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Sammanfattning 
Abstract 
The last few decades the development in the field of electronics has been huge. The components 
performance gets better at the same time as the manufacturing cost decreases. Many of the design 
moments that have to be done, are done automatically today, but it can get better. Especially for 
analog circuit design. 
 
At Electronic System in Linköpings universitet, research is in progress to develop a tool that can 
design analog circuits in reasonable time. It means that it has to size the components (transistors, 
resistances, capacitances etc), so that the circuit can fulfill the performance requirements. An 
optimization method in conjunction with derived equations for the circuit performance is used to 
solve this task. The tool is created to design e.g. analog amplifiers. The goal is to decrease the 
design time and at the same time achieve better circuit performance. 
 
This tool has been tested on three different circuits, a power-amplifier, a Nested Miller 
Compensated amplifier with an active feedback (Active Nested Miller Compensation) and a 
Nested Miller Compensated amplifier without an active feedback (Nested Miller Compensation). 
In this report the results from the designing tests are presented.  
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Abstract 
 
The last few decades the development in the field of electronics has been huge.  
The components performance gets better at the same time as the manufacturing 
cost decreases. Many of the design moments that have to be done, are done 
automatically today, but it can get better. Especially for analog circuit design. 
 
At Electronic System in Linköpings universitet, research is in progress to 
develop a tool that can design analog circuits in reasonable time. It means that it 
has to size the components (transistors, resistances, capacitances etc), so that the 
circuit can fulfill the performance requirements. An optimization method in 
conjunction with derived equations for the circuit performance is used to solve 
this task. The tool is created to design e.g. analog amplifiers. The goal is to 
decrease the design time and at the same time achieve better circuit 
performance. 
 
This tool has been tested on three different circuits, a power-amplifier, a Nested 
Miller Compensated amplifier with an active feedback (Active Nested Miller 
Compensation) and a Nested Miller Compensated amplifier without an active 
feedback (Nested Miller Compensation). In this report the results from the 
designing tests are presented. 
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Sammanfattning 
 
De senaste decennierna har utvecklingen inom elektroniken varit markant. Pres-
tandan hos komponenterna blir allt bättre samtidigt som tillverkningskostna-
derna sjunker. Många av de moment som måste utföras för att kunna konstruera 
en krets utförs idag automatiskt av olika datorprogram, men det kan bli bättre. 
Speciellt inom analog konstruktion.  
 
På Elektroniksystem vid Linköpings universitet pågår forskning för att ta fram 
ett verktyg som kan konstruera en analog krets inom en rimlig tid, dvs.bestämma 
storleken på komponenterna (transitorer, resistanser, kapacitanser m.m.) för att 
kretsen ska klara av att uppfylla prestandakraven. Detta sker genom att använda 
en optimeringsmetod tillsammans med ekvationer för kretsens prestanda. 
Verktyget är skapat för att bl.a.. konstruera analoga förstärkare. Målet med 
verktyget är att kunna minska tiden det tar att konstruera en krets och samtidigt 
uppnå bättre prestanda. 
 
Detta verktyg har använts vid konstruktion av tre olika kretsar, en effektförstär-
kare, en Miller kompenserad förstärkare med aktiv återkoppling (Active Nested 
Miller Compensation) och en kompenserad Miller förstärkare utan aktiv åter-
koppling (Nested Miller Compensation). Denna rapport redovisar resultaten från 
konstruktionen av dessa tre olika kretsar. 
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1 Introduktion 
 
 
 

1.1 Bakgrund 
 
De senaste decennierna har utvecklingen inom elektronik varit markant. Pres-
tandan hos komponenterna blir allt bättre samtidigt som tillverkningskostna-
derna sjunker. Många av de moment som måste utföras för att kunna konstruera 
en krets utförs idag automatiskt av olika datorprogram, men det kan bli bättre. 
Speciellt inom analog konstruktion.  
 
Inom analog elektronik utförs större delen av konstruktionen för hand, vilket är 
ett mödosamt och tidskrävande arbete. Anledningen till att konstruktionen utförs 
för hand är för att de analoga kretsarna är känsliga, vilket innebär att en liten 
ändring av något komponentvärde i kretsen kan medföra stora förändringar för 
kretsens prestanda. Relationen mellan komponentvärdena och prestandan är 
olinjär och komplicerad. Dessutom är det ofta många prestandamått och många 
konstruktionsparametrar att hålla reda på. Även för en erfaren konstruktör kan 
det ta flera veckor att klara av alla konstruktionsmoment för en analog krets. Det 
krävs många justeringar av konstruktionsparametrarna och simuleringar som tar 
tid. Det finns ingen tydig plan för hur man ska gå tillväga, utan det krävs att 
konstruktören använder förenklade beräkningar, tumregler och framförallt sin 
erfarenhet för att uppnå önskat resultat. 
 
Inom det digitala området har utvecklingen av verktyg som automatiserar kon-
struktionen gått framåt och dessa används redan flitigt inom industrin. Digitala 
byggblock finns ofta i standardbibliotek och för att konstruera en krets kan dessa 
block kopplas samman för att uppnå önskat funktionalitet. Trots fördelarna med 
digital elektronik behövs analog elektronik för att kunna kommunicera med vår 
omvärld, eftersom världen är analog.  
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1.2 Syfte 
 
På Elektroniksystem vid Linköpings universitet pågår forskning för att ta fram 
ett verktyg som kan bestämma storleken på komponenterna (transitorer, resis-
tanser, kapacitanser m.m.) för att kretsen ska klara av att uppfylla prestandakra-
ven inom en rimlig tid. Detta sker genom att använda en optimeringsmetod till-
sammans med ekvationer för kretsens prestanda. Verktyget är skapat för att bl.a. 
konstruera analoga förstärkare. Målet med verktyget är att kunna minska tiden 
det tar att konstruera en krets och samtidigt uppnå bättre prestanda.  
 
Syftet med detta arbete är att använda verktyget på ett antal kretsar och se om 
verktyget klarar av att konstruera en krets som uppfyller de prestandakrav som 
sätts. 
 
 

1.3 Disposition 
 
Rapporten inleds med ett introduktionsavsnitt som ska ge allmän översikt av 
analog elektronik, System on Chip (SoC) och hur kretsar konstrueras. Därefter 
diskuteras fördelarna med automatisering inom analog konstruktion och sedan 
beskrivs de olika stegen som utförs i verktyget. Avslutningsvis redovisas de re-
sultat som jag har fått från de kretsar som har undersökts. 
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2 Teori 
 
 
 

2.1 Analog elektronik 
 
Vår värld är analog!  
Även om allt fler traditionellt analoga funktioner övergår till digitala så kommer 
vi ändå aldrig ifrån behovet av det förstnämnda. All kommunikation mellan chip 
och oss människor sker idag analogt.  
 
Trots att allt fler funktioner blir digitala finns det några funktioner som alltid 
kommer att förbli analoga. Den första är den analoga funktionen som behövs vid 
ingången till en krets, som tar emot de analoga signalerna från omvärlden. Sig-
nalerna kan vara från en sensor, en mikrofon, en antenn eller liknande. När sig-
nalen tas emot måste den förstärkas och filtreras. Även på utgången av kretsen 
behövs analog elektronik för att förstärka signalen som ska kunna driva lasten på 
utgången (t.ex. antenn, högtalare, TV).  
 
Den viktigaste komponenten inom elektronik idag är omvandlare, dvs. analog- 
till digital omvandlare (A/D) och digital- till analogomvandlare (D/A). För kret-
sar som innehåller både analog- och digital elektronik är det A/D-och D/A om-
vandlarnas kvalitet som ofta sätter gränsen för kretsens prestanda.  
 
RF-kretsar (radio frekvens) är ett annat område där analog elektronik är nödvän-
dig. De används för att förstärka in- och utsignalen från en krets. De behövs på 
ingången för att digitaliseringen ska bli lyckad, och på utgången för att förstärka 
utsignalen. 
 
Uppenbarligen är analog elektronik en absolut nödvändighet för kommunikatio-
nen med omvärlden. Eftersom trådlös överföring blir allt vanligare, kommer det 
att kräva ett upplyft av utvecklingen av analog elektronik, dvs. att konstruk-
tionsmetoderna för analog elektronik måste effektiveras. [6] 
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2.2 System-on-Chip (SoC) 
 
Vi har gått från att kretsar innehåller ett antal transistorer till att de innehåller 
flera miljoner transistorer. Detta har medfört att vi kan realisera funktioner som 
man tidigare endast kunde drömma om. Nuförtiden kan man realisera en funk-
tion, som tidigare krävde ett helt kretskort, med ett fåtal chip eller till och med 
på ett enda. Dessa kallas System-on-Chip (SoC). Några exempel på SoC är 
singel-chip television eller singel-chip kamera. [6] 
 
För att minska kostnaden och förbättra prestandan försöker man idag bygga 
analoga och digitala kretsar på samma chip (mixad SoC). Ett exempel på hur ett 
sådant chip kan se ut visas i figur 2.1, där innehållet består exempelvis av pro-
cessorer, minnen, signalprocessorer (DSP), kontrollogik och analoga funktioner 
som kommunicerar med omvärlden. 
 

� � �

� � � � �

� 	 
 � � �

�

 � �

 
 
Figur 2.1 Exempel på utseende för en System-on-Chip (SoC) 
 
Man tror att antalet chip som innehåller både analoga och digitala delar kommer 
att växa kraftigt de närmaste åren. Figur 2.2 visar en förutsägelse, som gjorts av 
IBS Corporation, för hur denna utveckling kommer att fortskrida. 

Figur 2.2 Antal SoC som kommer att innehålla både analoga och digitala delar.  
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2.3 Konstruktionsväg 
 
Generellt består en mixad SoC till 90 % av digitala delar och 10 % av analoga, 
men huvuddelen av konstuktionstiden läggs ändå på den analoga delen. Detta 
p.g.a. att det inte finns någon tydlig konstruktionsmetodik för hur man ska gå 
tillväga för analoga kretsar. 
 
Figur 2.3 visar tillvägagångssättet vid manuell konstruktion av en analog krets 
på cellnivå, dvs. hur man bestämmer komponenternas storlekar samt layout. 
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Figur 2.3 Konstruktionsväg vid manuell konstruktion. 
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Man börjar med en kravspecifikation som beskriver de övre och/eller undre 
gränserna för vad kretsen ska klara av. Utifrån dessa krav ska sedan en kretsto-
pologi väljas. Det finns ofta flera topologier som kan uppfylla samma krav och 
här spelar erfarenhet och kunskap en viktig roll för att en lämplig krets ska väl-
jas. Ibland kan andra faktorer, som t.ex. tid och kostnad, vara avgörande vid val 
av krets. 
 
Nästa steg är att bestämma storleken på alla transistorer, resistanser, kapacitan-
ser, spänningar och strömmar. Detta är en av de mest avancerade och tidskrä-
vande delarna, eftersom förhållandet mellan komponenternas storlek och utsig-
nalens prestanda är en olinjär funktion. Man börjar ofta med en förenklad hand-
räkning av storlekarna, där tumregler används flitigt. Även här är erfarenhet en 
mycket viktig faktor. När beräkningarna är klara måste kretsen simuleras för att 
se hur resultaten blir. Program som kan användas till simuleringen är bl.a.. 
HSPICETM (Meta-Software Inc., 1992) och SpectreTM (Cadence Design Systems 
Inc., 2003). Om resultaten uppfyller kraven, är kretsen klar för nästa steg. 
Tyvärr blir det sällan bra på första försöket, utan man får gå tillbaka och göra 
justeringar på komponenternas storlekar. Så här kan det fortsätta ett flertal 
gånger tills man är nöjd med resultaten. Det kan även inträffa att man inte upp-
når de resultat man önskar och blir tvungen att välja en helt ny topologi och 
börja om från början. 
 
När resultaten från simuleringen är godkända är det dags för layouten. På denna 
nivå ska konstruktören bestämma var alla komponenter ska placeras på kisel-
ytan. Även här har konstruktören stor frihet och erfarenhet har stor betydelse. 
Målet är att göra kretsen så kompakt som möjligt, vilket inte alltid är lätt efter-
som parasitkomponenter (t.ex. parasitkapacitanser, parasitresistanser och 
parasitdioder) som då dyker upp kan påverka kretsens prestanda. Det gäller 
alltså att göra kretsen kompakt men samtidigt undvika parasitkomponenter. Det 
finns dessutom många andra effekter som måste beaktas under konstruk-
tionsarbetet.  
 
När man vet vilka parasiter som uppkommer måste dessa läggas till i simule-
ringen på transistornivå för att se om kretsen fortfarande klarar av att uppfylla 
kravspecifikationen. Om kretsen inte klarar av kravspecifikationen måste 
antingen en ny layout göras, ändringar av komponentstorlekarna, eller kanske 
t.o.m. en helt ny kretstopologi väljas. 
 
Det sista som måste göras är simuleringar av kretsens prestanda under olika för-
hållanden (s.k. yield simuleringar). Detta ger en uppskattning av andelen funge-
rande kretsar man kan förvänta sig efter tillverkning. 
 
När allt detta är uppfyllt är kretsen klar att tillverkas. 
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2.4 Fördelar med automatiserad konstruktion 
 
Det finns flera svåra utmaningar vid konstruktion av en analog krets. Fördelarna 
är många om man använder sig av automatiserad konstruktion.  
 
Den viktigaste fördelen är tiden. Det tar lång tid att konstruera en krets för hand, 
även för en erfaren konstruktör. Det kan ta upp till flera veckor att t.ex. konstru-
era en förstärkare. Genom automatisering förkortas denna tid avsevärt.  
 
Som nämnts tidigare är relationen mellan kretsens prestanda och komponenter-
nas storlek en olinjär funktion, vilket försvårar konstruktörens arbete. Det är 
väldigt svårt att hålla reda på vilka konsekvenser en liten ändring på någon 
komponent kan medföra för kretsen prestanda, framförallt i större kretsar. Det 
krävs en duktig och erfaren konstruktör för att göra jobbet. Genom automati-
serad konstruktion blir det lättare för en mindre erfaren konstruktör att 
konstruera en krets, eftersom det är färre saker att hålla reda på. Det som krävs 
av konstruktören vid automatiserad konstruktion är att han/hon kan hantera 
verktyget och har kunskaper om analoga kretsars funktion och begränsningar.  
 
Eftersom automatiserad konstruktion går betydligt snabbare än manuell, blir om-
rådet som undersöks, dvs. område som olika komponentstorlekar kan varieras 
inom, under samma tid mycket större (se figur 2.4). Ju större område som under-
söks desto större chans att hitta ett bra minima.  
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Figur 2.4 Andelar av konstruktionsrymden som undersöks automatiskt och manuellt,  
                 samt global- och lokal minima. 
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Med minima menas minimum för kostnadsfunktionen och inte minimum för 
komponentstorlekarna. Ett lågt värde på kostnadsfunktionen innebär exempelvis 
att specifikationen är uppfylld samtidigt som låg effektförbrukning och mindre 
kretsarea erhålles, vilket eftersträvas vid konstruktion. Figur 2.5 visar hur kost-
nadsfunktionen kan variera när man exempelvis varierar bredden på en transis-
tor. Man kan finna flera lokala minima, men det finns endast ett globalt minima. 
Däremot, är det i praktiken, omöjligt att veta när man har hittat ett globalt 
minima. 
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Figur 2.5 Visar skillnaden mellan global och lokal minima. Kostnadsfunktion  
                 varierar när transistorbredden ökar i detta exempel. 
 
Ännu en fördel med automatiserad konstruktion är att det går fortare att göra 
yield simuleringar. När man konstruerar för hand är dessa tester väldigt tidskrä-
vande. Dessutom är det svårt för konstruktören att veta var felet ligger när det 
uppstår ett sådant. 
 
När man har konstruerat en krets som uppfyller kravspecifikationen, är det inte 
möjligt att återanvända kretsen om man byter process teknologi eftersom kret-
sens prestanda förändras. Detta medför oftast att man måste konstruera om 
kretsen från början. Genom automatisering vill man öka återanvändningen av 
konstruerade kretsar. Alternativt är det relativt billigt, mätt i tid, att konstruera 
om kretsen. 
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2.5 Hur verktyget fungerar 
 
Utan att gå in i några djupa detaljer, följer nedan en beskrivning av hur verkty-
get, som utvecklats på Elektronik System, fungerar när storleken på komponen-
terna bestäms. 
 
Konstruktören börjar med att rita kretsschemat i Cadence Virtuso schematic 
editor. Kravspecifikationen och matchningskraven (komponenter som ska ha 
samma storlekar) måste också matas in av konstruktören innan verktyget kan 
startas. Schemat analyseras sedan med hjälp av ett verktyg (netlist parser), som 
generar data till ett annat verktyg (symbolic analyser) som sätter upp småsignal-
schemat för kretsen. Detta verktyg används också för att formulera symboliska 
ekvationer för prestandamåtten som ska optimeras. 
  
En kostnadsfunktion genereras genom att kombinera kretsens kravspecifikation 
med prestandamåtten. Ytterligare prestandamått och krav kan läggas till, till 
kostnadsfunktionen av konstruktören.  
 
I nästa steg används optimeraren för att dimensionera komponenterna (t.ex. tran-
sistorer, resistanser m.m.), för att kretsen ska uppfylla kravspecifikationen.  
 
Sedan extraheras storlekarna till en layout-generator som tillsammans med ett 
extraktionsverktyg bestämmer alla parasitkomponenter som uppkommit i kret-
sen. Eftersom värdena har ändrats måste optimeringen göras om för att på nytt 
kunna uppfylla kravspecifikationen. (Detta ligger dock utanför min arbetsupp-
gift). 
 
Denna procedur upprepas tills kostnaden är tillräckligt låg. Till slut är kretsen 
klar, och för att verifiera kretsens prestanda, exporteras kretsen tillbaka till 
Cadence Virtuso schematic editor för simulering. 
 
Figur 2.6 ger en översikt av konstruktionsverktygets olika delar som beskrivits 
ovan.  
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Figur 2.6 Översikt över konstruktionsverktygets olika delar. 
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2.6 Tillvägagångssätt 
 
Som nämnt tidigare var min uppgift att undersöka om verktyget klarar av att 
dimensionera några bestämda kretsar så att de uppfyller kravspecifikationen. 
Nedan följer en beskrivning av vilka steg som vidtogs för att konstruera en krets.  
 
Man börjar med att rita schemat för kretsen i Cadense Schematic Editor. I sche-
mat tilläggs speciella block som används för att definiera de prestandamått som 
ska beräknas. Här anges också vilka krav (exempelvis förstärkning, fasmarginal 
och bandbredd) som kretsen ska ha. Därefter genereras kretsen till verktyget 
med hjälp av ett anrop som skrivs in i Cadence. I anropet skrivs också vilka 
komponenter som ska matchas, dvs. vilka komponenter som ska ha samma 
storlekar när de bestäms av verktyget. Sedan måste några inställningar ändras i 
verktyget, bl.a. var resultaten ska sparas och hur många körningar som ska gö-
ras, innan optimeringen kan påbörjas.  
 
Hur lång tid en optimering ska köras beror på hur stor kretsen är och hur låg 
kostnad man vill ha. Under optimeringen ser man vilken kostnad man har och 
den minskar ju längre optimeringen körs. Efter ett tag avtar kostnadsföränd-
ringen. Jag lät mina optimeringar köras under ett dygn på cirka 4-5 datorer, 
eftersom det behövs mycket datorkraft till optimeringen. Detta resulterade i  
800 000 – 1 000 000 prestandaevalueringar per optimering. 
 
När optimeringen är klar väljs den körning som hade lägst kostnad för att läsas 
in tillbaka till Cadence, dvs. storleken på alla komponenter läses in i schemat 
som ritades i början. I Cadence görs simulering för att kunna läsa av förstärk-
ningen, bandbredden, fasmarginalen och effektförbrukningen. Dessa värden 
jämförs med värden som verktyget själv har tagit fram, vilka ska vara ungefär 
lika.  
 
Dessa steg görs om och om, varje gång några ändringar görs i schemat eller kra-
ven i verktyget. Om inga ändringar görs i schemat behöver man inte generera 
om kretsen, utan det räcker med att göra ändringar av inställningarna i verktyget. 
 
En färdigritad krets kan se ut som i figur 2.7. De tre rektanglarna som är överst 
på schemat är de speciella block som används för att definiera prestandamått i 
verktyget.  
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Figur 2.7 Exempel på hur en ritad krets ser ut i Cadence. (Effektförstärkare) 
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3 Testresultat 
 
 
 

3.1 Effektförstärkare 
 
Den första kretsen (förstärkare 1) som jag konstruerade är effektförstärkaren 
som visas i figur 3.1. Den är tagen från en publikation av forskare på Carnegie 
Mellon University i Pittsburgh och forskare på Texas Instruments Incorporated i 
Dallas. Effektförstärkaren används i produktion av Texas Instruments. [3] 
 
Kraven som sattes på kretsen visas i tabell 3.1. Förutom kraven som ses i tabel-
len finns det även krav på att transistorernas arbetsområden. De ska arbeta i det 
mättade området. Detta ställs in i verktyget innan optimeringen startas. Om detta 
krav kommenteras bort bestämmer verktyget själv vilket område transistorerna 
ska arbete i, för att kunna uppfylla kravspecifikationen och få så låg kostnad 
som möjligt, vilket i detta fall innebär att minimera effektförbrukningen. 
 
Matningsspänning VDD  (V) 3.3 

Kanallängd L (µm) 0.7 

Lastresistans RLOAD (kΩ) 10 

Lastkapacitans CLOAD (pF) 100 

DC förstärkning A0 (dB) ≥ 92 

Bandbredd ωu (MHz) ≥ 0.67 

Fasmarginal Φ m (grader) ≥ 86 

 
Tabell 3.1 Kravspecifikation för förstärkare 1.
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Figur 3.1 Effektförstärkare. 
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Det finns även krav på att några komponenter ska matchas (se tabell 3.2). 
 
Rc1 = Rc2 M5 = M6 

Cc1 = Cc2 M7 = M8 

M1 = M2 M9 = M10 

M3 = M4  

 
Tabell 3.2 Matchningskrav för förstärkare 1. 
 
Komponenternas storlekar kan variera inom ett begränsat område. Transistorer-
nas bredd kan variera från 20 µm till 1 mm, resistanser mellan 0.2 kΩ och 10 
kΩ  och kapacitanser från 5 pF till 1 nF. Det är totalt 33 konstruktionsparametrar 
som optimeras i denna krets. 
 
Eftersom denna krets var den första som testades, var det några detaljer som 
glömdes bort, t.ex. saknades strömmen genom resistansen RIN i uttrycket för 
effektförbrukningen. Utav de fyra körningar som gjordes på effektförstärkaren, 
är det endast den fjärde som innehåller effektförbrukningen för resistanser. Där-
för är det endast resultaten från den körningen som redovisas i tabell 3.3.  
 
 Cadence Verktyg 

Kostnad 0.001359 

DC förstärkning A0 (dB) 92.23 92.11 

Bandbredd ωu (MHz) 0.68 0.67 

Fasmarginal Φ m (grader) 86.31 86.00 

Effektförbrukning PDISS (mW) 1.36 1.36 

 
Tabell 3.3 Resultat från verktyget och Cadence för förstärkare 1. 
 
Resultatet på den fjärde körningen blev nästan identisk med kraven som skrevs 
in, vilket visar att verktyget beräknar kretsens prestanda med hög noggranhet. 
Anledningen till att de tre första körningarna inte gjordes om var för att resulta-
ten från dessa var relativt bra, vilket besvarade frågan om verktyget klarar av att 
dimensionera kretsen. Kostnaden var lägre på de tre första körningarna p.g.a. att 
effektförbrukningen för resistanserna förbisågs. 
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Det är viktigt att jämföra resultaten som fås av verktyget med resultaten som si-
muleras i Cadence. Dessa ska stämma väl överens, men det är inte alltid det blir 
så. Ibland kan resultaten i verktyget visa att kraven uppfylls, men när man sedan 
simulerar i Cadence blir det inte så. Detta beror på att det fortfarande finns lite 
buggar i verktyget. Från simuleringen i Cadence fås grafer där förstärkning, 
bandbredd och fasmarginal kan läsas av (se bilaga 1).  Effektförbrukning räknas 
ut genom att strömmen, i en bestämd punkt på schemat, multipliceras med mat-
ningsspäningen och sedan tas absolutbeloppet på det hela.  
 
Det gjordes även försök att lägga till brus i kretsen, men det uppstod problem att 
beräkna bruset i kretsen via verktyget eftersom den version av verktyget som 
användes gjorde att detta prestandamått inte kunde inkluderas. Det behövde 
göras ändringar i programkoden men det blev inte gjort p.g.a. tidsbrist. 
 
För jämförelsens skull visas referenskonstruktionens prestandan i tabell 3.4. 
Observera att matningsspänningen och kanallängden skiljer sig från mina. Detta 
gör att det blir svårt att jämföra riktigt ordentligt p.g.a. de olika teknologi-
processerna. 
 
Matningsspänning VDD  (V) 5.0 

Kanallängd L (µm) 1.0 

Lastresistans RLOAD (kΩ) 10 

Lastkapacitans CLOAD (pF) 100 

DC förstärkning A0 (dB) 93 

Bandbredd ωu (MHz) 1.0 

Fasmarginal Φ m (grader) 84 

Effektförbrukning PDISS (mW) 15 

 
Tabell 3.4 Referenskonstruktions prestanda för förstärkare 1. 
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3.2 Active Nested Miller Compesation 
 
Förstärkare nummer 2 som konstruerades var en tre stegs Miller kompenserad 
förstärkare med aktiv återkoppling (se figur 3.2). Den är tagen från en avhand-
ling som skrivits av forskarna Mikko Loikkanen och Juha Kostamovaara. [4] 
 
Kraven som sattes på denna krets ses i tabell 3.4. Matningsspänningen och ka-
nallängden varierades också.  
 
Matningsspänning VDD  (V) 3.3/2.0 

Kanallängd L (µm) 0.7/0.35 

Lastresistans RLOAD (kΩ) 25 

Lastkapacitans CLOAD (pF) 100 

DC förstärkning A0 (dB) ≥ 103 

Bandbredd ωu (MHz) ≥ 3.5 

Fasmarginal Φ m (grader) ≥ 61 

 
Tabell 3.5 Kravspecifikation för förstärkare 2. 
 
Matchningskraven visas i tabell 3.5.  
 

M1 = M20 M8 = M9 

M2 = M3 M11 = M12 

M4 = M5 M15 = M16 

M6 = M7 M17 = M18 

 
Tabell 3.6 Matchningskrav för förstärkare 2. 
 
Komponenternas storlekar kan variera inom samma gränser som för förtärkare 
nummer 1. Transistorernas bredd kan variera från 20 µm till 1 mm, resistanser 
mellan 0.2 kΩ och 10 kΩ och kapacitanser mellan 5 pF och 1nF. Det är totalt 27 
konstruktionsparametrar som optimeras i denna krets. 
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Figur 3.2 Active Nested Miller Compensation. 
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Verktyget fullgjorde även här sin uppgift. Effektförbrukningen blev dock inte 
lika låg som för referenskretsen. Detta beror delvis på att där inkluderas inte 
effektförbrukningen i biaseringskretsen. Den totala effektförbrukningen halveras 
om effektförbrukningen för biaseringskretsen försummas. Skillnaderna kan bero 
på många andra olika saker också, t.ex. olika max/min gränser för komponent-
värdena eller olika testbänkar. 
 
Det uppstod inte några större problem vid konstruktion av denna krets. Ett 
misstag som skedde var att de körningar som gjordes utan krav på transistorer-
nas arbetsområden avbröts efter några timmars körning. Detta problem löstes 
genom en liten ändring i programkoden och de fyra körningarna gjordes om.  
 
För jämförelsens skull visas referenskonstruktionens prestanda i tabell 3.7. 
 
Matningsspänning VDD  (V) 2.0 

Kanallängd L (µm) 0.35 

Lastresistans RLOAD (kΩ) 25 

Lastkapacitans CLOAD (pF) 100 

DC förstärkning A0 (dB) 103 

Bandbredd ωu (MHz) 3.5 

Fasmarginal Φ m (grader) 61 

Effektförbrukning PDISS (mW) 0.38 

 
Tabell 3.7 Referenskonstruktionens prestanda för förstärkare 2. 
 
Resultaten från alla mina körningar redovisas i tabell 3.8 och 3.9. 
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Matningsspänning VDD  (V) 3.3 V 

Kanallängd L (µm) 0.7 µm 0.35 µm 

Krav på arbetsområden Ja Nej Ja Nej 

Cadence/Verktyg C V C V C V C V 

Kostnad 0.018849 0.007194 0.025244  

DC förstärkning A0 (dB) 104.0 103.8 102.5 103.0 103.0 103.0 103.0 103.0 

Bandbredd ωu (MHz) 3.53 3.50 3.59 3.56 3.54 3.53 3.51 3.50 

Fasmarginal Φ m (grader) 75.97 76.41 60.62 61.34 85.30 85.50 61.21 61.25 

Effektförbrukning PDISS (mW) 19.03 19.03 7.22 7.22 25.56 25.56 8.64 8.64 

 
C = Cadence 
V = Verktyget 
 
Tabell 3. Resultat från verktyget och Cadence för förstärkare 2. 
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Matningsspänning VDD  (V) 2.0 V 

Kanallängd L (µm) 0.7 µm 0.35 µm 

Krav på arbetsområden Ja Nej Ja Nej 

Kostnad 1.9000 0.0019123 1.5896 0.0022145 

Cadence/Verktyg C V C V C V C V 

DC förstärkning A0 (dB) 103.3 103.0 103.5 103.0 102.7 103.0 102.9 103.0 

Bandbredd ωu (MHz) 4.03 4.028 4.02 4.13 7.83 7.84 3.68 3.54 

Fasmarginal Φ m (grader) 88.83 88.83 80.98 81.36 86.41 86.41 59.1 61.12 

Effektförbrukning PDISS (mW) 13.03 13.01 1.99 1.99 17.04 16.98 2.22 2.22 

 
C = Cadence 
V = Verktyget 
 
Tabell 3.9 Forts. resultat från verktyget och Cadence för förstärkare 2.
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3.3 Nested Miller Compensation 
 
Förstärkare nummer 3, sista kretsen som jag konstruerade, var också en tre stegs 
Miller kompenserad förstärkare, men utan aktiv återkoppling (se figur 3.3). Den 
togs från en avhandling skriven av Ka Nang Leung och Phillip K.T Mok. [5] 
 
Kraven som sattes på denna krets togs från den förra avhandlingen, av forskarna 
Mikko Loikkanen och Juha Kostamovaara. Kraven visas i tabell 3.9. [4] 
 
Matningsspänning VDD  (V) 3.3 

Kanallängd L (µm) 0.7 

Lastresistans RLOAD (kΩ) 25 

Lastkapacitans CLOAD (pF) 100 

DC förstärkning A0 (dB) ≥ 112 

Bandbredd ωu (MHz) ≥ 1.1 

Fasmarginal Φ m (grader) ≥ 57 

 
Tabell 3.10 Kravspecifikation för förstärkare 3. 
 
Matchningskraven är enligt tabell 3.10.  
 
 
M12 = M13 M14 = M15 

M18 = M19 M23 = M24 

M16 = M17  

 
Tabell 3.11 Matchningskrav 
 
Komponenternas storlekar kan variera inom ungefär samma gränser som tidi-
gare. Transistorernas bredd kan variera från 20 µm till 1 mm, resistanser melllan 
0.2 kΩ  och 10 kΩ  och kapacitanser mellan 0.5 pF och 1nF. Det är totalt 24 
konstruktionsparametrar som optimeras i denna krets. 
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Figur 3.2 Nested Miller Compensation.
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Denna krets gick inte att konstruera lika lätt som de två tidigare eftersom det 
uppstod stabilitetsproblem. Det som skedde var att det uppstod en topp i för-
stärkningskurvan vid högre frekvens (strax efter ωu). Se bilaga 2. 
 
Först misstänkte min handledare och jag att det fanns poler i höger halvplan och 
att detta skapade problemet. Men så var inte fallet. Sedan kom vi fram till att ett 
nollställe låg för nära jω-axeln. För att förskjuta nollstället från jω-axeln skrevs 
ett krav på att nollställen inte skulle kunna hamna närmare jω-axeln än den vin-
kel som angavs. Figur 3.3 beskriver proceduren. 
 

��

�� �

� �

 
 
Figur 3.3 Bilden visar hur nollställen nära jω-axeln förskjuts med hjälp 
                 av krav på vinkeln. 
 
Denna lösning fungerade relativt bra (se bilaga 3). Ett till krav lades till för att 
ytterligare förbättra resultatet. Det var att förstärkningens lutning skulle vara ne-
gativ efter ωu, dvs. att förstärkningen efter ωu skulle avta fram till en bestämd 
frekvens (100 MHz). Dessa två krav tillsammans fick spiken att försvinna nästan 
helt (se bilaga 4). 
 
Resultaten från dessa tre körningar redovisas i tabell 3.12. 
 
Referenskonstruktionens prestanda visas i tabell 3.13. 
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Körning 1 2 3 
Krav på arbetsområden Ja Ja Ja 

Kostnad 0.01043 0.012339 0.01689 

Cadence/Verktyg C V C V C V 

DC förstärkning A0 (dB) 112.9 112.0 111.8 112.0 112.2 112.0 

Bandbredd ωu (MHz) 5.497 5.91 1.10 1.10 1.11 1.11 

Fasmarginal Φ m (grader) 83.10 83.15 59.93 59.92 58.15 58.20 

Effektförbrukning PDISS (mW) 12.19 10.48 16.41 12.42 19.36 17.03 

 
Körning 1 – inga extra krav. 
Körning 2 – krav på förskjutning av nollställen från jω-axeln. 
Körning 3 – krav på förskjutning av nollställen från jω-axeln och krav på negativ lutning av A0 upp till 100 MHz. 
C = Cadence 
V = Verktyg 
 
Tabell 3.12 Resultat från verktyget och Cadence för förtärkare 3. 
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Matningsspänning VDD  (V) 2.0 

Kanallängd L (µm) 0.35 

Lastresistans RLOAD (kΩ) 25 

Lastkapacitans CLOAD (pF) 100 

DC förstärkning A0 (dB) 112 

Bandbredd ωu (MHz) 1.1 

Fasmarginal Φ m (grader) 57 

Effektförbrukning PDISS (mW) 0.44 

 
Tabell 3.13 Referenskonstruktionens prestanda för förstärkare 3.
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4 Slutsatser och förbättringar 
 
 
 

4.1 Slutsats 
 
Syftet med detta arbete var att se om verktyget från ES vid Linköpings univer-
sitet kunde konstruera några bestämda kretsar. Av de tre kretsar som undersöktes 
blev två lyckade. Den tredje behövde lite justeringar i programkoden men till 
slut blev den också lyckad. Så, slutsatsen blir att verktyget klarar av att konstru-
era kretsar som uppfyller kraven. 
 
Anledningen till att mina resultat inte helt stämmer överens med publikationerna 
är svår att besvara. Förutom att det ibland är skillnad i matningsspänningen och 
kanallängden kan det också vara andra skillnader. För att kunna få exakt samma 
värden på allt krävs att man har all information om vad de har haft för 
förutsättningar, t.ex. vilka arbetsområden transistorena har, process teknologi, 
max/min gränserna för komponentvärdena samt vilka delar som inkluderas vid 
t.ex. beräkning av effektförbrukningen. Alla dessa saker står sällan med pub-
likationer. 
 
En annan slutsats som jag har dragit är att kostnaden, dvs. effektförbrukningen, 
har blivit lägre då det inte fanns krav på att transistorerna skulle arbeta i det 
mättade arbetsområdet. Men det är inte alltid det är så för andra kretsar. Oftast 
sätts krav på arbetsområden för att förenkla optimeringen. Att lägga till ett krav 
gör att optimeringen går snabbare eftersom den inte behöver söka igenom områ-
den där transistorerna är i annat arbetsområde. Däremot kan man gå miste om 
bra lösningar om man har krav också. Det är omöjligt att veta vad som är bäst 
för en specifik krets. 
 
Det var många saker att lära sig om verktyget och i början var det svårt att 
komma ihåg alla steg som skulle göras eftersom det saknades manual till verkty-
get. Min handledare och hans kollega visade mig hur verktyget fungerar och 
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samtidigt som de skrev ner de olika stegen, som jag skulle följa. I början var det 
svårt att göra alla steg på egen hand, men då fanns handledaren alltid till hands. 
Ett par veckor senare kunde jag göra allt på egen hand, så länge inga oväntade 
problem dök upp. 
 
Verktyget är inte så användarvänlig för en nybörjare. När man ska ändra på kra-
ven eller liknande, då måste man in i programkoden och ändra där. Detta är inte 
fullt så enkelt eftersom det är många sidor med programkod. Efter ett tag vet 
man ungefär i vilka filer det mesta ligger, men det är bara små och enkla änd-
ringar som man kan göra på egen hand. Om något oväntat problem dyker upp, 
som kräver större ändringar, är det svårt för en nybörjare att veta var man ska gå 
in och ändra. Till detta krävs det att man är väl insatt i programkoden och förstår 
alla moment som programmet genomför. 
 
 
 

4.2 Förbättringar 
 
Det finns några detaljer som behöver förbättras i verktyget så att det blir lättare 
och tar mindre tid att konstruera en krets. 
 
Användargränssnittet av verktyget skulle kunna förbättras lite så att det blir 
trevligare, och framförallt lättare för en nybörjare att använda. Fördelen med att 
verktyget är som den är idag kan vara att användaren har större frihet att ändra 
fler saker. Men för en mindre duktig användare kan det sluta illa om det blir för 
mycket ändringar.  
 
Det skulle vara trevligt med en wizard där man gör alla moment som ska göras 
steg för steg. Ett exempel kan vara att när man har ritat kretsen, startas en wizard 
som frågar vilka komponenter som ska matchas, sökvägen för var resultaten ska 
sparas, om man ska ha krav för transistorernas arbetsområden osv. 
 
När man arbetade med att konstruera kretsar, kändes det som om en del moment 
som skulle genomföras, kunde ha undvikits genom förbättringar av verktyget. 
Ett exempel är för att effektförbrukningen skulle beräknas rätt, var man tvungen 
att lägga till effektförbrukningen för resistanser för hand, annars ingick inte de i 
den totala effektförbrukningen. Ett annat exempel är att man skulle skriva stor-
leken på lastkapacitansen i tre olika filer. Det kanske skulle vara lättare att be-
stämma lastkapacitansen i schemat. Dessa detaljer skulle vara trevligt om 
verktyget hanterade själv. 
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Bilagor 
 
 

Bilaga 1 

Simulering i Cadence för förstärkare 1. 



 

Bilaga 2 

 

Simulering i Cadence för förstärkare 3. Visar toppen som uppstod.



 

Bilaga 3 

Simulering i Cadence för förstärkare 3. Visar förändringen som skedde då krav sattes på att  
nollställen skulle förskjutas från jω-axeln.



 

Bilaga 4 

 
Simulering i Cadence för förstärkare 3. Visar förändringen som skedde då krav sattes på att 
förstärkningskurvans lutning skulle vara negativ fram till 100 MHz. 
 
 



   

 

På svenska 
 
Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare – 
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