steget och två nya. Alla värden på insignalen som ligger över x-
axeln detekteras som logisk etta, alla värden under noll precis som i figur 8. Figur 10 
nedanför visar hur utsignalen blir från en RSD A/D-kärna. [8, 9] 
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Figur 10: 1,5 bit A/D-kärna 

 

Streckade linjen är insignal och den heldragna är utsignal. A/D-kärnor byggda med 
RSD har tre logiska nivåer, därför kommer det med samma insignal som i figur 8 att 
ske fler omslag. Insignalen förstärks med två mot mitten av intervallet. Syns tydligt i 
intervallet mellan de båda omslagen, utsignalen lutar två gånger så skarpt som 
insignalen. Parallellt med förstärkningen testas signalen av två komparatorer, deras 
utfall ger om signalen ska modifieras mer. [8, 9] 
 
Tre möjliga kombinationer som ger tre intervall på utsignalen. Första alternativet är 
när båda komparatorerna visar noll, det utgörs av området längs till vänster i figur 10. 
Med området längst till vänster menas det område som utgörs av utsignalsrampen till 
vänster om båda omslagen, mellan är mittersta intervallet och till höger om är höger 
om båda omslagen. Omslagen är det som ger utsignalens lodräta linjer, de lodräta 
linjerna är för att visualisera att samplen flyttas ner eller upp. [8, 9] 
 
Att signalen testas mot två logiska signaler gör att man får ut mer information av 
samplen, man vet i vilken tredjedel samplen ligger i istället för vilken halva av 
konverteringsintervallet. Förstärkningen med två mot mitten av intervallet inträffar 
före komparatorerna detekterar område, det är en viktig skillnad mot rak konvertering 
utan feldetektering. I området till vänster adderas motsvarande halva 
matningsintervallet till samplen. I mellersta intervallet görs ingenting med signalen 
efter förstärkningen. I högra området subtraheras motsvarande halva 
matningsintervallet. [8, 9] 
 
Förstärkningen med två i varje steg att det krävs hälften så stor signalvariation i 
ursprungssignalen för ett nytt omslag, precis som med rak konvertering. I figur 11 
visas prov på detta, insignal är samma som utsignalen i figur 10. [8, 9] 
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Figur 11: RSD A/D-omvandlare, steg två 

 

Även om utsignalen i figur 11 ser komplicerad ut så behandlas varje rampsegment för 
sig som insignalen i figur 10. Varje befintlig ramp som passerar 1/3, 2/3 ger ett nytt 
omslag. Det ger fyra nya omslag, totalt blir det då sex omslag i figur 11:s utsignal. 
Förstärkningen med två gör att det även här krävs hälften så stor signalamplitud för att 
byta område, jämnfört med omslagen i figur 10. Felkorrigerad kärna modifierar 
signalen mer mellan varje steg, men så får man också ut mer information om samplen 
i varje steg. [8, 9] 
 
Analoga algoritmen blir något mer avancerad att realisera som syns redan vid visuell 
jämnförelse av ovanstående figurpar. För varje steg kommer antalet omslag att öka 
med en ramp som ursprunglig insignal, på grund av förstärkningen med två huggs 
signalen sönder mer och mer för varje steg. Det hänger samman med att för varje steg 
så halveras numeriska vikten av digitala värdet som tas ut. [8, 9] 
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7. D/A-omvandlare 

7.1. Allmänt 
D/A-omvandling är något enklare än A/D-omvandling. Man måste dock vid 
designandet av en D/A-omvandlare ha klart för sig vilken typ av insignal man har, det 
vill säga hur det binära talet är representerat. För att binärt repressentera negativa tal 
kan man använda sig av exempelvis teckenbit, ettkomplement och tvåkomplement. 
Vidare finns det flera olika binära talsystem där Graykod och Termometerkod kan 
nämnas som exempel på de något ovanligare typerna. En D/A-omvandlarkärna klarar 
därigenom oftast bara en typ av insignal. [1] 

7.2. Dekoderbaserade 
Den vanligaste realiseringen av en D/A-omvandlare är den dekoderbaserade, där ett 
antal referensspänningar (upplösningen) sätts till utgången efter behov i 
överensstämmelse med den digitala insignalen. Referensspänningarna summeras och 
bildar tillsammans det analoga värdet på signalen. En annan metod som används 
exempelvis i data portar är pulsbreddsmodulering, det går ut på att det är längden på 
en puls med en monoton likspänning som efter lågpassfiltrering ger det rätta analoga 
värdet. [1] 

7.3. R-2R resistorstege 
Det enklaste sättet att realisera en spänningsdelare i en D/A-omvandlare borde vara 
med en så kallad R-2R resistorstege. Resistorstegen besår av en rad R//2R länkar och 
kan göras godtyckligt lång.  

 
Figur 12: R-2R-D/A 

 

Detta är ett exempel på en binärt viktad strömkonfiguration, det vill säga man 
genererar ett antal spänningar som är proportionella mot de olika signifikansnivåerna 
hos det binära ordet som då rakt av kan användas som väljare. En länk ger en bit och 
länkarna kopplas på i serie allt efter hur många bitar man behöver. Spänningsnivån 
klyvs för varje steg med LSB allra först då den ska klyvas flest gånger, det gör att 
varje bit kommer att öka på det analoga värdet i slutet av kedjan så mycket som varje 
bit ska efter vikt. LSB som får gå genom hela kedjan kommer att klyvas lika många 
gånger som D/A:n är bitar lång, LSB-1 kommer att klyvas D/A:ns längd minus en 
gång och så vidare. Ettornas signaltillskott efter vikt bildar tillsammans den korrekta 
analoga signalsumman till höger, en nolla på en position är det samma som att inget 
tillskot sker vid den R//2R länken. [1] 
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8. Filter 

8.1. Om filter 
Om man ser till signalamplitud så kan filter delas in i fyra grupper: Lågpass-, 
Högpass-, Bandpass- och Bandstopp- filter. Varje typ har sitt specifika beteende och 
därigenom för modellen unika användningsområden. Alla filtertyper kan realiseras i 
ett flertal olika byggtekniker vilka ger filtret i fråga unik karakteristik och egenskaper. 
Konstruktören kan välja byggteknik allt efter vad man vill uppnå med filtret, vilka 
parametrar man behöver ha bäst kontroll över vid designen för att uppnå önskad 
funktionellitet hos filtret när man slutligen ska bygga det i komponenter. [2, 4, 5] 

 
Några intressanta parametrar att tänka på vid filterkonstruktion är: 
• IL (Insertion Loss, Insättningseffektförlust): Hur mycket effekt man förlorar mitt i 

det frekvensintervall man vill att filtret ska släppa igenom, idealt ska ett filter inte 
dämpa signalen alls. Anges vanligen i dB, kan även representeras med ggr 
(Effektförlust i gånger) eller procentuell förlust av insignalen. Formeln för 
sambandet mellan in-, ut- effekt och IL lyder: [2] 
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Formel 9: Beräkning av IL i filter 
 

• Ripple (Rippel): Hur mycket signalen slår framåt och tillbaka i amplitud, största 
fördel är att man med filterteknik som ripplar oftast får skarpare omslag än med 
teknik som inte ripplar. Rippel mäts vanligen i dB eller Nepers. I till exempel 
bandpassfilter är det intressant att mäta hur mycket signalen ripplar i passbandet, 
för stort rippel riskerar att störa informationen i utsignalen som man helst vill ska 
passera helt oförändrad. [2] 

 
• BW  (Bandwidth, Bandbredd): Den frekvensbredd som släpps igenom av ett 

bandpassfilter eller tvärt om spärras av ett bandstoppfilter. När man istället pratar 
om låg/hög-passfilter är det brytfrekvens som är intressant. Bandbredd anges i 
Hertz och vanligtvis brukar man mäta när amplituden fallit 3dB från passbandet, 
formeln för det sambandet är: 
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Formel 10: Beräkning av BW i filter 
 

• SF (Shape Factor, Formfaktor): Ett mått på filtrets form, genom att dividera 
bandbredden vid 60dB- med den vid 3dB-filtrering får man ett bra mått på hur 
skarpt filtret skär ut rätt frekvenser. Sambandet beskrivs mattematiskt med 
följande formel: 
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Formel 11: Beräkning av SF i filter 
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• Rejection (Totalspärrförmåga): Område där ingen signalen dämpas mest. Idealt 
ska det inte komma igenom någon signal alls där, praktiskt brukar man räkna med 
att 60dB amplitudförsvagning är så stark spärrning att det kan approximeras till 
oändligt kraftig dämpning av signalen. [2] 

 

8.2. Bandpassfilter 
Bandpassfilter är den typ av filter som idealt släpper igenom ett specifikt 
frekvensintervall och blockerar alla frekvenser som ligger över eller under det 
specifika intervallet. Man kan se bandpassfilter som en kombination av ett lågpass 
och ett högpassfilter, med ett överlappande område i mitten där båda filtren släpper 
igenom signalen. Målet med bandpassfilter i transcievern kommer bland annat att vara 
att släppa igenom det område av bärvågen som innehåller den aktuella kanalen, samt 
att rensa bort frekvenskomponenterna runt om så att bara signaler av intresse kommer 
fram till A/D-omvandlaren. [2] 

8.3. Binominal filter 
Binominal är den enklaste formen av filter som tas upp, den ripplar inte i något band. 
Frekvensresponskurvan för ett binominalfilter blir därigenom en slät kurva. 
Nackdelen blir att om man vill ha en skarp övergång så måste man ha väldigt hög 
ordning på filtret, hög ordning kräver mycket komponenter. Fördelen blir då inte helt 
oväntat att den blir lätt att implementera just för att modellen är enkel, såvida man inte 
väljer en konstruktion av väldigt hög ordning fast då blir vilken filtermodell som 
komplicerad att realisera. [2] 

8.4. Chebyshev filter 
Med Chebyshev modellen låter man signalen rippla i passbandet, det gör att man får 
en överlägset skarp övergång jämnfört med Binominalfilter. Man får en något mer 
avancerad mattematisk funktion när man ska designa komponenter än vad man får 
med Binominalmodellen. Uttrycken man använder sig av brukar kallas för Chebyshev 
polynom och precis som vanliga polynom kan man välja ordning efter hur skarpt filter 
man behöver. Det är en väldigt bra filtertyp så länge man inte har allt för stora krav på 
att ripplet i passbandet inte får vara för stort samtidigt som man vill ha skarp 
övergång, det är svårt att erhålla både och. [2] 

8.5. Elliptiska filter 
Den mest avancerade typen av de här tre klassiska filtermodellerna, men naturligtvis 
så är den överlägsen de båda andra två i skarphet. Då den ripplar i både passband och 
spärrband blir lutningen i övergången skarp från båda håll. Genom att man har rippel 
på båda sidor om övergången kan man om man vill dels få en relativt skarp övergång 
samtidigt som ripplet i passbandet blir mindre än med ett Chebysev filter med 
motsvarande brytförmåga. Rent generellt används bara Elliptiska när man har extrema 
krav på frekvensselekteringen, just på grund av att filtertypen är så extrem blir den 
väldigt avancerad designa. Kan man få helhetskonstruktionen som filtret ska vara en 
del av att fungera med en enklare typ brukar man välja den enklare modellen delvis 
beroende på konstruktionssvårigheterna. [2] 
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8.6. RF-filter konstruktion 
När man kommer upp i frekvenser upp emot några hundra MHz eller ännu mer börjar 
traditionella komponentfilter att få svårare och svårare att fungera som det är tänkt, 
detta på grund utav de korta våglängderna som ger komponenterna oönskade RF 
egenskaper. Om frekvensen är hög nog så ligger våglängden tillräckligt nära 
komponenters fysiska mått, det leder till ökande signalförluster och störningar. Därför 
har man mer och mer börjat att ersätta traditionella filter med nyare filtertekniker som 
inte är baserade på kondensatorer och spolar, de två mest intressanta teknikerna idag 
är mikrostripstubbar och transmissionsledare. [2] 

8.7. Mikrostripsegment och Transmissionsledarfilter 
Traditionella filter består som sagt var av resistorer, kondensatorer och spolar. I 
spolar/kondensatorer är det den frekvensberoende resistansen man utnyttjar för att 
filtrera fram de frekvenser man vill ha. Det är här det som kallas stubbar kommer in i 
bilden. Stubbar är små metalliska element som beroende på hur de kopplas och hur de 
dimensioners i stort sett kan anta vilken kapacitans eller induktans som. De två 
huvudkopplingarna är kortsluten- och öppen -stubb, kortslutenstubb kallas även seriell  
stubb och öppen kallas även för parallell stubb. I och med att storleken på elementen 
som minst krävs ökar linjärt med att våglängden ökar så blir det mest praktiskt med 
sådana här filter i högre frekvensområden. [2] 
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Formel 12: Mikrostripsegmentsamband 
 

Nu kan man ganska lätt se att om man väljer en låg frekvens så kommer storleken på 
segmentet att öka drastiskt, även om man använder sig av λ0/4 element så kommer 
inte tekniken bli lämplig för lågfrekvensapplikationer. Men däremot väldigt lämplig i 
RF sammanhang. [2] 
   
Fysikaliskt är det en form av interferensfenomen man utnyttjar för att åstadkomma 
undertryckandet av rätt frekvenser. Både positivt och negativt att notera är att filtren 
blir skarpa och om man inte använder ett flertal segment i filtreringen så blir 
bandbredden generellt liten. I synnerhet om man ska använda mikrostripsegment till 
antenner kan den smala bandbredden orsaka problem genom att styrka skillnaden blir 
för stor mellan centrum på bärvågen och styrkan vid frekvensgränserna. Orsaken till 
att varje enskilt element blir extremt frekvenskänsligt är lika enkel som resultatet i ett 
ståendevåg experiment i klassisk fysik, bara en liten avvikelse från 
konstruktivinterferensfrekvensen kommer att leda till amplituden på vågen minskar 
kraftigt. Teoretiskt sätt är det bara exakt multiplar av våglängden som kommer att stå 
med 100% amplitud, om 10% av effekten ligger i motfas kommer de 10% att dämpa 
så att amplituden istället blir 80%. [6] 
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Bandpassfilter kan man på ett bra sätt konstruera genom att lägga ledare som 
trappsteg parallellt med varandra utan att de har fysisk kontakt, man erhåller då 
transmissionsledareffekt. Genom att välja antal element och deras inbördes fysiska 
mått kan man erhålla den centerfrekvens, bandbredd och passbandförlust man önskar. 
Naturligtvis finns det fysiska gränser för vad som är möjligt, man kan inte skapa ett 
idealt filter men man kan få relativt skarpa gränsfrekvenser utan allt för stor förlust 
med det här tekniken. I vanliga filter brukar man prata om vilken ordning av filter det 
är och den vane konstruktören vet då direkt vilken 
branthet som filtret klarar att prestera. Även i den 
här filtertekniken brukar man tala om vilken 
ordning det är, här är det så enkelt att man räknar 
hur många element mellan anslutningselementen 
det finns. Exempelvis finns det fem element 
mellan anslutningselementen så är det som i 
figuren till höger ett femte ordningens kopplat 
transmissionsledarfilter filter.    

        Figur 13: Bandpassfilter 
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9. Subsampling 

9.1. Allmänt 
Sub betyder under och under sampla signaler är till viss del precis vad subsampling 
innebär. Undersampling i förhållande till högsta frekvensen som finns i signalen som 
ska samplas, i vanliga fall skulle man se det som att man hade skapat en signal full av 
vikningsfel så fort man kommer under Nyquist kriteriet. Frekvenserna som är så höga 
att de drabbas av vikningsfel blir givetvis till viss del förstörda här precis som i alla 
andra samplingstillfällen, den stora skillnaden är att man väljer en samplingsfrekvens 
som ligger långt under bärvågsfrekvensen men ändå högre frekvens än vad någon 
modulerad information har. [10, 11] 

 
Figur 14: Mottagare med subsamplingsteknik 

 

En subsamplings-switch har kopplats in före A/D-omvandlaren i figur 14, det är den 
röda brytaren till höger i blockschemat. För övrigt är mottagaren identisk med 
mottagardelen i figur 3. 

9.2. Samplingsteknik 
Teoretiska grundprincipen är då att man kan digitalisera en eller flera kanaler ihop i 
ett enda steg utan att behöva blanda ner, bärvågen följer med genom A/D-
omvandlaren som högfrekvent distorderat vikningsfelaktigt skräp. De högfrekventa 
signalstörningarna måste bort innan DSP:rna kan bearbeta informationen, vanligtvis 
löser man detta med ett extra digitalt lågpassfilter. Normalt sett i en transciever så har 
man väldigt stor frekvensskillnad mellan just kanalerna och bärvågen det gör det 
lättare att eliminera det som är kvar av bärvågen. Även om vikningsfel gör att man 
kan få frekvensvariationer på det som en gång var bärvågen, så ligger även det mest 
lågfrekventa av bärvågsresterna så många gånger om högre upp i frekvens att det inte 
är några större problem att klippa bort oönskat material med det extra lågpassfiltret. 
[10, 11] 
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Figur 15: Ursprunglig RF-signal 

 

Figur 15 är figur ett av fyra i bildserien som beskriver signalflödet i en subsamplande 
transciever. Signalen innehåller här all möjlig information, önskade och oönskade 
kanaler. Bilden illustrerar en komplett RF-signal, utsignal från en LNA. LNA:n antas 
vara ideal. Därmed är enda skillnaden från det mottogs av antennen och efter LNA:n 
att amplituden är multiplicerad med LNA:ns förstärkning. Icke idealt finns 
begränsningar i vilka frekvenser som LNA:n klarar att förstärka, beroende på den 
aktuella LNA:ns karakteristik så skulle signalen avvika i amplitud. De streckade 
linjerna markerar det område där kanalinformationen finns. Det är det området som 
mottagaren ska utvinna, för där finns informationen som A/D-omvandlaren ska 
leverera till digitala sidan. [10, 11, 13] 

 
Figur 16: Bandpassfiltrerad RF-signal 

 

Innan någon information kan utvinnas måste signalen filtreras för undertrycka 
störkällor. Kanalfiltret är ett bandpassfilter för att oönskade signaler både över och 
under i frekvens ska undertryckas. Filtret är en av de absolut viktigaste delarna, 
felsannolikheten är direkt beroende av filtrets karakteristik. Bandpassfiltreringen i 
figur 16 är relativt ideal, y-axeln är markerad i dB det ger att oönskade frekvenser 
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undertrycks starkt. Dessutom är övergången mellan passband och spärrband väldigt 
skarp. [13, 14] 

 
Figur 17: Subsampling 

 

Vid undersampling uppstår aliasing trianglar, de visar hur kanalinformationen 
placeras efter sampling. Kanalens placering i sidoloben är en avgörande faktor för 
med vilken felsannolikhet informationen kan utvinnas. I figur 17 syns också hur 
trianglarna återkommer periodiskt. Samplingsfrekvensen ger hur stor sidoloben blir, 
hur många multiplar på ett visst frekvensintervall. Multiplarna ger vilka 
frekvensintervall som kommer att överlappa varandra, det är användbart för att 
utvinna flera kanaler som inte ligger nära varandra samtidigt. Hur detta fungerar tas 
upp i nästa delkapitel. [11, 12] 

 
Figur 18: Kanal utvunnen med subsampling 

 

Figur 18 visar hur kanalen idealt kommer att sluta efter subsamplingen. Centrerad 
kring en ny bärvågsfrekvens. All information ryms väl inom halva 
samplingsfrekvensen, med samplingsteoremen uppfyllda finns grundförutsättningar 
för att utvinna informationen digitalt. [11, 12] 
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9.3. Multipla kanaler 
I föregående stycke visades hur en kanal överförs med subsampling, det går att utöka 
systemet så att flera kanaler kan tas emot i samma mottagare. Enklaste sättet är om 
kanalerna ligger mycket nära varandra utan att det finns någon störande information 
mellan. Då skulle ett sätt att lösa överföringen vara att kanalfiltret görs så brett att det 
lagom släpper igenom intervallet med båda kanalerna, samplingsfrekvensen väljs så 
att mitten på sidoloben hamnar mitt emellan kanalerna. Alternativt två smala filter 
bredvid varandra som släpper igenom en kanal var. Om kanalerna istället ligger långt 
ifrån varandra så krävs ett annat förfarande. [14] 

 
Figur 19: Subsampling av flera frekvensintervall 

 

Med två parallella kanalfilter som släpper igenom en kanal var kan två kanaler tas 
emot parallellt i en och samma mottagare, om samplingshastigheten väljs lämpligt. 
Samplingsfrekvensen måste väljas så att aliasing inte uppstår, det innebär att 
kanalerna inte överlappar varandra. Variablerna n och m är reella positiva tal. 
Dessutom måste samplingsfrekvensen vara så hög att båda kanalerna kan rymmas 
parallellt efter samplingen, med avseende på informationsbandbreddskriteriet precis 
som i fallet med en kanal. [14] 

 
Figur 20: Två kanaler erhållna med subsampling 
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Det är inte enbart kanalens placering i bärvågen som avgör vart den hamnar efter 
subsampling, det är placeringen i den aktuella aliasing-triangeln. Aliasing-trianglarnas 
storlek och placering avgörs av samplingsfrekvensen. När dessa kriterierna är 
uppfyllda kan två eller flera kanaler utvinnas som i figur 20. Placering med marginal 
till sidolobens kanter och varandra för god felsannolikhet. [14] 

 
Figur 21: Implementering av flera kanaler 

 

Varje filter i figur 21 är till för att släppa in en kanal, n antal filter ger att n antal 
kanaler kan tas emot. Det går att utöka systemet med valfritt antal kanaler, såvida alla 
samplingskriterier är uppfyllda. 

9.4. Felsannolikhet 
Teoretiskt ska felsannolikheten inte försämras något, men rimligt är att praktiskt 
förloras några tiondels dB i SNR. Stor frekvensskillnad mellan det som är kanal 
information och bärvågen underlättar att eliminera bärvågen. Bärvågen är efter 
konvertering kvar som en undersamplad störkälla, men det som följer med genom 
A/D-omvandlaren kan filtreras bort digitalt. [10, 11] 
 
Extra brus eller störningar kan komma till av flera anledningar, dels switch (brytare):n 
i sig kan generera störningar baserat på dess klockfrekvens när man klockar in 
samplena. Man måste föra fram informationen på något sätt och det är inte helt 
okomplicerat att göra det utan att tillsätta mer svårborttagliga störningar än själva 
bärvågsresterna, störningar i form av multiplar av subsampelklockan är ett problem. 
Med idealt skarpt kanalfilter och lämplig klockning är bitfelsannolikheten densamma 
som med en traditionell transciever. Val av lämplig samplingsfrekvens är måste för att 
mottagaren ska fungera, med två eller flera kanaler blir det en viktig parameter för att 
inte information ska blandas. Enskilt viktigaste komponent är kanalfiltret, kan bara 
oönskade frekvenser stängas ute är subsampling konkurrenskraftigt. Avslutningsvis 
en referens till arbete nr 10 i referenslistan, där uppnåddes 0,8 dB sämre SNR med 
subsampling under så lika vilkor som möjligt. [10, 11, 15] 

9.5. Kretsdesign 
Subsamplingsfrekvensen är som diskuterades ovan kritiskt för funktionen, vid val av 
den måste hänsyn tas till ett flertal aspekter. Nyquistkriteriet blir som redan nämnts 
två gånger informationsbandbreddens frekvens, optimal samplingsfrekvens blir dock 
med hänsyn till ytterligare ett par frekvenser. Ursprungsbärvågsfrekvensen, 
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informationsbandbredden och önskad bärvågsfrekvens eller IF (Intermediate 
Frequency, Mellan frekvens) bärvågen. Så att det struntas helt i bärvågsfrekvensen är 
alltså inte riktigt sant, även om det går att strunta i om den blir trunkerad. Alltså 
samplingsfrekvensen väljs från en av frekvenserna som är multipel av dessa kriterier 
och två gånger kanalbandbredden är minsta möjliga alternativ. Minsta 
samplingshastighet beroende på kanalbredd bestäms av Shannon samplings teorem, 
Shannons teorier om samplingsvillkor ger två gånger kanalbredden som minsta giltiga 
mattematiska lösning. Lämpliga multiplar som är mer praktiskt användbara går att 
finna via följande mattematiska samband. [10, 11] 
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Formel 13: Beräkning av IF i subsamplingsteknik 
 

Där fix(a) är den trunkerade delen av argumentet a och mbit(Fc, Fs) är minnesbiten 
efter divisionen av Fc med Fs. Funktionen ger möjlighet att räkna ut ny IF bärvåg. 
Villkoren gör att en samplingsfrekvens kan väljas där hela kanalen i fråga ryms i 
sidloben, då går ingen information förlorad. [11] 
 
Konstruktionsmässigt finns det två typer av switch:ar för subsampling, 
transistorbaserade och diodbaserade. Transistor baserade är de som vanligtvis har bäst 
prestanda fast diodbaserade klarar högre frekvens. 
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10. Protokoll 
A/D-omvandlaren och de andra viktiga transcieverkomponenterna tillhandahåller ett 
hårdvaruskal som möjliggör en viss bitöverföringshastighet per tidsenhet, i 
receiverdelen är det praktiskt taget alltid A/D:n som sätter gränsen för vilken 
informationsmängd som kan tas emot per tidsenhet. Sändare är lättare konstruera än 
motsvarande mottagare, därför är det oftast A/D-omvandlaren som är begränsningen i 
ett transcieversystem. 
 
Protokoll är ett av de områden som är möjligt att rationalisera med direktsamplande 
teknik, rationalisera så till vida att systemet inte blir lika låst vid antal kanaler och 
deras storlek med mera. Den analoga sidan konverterar bara vad som tas emot och 
skickar vidare till digitalsidan, allt går att modifiera inom ramarna för det som ovan 
benämndes som hårdvaruskalet. [11, 14] 
 
Idealt är protokollet relativt oviktig parameter, praktiskt har det en viss betydelse. Det 
handlar om en generell slutsats. I system med subsampling bör de enklaste 
moduleringsteknikerna undvikas som exempelvis AM (Amplitud Modulering). 
Modulationer som på något sätt arbetar med fas byte fungerar utmärkt, då eventuella 
högfrekventa störningar approximativt är lika under hela perioden. Frekvensbaserade 
modulationer fungerar relativt väl det också. Det är ingen skarp skillnad vilka 
modulationer som fungerar, dock är modulationer med robusthet mot högfrekventa 
störningar fördelaktigt. [15] 
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11. Teoretiska slutsatser 

11.1. A/D 
Här är det realtidsprocesskravet som är ofrånkomligt, informationen som ska fram 
måste kunna bearbetas löpande. Subsampling gör dock att kravet på att kunna 
processa bärvågen försvinner, det möjliggör att uppgiften går att lösa med en rimligt 
snabb A/D. Även om viss mån av översampling i förhållande till Nyquistkriteriet är 
att föredra för bästa noggrannhet. 
 
Efter att minimumhastighet uppnåtts är det felsannolikhet som är det viktigaste, ett 
bra sätt att få en hög felsäkerhetsgaranti är att implementera någon form av 
felkorrigering. Det är som regel väl värt de extra komponenterna som måste skjutas 
till. Naturligtvis får inte A/D:n kräva allt för mycket komponenter så att den blir för 
stor, då kan allt för mycket av vinsterna med att flytta A/D:n närmare antennen 
försvinna. 
 
Hur mycket signalen fördröjs i kretsen blir av ganska liten relevans på grund utav att 
A/D:n måste vara klockad så högt som här så blir även fördröjningen från de modeller 
som fördröjer mest väldigt kort i tid även om det kan tyckas skilja mycket i antal 
klockcykler mot den snabbaste. 
 
Slutsatsen blir då att under de här förhållandena viktade efter hur viktig varje punkt är 
i förhållande till varandra så blir RSD korrigerad pipeline ett bra val. Den klarar 
hastighetskraven och är kompakt nog, med RSD korrigering kan man dessutom 
garantera att man får en tillräckligt exakt signalprocessning för att kanalen ska vara 
lättolkad för DSP:n. Närmaste konkurrenter som ger mindre signalfördröjning eller 
någon annan vinst blir orimligt mycket större komponentmässigt. I andra kompakta 
alternativ blir exakthetskraven på prestandakomponenterna alldeles för mycket högre 
för att det ska bli rimligt ur felsannolikhetssynpunkt. Klockning av sampelklockan så 
att det måste blir en lämplig multipel som uppfyller subsamplingskraven, en frekvens 
som ger en kanal i kanten av en aliasing-trianglarna för bästa teoretiska 
felsannolikhet. Multiplar uppåt som extra marginal till Nyquist är alltid välkommet, 
med bra icke ideala bandpassfilter så är ungefär 2,5 gånger kanalbredden det minsta 
som skulle kunna fungera. Lämplig arbetsfrekvens för RSD-A/D:n skulle alltså bli en 
klockning av varje pipelinesteg på 100KHz-X antal MHz, allt efter hur ren signal 
A/D:n klarar att ge ställt mot extra samplingsmarginal borde ge en optimal lösning 
någonstans i det intervallet. 

11.2. D/A 
D/A konstruktion är vid en given frekvens med samma antal bitar lättare att realisera 
än motsvarande A/D konvertering. Vid A/D konvertering är ofta hög hastighet med 
bibehållen låg felsannolikhet svår att uppnå, vid D/A konvertering är detta inte lika 
svårt att uppnå då konverteringen oftast går ut på att man på något sätt summerar 
bitarnas analoga värde till en summa. Det lämnar större utrymme för att fokusera mer 
på att hitta en kompakt krets än vad A/D konstruktion gör. 
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11.3. Subsampling 
Subsampling kommer att användas för att prestandakraven på A/D-omvandlare ska bli 
rimliga att uppnå Transistorbaserade kretsar för subsampling är teoretiskt möjliga att 
designa för en arbetsfrekvens på 160Mhz. Anledningen till att använda just 
transistorbaserade och inte diodbaserade är för att uppnå lägre felsannolikhet. 
Utförligare beskrivning av fördelar och nackdelar med tekniken finns under kapitel 9 
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12. Simulering och komponentdesign 

12.1. Vad har simulerats 
Design av komponenter i Cadence har styrts av vilka delar som är kritiska vid 
direktsampling, främst då med mål att det ska vara en subsamplande receiver del. Den 
viktigaste delen blir helt klart A/D-omvandlaren, även subsamplingskopplingen är 
viktig. Ett skarpt kanalfilter är viktigt praktiskt, men inte lika viktigt vid simuleringar 
då man kan välja insignalen mer exakt.  

12.2. Bias 
Alla kretsar har i största möjliga mån anpassats för att kunna drivas av samma bias 
spänningar för att hålla ner antalet krävda spänningsnivåer, allt för att en realisering 
av komplett transciever ska var möjlig. För de studier av teknik som är av intresse för 
det här arbetet så är inte ett riktigt bias steg nödvändigt, simuleringsresultaten och 
därmed slutsatserna man kan dra blir samma oavsett om man simulerar med eller utan 
ett riktigt biassteg. Meningen är dock att alla kretsar ska vara färdiga att köras med ett 
standard biassteg bara man ställer in de olika bias spänningsnivåerna till de värden 
som kretsarna vill ha. 

12.3. Förstärkare 
Grundstenen i transcievern är förstärkaren, den är därför om inte den viktigaste en av 
de viktigare delarna. För att kunna uppnå så bra felsannolikhet som möjligt valdes en 
fullt differentiell struktur, det innebär att OTA:n har både differentiell ingång och 
utgång. Teoretiskt är vinsten med differentiell teknik jämnfört med 
enkelutgångsteknik väldigt enkel, man approximerar bruset på positiva ingången att 
vara lika med bruset på negativa ingången vilket leder till att bruset skulle ta ut sig 
självt. I praktiken uppnår man inte denna glasklara perfekta vinst, men man kan 
hindra mycket brus från att förstärkas och föras vidare in i kretsen så att det ställer till 
med onödiga problem. En enkel teoretisk jämnförelse mellan en enkel port som 
arbetar mot jord och en differentiell port skulle då bli så här: 1-1=0 för den 
differentiella, 1-0=1 för den enkla porten, där 1 är 100% av tillfört externt brus. I 
enkelporten kommer allt externt brus in i kretsen därför att referensingångens 
spänning är fix noll hela tiden då den är jordad. [1] 
 
OTA:n består i sig av tre olika typer av subblock, ett motstånds-, två gm-
(Transconductor, Transkonduktor) och två CCVS (Current Controlled Voltage 
Source, strömstyrd spänningskälla) -block. Se Figur 22 här nedanför för den 
differentiella OTA:ns kompletta kretsschema, nästkommande avsnitt efter visar mer i 
detalj hur de tre blocken är uppbyggda. Simuleringar på hela OTA:n och dess delar 
ges i bilaga 1 [16] 
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Figur 22: Komplett kretsschema över OTA:n 

 

Motståndsblocket figur 23 är det block som förbinder de båda sidorna i OTA:n, 
genom att ändra spänningarna vc1 och vc2 kan man anpassa ingången för olika 
insignalsnivåer. Resistansen mellan 
sidorna bestäms av hur öppna 
transistorerna är och potentialskillnad 
mellan sidorna, hur öppna trissorna är 
bestäms av vc1 och vc2 som då har en 
direkt påverkar resistansen mellan 
sidorna. Resistansen mellan sidorna är 
av betydelse för vilken signalstyrka som 
ingången är lämplig för, på så sätt har vi 
anpassat ingången för den aktuella 
spänningen. Observera att namnen 
ina/inb på vänster sida och uta/utb på 
höger är lite dumt valda namn då 
givetvis blocket är designat för att 
förbinda gm blocken som ett 
spänningsreglerat motstånd som givetvis 
leder åt båda håll. [1, 16] 

Figur 23: Motståndsblocket som förbinder OTA:ns båda sidor 
 

Gm blocken eller trankonduktanssteg som det är utgör ingången och därmed första 
förstärkningssteget se figur 24. Dubbelpar med en N-mos och en P-mos på ingången 
gör att förstärkningen blir symetrisk mellan positiv och negativ period. För högra 
halvan av gm förstärkaren i figur 24 blir funktionen så här. Dubbelparet (Mn15/Mp9) 
drar en ström genom Mp2 och Mn11 som med ett förhållande speglas över på 
utgångsparet (Mp3, Mn4), genom att välja rätt förhållande mellan transistorerna blir 
strömmen genom utgångsparet x antal gånger större. Utgången orkar då driva en 
avsevärt större ström än insignalen och den önskade strömförstärkningen har 
uppnåtts. Detta syns i bilaga 1:s figur 37 där en strömvariation på 68mA uppmättes 
med en inström på 144pA, observera att spänningen sjönk från 10mV till 3,5mV.  [1, 
16] 
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Figur 24: Gm förstärkaren i OTA:n 

 

CCVS blocken figur 25 styrs av gm blocken och levererar en förstärkt spänning. I 
många sammanhang är det mer intressant att 
kunna utnyttja den förstärkta effekten som 
spänningsförstärkning istället för 
strömförstärkning eller alternativt en kombination 
av båda, det sistnämnda innebär oftast att man vill 
ha en spänningsförstärkning fast utgången ska tåla 
en viss belastning utan att potentialen får påverkas 
för mycket. Strömutgången på gm:n drar i 
emittern på N-mostrissan M20 vars kollektor 
potential styrs ut, den noden är kopplad till basen 
på transistor M23. Transistor M23 bestämmer 
utgångspotentialen som nu kommer att svänga x 
antal gånger kraftigare än ingångspotentialen i gm 
steget. CCVS blocken är av så kallad Miller typ. 
[1, 16] 
 

Figur 25: CCVS förstärkaren i OTA:n 

12.4. Sample and hold 
S/H Sample and hold kretsen är av differentiell typ och bygger på OTA:n, en så kallad 
operationsförstärkare baserad S/H. Återkopplingen normeras efter motståndsblockets 
resistans för att åstadkomma en engångsförstärkning hos OTA:n så den kan driva 
hållfasen utan att amplituden förändras under förloppet, drivförmågan i hållfasen ska 
vara så stor att man kan ta ut den ström man vill utan att kondensatorn som står för 
spänningsnivån tappar märkbar potential under förloppet. Följfasen utgörs av 
klocköverlappningen klocka-klockinvers (clk-clkinv i kretsschemat), insignalen 
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laddar kondensatorerna till rätt potential för nästa hållfas. Återkopplingen sker plus-
minus/ minus-plus mellan CCVS blockens in/ut portar, det gör att det ställs relativt 
höga krav på OTA:ns DC (Direct Current, Likspänning) nivåer att dessa inte drar för 
mycket åt motsatt håll. Med andra ord noll offset på både ingång och utgång är ett 
krav för att det ska fungera utan amplitudoffset i hållfasen, viktigast är dock inte att 
DC nivån är noll utan att ingång/utgång är noll i förhållande till varandra när det 
gäller att undvika att portarna försöker dra oönskad DC ström mellan varandra. 
Måttliga amplitudavvikelser går att summera bort. Vad som är måttlig 
amplitudavvikelse beror helt och hållet på hur stor LSB man valt, det intressanta är om 
amplitudfelet är så stort att det kan ge bitfel slutänden eller om det är försumbart. [1] 
 
Gm-CCVS OTA:n i fråga har i sig själv obelastad så låg amplitudoffset att ingen 
summering ska vara nödvändig, det är fråga om någon enstaka mikrovolt och det är 
mycket mer än som behövs för tio bitars upplösning i ett trevoltsintervall. Kan dock 
uppkomma situationer med för dålig matchning där offsetkompensering kan vara en 
lösning för att lättare utföra önskade test. Vidare utveckling av systemet genom att 
öka antalet bitar, först då skulle summering kunna bli intressant fast otillräcklig 
förstärkning kommer att bli ett större problem. Det finns en tumregel för hur hög 
förstärkning som rekommenderas för att Sample and hold:n inte ska kunna inverka till 
bitfel, som vanligt är det de sista bitarna som är mest kritiska vilket inses lätt av 
följande formel: 

 
bitar antaln

ningråförstärkA

 2

=
=
= nA

 

Formel 14: Rekommenderad förstärkning i en S/H 
 

I praktiken är det så att har man högre förstärkning så kan hållfasen drivas med 
mindre kondensatorer som i sin tur behöver mindre laddning för att uppnå rätt 
potential. En mindre kondensator följer en varierande insignal utan offset lättare i 
förhållande till insignalen under följfasen då strömmen som krävs för att ladda dessa 
är försumbar. Högre förstärkning ger exaktare och stabilare utpotential under 
hållfasen, därmed duger den samplade utsignalen för mindre minsta bit och maximala 
bitantalet kan väljas längre. [1] 
 
Nu beror det inte bara på förstärkaren hur stor ström som kan drivas under hållfasen, 
det är proportionellt mot hur stor laddning man har i kondensatorerna som levererar 
hållspänningen. Förstärkarens uppgift är precis som när man förstärker en vanlig sinus 
eller vad som att förstärka effekten man kan ta ut på utgången, i Sample and hold:ens 
fall är det att den ska orka driva en tyngre last än den kunnat annars utan att 
kondensatorerna laddas ur. Tyngre last blir i praktiken att den ska orka hålla stabil 
potential över en mindre resistans än, mindre resistans vid en fix spänning innebär 
större strömuttag från utgången. [1] 
 
Om man bara hade ideala laster med approximativt oändligt hög inresistans skulle 
urladdning inte var något problem och små snabba kondensatorer skulle vara det 
givna valet. Designen av rätt kondensatorer är en avvägning mot arbetsfrekvensen, 
små snabba följer bättre fast räcker inte lika bra under hållfasen. Man får anpassa S/H 
mot den aktuella frekvensen så gott man kan, största kondensatorstorlek som 
fortfarande följer insignalen godkänt brukar vara den bästa om man vill uppnå 
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maximal signalstabilitet. Gränsen mellan området där kondensatorerna följer 
insignalen utan offset och det område där åtskilliga procent offset uppkommer brukar 
vara ganska skarp därför kan man relativt ätt välja största möjliga. Upptäcker man 
sedan att vid den specifika tillämpningen av S/H:n så orkar något mindre 
kondensatorer driva minst lika bra, då är det givetvis inget fel att trimma in kretsen 
ytterligare genom att välja mindre kondensatorer. Se bilaga 2 för simuleringar av S/H 
kretsen [1] 

 
Figur 26: Sample and hold kretsen 

12.5. Komparator 
Komparatorn är av ren transistortyp, det enklaste hade varit att basera komparatorn på 
OTA:n som förstärkare. En ren transistorkomparator är i de flesta fall överlägsen en 
operationsförstärkarbaserad komparator. Det som är intressant hos en komparator är 
offset och omslagsförmåga, en komparator behöver inte ha linjär förstärkning i hela 
matningsintervallet som en OP har, en viss linjäritet runt om området man vill 
komparera kan i vissa fall underlätta offsetinställningen då man får en mer 
kontrollerad utsignal. [1] 
 
Omslagsförmåga är mer eller mindre det samma som förstärkning, med undantag att 
man bara är intresserad av att det ska krävas så liten avvikelse från 
referensspänningen som möjligt för att utsignalen ska förstärkas ut i matningstaket. 
Det sista man vill är att få en utsignal som ligger mitt i matningsintervallet och där 
med digitalt sett ligger i det förbjudna området. Noggrann amplitudoffset gör att 
komparatorn inte slår om åt fel håll nära referensspänningen, en etta blir en nolla eller 
tvärt om. Snabbt omslag är minst lika viktigt som noggrann amplitudoffset för att om  
inte komparatorn orkar slå om tillräckligt snabbt så kan man få bitfel vid snabba 
variationer på insignalen, vilket är ett krav komparatorerna i transcievern måste klara. 
Mest kritiska fall är om man matat komparatorn med en tydlig etta eller nolla i flera 
perioder så komparatorns utgången är max uppladdad/ urladdad innan omslaget, 
utgången som då ligger i ena matningen får inte fastna på grund av eventuell kapacitiv 
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verkan i kretsen utan förstärkaren måste vara stark nog att gå från matning till 
matning utan märkbar fördröjning. I till exempel en A/D-omvandlare kan detta leda 
till att bitkonverteringen kommer i ofas med felaktig bitkonvertering som följd. 
Naturligtvis ska den vara designad så att den orkar driva tänkt last, en viss ström ska 
kunna tas ut från utgången utan att potentialen påverkas nämnvärt. [1] 
 
Med hänsyn till kriterierna ovan valdes en modell av komparator som har både positiv 
och negativ utgång, tanken var att konstruera en komparator med måttlig förstärkning 
fast med väldigt bra offset. Det finns två lämpliga sätt att avhjälpa för låg 
förstärkning, lägga till en latch eller ett förförstärkarsteg Har man nu tillgång till två 
utgångar kan man lägga till en enkel differentiell latch krets som kollar vilken av 
utgångarna som ligger över vilken, då får man en två ggr vinst jämnfört med om man 
skulle förstärka en utgång. Det man mer eller mindre gör är att komparera igen fast 
mot negativa utgångens nivå som referens fast latch:en är mycket enklare än en 
komparator, vitsen är att är signalen förstärkt så är inte offseten lika viktig i andra 
steget som första och latch:en låser i ena mattningen. Det en viktig sak att ta hänsyn 
till och det är att steg kombinationen får inte bli för seg i omslaget, kretsarna måste 
vara snabba nog ihop så att man inte får sidledes offset fel. Om man kombinerar två 
lagom komplexa steg går dessa funktioner att vikta av på ett lämpligt sätt allt efter vad 
man prioriterar mest. I transcievern har vi tänkt ställa höga krav på bitkorrekthet, nu 
har vi visserligen RSD felkorrigering i A/D:n men exaktare komparatorer gör 
fortfarande felsannolikheten lägre. I synnerhet rena kraftiga omslag är önskvärt, 
måttligt amplitudoffset fel försvinner när terometerkoden översätts till binärkod. [1] 

 
Figur 27: Kretsschema för komparatorn i grundutförande 

 

Komparatorn här ovanför är av en enkel typ, som har begränsningar vad gäller 
förstärkning. Svårt att designa den för låg offset, hög förstärkning och stor pålitlighet i 
stabilitet samtidigt. Bästa lösningen är att prioritera låg offset, stabilitet och lägga på 
ett extra förstärkningsteg. Det kan vara ett liknande steg till i serie bara man designar 
komponentvärdena så första steget lämpar sig som förförstärkare och det andra som 
kraftig multiplikator, två förstärkningssteg gör det lättare att uppnå rena omslag fast 
det ställer högre krav på stegen snabbhet. 
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För att effektivisera komparatorn byggdes ett enkelt förförstärkningssteg, då 
uppnåddes tillräcklig total förstärkning samtidigt som hela komparatorn förblev 
snabb. Se figur 28 och jämnför med figur 27 för att se modifieringen. 

 
Figur 28: Kretsschema för modifierad komparator 

 

I transcieverkonstruktionen kommer andra komponenter att begränsa långt före, så där 
kan man förstärka i flera steg för rena omslag är mycket viktigare än den 
omslagshastighet man förlorar. Att hela komparatorn är snabb syns i simuleringar av 
RSD pipeline-A/D:n, inställningstiden är bråkdelen av en period precis som det ska 
vara. Förstärkningen uppmättes till 4000 gånger i figur 46, se bilaga 3. 

12.6. 1,5 bit A/D konvertering 
1,5 bit A/D-kärnan utgörs av två styck av ovanstående kompletta komparator, 
komparatorerna producerar två nya bitar varje period. Det är RSD felkorrigeringen 
som kräver två kompareringar per steg mot vanliga en. Komparatorerna komparerar 
mot två olika spänningsvärden, den första en tredjedel upp från botten av 
spänningsintervallet man konverterar och den andra komparatorn mot spänningen två 
tredjedelar upp. Att A/D:n heter 1,5 bit A/D och inte 2 bits A/D beror på att man är 
bara intresserad av tre kombinationer, en kombination där komparatorerna visar olika 
kan aldrig inträffa i en korrekt fungerande krets och därav blir det bara tre 
kombinationer totalt. [1] 

 
Figur 29: 1,5 bit A/D 

12.7. 1,5 bit D/A konvertering 
Målet med en bits D/A:n är att få fram en spänning som man kan använda för att 
summera med insignalen för att skicka vidare till nästa pipelinesteg. Detta kan göras 
på flera sätt antingen kan man göra en riktig D/A-omvandlare eller så utnyttjar man de 
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tre möjliga kombinationer som finns. Beroende på vad komparatorerna kommer fram 
till så ska motsvarande spänning summeras med den analoga insignalen, tre 
kombinationer även här. Mest effektiva sätt att lösa detta på är att ha två 
referensspänningar –1.2, 1.2 volt som kopplas på och av från summatorn med ett 
switch-nät styrt av komparatorerna. –1.2, 1.2 volt kommer av att det motsvarar 
addering respektive subtrahering av halva matningsspänningen. Addera –x antal volt 
till signalen blir det samma som att subtrahera x antal volt, precis som i numerisk 
mattematik. [1] 

 
Figur 30: 1,5 bit D/A 

 

Logiknätet i figur 30 har som uppgift att leverera en ström till resultantberäknaren, 
strömens storlek och riktning ger addering av rätt spänningar till kärnans analoga 
utsignaler. Förstärkaren som används i resultantberäknaren är strömstyrd därför sker 
addering och subtrahering med ström. Motståndens storlek dimensioneras efter vilken 
vikt adderade spänningen ska ha och efter hur förstärkaren normerats. Förstärkaren 
normeras med motståndsblocket, vilket är utförligare beskrivet i kapitel 12.3.  
 
Tillgång till negativ utgång på komparatorerna gör att man slipper invertera signalen 
seriellt med en extra inverterare på komparatorns utgång, till de brytare som ska 
arbeta inverterat mot någon komparatorernas utsignal. Även om en inverterare är 
snabb och inte fördröjer signalen märkbart mycket i de frekvenser som A/D:n arbetar 
i så ger det här en extra garanti att ogiltigt läge inte inträffar i logiknätet, som i värsta 
fall skulle kunna leda till att signalen summerades ut utanför konverteringsintervallet. 
Anledningen till att det är viktigt är att tvågångersförstärkaren förstärker två gånger 
mot noll volt oavsett om signalen i fråga är större än eller mindre än ±1,2 volt, vilket 
leder till att om signalen på grund utav ogiltig summering kommer utanför 
matningsintervallet nedåt i en bit så kommer resten av konverteringen att bli utanför 
önskat intervall. Så fort insignalen är större än ±1,2 volt så kommer absolutbeloppet 
av två gånger Vin ± Vref att vara större än absolutbeloppet av Vin, bitraden från det 
steget och framåt kommer sedan att bli fixerat till nollor eller ettor Att det blir så är 
inte unikt för RSD A/D kärnor utan kan lika gärna inträffa för A/D kärnor byggda 
med 1 bits teknik utan felkorrigering, kommer signalen av någon anledning utanför 
matningen där så blir det i stort sett samma sak här att signalen ökar för mycket eller 
multipliceras åt fel håll i tvågångerssteget. [1] 

12.8. Summering för att skapa resultanten 
Samplade signalerna som kommer från S/H kretsen varje klockpuls ska förutom att gå 
till komparatorerna parallellt gå till analog bearbetning för att finna resultanten som 
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blir insignal i nästa steg. Detta kan göras i ett eller två steg när man arbetar med RSD 
baserade A/D-omvandlare byggda på differentiell teknik, ett två ggr förstärkningssteg 
och ett summeringssteg. De båda stegen måste givetvis vara differentiella för att man 
ska få en differentiell resultant att skicka vidare till nästa steg, vilket praktiskt innebär 
att det för varje totalt för varje A/D-kärna krävs två styck av gm-CCVS OTA:n. Som 
utgångspunkt byggdes först en lösning som gjorde ett steg i sänder, men då gick det åt 
onödigt mycket komponenter och prestandan försämrades allt för mycket. 

 
Figur 31: Återkoppling av OTA 

 

Tvågångersblocket utgörs av en gm-CCVS OTA återkopplad för att förstärka två 
gånger mot mitten i konverteringsintervallet, i det här fallet blir det två gångers 
förstärkning mot noll volt. Återkopplingen sker differentiellt mellan CCVS blocket 
in/ut gångar, förstärkningens storlek beror på förhållandet mellan 
återkopplingsmotstånden och motståndsblockets resistans. Motståndsblocket är 
intrimmat för att ge en resistans motsvarande 250 ohm under de förhållanden som den 
arbetar under i OTA:n, rätt motståndsstorlek för två gångers förstärkning blir då två 
gånger 250 ohm som är 500 ohm. Det blir alltså ett 500 ohms motstånd mellan minus 
in- plus ut och ett mellan plus in- minus ut för den negativa återkoppling som ger den 
önskade differentiella två gångers förstärkningen. Exempel på åtekopplad simulering 
ges i bilaga 1, se figur 41 
 
Summeringen sker med en snarlik koppling, D/A:n ansluts med 500 ohms motstånd 
till tvågångersblocket. Det man vill summera med är ± Vref eller inget alls, när vad 
sak läggas till bestäms helt av 1.5 D/A:n, D/A:ns utgångar kopplas på 
återkopplingarna för att det ska bli en summerande koppling. För bra resultat i den här 
delen är det viktigt med ren och snygg DC nivå från D/A:n, låg resistans i brytarna 
när de är öppna för att garantera att rätt potential innan 500 ohms motstånden så att 
rätt ström summeras till insignalen. Resistansen när brytarna är stängda ska kunna 
approximeras till oändlig så att signalen inte påverkas i nollområdet, vilket inte är 
något större problem att uppnå. Låg öppen resistans är viktigare än hög resistans när 
de är stängda, brytare som ger märkbara klockspikar på utgången undviks helst för 
bästa resultat även om summatorkopplingen inte är speciellt spikkänslig. Fast 
eftersom OTA:n inte belastar D/A:ns utgång speciellt mycket så är inte switch 
resistenserna någon av de kritiska parametrarna för helhetsfunktionen, det är först när 
det går någon märkbar ström som det kan byggas potential över själva brytare och 
därmed ge fel resultant till nästa steg. 
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12.9. A/D-kärna 
Hela A/D-kärnan består av en S/H, två komparatorer som bildar 1,5 bit detekteringen, 
logiknät för att styra summatorn, en tvågångersförstärkare och en summator för att 
summera fram resultanten. Två gångers förstärkning och summering utförs av samma 
aktiva komponent, en styck gm-CCVS OTA. Sampling, förstärkning och summering 
sker med differentiella signaler för att uppnå bästa möjliga brusfaktor. Minimera brus 
är alltid bra för att förbättra felsannolikheten, resultanten som ska kompareras i sista 
steget för att ge LSB måste gå igenom nio pipeline-kärnor seriellt därför är det extra 
viktigt att signalen inte distorderas i onödan. Desto närmare början av pipeline-kedjan 
desto viktigare att man inte tillsätter något signalskräp, alla signaler förstärks två 
gånger mot nollvolt i varje steg. 

 
Figur 32: 1,5 bits A/D-kärna 

 

Insignal i varje steg är en differentiell signal centrerad kring noll volt, max amplitud 
är vald till ±1,2 volt, RSD algoritmen kräver att man multiplicerar med två innan man 
summerar det gör att man måste kunna multiplicera max amplituden med två utan att 
den distorderas. Observera att det problemet undviks på grund av att två gånger 
multiplicering och summering görs med samma aktiva element, se figur 32. 
Matningen är vald till ±2,5 volt, det sätter taket för gm-CCVS OTA:n som därigenom 
sätter konverteringstaket. Lämpligen väljs en amplitud där två gånger amplituden är 
jämnt delbar med tre för att få jämna nivåer att komparera mot. En liten marginal mot 
matningsspänningen är också oftast bäst för förstärkarelementen, det är alltid 
komplicerat att utnyttja sista spänningssvinget mot matningarna när man har en viss 
belastning på utgångarna. Kan tilläggas att gm-CCVS OTA:n klarar detta bra. 
Mattematiska samband för hur lämplig amplitud väljs blir som i formel 15 nedanför. 
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Formel 15: Beräkning av lämplig maxamplitud i RSD A/D-kärnor 
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Kärnan lämnar två digitala bitar ut varje klocksignal med tre möjliga kombinationer, 
att det blir trekombinationer och inte fyra är väldigt enkelt för komparatorerna 
komparerar mot två nivåer så långt ifrån varandra att de omöjligt kan vissa den sista 
kombinationen. Kombinationen (1,0) är omöjlig för komparatorn som komparerar 
mot den låga nivån kan omöjligt ge en nolla ut för spänningar som är tillräckligt för 
att komparatorn som komparerar mot den höga nivån ska ge en etta ut, samma gäller 
omvänt att vid insignalspänningar som är tillräckligt låga för att komparatorn som 
komparerar mot den låga nivån ska ge digital nolla ut så ger den andra komparatorn 
garanterat också en nolla ut. Båda komparatorerna är av samma typ och ett 
amplitudoffset fel per komparator på 0,4 volt kan omöjligt inträffa så länge kretsarna 
är hela. 
 
Insignalen samplas, komparatorerna är så snabba att de ställer in sig på bråkdelen av 
en klockcykel vid de tillfällen de måste slå om. Likaså den analoga 
signalbehandlingen bör ske snabbt i förhållande klockans periodtid för att undvika 
signalbearbetningsfel av olika slag. Det finns tre analoga områden som kan inträffa 
och det hänger samman med vad de digitala värdena är i respektive steg. Multiplicera 
med två gör man i varje steg precis som i pipeline-A/D utan RSD korrigering, med 
den skillnaden att man multiplicerar mot noll volt och innan summeringen med RSD 
korrigering applicerad. Att det är exakt två gånger man multiplicerar med i varje steg 
är så enkelt som att nästkommande bit är värd hälften så mycket som nuvarande, om 
MSB är värd 1,2 volt så är MSB minus ett värd 1,2 delat med två som är 0,6 volt. 
Första området blir det där komparatorerna ger (0,0) ut, resultanten ut blir då två 
gånger insignalen plus referensspänningen. Andra området blir när komparatorerna 
visar (0,1) ut, resultanten blir i det här området endast en två gångers multiplicering 
av insignalen. Det tredje och sista området som inträffar om båda komparatorerna ger 
en etta ut blir liknande det första, resultanten ut blir då två gånger insignalen minus 
referensspänningen. Hur resultanten beräknas i de tre olika intervallen nämnda ovan 
går att sammanfatta med formlerna i formel 16. 
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Formel 16: RSD algoritmen i en pipeline-kärna 

12.10. Filter 
Det finns inget exakt antal filter som man måste ha eller vad man måste filtrera bort 
och inte. Oftast är det så att det alltid går att filtrera mer för att snygga till olika 
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signalmoment, det finns dock viss filtrering som måste göras. I viss mån går det att 
komplettera konstruktionsbrister i komponenter med hjälp av filter, fokus på det här 
bygget har varit att istället lägga mer energi på att erhålla sådan funktonalitet hos 
kretsarna att antalet filtreringar kan hållas på en så minimal nivå som möjligt. Ett av 
huvudmålen med direktsamplande transcieverar är precis som beskrevs utförligt i 
början i transciverstrukturavsnittet att minska antalet komponenter och steg som görs 
innan informationen är redo för DSP:rna, därför är ett sådant fokus på 
kretskonstruktionen lämpligast. 
 
Intressant filter för receiverdelen är ett bandpassfilter som släpper igenom den 
aktuella kanalen men tar bort så mycket som möjligt runt om, filtret behöver inte vara 
extremt skarpt intill kanalen men det är bra om det kan stänga ute lågfrekventa och 
högfrekventa komponenter i sammanhanget. Dock får filtret gärna vara så skarpt som 
möjligt bara inte IL ökar för mycket, desto mer omkringliggande signal som inte 
kommer med in i A/D:n desto mindre felrisk. RF-avsnittet av signalen som får passera 
kommer sedan speglas ner vid subsamplingen, efter konverteringen kan en 
lågpassfiltrering på den digitala sidan rensa bort de oönskade högfrekventa 
multiplarna. 

12.11. Digital logik 
De digitala utsignalerna från A/D-omvandlaren måste förskjutas för att bitarna till 
varje sampel ska komma ut parallellt, parallellbus är enklaste sättet att överföra data 
från en pipeline-A/D till DSP. Hur man vill skicka informationen beror på 
tillämpningen efter A/D:n, vill man istället ha signalerna seriellt går det att ordna 
genom att först buffra dem som vid parallellprocessning och sedan multiplexa 
signalerna. Att man måste förskjuta signalerna för att kunna använda dem beror på 
pipeline-A/D:ns struktur som går ut på att all data processas fram seriellt, man måste 
kompensera för att alla tio bitarna går genom olika många steg. Vilken metod man än 
väljer så är förskjutningen relativt enkel att implementera, det går att ordna med 
skiftregister vars längd är anpassad för varje specifikt bitpar. 
 
Registret ska vara statiskt och skifta fram bitarna antingen på positiv flank eller på 
negativ flank, vilket man väljer spelar ingen roll bara klockningen sker lite efter att 
A/D:n klockat ut bitarna. 

 
Figur 33: Kretsschema för en positivt flankad D-vippa 
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Skiftoperationerna brukar utföras med dvippor, viktigt är att dvipporna är 
konstruerade för att undvika race i registret. Race innebär att en bit rusar igenom mer 
än en vippa vid ett klockomslag, det leder lätt till bitfel. TSPC (True Single Phase 
Clocking, Singel fas klockad) logik är en lämplig teknik för ändamålet, schemat för en 
positivt flankad D-vippa blir som i figur 33. [12] 
       

D-vippor kopplas samman i en lång kedja, den längsta kedjan blir tio bitar lång vilket 
är lika med antalet bitar som konverteras. Utgången på A/D-kärnan kopplas till D på 
vippa ett, Q utgången på vippa ett kopplas till ingången D på vippa två. Utgången på 
vippa två kopplas till ingången på treans och så vidare. De längsta kedjorna blir som i 
figur 34 och är den längd som används för att fördröja bitarna från första A/D-kärnan, 
varje grön fyrkant är en D-vippa. Ingång till vänster mitt på block ett och utgång 
längst till höger. 

 
Figur 34: En skiftregisterrad 

 

För varje steg man går från LSB till MSB så ska den aktuella skiftregisterkedjan vara 
en bit längre än föregående, för noggrannare beskrivning se avsnittet Pipeline-
omvandlare under kapitlet A/D-omvandlare. Observera att RSD pipeline-A/D:n 
lämnar två bitar ut per steg så man måste ha ett register som kan fördröja två signaler 
per A/D-kärna, så det blir en hel del logik om än ganska enkel logik i sig. Tio bitars 
A/D-omvandlare så det blir totalt tjugo rader med skiftregister, de två längsta tio 
vippsteg långa och de två kortaste som är en D-vippa långa. Så det går åt en hel del 
transistorer för att få 
bitarna skiftade rätt vid 
konvertering med RSD 
pipeline-A/D teknik, dock 
duger det med digitala 
transistorer för vipporna då 
trissorna antingen är fullt 
på eller fullt av. 
Simuleringar av statiska 
registret redovisas i bilaga 
6, där verifieras att god 
stabilitet mot race 
uppnåtts. Detaljerad 
simulering av en 
skiftregisterrad med alla 
mellansteg se figur 52, 
samt en simulering av hela 
2x10 bitar registret se figur 
53. 

        

        Figur 35: 2x10 bitar statiskt register 
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12.12. Transciever 
Transcieverkonstruktionens mottagare är tänkt att digitalisera en kanal på 25 KHz 
som kommer modulerad i en 160 MHz bärvåg, A/D-omvandlaren är byggd för att 
klara att konvertera med en hastighet av 10Mbit per klockcykel, med en upplösning 
på tio bitar. Den hastigheten skulle inte duga för att konvertera den modulerade 
bärvågen rakt av, för att komma kring det kommer konverteringen att byggas på 
subsamplingsteknik. 
 
Den intressantaste komponenten att titta på konstruktionsmässigt förutom A/D:n är 
Subsamplingskopplingen, även om den i det här fallet inte innehåller många 
komponenter. Hur man samplar in signalen är helt avgörande för hur mycket brus 
man viker in och därmed påverkar det hela resultatet. En exakt mätning av hur bra det 
blir går inte att säga utan att hela systemet körs tillsammans med den digitala delen. 
Det är inte möjligt att genomföra här men det går att beskåda på bilaga 8 hur mycket 
störningar som ligger mellan varje sampel, helst skulle man vilja ha en signal som ser 
ut som en sinus körd igenom en vanlig Track and hold med längre följfas än vanligt. 
Se figur 36 hur subsamplingen löstes. 

 
Figur 36: Subsamplingskoppling 

 

Samplingskonstruktionen är differentiell precis som övriga delar för att minska bruset 
för bättre felsannolikhet, i subsamplingskretsen är det signaloberoende charge 
injektion (laddningsinjektion) och clock feedthrough (klockgenomslag) som man vill 
minska genom att tillämpa differentiell byggteknik.  
 
För att hålla nere signalberoende charge injektion så ska förhållandet mellan C0/ C1 
och C3/ C2 väljas så litet som möjligt. Vidare är en kort falltid på klockan bra för att 
minska samplingsdistorsion, man vill att MOS-trissan ska ha en låg på resistans och 
när den ska stängas ska det gå snabbt för att det oönskade mellantinget mellan öppen 
och sluten ska bli så kort som möjligt.  
 
Transistorerna fungerar som switch, för att minska risken för störningar när de arbetar 
så har de vänts bakvänt mot hur man brukar vända enkel brytare. För att de ska 
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fungera bakvänt behövs att det dras en bias ström i transistorernas riktning, detta görs 
med en negativ spänning kopplad till subsbia (se figur 36) så att det dras en ström 
genom motstånden. RF-signalvägen är av lågpass typ så kopplingen måste ha en pol 
över maximal följfrekvens för att systemet ska bli snabbt nog att följa insignalen. 
Mattematiskt samband för hur man kan bestämma lämplig övre pol ges av formel 17. 
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Formel 17: Beräkning av övre pol i subsamplingsnät 
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13. Resultat och slutsatser 

13.1. Tänkbara användningsområden för tekniken 
Användningsområdena är många, alla det lämpar sig för har vissa gemensamma krav 
men man kan göra vissa indelningar. Användbart är det egentligen i alla receiver 
modeller där man vill banta antalet signalbearbetningssteg på den analoga sidan, fast 
A/D-omvandlare snabba nog är inte alltid värda priset eller så är det med dagens 
teknik omöjligt att hitta en snabb nog processa kanalen i den frekvens den har när den 
kommer modulerad i bärvågen. A/D-omvandlarens begränsning kan under vissa 
förutsättningar avhjälpas med subsampling. Tillämpningar där man har en eller ett par 
kanaler och har möjlighet att filtrera kanaler digitalt efter konverteringen, en extra 
lågpassfiltrering på digitalsidan behövs vid subsampling. 
 
Man kan dela upp det i två kategorier, Front end områden (Områden med höga 
frekvenskrav på utrustningen) och på andra sidan lågfrekvenstillämpningar som inte 
kräver lika mycket signalprocessningskapacitet. Definitionen av vad som räknas som 
hög bärvågsfrekvens och vad som är lågfrekvenstillämpningar är flytande. Allt 
eftersom effektivare processer med mera möjliggör högre arbetsfrekvens för A/D-
omvandlare så flyttas även definitionsgränserna uppåt. Utvecklingen av digital 
signalprocessning har även den bidragit starkt till att man vill konvertera i ett tidigare 
skede i mottagaren, man vill som sagt minska behovet av externa komponenter för att 
göra konstruktionen billigare och kompaktare. 
 
För att förtydliga vad som menades med Front end, så menas områden som ligger i 
gränslandet vad som är möjligt att processa utan blandning. Överföringar där 
bärvågen är orimligt hög att konvertera, men informationsfrekvensen är inte högre än 
att man kan processa den om den varit buren av en måttligt hög bärvågsfrekvens. Här 
är subsampling den metod som är alternativet om man vill komma från blandning. 
Med hjälp av lämpligt vald subsamplingsfrekvens kan informationen placeras i mitten 
av en sidolob, då kan en ny IF med minimalt med extra felsannolikhet erhållas. Den 
digitala signalkvalitén som kan uppnås ska kunna bli så hög att skillnaden mot samma 
digitala signal erhållen med blandningsteknik är fullt acceptabel för de flesta 
användningsområdena. Felsannolikheten med subsampling i förhållande till 
traditionell transcieverteknik ökar med antalet bitar, rent generellt så är 
användningsområden med många bitar därigenom olämpligare för 
subsamplingsteknik än områden med korta bitlängder. Hur lång bitlängd som är max 
går inte att ge en exakt gräns för, man kan dock mattematiskt verifiera att 
felsannolikheten för den aktuella biten växer fortare om man går från MSB till LSB 
med subsampling än utan. Hur bra slutresultatet med subsampling blir beror mer på 
hur bra man kunnat undvika att vika in störsignaler med subsampelbrytaren, hur väl 
kanalen placeras och så vidare. 
 
I det som tidigare benämndes som lågfrekvenstillämpningar är det område där det 
främst i framtiden komma att bli aktuellt med ”direkt” direktsampling. Om prestanda 
utvecklingen för A/D-omvandlare fortsätter att öka som den gjort under de senaste 
decennierna så kommer det att kunna bli realistiskt att sampla med så hög hastighet att 
inte bärvågsfrekvensen vikningsdistorderas, då skulle önskemålen om hög 
integrerbarhet låg bitfelsannolikhet kunna uppfyllas samtidigt. Den avgörande faktorn 
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kommer att övergå till att bli en kostnadsfråga istället för en teknikfråga, är bara A/D 
processningskraft tillräckligt billigt så kommer med all sannolikhet direktsampling att 
bli ett konstruktionsalternativ att räkna med. En sekundär teknisk faktor som spelar 
olika mycket roll beroende på vad det är applikation är strömförbrukning, naturligtvis 
är det bärbara produkter som det är mest viktigt för. Då skulle den analoga delen i 
receiverdelen kunna minskas till LNA, kanalbandpassfilter, sändare/mottagare switch 
och A/D-omvandlare. Det får anses att vara så nära en ideal receiverlösning man 
någonsin kan tänkas komma med vidare utveckling av befintlig teknik. 

13.2. Vad har uppnåtts med arbetet 
Simuleringar i Cadence har visat att RSD pipeline-A/D är en bra byggteknik för 
prestanda A/D tänkta till kompakta direktsamplande transcieverar, ett av huvudmålen 
med just direktsampling är att minska antalet komponenter och samtidigt åstadkomma 
en hög throughput så man klarar så mycket kanalinformation som möjligt. RSD 
förbättrar precisionen hos pipeline tekniken så att den duger för längre bitlängder utan 
att det kostar för mycket i komponenter, något exakt antal bitar eller precision som 
man vinner går inte att ge. Men att signal kvalitén förbättras i synnerhet kring mitten 
av konverteringsintervallet syns i det här arbetet. Två kompareringar gör systemet 
okänsligare för felomslag för varje binärkombination återfinns som flera 
terometerkodkombinationer, en bits skillnad ut från RSD pipeline-A/D:n behöver inte 
betyda att vi får ett annat binärt värde när terometerkoden blir konverterad till något 
standard binär format.  
 
Begränsningen i systemet är S/H:n, teoretiskt ska den klara 9 bitar vid 1MHz 
arbetsfrekvens. Teoretiska gränsen sätts av OTA:n, se kapitel 12.4 för utförligare 
information. Vid designen av OTA:n prioriterades offset och drivförmåga före hög 
förstärkning. Detta syns i bilaga 1:s figur 37 där en strömvariation på 68mA 
uppmättes med en inström på 144pA, observera att spänningen sjönk från 10mV till 
3,5mV Allt för att underlätta systemsimuleringar. Komparatorn klarar avsevärt mer 
både i förstärkning och frekvenshänseende än vad som behövs i A/D:n, den ger 4000 
gångers förstärkning vid 1MHz. Likaså med RSD logik och övrig digitallogik. 
 
Även om inte A/D:n i det här projektet tillhör det vassaste som går att bygga idag så 
kan vi ändå se att med vad A/D-omvandlare klarar idag i förhållande till pris och 
strömförbrukning, så kan vi ändå dra slutsatsen att subsampling är en lönsam teknik 
att implementera. En av de viktigaste aspekterna på systemnivå är att man väljer en 
lämplig subsampelklockning i förhållande till bärvåg och kanalplacering, så att 
felsannolikheten kan hållas nere. Det finns flera varianter av transistorbaserade 
subsampelkopplingar som klarar subsampling av 160 MHz bärvåg, vilket är bra då 
transistorbaserade kretslösningar rent generellt viker in mindre störningar än 
diodbaserade lösningar. Med skarpt kanalfilter skulle felsannolikhetsökningen kunna 
hållas nere till några enstaka tiondelar dB i SNR. Viktigt är att med så smal kanal som 
25kHz krävs högt Q-värde hos filtret för stabilitet. Med subsampling blir kraven på 
A/D-omvandlaren låga även om man implementerar flera 25kHz kanaler. 

13.3. Tänkbara förbättringar 
Implementation av SC teknik i OTA kopplingarna skulle förbättra slewrate (förmåga 
att ändra potential) hos förstärkaren så att högre hastighet vore möjlig. I synnerhet i 
första Sample and hold:n skulle man vilja ha högre råförstärkning och bättre slewrate 
hos förstärkarelementet, för då ökar teoretiska maximala antalet bitar som samplen 
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duger till. Teoretiska taket måste höjas för att man ska kunna öka antalet bitar 
praktiskt, längre bitlängd ger större precision i talet och möjlighet att överföra mer 
information. 
 
En konstruktionside för att minska antalet transistorer i A/D:n i det här arbetet vore att 
dela på klockperioden så att det bara går åt en OTA istället för två, samma OTA som 
driver S/H:n skulle användas till att förstärka och summera resultatet. Till att börja 
med måste komparatorerna klockas på något sätt, antingen bryter man deras utgångar 
efter de slagit om så att det inte spelar någon roll om de slår om igen när OTA:n ska 
arbeta som tvågångers summator eller så får man switcha ingången med en kapacitans 
så att den aktuella samplen hålls kvar på komparatorernas ingångar under hela 
perioden. I vilket fall som när komparatorerna är bortkopplade så är tanken att man 
ska switcha om OTA:n till två gångers förstärkning, återkoppling med hjälp av 
motståndsblocket skulle vara en fördel här. Under S/H fasen är styrspänningarna 
samma till motståndsblocken som återkopplar som det block som sitter mellan gm 
stegets båda sidor, ett delat med ett blir naturligtvis ett och ger en gångs förstärkning. 
I fas två som vi kan kalla summeringsfasen är det tänkt att styrspänningarna ska 
ändras så att OTA:n ger två gångers förstärkning, D/A blockets utgångar summeras på 
precis som de görs i tvågångers OTA:n i den befintliga konstruktionen. Resultatet 
skulle då bli en RSD A/D-kärna som bara har ett aktivt element för att utföra den 
analoga signalbehandlingen, men det kräver en mer avancerad S/H koppling än den 
som är implementerad här för att undvika race mellan A/D kärnorna. 
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15. Bilaga 1: Simuleringar av gm-CCVS OTA 

 
Figur 37: Simulering av gm steget med last 

 
Figur 38: Simulering av gm-CCVS OTA med mellansteg 

Vinp/vinn är insignalerna i gm steget, voutp/voutm är utsignaler från gm steget och  
insignaler i CCVS steget. Voutp2/voutm2 är utsignaler från CCVS steget. 
V4plus/V5minus är strömmarna in i gm blocket, R1minus/R0minus är strömmarna ut 
ur gm blocket. 
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Figur 39: 1Mhz Transientanalys av gm-CCVS OTA:n 

 
Figur 40: 100MHz Transientanalys av gm-CCVS OTA:n 

Vinp/vinn är insignaler, voutp2/voutm2 är utsignaler. 
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Figur 41: Återkopplad gm-CCVS OTA, återkopplad för 4 gångers förstärkning 

 
Figur 42: AC svep på gm-CCVS OTA:n 

Vinp/vinn är insignaler, voutp2/voutm2 är utsignaler, insignalerna ligger ovanpå 
varandra och utsignalerna likaså därför syns bara två linjer tydligt i AC svep figuren. 
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16. Bilaga 2: Simuleringar av Sample and hold 

 
Figur 43: Transientanalys av S/H med 250KHz samplingsfrekvens, 5KHz insignal 

 
Figur 44: Transientanalys av S/H med 1MHz samplingsfrekvens, 20KHz insignal 

Vinp/vinn är insignaler, voutp2/voutm2 är utsignaler. S/H optimerad för 1MHz 
samplingsfrekvens, men klarar samtidigt arbetsfrekvenser som 250KHz bra. 
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Figur 45: Transientanalys av S/H när dess utgångar är belastade 

Vinp/vinn är insignaler, voutp2/voutm2 är utsignaler. Den differentiella utgångens 
båda stift har belastats med varsitt 200ohms motstånd mot jord för att testa 
drivförmågan hos S/H kretsen. 
 
Avläsning av AC-svepet ger tillsammans med formel 14 att sample and hold:n 
teoretiskt kan klara 9 bitar, det vill säga 9 bitars exakthet i varje sampel vid 1MHz 
arbetsfrekvens. 
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17. Bilaga 3: Simuleringar av komparatorn 

 
Figur 46: Transientanalys på komparatorn med en 100µµV insignal 

 
Figur 47: Transientanalys på komparatorn 10mV insignal 
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18. Bilaga 4: Simuleringar av RSD A/D-kärna 

 
Figur 48: Transientanalys, en insignalsperiod 

 

 
Figur 49: Transientanalys, tre insignalsperioder 

Vinn/vinp insignaler, msb11/msb21 är digital utsignal komparerade mot +0,4V/-0,4V. 
Shvoutm/shvoutp S/H kretsens utsignal, vadcoreoutp/vadcoreoutm är analoga 
utsignalerna från A/D-kärnan. 
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19. Bilaga 5: Simuleringar av RSD A/D 

 
Figur 50: Transientanalys av två A/D kärnor med analoga och digitala utsignaler 

 
Figur 51: Transientanalys av fyra A/D kärnor med analoga och digitala utsignaler 

Vinn/vinp insignaler, msb11/msb21 är digital utsignal komparerade mot +0,4V/-0,4V. 
Shvoutm/shvoutp S/H kretsens utsignal, vadcoreoutp/vadcoreoutm är analoga 
utsignalerna från A/D-kärnan. Sista siffran anger vilken kärna signalen kommer från. 
De digitala signalerna har inte gått igenom registret, ettans digitala signal ska 
fördröjas en klockcykel i förhållande till tvåans och så vidare för rätt digitala värde. 
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20. Bilaga 6: Simuleringar av 2x10bitars register 

 
Figur 52: Simulering av en registerrad med alla delsteg 

 

Figur 53: Simulering av hela registret 

Qnx1/Qnx2 är rad ett respektive rad två för bit ett och två från samma kärna, 
Q1xn/Q2xn/Qnxn är raderna som är 1/2/n steg långa. Clkdvip är klockan som styr 
registret, alla vippor skiftar på positiv flank enbart, simuleringarna visar att registret 
fungerar utan race i 1MHz. 
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21. Bilaga 7: Simuleringar av 10bitars RSD A/D 

 
Figur 54: Simulering av 10 bitars RSD A/D med register 

Vinn/vinp insignaler, msb1x/msb2x är digital utsignal komparerade mot +0,4V/-0,4V. 
Msbx1/msbx2/msbxn är utsignaler från steg 1/steg 2/steg n, signalerna har gått 
igenom 2x10bitars skiftregister för att signalerna ska ligga parallellt. Clkdvip är 
klockan fördröjd med inverterare för att A/D kärnorna ska hinna ställa in sig vid varje 
omslag, den är med för att visa att A/D:n är klockad i 1MHz. De digitala utsignalerna 
är 20 bitar lång terometerkod, översättning till någon standard binärkod är nödvändig 
för att den ska bli användbar för DSP och liknande. 
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22. Bilaga 8: Simuleringar av subsamplingskoppling 

 
Figur 55: Simulering av subsamplingsnät 

RFinm/RFinp är 160MHz plus en 25KHz sinus som insignal, subvoutp/subvoutm är 
positiv respektive negativ utgång. Insignalen subsamplas med en frekvens på 1MHz 
vilket råkar vara en jämn multipel som ger 25KHz sinusen en återskapning på 0Hz 
plus sig själv, med andra ord utsignalen blir en 25KHz sinus med bärvågstörningar. 
Mindre trackkondensator ger pol högre upp vilket ger snabbare trackning, större 
kondensator ger mindre bärvågstörningar så man får försöka hitta en optimal 
kompromiss. Minimumkrav är att man har en pol över trackfrekvensen. För att 
minimera fel beräkningar i A/D:n måste subsampelklockan timas med A/D:ns klocka, 
detta görs lättast med inverterare. Offseten som åstadkoms av biasspänningen 
summeras lämpligen bort innan A/D:n, detta görs smidigast med likadana kopplingar 
som summeringarna i A/D-kärnan. Nätet i sig är passivt och behöver ändå en 
förstärkare för att signalen ska fungera som insignal i A/D:n, i den förstärkaren kan 
man passa på att summera bort offseten. 


