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Vooc de slope-adaptive delta modulator wordt een anti-aliasing filter in

NMOS ontworpen dat alle frequenties boven de 60kHz met minstens 2üdB

onderdrukt. Dit filter bestaat uit een eerste orde tijdcontinu filter en

een eerste orde SC filter met een schakelklokfrequentie van 256kHz. Het

gehele anti-aliasing filter beslaat een oppervlakte van 0.6 mm
2

.

Verder wordt de mogelijkheid onderzocht om door middel van pre-emphasis,

de signaal-ruis verhouding van de signaal componenten met de hogere

frequenties van het spraaksignaal, te verbeteren. Aan de hand van

simulaties van de modulator, worden de parameters van een tijddiscreet

tweede orde filter bepaald. Dit filter verbetert de signaal-ruis

verhouding van de frequenties rond 4000Hz met 5dB.
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lNLEl.':' J'NG .

Dit verslag geeft een overzicht van de werkzaamheden die ik heb verricht

in de periode september 1987 tot juni 1988, in het kader van mijn

afstudeer opdracht. Het afstuderen vond plaats bij de vakgroep EEB van

de Technische Universiteit Eindhoven.

Deze afstudeer opdracht maakt deel uit van het project met de naam ISDN

communicatie IC. Binnen dit project realiseren verschillende

afstudeerders deel circuits, die straks moeten leiden tot een realisatie

van een communicatie IC in NMOS technologie. Dit IC moet een

spraaksignaal omzetten in een digitaal signaal, dat via het ISDN

netwerk kan worden verstuurd.

Mijn taak was het realiseren van een anti-a1iasing filter en na te gaan

of pre-emphasis kan bijdragen tot de verbetering van de

signaa1-ruis-verhouding van de modulator.

In dit verslag zal in hoofdstuk 1 worden ingegaan op de werking van de

slope-adaptive de1t_a modulator. In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op het

signaa1- en ruisgedrag van deze modulator. In hoofdstuk 3 wordt

behandeld hoe de parameters voor het pre-emphasis filter zijn bepaald.

In hoofdstuk 4 worden verschillende mogelijkheden gegeven voor een

realisatie van het anti-a1iasing filter. Hieruit wordt een keuze

gemaakt, wat in hoofdstuk 5 verder wordt uitgewerkt. In het laatste

hoofdstuk wordt een voorstel gedaan voor de realisatie van het

pre-emphasis filter.
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1 DE SLOPE ADAPTIVE DELTA MODULATOR

In dit hoofdstuk wordt de werking van de slope adaptive delta modulator

in het kort behandeld. Na het beschrijven van de werking van de

modulator zal in de daaropvolgende paragrafen de funktie van de

afzonderlijke blokken verder worden toegelicht. De omschrijvingen in dit

hoofdstuk zullen vrij summier zijn daar in [1 .. 5] al meer aandacht is

besteed aan dit onderwerp.

1.1 Werking van de sloop adaptive delta modulator.

De schematische voorstelling van de slope adaptive delta modulator is

weergegeven in fig 1.1. De modulator kan gezien worden als een analoog

digitaal omzetter, waarbij de digitale output informatie bevat van het

verschil van twee opeenvolgende sample waarden. Het ingangssignaal wordt

met 64kHz bemonsterd. Alleen de frequentie componenten tot 4kHz van het

ingangssignaal, worden van belang geacht.

Vl V2 + V3 s

I BEST V7

fig 1.1 Schema van de sloopadaptive-de1ta-modu1ator

Het ingangssignaal Vl
1 is een tijdcontinu signaal. Na een aantal filter

bewerkingen verkrijgen we het analoge tijddiscrete signaal V2. Van dit

signaal wordt V7 afgetrokken. V7 is de benadering van de vorige waarde

van V2. Op V3 krij gen we nu het verschil tussen de huidige waarde van

het ingangssignaal en de vorige waarde van het ingangssignaal (delta).

Deze waarde wordt ( in gefilterde vorm) aangeboden aan een

analoog-digitaal converter. Het resultaat van deze conversie (gs) wordt

opgeteld bij de waarde die op dat moment in de ACCU aanwezig is. Deze

lSigna1en worden met verschillende lettertypen aangegeven afhankelijk
welk domein wordt bezien. Dit kan o.a. zijn tijddiscreet of tijdcontinu
etc. Voor de betekenis van de verschillende letter typen wordt verwezen
naar bij lage 1.
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laatste is de digitale representatie van ;.J~t vorige ,:,'-'.mr:::\, zodat het

resultaat van de optelling de digitale waarde van azt huidige sample

representeert. Deze digitale waarde, g6, wordt met behulp van een

digitaal-analoog-converter omgezet, wat V7 als resultaat heeft. Het

digitale signaal gs wordt met behulp van een lijn interface (IF) via een

ISDN lijn verstuurd naar de decoder (zie fig. 1.2). In deze decoder zien

we weer de ACCU en DAC terug zodat v' 7 gelijk is aan V7 en dus de

analoge tijddiscrete waarde van het ingangssignaal voorstelt. Met behulp

van enkele filters krij gen we het analoge tij dcontinue signaal V9 dat

(bij benadering) overeenkomt met het ingangssignaal Vl.

-1 LI' ~ ACCU ~ DAC HL...-D_E_F__--!f1_S_F__----Jfs

DEF - DeEmpahsis filter

SF - Smoothing filter

fig 1.2 schema van de decoder

1.2 Het 1ngangss1gnaa1.

Als ingangssignaal Vl wordt een spraaksignaal verwacht met een top-top

waarde van 4V. Een karakteristieke eigenschap van een spraaksignaal is

dat het vermogen van het signaal grotendeels is geconcentreerd tussen

300 en 1000 Hz. De informatie van het signaal bevind zich echter ook in

de hogere frequenties tot 20 kHz. [8] Wanneer we het spraaksignaal

begrenzen tot 4 KHz blij f een goed verstaanbaar signaal over. In fig.

1.3 zijn deze karakteristieken weergegeven. Het vermogen is uitgezet in

procenten van het totale vermogen, als functie van de frequentie. Verder

is ook het cumulatieve vermogen weergegeven. De frequentie componenten

tot 500Hz bevatten al meer dan 50% van het vermogen. Verder is de

articulatie als functie van de frequentie uitgezet. Dit is een maat voor

de verstaanbaarheid van de spraak. Ook is de cumulatieve articulatie

uitgezet.
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1.3 Anti aliasingfilter (AF)

In de modulator wordt gebruik gemaakt van gesampelde waarden. Hierdoor

treedt het zogenaamde frequentie aliasing op. Voor verder uitweiding

over het aliasing effect verwijs ik naar [6]. Het anti aliasing filter

moet ervoor zorgen dat alle ingangs frequenties boven de 60kHz met

minimaal 20 dB worden onderdrukt.

1.4 pre-emphasis filter (PEF)

De overdracht van de modulator is dusdanig dat de signaal-ruis

verhouding voor het uitgangssignaal slechter is voor hogere frequenties

dan die voor lagere frequenties. Met behulp van het pre-emphasis filter

wordt getracht de signaal-ruis verhouding, met name die van de hogere

frequenties, te verbeteren.

Mijn afstudeer opdracht bestaat uit het realiseren van het anti-aliasing

filter en het pre-emphasis filter. Deze filters zullen verder in dit

verslag uitgebreid worden behandeld.
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1.5 Het loop filter (LF)

Met het loop-filter wordt getracht om de quantisatie ruis die in de

modulator ontstaat, maximaal te onderdrukken. W. Koenen [4] heeft

tijdens zijn afstudeer opdracht de parameters van dit filter bepaald en

een switch-capacitor realisatie hiervan gegeven. De overdracht van dit

filter is :

L(z) _ V4 _ 3* z-O.25

V3 z-1.0
(1.1)

In het hoofdstuk over niet lineariteiten zal ik nader op dit filter

ingaan.

1.6 De Analoog-digitaal converter (AOC)

De ADC zet de analoge verschil spanning V4 om in de digitale waarde g5.

De omzetting gebeurt logaritmisch met grondtal twee. In de onderstaande

tabel (1.1) zijn de beslissings niveau's weergegeven.

-
V4 g5

96 - Q) 128
48 - 96 64
24 - 48 32
12 - 24 16

6 - 12 8
3 - 6 4

1. 5- 3 2
o - 1.5 1

tabel 1.1. beslissing niveau's van de ADC.
V4 is in eenheden van 1 lsb uitgedrukt.

De beslissing niveau' s voor negatieve V4 liggen op overeenkomstige

waarden. We zien dat wanneer V4 groter wordt (dit is een maat voor de

helling van het ingangssignaal) de digitale output ook groter wordt.

Hierdoor kan het ingangssignaal beter gevolgd worden in tegenstelling

tot de gewone delta modulator waarvan de ADC maar twee digitale waarden

kan aannemen.

Door deze conversie treedt er quantisatie ruis op. Voor de quantisatie

ruis zal ik het model van W. Koenen [4] hanteren. Nemen we aan dat er

geen quantisatie is dan geldt:

1
g5' (k) - Va V4(k) (1.2)

De ruis wordt nu gedefinieërd als
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n(k) - g5(k) - g5' (k) (1. 3)

Dit wordt voorgesteld in fig. 1.4 door de blokken boven de lijn. Het

circuit onder de lijn stelt een ADC voor waarbij geen quantisatie

optreedt. Er geldt:

g5(k) - g5' (k) + [ g5(k) - g5' (k) ] (1.4)

v~~

~

fig. 1.4. model voor de quantisatie ruis nq.

Uit fig 1. 4 blijkt dat de overdracht van de ADC, indien we de ruis

buiten beschouwing laten, kan worden gegeven door

B(z) _ G5 I
V4 N-O

1

Va
(1. 5)

Va is de LSB waarde van de ADC

1.7 De accu

(1. 6)
I(z)

De accu telt de nieuw aangeboden waarde, afkomstig van de ADC, op bij de

waarde die de accu al bevat. Dit is dus een integrerende werking. De

overdracht van de ACCU kan dan ook worden voorgesteld door:

Ge z

G5 z-l

Voor een nadere beschouwing van de ACCU en voor een realisatie hiervan

verwijs ik naar [5].

1.8 De digitaal-analoog-converter (DAC)

De DAC zet de digitale waarde ge weer om in een analoge waarde Vl. De

DAC fungeert tevens als een samp1e-ho1d circuit. De hele lus heeft een
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vertraging van 1 sample tij d T. Deze vertraging is voor de eenvoud

geheel naar de DAG toegerekend. De overdracht van deze DAG kan worden

voorgesteld als:

V7
D(z) -

G6

-1
VdOZ (1.4) met Vd de LSB waarde van de DAG

Voor de realisatie van deze DAG verwijs ik naar [3].

1.9 De 1ine interface. (LI)

De digitale informatie die uit de ADC komt is niet direct geschikt om op

een ISDN lijn te plaatsen. Daarvoor zal de digitale informatie eerst

moeten worden omgezet naar een structuur die het ISDN protocol

voorschrijft. Eventueel moet ook nog informatie reductie worden

toegepast.

1.10 De besturing. _

Het zal duidelijk zijn dat alle blokken op elkaar moeten worden

afgestemd, niet alleen wat betreft specificaties maar ook op het punt

van timing. Verder hebben de blokken ook nog besturingssignalen nodig.

Dit alles zit in het blok best. Dit is met alle blokken verbonden. De

realisatie hiervan is in handen van P. Faasse.
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2. SYSTEEM GEDRAG

In hoofdstuk 1 zijn de werking van de slope adaptive delta modulator en

de afzonderlijke blokken beschreven. In dit hoofdstuk wordt nader

ingegaan op het gedrag van de modulator als geheel. Als eerste zal de

totale overdracht in het Z en F domein worden bepaald. Daarna wordt

ingegaan op de niet 1ineariteiten die in het systeem voorkomen. Tot slot

zullen de gevolgen van enkele niet 1ineariteiten worden getoond, met

behulp van het simulatie programma.

2.1 Lineair gedrag

In hoofdstuk 1 is het schema van de slope adaptive delta modulator

gegeven. In deze paragraaf is de figuur nogmaals getekend (fig 2.1),

aangevuld met die delen van de decoder die voor de totale overdracht van

belang zijn De funktie omschrijvingen zijn, zover bekend, vervangen door

hun overdrachten en de tij d signalen zijn vervangen door hun Z of F

getransformeerde.

V2 + V3

Nq

G5 1

Ve

fig 2.1 Schema van de sloopadaptive-de1ta-modulator

Voor de modulator overdracht (M) vinden we

V7
M(z) - - 30

z-O.25
2(z+O.5)

(2.1)

Vd
met Ko- - 3Va

[4 ]

Voor de ruis overdracht (R) vinden we:

V7 IR(z) - - VdO

Nq V2-0

(z-l)
2(z+O.5)

(2.2)
Waarbij Nq
onafhankelijk
van G5 wordt
verondersteld.

De totale overdracht (H) vinden we door de overdracht functies in z te
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vervangen dooroverdracht functie/s in f. Dit wordt gedaan door voor z,

e(j2KfTS) te substitueren. Voor de totale overdracht H vinden we dan:

H(f) _ Vs I - A(f)oP[e(2KfTS)]o H[e(2KfTs)]oE[e(2KfTs)]oS(f)

VI Nq-O (2.3)

Deze totale overdracht H zal in het optimale geval aan de volgende

voorwaarden moeten voldoen:

H(f) = loe(j2Ktd) voor 0 < f < 4000 Hz (2.4)
met td de vertraging tussen VI en vs

H(f) = 0 voor f > 4000 Hz (2.5)

Uiteraard zijn bovenstaande eisen, samen niet te realiseren. Aan de

eerste eis moet voldaan zijn om alle informatie onvervormd over te

dragen. Hoe strak aan de tweede eis moet worden voldaan zal mede
2afhankelijk zijn van het ruis spectrum boven de 4000 Hz. Uit (2.3)

volgen voorwaarden voor de overdracht A(f) en P(z); Namelijk:

IA(f).P(f)1 = I 1

E(f)·S(f)
voor f < 4000Hz (2.6)

Dit geldt omdat IH(f)1 in het genoemde frequentie gebied all is.

2.2 Niet-lineariteiten in het systeem

De bovenstaande overdrachten gelden indien we te maken hebben met ideale

componenten. De meeste deelcircuits van de modulator zijn al eerder

ontworpen zodat hun tekortkomingen grotendeels bekend zijn. In het nu

volgende zal het effect van begrenzing in amplitude in de deelcircuits

worden beschouwd. Het zal snel duidelijk worden dat bij het

introduceren van deze niet-1ineariteiten, het erg moeilijk zo niet

onmogelijk, wordt om een adequaat model voor de modulator op te stellen.

Daarom zullen we onze toevlucht moeten nemen tot simulatie' s om het

gedrag van de modulator te onderzoeken.

2Het signaal uit de modulator zal begrensd z1Jn tot 4 kHz De quantisatie
ruis die de modulator produceerd is echter niet begrensd. Er zullen
quantisatie ruis componenten zijn met frequenties groter dan 4kHz.
Daarvoor is het nodig om een goede onderdrukking te krijgen voor
frequenties groter dan 4 kHz.
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Alle deelcircuits zijn fysisch begrensd en introduceren daarmee een

niet-lineariteit. We moeten daarom rekening houden met de volgende

begrenzingen:

-In het loop filter is een opamp opgenomen. Daar de voedingspanning van

het IC +SV, OVen -SV bedragen, zal de opamps bij een uitgangsspanning

van meer dan 121V vast lopen. Dit heeft niet alleen tot gevolg dat de

vereiste uitgangsspanning niet gehaald wordt maar dat bovendien de

filter werking wordt verstoord. Later zullen we zien dat dit ook een

voordeel met zich mee brengt.

-De ACCU heeft een beperkt aantal bits; Namelijk 10 bits om de waarde

aan te geven en 1 teken bit. Dit houdt in dat ook hier een begrenzing

optreedt. Deze begrenzing treedt echter alleen op indien er een

ingangspanning moet worden gevolgd die groter is dan een spanning van

121V. Volgens de specificatie's komt dit niet voor en is deze

begrenzing van minder belang. Ook de DAC heeft maar 10 bits. Daar de

ACCU echter ook maar tien bits gebruikt zal deze begrenzing nooit

worden overschreden.

De ADC is de belangrijkste "producent" van niet-lineariteit. In het

lineaire model wordt de ADC gezien als een constante "versterking". De

afwijkingen door de quantisatie wordt voorgesteld als een ruisbron. Dit

model zou bruikbaar zijn indien de ruis onafhankelijk was van het

ingangssignaal (V4). Dit is echter niet het geval. Indien V4 groter

wordt zal de ruis toenemen. Om te bekijken of pre-emphasis zin heeft is,

het nodig dat we over een model beschikken dat duidelijk een verband

legt tussen het ingangssignaal v en het uitgangssignaal v van de
2 7

modulator. Indien de ruis wit wordt verondersteld geldt:

2
V

7
n 2 + v,2

7 7
(3) met V'7 _ M(Z)OV2 (2.7)

Er bestaat een verband bestaan tussen v en
2

afhankelijk van het frequentiespectrum van v .
2

n2 Dit verband is
7

Het is mij niet gelukt

3Hier wordt de quantisatie ruis aan de uitgang
gedefinieerd als het verschil van het werkelijke
het uitgansignaal als er geen quantisator aanwezig

van de modulator
uitgangsignaal en

zou zijn.



om dit verband t~ vi~den. Bovendien introduceert quantisatie ruis nieuwe

quantisatie ruis. Dit laatste zal ik toelichten met een eenvoudig

voorbeeld:

Stel V2=fV, met 0 < f «Va. Dan is V4 ook fV en zal gs de waarde 1

krij gen. Bij de volgende slag is V3-- Vd en V4 is dan - 30Va en gs is dan

-2 etc. Bekijken we nu opeenvolgende waarden van g6 dan zijn die

1,-1,0,1,-1,0,1 Hebben we dus geen ingangsspanning dan hebben we

toch een ruis responsie.

Een tweede niet-lineariteit die de ADC produceert is een gevolg van het

beperkte aantal bits. In wezen is dit te beschouwen als een quantisatie

fout. De afwijkingen die hierdoor ontstaan zijn echter van veel grotere

orde, dan de normale quantisatie fout. Het signaal wordt niet meer goed

gevolgd en daardoor wordt het verschil signaal V3 groot, wat de kans op

vastlopen van het loop filter aanzienlijk vergroot. Bij het ontwerpen

van de ingangsfilters moet er naar worden gestreefd om de kans op

slope-overload tot een minimum te beperken. Dit houd met name in dat de

hoge frequenties niet onbeperkt kunnen worden versterkt daar de maximale

slope
4

van een sinusvormig signaal: vosin(wt), wordt gegeven door vowoT.

2.3 Enkele voorbeelden van niet lineariteit

2.3.1. quantisatie ruis.

In sommige filters is het vermogen van de ruis een vaste waarde. Dit is

meestal het geval bij lineaire versterkers. De ruis bijdrage wordt daar

meestal bepaald door de gebruikte componenten. Bij de gebruikte

modulator is de quantisatie ruis in sterke mate afhankelijk van het

ingangssignaal. Bovendien is deze afhankelijkheid verre van lineair.

Daarom het volgende voorbeeld. We hebben het simulatie programma

gedraaid met de volgende ingangssignalen:

1) 0.5osin(2o~olOOOot) (simulatie 12)
2) 0.losin(2o~o2000ot) (simulatie 13)
3) 0.5oosin(2o~olOOOot)+0.losin(2o~o2000ot) (simulatie 01)

De drie quantisatie-ruis plaatjes die het gevolg van deze

ingangssignalen zijn in fig 2.2 weergegeven. Verder is weergegeven de

het uitgangssignaal V7 en het signaal op knooppunt 5. Het signaal op

4Voor het tij ddiscrete geval wordt onder de slope verstaan het
verschil tussen twee opeenvolgende sample waarden.
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knooppunt 5

knoo ppunt 5
10 1
... 62
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-1 10 1
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002 3.21 6.'t0 10· 0.02 3.21 6.'1" 10. 3

knooppunt 7

kr.0cppu!\t 10 is de quant':.satie ruis op de uitgang. De plaatjes voorzien

met de kop simulatie 98 zijn optellingen van de bovenstaande twee

systeem zouden de plaatjes in de onderste twee

3.0'1

6 . 'I'+...L...--'r---I.--,--'--......,-"---r'-----''--
0.02 3.21 6.'10 10

simulatie 13: knoo ppunt 10
10- 2
6.00

plaatjes. Bij een lineair

rijen identiek zijn.
simulatie 12:knooppunt 10
10. 2
3.80

~ 1.7$

2.'IS

6.67 1.8't 6.'" ~

0.02 3.U 6.'10 10 0.02 3.21 6.'t0 10· O."~ ::'.21 6."0 10·~

simulati e 96:knooppunt'l() knooppunt7 knooppunt 5

1~~8~1~~;~ 1~.:'~
1+2 0.2 0.79 0.32 I I I

0.32 ' ,2.'10 0.32 1

0.91 S.6 0.97 _
0.02 3.21 6.'10 10·- 0.02 3.21 '.'t0 10-- 0.02 3.21 6.'t0 10·"

~ l~~:~''';''cknooppunt 10 [:-::~~ fi ~kÄO~PPunt7 1.:::~knCOPPunt5_

Lt,~ ':' 9VJ: t':'~:2.16 ----.~5.~5 ~ _ _ 1 .•9 .' ~
o .f)Z ::- ~1 .; .. 0 1(1-~ Cl r.lZ ::~ .Z1 ~ .'0 1~)-3f O.();i :3 .~1 'E .'tCI 1 t)-:·

fig 2.2 demonstratie van het niet lineaire gedrag
van de modulator.

2.3.2 Stapresponsie

Voor de modulator overdracht hebben we gevonden:

V7
M(z) -

V6 I
- 3o_::..z-"0;;,...;",,:2:..,:5_

Nq-O (z+O.5)2
(2.1)

Wanneer het systeem wordt aangestoten met een stap (fig. 2. 3f) is op

grond van bovenstaande uitdrukking te verwachten dat er een gedempte

alternerende responsie ontstaat. Voor het ideale systeem zonder

quantisator zien we dat ook gebeuren (fig 2. 3c) Voor het systeem met

quantisator bekijken we nu twee gevallen:

1) het loop-filter is ideaal en wordt dus niet fysisch begrensd.

2) De uitgangsspanning van het filter en daarmee de spanning van het

geheugenelement wordt begrensd tot 2V.
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1) In fig 2. 3b is het uiq;nngss:i..gnaal ~l1eergegeven van een systeem

waarvan het loop-filter ideaal is. We zien de oorspronkelijke

alternerende responsie niet terug. Wat we wel zien is een trilling

met een veel lagere frequentie. Het ontstaan van deze trilling kan

als volgt worden verklaard: Wanneer de stap funktie hoog wordt zal op

de ingang van het loop-filter de volledig spanning staan. Hierdoor

wordt de uitgang van het loop-filter K maal deze spanning wat tot

gevolg heeft dat ook het geheugen element deze waarde krijgt. De ADC

zet dit om in een code 128. Wat tot gevolg heeft dat een sample

periode later op V7 een spanning komt te staan van 12802mV= 256mV.Dit

is te klein t.o.V. het ingangssignaal, zodat aan de ingang van het

looppfi1ter nog steeds een positieve waarde staat. Hierdoor neemt de

inhoud van het geheugen element toe. Je kan zeggen dat het geheugen

element vol loopt. Na een aantal stappen is dan V7 gelijk aan de

ingangspanning. Nu moet echter nog eerst het geheugenelement

"leeglopen" voordat de uitgangsspanning van het loop-filter negatief

wordt. Dit houdt in dat nog een aantal stappen nadat V7 de

ingangswaarde heeft bereikt, de ADC nog steeds positieve waarden

afgeeft en daarmee V7 groter maakt dan het ingangssignaal. Als

uiteindelijk het geheugenelement van het loop-filter leeg is, dan is

V7 al zo groot geworden dat dit niet meer in een stap is bij te

regelen waardoor het geheel van vooraf aan begint, echter met een

kleiner verschil zodat we toch een uitstervende trilling krijgen.

2)Bij een loop-filter waarvan de uitgang fysisch is begrensd tot 2V

top-top kan het geheugen element niet vollopen. Dit houd echter ook

in dat dan het loop-filter niet meer volgens de gewenste parameters

werkt, zodat ook de alternerende respons ie van het systeem zonder

quantisator, niet meer naar voren komt. (fig 2.3a)
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fig 2.3 verschil tusen een ci~uit met begrensd loop-filter
en een circuit met loop-filter zonder begrenzing
a:uitgangssignaal bij begrensd loop-filter
b:uitgangssignaal bij niet begrensd loop-filter
c:uitgangssignaal bij theoritische overdracht
d:uitgang van de AVC bij begrensd loop-filter
e:uitgang van de AVC bij niet begrensd loop-filter
f:stap op de ingang van de modulator.

Met deze twee voorbeelden heb ik aangetoond dat het systeem zich

niet-lineair gedraagt zodat we ook niet zondermeer de lineaire

beschouwingen kunnen toepassen. In het algemeen zal voor het signaal

gedrag, wanneer er geen slope-over1oad optreed de tot nu toe gegeven

lineaire beschouwingen een goede voorspelling zijn van het signaa1- en

ruisgedrag . Hierbij wil ik wel opmerken dat, wanneer gebruik wordt

gemaakt van het volledige dynamische bereik, 2V top top, uit simulaties

blijkt dat ook bij spraakachtige signalen slope-over1aod regelmatig

optreedt. Voor de effectieve waarde van het ruisgedrag kunnen we geen

nauwkeurige voorspellingen doen.
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2.4 ruis en correlatie

In onze beschouwingen is de quantiesatie ruis gedefinieërd als het

verschil van de uitgangssignalen van een modulator met quantisator en

van een modulator zonder quantisator. Bekijken we nu het ruis model in

fig.l.4 dan is te verwachten dat er signaal componenten in de

quantisatie ruis voor komen. Deze signaal componenten vergroten de

effectieve waarde van de ruis. Wanneer deze componenten een niet te

verwaarlozen deel van de ruis zouden uitmaken dan zouden we een sterk

vertekend beeld van de signaal ruis verhouding ontstaan. Om te

onderzoeken of er veel signaal componenten in de ruis aanwezig zijn heb

is een programma geschreven dat verschillende bewerkingen op de

signalen, zoals verkregen uit het simulatie programma, kan uitvoeren. De

bewerkingen zijn: optellen en aftrekken van willekeurige signalen van

verschillende simulatie' s, vermenigvuldigen met een constante waarde,

fastfourier transformatie en bepalen van kruis-correlatie-coëficiënten

van verschillende signalen.De kruis correlatie coëfficiënt Cxy, wordt

bepaald volgens de pearson methode.

C
oxy

xy- ---
oxOOy

2
met Oa

n
1 !: (Ai -Ä) 2

n-l . 1
1~

(2.8a)

Oab -

1
A-

n

1 n _ _

1
!: (Ai -A) (Bi-B)

n- i-I

n
!: Ai

i-I

(2.8b)

(2.8c)

Nemen we nu aan dat het tot nu toe bekeken ruis signaal: y-az+x, bestaat

uit een ruis component x die ongecorreleerd is met het signaal en een

component az die evenredig is met het uitgangssignaal z. Voor de

correlatie-coëfficiënt vinden we dan:

OzyCyz - ---'-~
OZOoy

of te wel
2

2 2 Oz
Cyz - a 0

2Oy

2aooz
OzOOy

aoz
Oy

aoz

J 2 2 2
(ox+a oz)

(2.9)

(2.10)

Uit simulaties blijkt dat SjN > 100 Voor Cyz vinden we bij

verschillende signalen waarden tussen 0.005 en 0.1. Voor deze laatste
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waarde krijgen we een ct van .ongeveer 0.01. _~epalen we nu de .'~rke}_ijke

signaal ruis verhouding dan vinden we:

S
Nx

2
Oz- 2
Ox

1 [1 ]-12 ---2 - 1 - 101.01
ct Cyz

(2.11)

We zien dat de signaal component in de ruis weinig invloed heeft op

de totale signaal ruisverhouding. Daarom wordt deze invloed in de

rest van dit verslag buiten beschouwing gelaten.
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3 HET BEPALEN VAN DE FILTER KARAKTERIS~'IEKEH.

In de eerste paragraaf wordt het doel van het anti-aliasing filter

uiteen gezet en wordt een keuze voor dit filter gemaakt. De andere

paragrafen handelen over het pre-emphasis filter. Als eerste wordt het

doel van dit filter toegelicht en vervolgens wordt toegelicht hoe de

parameters van dit filter zijn bepaald.

3.1 Uitgangspunten voor het anti-aliasing filter:

Wanneer een signaal wordt bemonsterd, dan onstaat het aliasing effekt.

De modulator wordt bemonsterd met 64 kHz. Frequenties boven de 60kHz

worden teruggevouwen in de spraakband en verstoren daar de informatie.

Om dit effect te onderdrukken, moeten frequentie componenten boven de

60kHz met 20dB worden verzwakt. Dit gebeurt met een anti-aliasing

filter. Er is gekozen om dit te realiseren met een eerste orde laag

doorlaat filter met een kantelpunt van 5700hz, zodat een spreiding van

5% is toegestaan zonder dat de onderdrukking van 20dB bij 60kHz in

gevaar komt.

3.2. Doel van het pre-emphasis filter.

Voor de modulator loopt de signaal overdracht tot 4000Hz vrijwel recht.

De ruis overdracht stijgt in dit gebied met ongeveer 20 dB per decade.

Nemen we aan dat het ingangssignaal en de ruis beide een recht

frequentie spectrum hebben dan ziet de signaal ruisverhouding uit zoals

in fig. 3.lc schematisch is weergegeven.

s r
Sla]
i1+--------
, 0 (\

cl)

4000 4000

'00
c)

4000

fig3.l a)frequentie spectrum van het uitgangssignaal.
b)frequentie spectrum van de ruis op de uitgang
c)signaal ruisverhouding op de uitgang
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De signaal-ruis verhouding voor hogere frequenties is aanzienlijk

slechter dan voor de lage frequenties. Om dit te corrigeren kunnen we

een pre-emphasis filter (P)toepassen. Dit wordt voor de modulator

geplaatst (zie fig 1.1 ) en moet de hoge frequenties van het

spraaksignaal versterken. Signalen met frequenties hoger dan 4000Hz

horen niet meer tot de spraakband en moeten worden weggefilterd daar ze

vanwege hun hoge frequenties een grote slope bezitten die de quantisatie

ruis doet toenemen.De overdracht kan dan uitzien zoals in fig.3.2

schematisch is weergegeven.

SN
i+b+J2

.000

I
0,

o+--'----------1~
'00

atb

, c

fig 3.2 schematische weergave van de gewenste overdracht van
het pre-emphasis filter en de signaal-ruis verhouding.
op de uitgang van de modulator wanneer wordt aangenomen
dat de quantisatie ruis onafhankelijk is van het
ingangssignaal.

Een dergelijk filter kan benaderd worden met behulp van een hoger orde

filter. Om de complexiteit laag te houden wordt voor een tweede orde

filter gekozen. Daar de modulator een tijddiscreet signaal nodig heeft

en tijdcontinue filters moeilijk te realiseren zijn in NMOS, is voor een

tij ddiscreet filter gekozen. De overdracht van een tweede orde

tij ddiscreet filter is in het algemeen gegeven door de formule:

2Z +alOz+aoP( z ) - K0----:;"---'-"--"'-':"";"

z2+blOZ+bo

(3.1)

De optimale parameters aO,al,bo,bl worden in de volgende paragraaf

bepaald met behulp van simulaties. De grote van K volgt uit de

voorwaarde dat Ip(z)I-1 voor z-l (w-O). Voor K geldt dan:

K l+b 1+b°
l+al+ao (3.2)

Als hulpmiddel voor het vinden van parameters die een filter opleveren
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zoals in fig. 3.2. is weergegeven wordt de eenheidscirkel in het: Z-vlak

gebruikt. In fig. 3.3 is deze weergegeven met daarin de lijn die

correspondeert met een frequentie van 4000Hz.

1600.Q Hz

!>tlz}

32000 H~t.------,-----~---=,=---
-1 -~ I IlElz}

fig 3.3 Eenheidcircel in het Z vlak, met daarin
aangegeven de plaatsen waar de polen en
nulpunten worden geplaatst.

Een pool op deze lijn in de buurt van de eenheidscirkel veroorzaakt een

opslingering in de overdracht zoals aangegeven in fig. 3.3.

Om de frequenties boven 4000 Hz zoveel mogelijk te onderdrukken is

gekozen voor een nulpunt op de eenheidcirkel. Hierdoor kan een sterke

flank in de filterkarakteristiek worden verkregen. Er treedt volledige

onderdrukking op van de frequentie die overeenkomt met het nulpunt (fo).

Het nadeel hiervan is dat als dit nulpunt eenmaal is gepasseerd, de

onderdrukking ook weer snel afneemt. Naarmate de polen en nulpunten

dichter bij elkaar liggen neemt de onderdrukking van frequenties groter

dan fo, af. Daarom is het niet wenselijk om voor fo een frequentie vlak

bij 4000Hz te kiezen. Bij simulaties zijn nulpunten bij (fo-) 8000

16000 en 32000 Hz gelegd. zoals aangegeven in fig. 3 .3. Het

anti-aliasing filter heeft een -3dB punt op 5700 Hz. Hierdoor wordt de

afname van de verzwakking boven fo van het pre-emphasis filter voor een

deel gecompenseerd.

In onderstaande fig.3.4 zijn de overdrachten van een aantal filters die

bij de simulaties zijn gebruikt weergegeven. In tabel 3.1 zijn de

bijbehorende parameters gegeven.
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2.27 z..O 2.53 2." 2.7' 2.93 3.0~ 3

fig 3.4 overdrachten van de 6 eerste filters uit tabel 3.1.
De lijn in de figuur geeft de helling van
de (theoretische) ruisoverdracht weer.

nr bl bo al ao
1 -1.75537 0.9025 0 1

2 - 1. 7 0.85 0 1

3 -1.29234 O. 49 0 1

4 -1.48720 o .64 0 1

5 -1.5606 0.7225 0 1

6 -1.6629 0.81 0 1

7 -1.6629 0.81 -1.4142 1

8 -1.6629 o . 81 2 1

tabel 3.1. parameters van de verschillende filters
die gesimuleerd zijn.

3.3 simulaties

Om de invloed van deze filters op het signaal- en ruisgedrag van de

modulator, te bestuderen is gebruik gemaakt van het (aangepaste)

simulatie pakket dat binnen de vakgroep EEB is ontwikkeld.

Bij de simulaties is gelet op :

-de signaal-ruis verhouding aan de uitgang van de modulator

-het optreden van slope overload.

Voor elk filter is gesimuleerd met ruis signalen met kleine amplitude en

met een signaal dat wordt geproduceerd als de letter 'a' wordt

uitgesproken.

Bij de simulaties zijn telkens twee circuits gesimuleerd. Een met een
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quantisator en een zonder quantisator. De quantisatie ruis op de uitgang

wordt verkregen door de twee uitgangssignalen van beide circuits van

elkaar af te trekken. Voor de circuit beschrijving die is gebruikt bij

de simulaties en de functies die de filters simuleren verwij s ik naar

bij lage 3.

In fig. 3.5. zijn de resultaten weergegeven van de simulaties wanneer

aan de ingang een ruis signaal wordt aangeboden.

De verticale as geeft respectievelijk het signaalvermogen, ruisvermogen

en signaal-ruisverhouding aan in dB. Op de horizontale as is de

frequentie logaritmisch uitgezet. Voor het aflezen van de horizontale

frequentie schaal kan onderstaande tabel worden gebruikt. De ligging van

4000Hz wordt met een lijn aangegeven.

waarde X-as frequentie[BzJ

0 125

6400 379

12800 1150
19200 _ 3482

20000 4000

24000 8000

25600 10556

28000 16000

32000 32000

tabel 3.2 omzet tabel voor de waarden van de x-as van de
simulatie plaatjes naar de overeenkomstige frequenties
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fig 3.5 resultaten van simulaties met verschillende filters.
eerste kolom het vermogens spectrum van het uitgangssignaal
cweede kolom het vermogens spectrum van de quantisatie ruis
op de uitgang.
derde kolom signaal-ruis verhouding op de uitgang
de nummers in de plaatjes slaan op de filternummers uit
tabel 3.2
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Uit fig. 3.5" komt naar voren dat filter 2, 5 en 6 de beste signaal-ruis

verhouding te zien geven. Gezien het grillige verloop zijn meerder

simulaties gedaan met dezelfde filters maar met andere ingangssignalen.

In fig. 3.6 zijn de signaal-ruis verhoudingen te zien wanneer op de

ingang eenzelfde ruissignaal wordt aangeboden als bij de vorige

simulaties, nu echter in tijd verschoven.
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fig 3.6. signaal ruisverhouding van filter 5, 6 en 2 met op de
ingang een ruissignaal.

Figuur 3.7 geeft de resultaten weer van simulaties met filter 2, 5 en 6

wanneer op de ingang een spraaksignaal, dat ontstaat bij het uitspreken

van de letter 'a', wordt aangeboden.
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fig 3,7. signaalspectrum, ruisspectrum en signaal ruisverhouding
van filter 5, 6 en 2 met op de ingang een spraaksignaal.

Uit de simulaties komt naar voren dat filter 6 en 2 de beste

signaal-ruis verbetering geven voor frequenties rond de 4000Hz. De extra

versterking van filter 2 resulteert niet in een duidelijke verbetering

van de signaal-ruis verhouding. Daarom wordt voor filter 6 gekozen.

Om de invloed van de ligging van de nulpunten te onderzoeken is

uitgegaan van filter6. Hiervan is de ligging van de nulpunten

verschoven. In fig. 3.8 zijn de resultaten weergegeven van

simulaties van een filter met nulpunten op: 8000Hz (filter 7)

l6000Hz (filter 6) en 32000Hz (filter 8).
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fig.3.8 signaal ruisverhouding van filter 6, 7 en 8.
wanneer op de ingang een ruissignaal wordt aangeboden.

Uit deze simulatie-en andere simulaties blijkt dat filter 6 het beste

resultaat geeft. Bij filter 8 treedt nogal snel slope-overload op.

Uit de simulaties blijkt dat filter 6 de beste keuze is voor het

pre-emphasis filter. Het geeft een signaal-ruis verhouding

verbetering van 5 dB bij frequenties rond 4000Hz.
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4. MOGELIJKE REALISATIE'S VOOR HET ANTI-ALIASING FILTER.

In hoofdstuk 2 is aangegeven dat we een tijdcontinue filter nodig hebben

voor anti-aliasing. In eerste instantie is gekozen voor een eenvoudig

eerste orde RC filter. Daar het pre-emphasis filter ook een laagdoorlaat

karakteristiek zou krijgen, is gedacht aan een anti-aliasing filter met

een kantelfrequentie van circa 5700Hz, zodat de eisen voor het

pre-emphasis filter minder streng kunnen zijn. Er is voor 5700 Hz

gekozen omdat signalen met frequenties van circa 4000Hz vrijwel

ongedempt worden toegevoerd aan het tweede orde filter. Bovendien is

dan bij realisatie een afwijking van het kantelpunt toegestaan. Voor

realisatie van een degelijk RC filter in NMOS techniek is echter een

zeer grote oppervlakte nodig (> 1.5mm
2
). Daarom is gezocht naar

alternatieve oplossingen. In dit hoofdstuk zullen van een aantal van

deze oplossingen de voor- en nadelen worden behandeld. Aan de hand

hiervan wordt er een keuze gemaakt voor het uiteindelijk te realiseren

filter in NMOS technologen.

De volgende mogelijke realisatie' s van een eerste orde tij dcontinue

filter met grote tijdconstante (r) komen aan de orde:

1) de realisatie buiten het IC.

2) passief tijdcontinu filter op het IC

3) realisaties die gebaseerd zijn op electronische vergrotingen van

de capaciteit.

4) tweede orde RC filters

5) SC filter in cascade met een tijdcontinu filter.

6) weerstanden vervangen door mosten of transconductanties.

7) distributed RC netwerken.

4.1. de realisatie buiten het IC

Dit is verre weg de meest eenvoudige oplossing. Het kost geen IC

oppervlak. Wanneer we de waarde van de C veel groter nemen dan de

ingangscapaciteit van het tweede orde SC filter dan zal de uitgang

direct op de ingang van het tweede orde SC kunnen worden aangesloten.

Bovendien is de tijdconstante van het filter binnen enkele procenten

nauwkeurig te realiseren.

Het grote nadeel is dat buiten het IC er twee extra componenten moeten

worden aangebracht. Dit betekent een extra en/of langere productie

handeling en meer print oppervlak. Dit zal bij massaproduktie, waarvoor
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in wezen dit IC is bedoeld, ;~ :k6r invloed t1eLè2L1 op de prijs van de

gehele modulator. Daar er in dit gehele project geen enkel kosten

calculatie is gemaakt zal ik hier verder niet op ingaan. Ik ga er vanuit

dat het filter geïntegreerd moet worden.

4.2 tijdcontinu RC filter op het IC

In paragraaf 4.1. is al aangegeven wat het voordeel is om het RC filter

te integreren. Een voor de hand liggende oplossing is een discrete

weerstand en een discrete capaciteit te integreren. We komen nu echter

de volgende problemen tegen: Voor het verkrijgen van een -3dB punt bij

de voorgestelde 5700Hz hebben we een tijdconstante r nodig van 27.9 us.

Nemen we voor de capaciteit een waarde van 10 pF dan is een weerstand

van 560kO nodig. Dit zijn beide zeer grote waarden. We kunnen ook

bepalen wanneer de benodigde oppervlakte minimaal is We zullen dan

eerst moeten bekijken op welke wijze een weerstand en een condensator

gerealiseerd kunnen worden.

Voor de weerstand kan gebruik worden gemaakt van de N+ laag (source of

drain materiaal m.b.v. OD masker) of de po1y-si1icium lagen I of 11.

Het grote nadeel van de N+ laag is dat de weerstand hiervan

spanningsafhankelijk is, waardoor er grote vervorming zal optreden. De

vierkantweerstand.(RD= 350/0) van deze laag is wel hoger dan die van de

po1y-si1icium lagen.

De po1y-si1icium lagen zijn zeer goed te gebruiken als

spanningsonafhankelijke lineaire weerstanden. Een nadeel is echter de

relatief lage RD van 150;0. Vanwege de lineariteit is er gekozen voor

po1y-si1icium. De keuze voor po1y I of po1y 11 is van minder belang daar

deze op dezelfde wij ze worden gemaakt en daarom ook dezelfde

eigenschappen hebben.

Voor de capaciteit kunnen we kiezen uit de volgende mogelijkheden:

po1y I en bulk
po1y 11 en metaal.
po1y I en Po1y 11

De eerst genoemde uitvoering levert spanningsafhankelijke condensatoren

op. Dit veroorzaakt vervormingen.

Het grote nadeel van een realisatie tussen metaal en po1y 11 is dat de

isolerende 5i02 laag veel varieert in dikte. Hierdoor wordt de spreiding

van de capaciteitswaarde te groot.

De realisatie van de capaciteit door middel van twee po1y lagen heeft de
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volgende voordelen:

-geen spanningsafhankelijkheid

-het isolerende Si02 tussen de twee po1y lagen is redelijk dun en

vrij constant van dikte.

-De capaciteitswaarde per vierkant (CD) is 5010-16 F/~m2.

Een nadeel is dat er tussen metaal en po1y 11 en bulk respectievelijk

po1y I parasitaire capaciteiten bestaan. De effecten hiervan, zijn

dikwij 1s met behulp van een juiste 1ayout te minimaliseren. Er is

gekozen voor deze realisatie van de condensator.

De te realiseren RC tijd bedraagt 27.9~s. Het benodigde oppervlakte (A)

hiervoor is: oppervlakte nodig voor de weerstand (OR) plus de

oppervlakte voor de capaciteit (OC).

Er geldt

R- L

W
oRD (4.1) met L- lengte van de weerstand

W- de breedte van de weerstand.

OR - LoW02 (4.2)

De factor twee in bovenstaande formule komt doordat we niet een rechte

weerstand van grote lengte kunnen maken. Daarom zal de weerstand

gevouwen moeten worden. Dit betekent dat tussen de banen een afstand

moet blijven die ongeveer gelijk is aan W.

C

A

OCoCD

OC + OR

(4.3)

(4.4)

Met behulp van de gelijkheid r-RoC en (4.3) kunnen we L als funktie van

OC schrijven. We gaan uit van een vaste (minimale) breedte van de

weerstand. In ons geval 6 ~m. We krijgen nu

20r oW
L------

RDoOCoCD
(4.5)

Met behulp van (4.5) en (4.2) kunnen we A als functie van OC uitdrukken.

We differentieëren A naar OC we krijgen nu:

SA

SOC
+ 1 (4.6)

Stellen we (4.6) gelij kaan 0 om een minimum te vinden voor OC. Dan

kunnen we met behulp van (4.5) ook een minimum waarde voor L vinden. We

krijgen dan:
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~OCmin - W' OJoRD met OC in 2 (4.7)IJm

kin -/OJ:RDo2 met L in IJm (4.8)

2Voor een 'r van 27. 9IJs vinden we een A van 1. OS mm. Dit is een groot

oppervlakte.

Bij bovenstaande beschouwing is niet gekeken naar de spreiding in de

componentwaarden. Voor de weerstand moet gerekend worden op een

spreiding van 20% (bij een W' van 6IJm). Voor de capaciteit moet met een

spreiding van 10% rekening worden gehouden. Voor een ontworpen RC filter

met een -3dB punt op 5700Hz zal de minimale waarde, rekening houdend met

een afwijking van 30%, bij 4300Hz liggen en de maximale waarde bij 8140

Hz liggen. Een RC filter met een kantelpunt bij 8140 Hz geeft geen 20dB

onderdrukking meer bij 60kHz, zodat dit filter niet geschikt is als

anti-aliasing filter. Naast het nadeel van het grote oppervlak is dit de

reden dat dit filter voor realisatie niet in aanmerking komt.

4.3. realisatie's die gebaseerd zijn op electronische

vergrotingen van de capaciteit.

Als eerste is het basis idee uitgewerkt dat in fig 4.1 schematisch is

weergegeven.

R

fig. 4.1 e1ectronische vergroting van de
capaciteit.

Voor de frequentie overdracht van dit filter geldt:

Vout 1 (4.9)

Vin 1 + jwRC(k+l)

Tengevolge van de extra stroombron neemt 'r (-RC)toe met een faktor (k+1)
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en het benodigde oppervlak neemt af met een ~l . Naast de op~2rvlakte
die nodig is voor de realisatie van de weerstand en de capaciteit is ook

nog oppervlakte nodig voor de realisatie van de opamp en de

stroombronnen. Voor de realisatie kan de schakeling gebruikt worden die

in fig. 4.2 schematisch is weergegeven. Naast het voordeel van een

kleiner benodigde oppervlakte heeft deze schakeling het zelfde nadeel

als de voorgaande, namelijk de gevoeligheid van de spreiding in de

component waarde. Daarom is deze schakeling verder bui ten beschouwing

gelaten.

Vdd

Vin

c
Vult

M2

Vss

fig 4.2 Een eerste opzet voor het electronisch
vergroten van de capaciteit.

Bij een andere (veel) toegepaste electronische vergroting van een

capaciteit wordt gebruik gemaakt van de milIer capaciteit. Het principe

is weergegeven in fig. 4.3.
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c

Yin

R

You t

fig.4.3 principe van een miller capaciteit

Voor de overdracht vinden we

Vuit(W)

Vin(w)

-K

(K+1)jwRC + 1
(4.10)

We zien dat voor K-1 we het RC product een factor twee kleiner kunnen

maken om dezelfde overdracht als bij een passieve filter te krijgen.

Maken we K groter dan 1 dan zal dit filter gaan versterken, het geen

ongewenst is in verband met het dynamisch bereik. We zullen het

ingangssignaal dan eerst moeten verzwakken daar er geen opamps ontwerpen

voor handen zijn die een groter dynamisch bereik hebben dan 2 V top top.

Dit houdt in dat er onnodig extra ruis wordt geïntroduceerd. Daarom is

deze mogelijkheid voor een K groter dan 1 niet verder bekeken.

Ook hier is de spreiding in de component waarde de reden dat deze

realisatie niet in aanmerking komt.

4.4. tweede orde filters

Bij een tweede orde filter zijn twee weerstanden en twee condensatoren

nodig.

Om een tweede orde filter met een -3dB punt bij 5700 Hz te realiseren

zal meer oppervlakte nodig zijn dan voor de realisatie van een eerste

orde RC filter met hetzelfde -3dB punt. Het is nu echter, rekening

houdend met de spreiding van de verschillende componenten wel mogelijk

om 20dB onderdrukking te krijgen bij 60 kHz. Voor een filter met reële

polen kan worden geschreven:

Vu
Vin
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Kiezen we 1/1'1 nu op 201f05700Hz. Dan kunnen we 1'2 dusdanig kiezen dat

(4.11) bij een frequentie van 60kHz en 1'1'-0.701'1 resp. 1'2'-0.701'2, (in

verband met de spreiding) een onderdrukking van 10 geeft. Voor (4.11)

vinden we dan:

Vu

Vin

1
-11 2 -59.56010 s +3.134010 s+l

(4.12)

Het is in principe mogelijk om hiervoor een (aktief) RC filter te vinden

dat hieraan voldoet. Hoewel nu de 20dB onderdrukking bij 60kHz kan

worden gerealiseerd, ondanks de spreiding, blijft het een feit dat de

ligging van het -3dB punt ook met 30% varieerd.

Daarom is de invloed van het anti-aliasing filter op het ruisgedrag

bekeken. Hiervoor is het -3dB punt van het eerste orde filter

veranderd. Onderzocht zijn de waarden voor 4300, 5700 en 8000Hz. Voor

het filter met een -3dB punt van 8000Hz wordt de signaal-ruisverhouding

voor ingangssignalen met een grote amplitude, slechter. Bij een filter

met een -3dB punt bij 4300Hz, worden de hogere signaal frequenties al

behoorlijk onderdrukt waardoor het positieve effect van het pre-emphasis

filter gedeeltelijk verdwijnt. De signaal-ruis verhouding wordt dan in

grote mate afhankelijk van de spreiding van het ingangsfilter.

4.5. realisatie met behulp van tijdcontinue filter en SC filter

In de vorige paragraaf hebben we gezien dat een directe realisatie van

een RC netwerk niet aan de gestelde eisen voldoet. De voornaamste

oorzaak hiervoor is de grootte spreiding bij de realisatie van weerstand

en capaciteit. Hierdoor is het niet mogelijk om zowel te zorgen voor

anti-aliasing als voor voldoende onderdrukking van signalen met

frequenties hoger dan 5700Hz. Bovendien is voorbijgegaan dat het filter

ook van belang is voor pre-emphasis. Om een goede de-emphasis mogelijk

te maken is het van belang dat we de kantelpunten nauwkeurig kennen.

SC-filters kunnen met grote precisie in NMOS worden gerealiseerd. Dit

zijn echter tijd-discrete filters, zodat er toch weer een anti-aliasing

filter voor moet. Dit anti-aliasing filter hoeft dan echter niet zo

nauwkeurig gedefinieerd te zijn, zolang maar voldaan is aan de eisen:

A(f)-l voor f < 4000Hz en A(f) < 0.1 voor f> fs-4000Hz.

Hierbij is fs de klok frequentie waarmee het SC filter wordt
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geschakeld. Daar de modulator een ingangssignaal nodig heeft met een

sample frequentie van 64 kHZ, ligt het voor de hand om fs een veelvoud

van 64kHz te kiezen. In bijlage 2 wordt verder ingegaan op de

frequentie overdracht bij het reduceren van de sample frequentie. Voor

het ontwerpen van een eerste orde laag doorlaat SC filter met een

afsnij frequentie Wo gaan we uit van een tij dcontinue filter met de

overdracht:

H3(jW) -
1

1 .w
+J-

Wo

(s-jw) (4.13)

in het S vlak

vlak. Er wordt

Vanuit dit filter kunnen we een filter in het z domein bepalen dat een

overeenkomstige overdracht heeft. Ik heb twee methoden met elkaar

vergeleken namelijk de matched pool methode en de bi-lineaire

transformatie [7].

Bij de matched pool methode wordt de pool (Si)

afgebeeld op de overeenkomstige plaats in het Z

gebruik gemaakt van de transformatie:

(j siT)
Zi - e met T -

1

fs
Voor si kiezen we Wo-2o~o5700 in en voor fs-256 kHz. Wanneer er verder

voor wordt gezorgd dat H(z)-l voor z-l (f-O Hz), dan vinden we de

volgende overdracht:

Hl(Z) - (1-O.86946)o--~z------
z-O.869460

(4.14)

Bij de bi-lineaire transformatie gebruiken we de substitutie:

2 z-ls --> - 0 --

T z+l

Dit ingevuld in (4.16) geeft:

(4.15)

H2(Z) -
1

15.29
o

z+l

z-O.869247
(4.16)

In fig (4.4) zijn beide overdrachten IHI uitgezet als funktie van de

frequentie f. Hierbij is gebruik gemaakt van de exacte transformatie:

j(2~fT)
z - e

(4.17)

Bovendien is ook nog de overdracht van het tij dcontinue filter IH31

ui tgezet. We zien voor lage frequenties weinig verschil. Voor hogere
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frequenties doet het nulpunt van H2 zich gelden en zal een filter met

deze overdracht meer verzwakken dan een filter met de overdracht Hl. Bij

64 kHz zien we dat Hl minder dan 20 dB verzwakt. Dit houdt in dat Hl

niet geschikt is. Daarom kiezen we voor de overdracht H2, die als nadeel

een extra nulpunt heeft dat een complexere realisatie vraagt.

5700 (i
60.000

t0 9 fJ
)

fig. 4.4 Overdracht van bi-lineaire (1),matched-pool(2) en
tijdcontinu filter (3) .

In [7] is een algemeen schema gegeven voor een eerste orde SC filter.

Di t is gereduceerd tot het schema in fig 4.5, waarmee de overdracht

H2(z), hierna te noemen H(z), gerealiseerd kan worden.
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Vin 11
()--""':----r----i

eh

T

II Cl II

I~T' {.
I C2 I

TT
Vult

fig.4.5 een mogelijke realisatie van het S.C. filter

Voor dit schema geldt de overdracht S(z):

VuitII Cloz + C2
S(z) -

Vin
II

(C + Cf)oz -C

C2
z + -

Cl Cl
0

(C + Cf) C
z -

(C + Cf)

(4.18)

De waarden voor de capaciteit worden gevonden door S(z) gelijk aan H(z)

te stellen.

Het grote voordeel van dit filter is dat de invloed van de parasitaire

capaciteiten te verwaarlozen zijn. Zowel het nulpunt als de polen liggen

vrijwel exact op de gewenste waarde. Een nadeel van deze schakeling is

dat er een sample-hold circuit nodig is. Deze is nodig om het nulpunt

nauwkeurig op z--l te leggen. Voor de gewenste overdracht is dit echter

niet strik noodzakelijk. Als het nulpunt in de buurt van z--l ligt is al

voldoende. Daarom is gekozen voor de schakeling zoals weergegeven in

fig.4.6. Bij deze schakeling is de ligging van het nulpunt wel

afhankelijk van de parasitaire capaciteiten rond Cb. Het grote voordeel

is dat er geen sample-hold schakeling nodig is.
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CD

IT~
CC

Vult

fig. 4.6 Een andere realisatie van het S.C. filter.

De overdracht van deze schakeling in fig 4.6 is:

Ca
z +

H(z) -
Vuit I

Ca Cb-Ca-- 0

Vin I
(Cc+ Cd) Cc

z -
(Cc+ Cd)

(4.19)

De waarden van de capaciteiten zijn afhankelijk van de te kiezen

klok-frequentie. Bij een hogere klok-frequentie kan de RC tijd van het

anti-a1iasing filter ook kleiner worden wat resulteert in een kleiner

oppervlak. Echter de niet idea1iteiten van de opamp spelen een steeds

grotere rol in de overdracht van het SC filter. De onderlinge verhouding

van de capaciteiten wordt echter groter wat weer resulteert in een

groter oppervlak. In tabel 4.1 is de oppervlakte voor het tijdcontinu RC

filter alsmede de oppervlakte voor het SC, voor verschillende

klokfrequenties weergegeven. De benodigde opamp voor het SC filter is op
2

100 ~m geschat. Voor het RC filter is uitgegaan van een filter

gerealiseerd met een mi11er capaciteit, daar deze het kleinste oppervlak

nodig hebben, zolang de oppervlakte van de capaciteit groter is dan die

van de opamp.
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is 128kHz 256kHz 320kHz

OR 2.52 1. 74 1. 56

OC 2.52 1. 74 1. 56

opamp 1. 1 1

Ctot 0.24 0.37 0.43

div 0.1 0.1 0.1

opamp 1 1 1

tot opp 7.38 5.95 5.65

} Re filter

} se filter

eenheden in 105 ~m2

tabel 4.1 oppervlakte van de verschillende onderdelen bij
verschillende sampel irekwentie's

Uit de tabel blijkt dat een klok frequentie van 256kHz een redelijke

keuze is . Een hogere klok frequentie levert wel oppervlakte winst op

maar aan de opamp moeten hogere eisen worden gesteld. Bovendien is

256kHz een veelvoud van 64kHz, wat bij het realiseren van de klok een

voordeel is. Bij deze klok-frequentie geldt dat CA-1Cmin, CB=2Cmin,

CD-2Cmin en C-13.3Cmin. Waarbij Cmin de kleinst mogelijk te realiseren

capaciteit met voldoende nauwkeurigheid is.

4.6 Distributed Re netwerk

We kunnen verder nog oppervlakte reductie toepass~n door in plaats van

een discrete weerstand en condensator, gebruik te maken van distributed

RC combinaties. Hierbij wordt in de bovenste po1y laag een weerstand

geïmplementeerd en de onderste po1y laag wordt als tweede

condensatorplaat gebruikt. We hebben dan de configuratie die in fig 4.7

is getekend:
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• CJ Si02
CJ m (Joly IJ
IJl] poly I
CJ bulk

fig 4.7 distributed RC lijn in NMOS

Deze distributed RC configuratie kunnen we modelleren als discrete

onderdelen, zoals in fig 4.8 is weergegeven.

A

A

B~C
~

R

(~-l)y

B c

sinh(loJsGDRDI)

y

P - cosh(loJsGDRD')

1: lengte weerstand.
W: breedte van de weerstand

fig 4.8 schematich model van een distributed RC lijn en
het discrete model. [11]

In principe is het ook mogelijk om hiermee actieve RC filters te bouwen.

Het bepalen van de lengtes van de verschillende onderdelen wordt dan erg

moeilijk, als we rekening moeten houden met de spreiding in weerstand

en capaciteit. Tröster [10] geeft een methode aan die kan leiden tot een

optimale bepaling van de lengte van de benodigde weerstand banen bij een

aktief filter. Als parameters worden mee gegeven de verlangde frequentie

eigenschappen, de RD en CO en de spreiding hierin. Ik heb deze methode

niet gevolgd omdat de benodigde software niet voor handen is.
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Om te kijken of 11<>: '<, _ hel:! Z~· om distributed RC filters toe te passen

heb ik de volgende schakeling onderzocht.

VIn Vult

fig. 4.9 distributed nebwerk toegepast
in de schakeling van fig. 4.3

Voor de overdracht vinden we

Vu

Vin

Hierin

-1

-1+2 cosh(~C )+(20CO)O~ osinh(~C )

is C-a:JoloW R-loRDjW
met W breedte van de weerstand (~m)

1 : lengte van de weerstand (~m)

(4.20)

In fig. 4.10 is deze overdracht weergegeven. Voor het berekenen van de

overdracht is gebruik gemaakt van de volgende formules:

hwRC - ~C +J'(~C )
2 2

- b + jb (4.21)

cosh(b + jb)

sinh(b + jb)

cos(b)ocosh(b) + jsin(b)osinh(b)

cos(b)osinh(b) + jsin(b)ocosh(b)

(4.22)

(4.23)

Verder is in fig 4.10 de overdracht weergeven van de schakeling wanneer

er geen distributed netwerk wordt toegepast.
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log f 252KHz
~

fig.4.14 overdracht van:
(1) een distributed netwerk met 1-17.5 mm en CO=104pF
(2) een netwerk met discrete weerstand met 1-17.5 mm

en CO-104pF.
(3) een distributed netwerk met 1-17.7 mm en Co-BOpF.

We zien dat het distributed netwerk, bij gelijke benodigd oppervlak een

betere onderdrukking geeft. Boven de 300kHz begint de overdracht van het

distributed netwerk af te wijken van het eerste orde gedrag. Dit is voor

ons niet meer interessant. In fig. 4.10 is tevens 'de overdracht van een

distributed netwerk gegeven met een lengte van l7.7mm en een capaciteit

van 80pF. We zien dat dit samen valt met het gewenste eerste orde

filter. De gevoeligheid voor afwijkingen in RD en CD is voor dit

distributed netwerk evengroot als voor het netwerk met discrete

componenten. Met dit distributed netwerk bereiken we een oppervlakte

winst van 8% ( - 33600~~).

4.7. Vervangen van weerstanden door mosten of transconductanties.

Voor het realiseren van de benodigde Re tij d zijn grote weerstanden

nodig. Voor een hoog doorlaat filter werd bij een ander project in de

vakgroep [8] het volgende schema gebruikt:
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Vin ---- 1----......,..--- Vui t

GND

fig 4.14 eenvoudig hoogdoorlaat filter en een NHOS realisatie

Dit filter gedraagt zich lineair als voldaan is aan de voorwaarde:

(Pl+P2) .---~~
4 rs:G

W
met P - IJ Cox -

L
(4.24)

(4.25)

Hierdoor is de stroom door de beide transistoren evenredig met Vds.

Nagegaan is of hiermee een lineair eerste orde filter gerealiseerd kan

worden door de mosten en de capaciteit van plaats te verwisselen. Uit de

spice simulatie's bleek echter veel vervorming op te treden. De

harmonische vervorming bedroeg meer dan 3% . Bovenstaande voorwaarde is

afgeleid uit de volgende formule.

W [[ I I Vd s ) 2~ { 3/2 3/2}]Id - K~ Vgs+ Vbin --2- Vds -;- (Vds+Vsb+r/» - (Vsb+r/»

W
met P = Kp-

L

Bij de afleiding voor het verkrijgen van (4.24) .is expliciet gebruik

gemaakt van het feit dat Vsb constant is. In ons geval is dit echter

niet zo. Er kan voor de situatie dat Vsb niet constant is geen

voorwaarde worden gevonden waarvoor de stroom door de transistoren

evenredig is met de spanning Vds. Deze realisatie komt dus te vervallen.

Een andere methode is om de weerstand te vervangen door een

transconductantie. De transconductantie is opgebouwd uit transistoren.

Over dit principe is al veel geschreven, onder andere in [12] en [13].

Een van de grote nadelen is dat waarde van de conductantie moet worden

ingesteld door een spanning op de gate van de transistoren. Afhankelijk

van de gekozen configuratie kan dit een vaste spanning zijn of een

spanning die afhankelijk is van de spanning op de ingang. Willen we een

verwaarloosbare vervorming dan is ook meestal noodzakelijk dat de

ingangsspanning symmetrisch is. In fig. 4.12 is een voorbeeld van een

transconductantie schakeling gegeven [13].
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fig 4.12 een realisatie van een transconductanite met vaste
stuurspanning op de gates en de toepassing van deze
transconductantie in een laagdoorlaat filter.

Voor de conductantie van deze transconductantie geldt:

Ïl-Ï2 W
Geq - -- - f3 - (Xl-X2)

Yl-Y2 L
(4.26)

De stuurspanning op de gates van de transistoren is een vaste spanning.

Zou het probleem van de stuurspanningen eenvoudig op te lossen zijn, dan

zouden we met behulp van deze schakeling een laag doorlaat filter met

een relatief klein oppervlakte, kunnen maken zoals weergegeven in fig

4.12.

Di t systeem is m. b. v. spice gesimuleerd. Wanneer de ingangsspanning

symmetrisch is, is de uitgangsspaning vrijwel niet vervormd. Leggen we

echter een niet symmetrische spanning aan (een ingang aan aarde), dan

krijgen we op de uitgang een harmonische vervorming van bijna 1%. Omdat

het instellen van de stuurspanning ook nog een complex circuit vereist

is deze oplossing niet verder onderzocht.
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4.6 keuze van het anti-aliasing filter

Uit de bovenstaande paragrafen blijkt dat voor de realisatie van het

anti-aliasing filter alleen de uitvoering met het SC filter in

combinatie met een tijdcontinu filter, in aanmerking komt. In het

volgende hoofdstuk zal worden ingegaan op de concrete realisatie

hiervan.
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5 REALISATIE VAN HET ANTI-ALIASING FILTER

In het vorige hoofdstuk is besloten om een tij dcontinu en een S. C.

filter toe te passen. Het SC filter is weergegeven in fig. 5.1. In dit

hoofdstuk wordt ingegaan op de realisatie hiervan in NMOS. Eerst wordt

ingegaan op de eisen voor dit filter. Daarna wordende eigenschappen

behandelt van de onderdelen waarmee het S.C. filter is opgebouwd. In de

daaropvolgende paragraaf wordt bekeken wat de niet idea1iteiten van deze

onderdelen voor invloed hebben op de overdracht.

CD
I~p

CA }I 112~}1

{

I ~ f---1PF"-f----_ I--
C
_----4I7

Vin 1 13.3pF"

I.Y_....l..-Z_--l Vult

TeE
fig. 5.1 Het eerste orde SC filter

5.1 eisen voor het anti-aliasing filter.

De eisen voor het filter zijn:

1) 20dB onderdrukking bij 60kHz

2) 5% tolerantie van het 5700Hz kantelpunt

Toelichting op de eisen:

1) Het anti-a1iasing filter moet zorgen voor een onderdrukking van 20dB

van alle frequenties boven de 60kHz. Bij het gekozen S. C. filter

wordt de onderdrukking bij 60kHz voornamelijk bepaald door het

nulpunt bij -1. De onderdrukking van 20dB wordt voor elke pool tussen

o en 1 gehaald.

2) Uit simulaties blijkt dat bij afwijkingen van 30% in het kantelpunt

de werking van het pre-emphasis filter verslechterd. Een afwijking

van 5% in het kantelpunt is wel toelaatbaar.

5.2 beschrijving van de onderdelen van het S.C. filter.

Het SC filter is opgebouwd uit schakelaars, condensatoren en een
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operationele versterker. In de onderstaande paragrafen wordt aangegeven

hoe de verschillende onderdelen worden gerealiseerd en met welke

eigenschappen we rekening moeten houden.

5.2.1 de condensatoren

Voor de condensatoren hebben we in wezen weer dezelfde keuzen als in

paraaf 4.2 is aangegeven. De realisatie van de capaciteiten m.b.v. po1y

11 en metaal valt om dezelfde reden af als in 4.2. De realisatie van een

capaciteit tussen bulk en po1y 1 is nu niet mogelijk, omdat de

capaciteiten nu voor het merendeel meteen aan (virtuele) aarde liggen.

De capaciteiten worden daarom weer gerealiseerd door gebruik te maken

van po1y I en po1y 11. De onderlinge afwijking tussen de capaciteiten is

kleiner dan 1%. In fig 5.1 is aangegeven hoe deze condensatoren worden

gerealiseerd.

St-Oxtd

CDcH,z2ZZ2ZZ2ZZ~~~2zz:Z;>;

CDo-1z~z:zz:.~zI2ZZZ$2Zl
Paly-Si 1

p-Si lUlum

CD CN CD

Cp,

f
(b I

Substr.t

(. )

fig.5.l a) doorsnede van een dubbel polysilicium condensator.
b) vervangingsschema met parasitaire capaciteiten. [15]

Naast de gewenste capaciteit CN, zijn er twee (niet lineaire)

parasitaire capaciteiten Cpl, Cp2. Cp2 bedraagt in de orde van 1% van

CN. De Cpl bedraagt in de orde van 10% van CN. Zoals we in de volgende

paragraaf zullen zien, heeft de opamp een beperkte versterking. Dit

houdt in dat de parasitaire capaciteit op knooppunt 5, tussen klokfase

11 en I steeds moet worden opgeladen tot een spanning o*Vuit, met 1/0 de

versterking van de opamp. Daarom kan het beste de parasitaire capaciteit

zo klein mogelijk zijn. Voor knooppunt 5 kiezen we dus de top plaat.

Voor knooppunt 6 is de invloed van de parasitaire capaciteit zeer

gering, daar de versterker een grote capacitaire belasting kan hebben.

Daarom zal ook de bodemplaat van CD aan knooppunt 6 worden gelegd. Om

dezelfde reden zal de bodemplaat van C aan knooppunt 7 worden gelegd.

Bij Ca hebben de parasitaire capaci tei ten in het ideale geval geen

invloed. Daar de ingang van het filter gestuurd wordt door een opamp die
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relatief zwaar capacitief belast mag worden, is het geen bezwaar om de

bodemplaat aan knooppunt 9 te leggen. Voor de Cb maakt het wel veel uit.

Het is duidelijk dat de parasitaire capaciteit tussen aarde en bulk geen

invloed heeft op de overdracht. Daarom wordt de bodemplaat met de bulk

verbonden.

5,2.2. De NMOST als schakelaar

Voor de realisatie van de schakelaars wordt gebruik gemaakt van

enhancement NMOS transistoren. Wanneer de NMOST als schakelaar wordt

gebruikt, kunnen we volstaan met de volgende formules:

I
ds

o voor v -v < V en v -v < V
8 s I 8 d I

(5.1)

I t! !!o [(V -V) 2_(v -V) 2]
ds 2 L 8 8 I + 8 d I +

(v -v )opo [v - (v +v )/2 -V ]
d 8 8 d 15 I

(5.2)

voor v > V en v > V .
88 I d8 I

Met VI de threshold spanning, welke voor de gebruikte enhancement MOST

0.55V bedraagt. Door het bulk effect kan deze echter aanzienlijk groter

worden. Voor V8s-2V bedraagt VII. 3V. P is de versterkingsfactor en
2heeft een waarde 3ge-6 A/V. In het laatste geval kunnen we de NMOST

opvatten als een niet lineaire weerstand. Voor W en L zullen de minimale

maten worden gebruikt, die nog een (zeker) goed functioneren van de

transistor als schakelaar opleveren. Deze bedragen op dit moment beide

6JJm. In het ongunstige geval dat VI5 en Vd beiden bijna 2V zijn, moet

voor de aanweerstand rekening gehouden worden met een waarde van 10kO.

Het niet lineaire gedrag van de NMOST is te verwaarlozen indien op het

einde van een schakel periode geldt dat: Vd-VI5.

De NMOST is heeft spanning afhankelijke parasitaire capaciteiten tussen

alle vier de aansluitingen: gate, source, drain en bulk. In fig. 5.2 is

de NMOST transistor vervangen door een schakelaar met serie weerstand en

capaciteiten. De capaciteit tussen gate en bulk is weggelaten, daar deze

geen invloed heeft op het gedrag van de schakeling.Cgs Cgd 0.002pF

Cdb Csb 0.015pF (in sper toestand).
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fig 5.2 vervangingsschema van een NHDST als schakelaar.

5.2.3. De opamp.

De opamp die gebruikt zal worden is beschreven in [3]. Deze opamp heeft

de volgende karakteristieke eigenschappen:

-unity gain bandwidth point 4Mhz

-gelijkspanning versterking 1400

-eerste kantelpunt op 3100Hz

5.2. Invloed van de niet ideale componenten op de overdracht.

In fig. 5.3 is de schakeling weergegeven ..met daarin opgenomen een groot

aantal niet idealiteiten. C13 stelt de capaciteit van de verbindings

draden voor. De serie weerstanden van de schakelaars zijn weggelaten.

In de volgende paragrafen zullen de invloed van de verschillende niet

idea1iteiten van de bouwstenen worden bekeken.
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fig 5.3 S.C. realisatie met de parasitaire capaciteiten.

5.2.1. de invloed van een beperkte versterking.

Als eerste zal de invloed van de beperkte versterking bekeken worden.

Fig. 5.3 is herleid tot fig. 5.4. We zien dat een groot aantal

condensatoren zijn komen te vervallen. Dit is, omdat ze geen invloed

hebben, daar ze tussen aarde en bulk verbonden zijn of tussen bulk en

een vaste spanningsbron. Dit zijn: Cl, C3, C7, C9, C12, C29, C31, C33,

C35, C27, C25, C37. Voor de parasitaire capaciteiten verbonden met

knooppunt 6 (C23,C24,C26,C32,C34) geldt

tussen de uitgangsspanning en aarde.

uitgewisseld met andere condensatoren.

dat deze worden geschakeld

Hierbij wordt geen lading

Daarom worden ook deze

condensatoren weggelaten. Verder zijn er een aantal capaciteiten samen

genomen; C40:-C2+C4+C5, C41-C8+CIO+CII+CI4+CI5,

CE-C6+CI3+CI6+CI7+CI8+C20+C36, CG-CI9+C21+C22+C28+C30

De spanning tussen bulk en aarde heeft een vaste waarde. Worden de

condensatoren lineair verondersteld, dan kunnen de condensatoren ook met

aarde verbonden voorstellen. Voor de overdracht wordt verondersteld dat

de klok spanningen ook aan de aarde liggen. Verder stellen we

CB'-C41+CB, We krijgen nu fig. 5.4.
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fig 5.4 Vereenvoudigd schema van fig 5.3 voor het berekenen
van de invloed van de versterking

De capaciteiten CA, CB' etc. worden in de formules afgekort tot A, B,

etc. Verder is t-E+Cpa. waarin Cpa de serie vervangings capaciteit van

CA en C40 voorstelt. Met behulp van de wet van behoud van lading kunnen

we nu de overdracht H(z)-Vuit1jVin I bepalen. De overdracht wordt:

1+ Eo Ao

]}
(o-l)C

I
(o-l)çC

1+
(E+G+A)00
(0-1) (C+D)

(5.3)

en 0 -= V2jV7
(101«1)

(:::::' 1)
(o-l)C+tomet ç - ....:..---'------
(o-l)C+to+Bo

[
'"B - A ]

_________A_ z + ~ A _1....- _

[(Q-l)(C+D)+aE+aA+aG10{ z- C~D orol

H(z) -

Voor redelijk kleine 0 zal ç slechts weinig kleiner dan 1 zijn.

Bijvoorbeeld bij een 0 van -1/50 is ç-O. 99706. CE is hierbij op lpF

gesteld. De versterking heeft dus vrijwel geen invloed op de ligging van

het nulpunt bij -1. Voor de pool zien we weer ç ( < 1) verschijnen. De

uitdrukking tussen grote vierkante haken is weinig groter dan 1. Bij een

versterking van 50 is Ço[]-0.997. Dit levert een afwijking van 2% in de

kantelfrequentie op. De versterking zal veel groter dan 500 zijn, zodat

de afwijking dan veel kleiner dan 0.1% wordt.
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5.3. '; ~lw~'>d Vq·,. het kantelpu,nt V8.n de versterker.

Om de invloed van het kantelpunt van de versterker op de overdracht te

bestuderen, is gebruik gemaakt van het programma SWITCAP [16]. De

versterker is hierbij gemodelleerd als een ideale versterker met een

laagdoorlaatfilter met een kantelpunt bij 3kHz en een uitgangsweerstand

O. Dit wordt dan vergeleken met een circuit waarin een ideale

versterker is opgenomen. De resultaten zijn hieronder in fig 5.5

weergegeven. De invoer gegevens zijn in bijlage 5 opgenomen.

Het kantelpunt wordt niet noemenswaardig beïnvloed (O.006dB). Bij 60kHz

is de onderdrukking bij een ideale opamp -22.44dB. Bij de opamp met een

beperkte bandbreedte is de onderdrukking - 22. 23dB en voldoet daarmee

ruim aan de gestelde eis van 20dB onderdrukking voor 60kHz en hogere

frequenties.
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-35
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fig 5.5 de overdracht van het filter bij:
1) ideale opamp ; 2) opamp met beperkte bandbreedte.

5.3.3 invloed van de weerstand van de mosten.

De schakelaars hebben een aanweerstand. Hierdoor zal de

ladingsuitwisseling enige tijd duren. Nemen we aan dat in de

aan-toestand Vg 5 volt bedraagt, dan zal de aanweerstand rond de lOkO

bedragen. De grootste capaciteit waarde die wordt ontladen

respektievelijk opgeladen, bedraagt 2pF. Het opladen gebeurt bij CD over

twee transistoren. Dit betekend een r van 40ns. Vatten we de
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aanweerstand op als een lineaire w·eè:cs"l:-'.ind, dan wordt binnen 8.3'7"

(-0.332Ils) de uitgangswaarde tot 0.025% nauwkeurig bereikt. Door het

niet lineaire effect van de MOST zal deze eindwaarde sneller worden

bereikt. Een halve sample periode duurt l,951ls. De aanweerstand zal een

verwaarloosbare invloed hebben op de overdracht.

5.3.4 De invloed van de gate-source en gate-drain capaciteit.

De klokpulsen zullen door de gate-source en gate-drain capaciteiten in

de schakeling ladingen induceren. Deze ladingen kunnen de overdracht

beïnvloeden. Fig. 5.6 laat zien dat elk knooppunt, behalve knooppunt 9,

met beiden klokken is verbonden door middel van een capaciteit.

C
t-----I f---------.,

ClS

Kl1

1 Kl K2 K21
-L -LC14 Cl6

'~-_-l.-e----------J
~CB

Vui

tig. 5.6 schema van het SC tilter met daarin aangegeven de
parisitaire capaciteiten naar de schakelklokspanningen

Deze capaciteiten zijn ongeveer even groot. De lading die van een

knooppunt onttrokken wordt tijdens het laag worden van de ene klok; zal

voordat de lading uitwisseling tussen de gewenste condensatoren

plaatsvindt, weer grotendeels worden gecompenseerd bij het hoog worden

van de andere klok. Doordat de parasitaire condensatoren niet linieair

zijn, zal de lading niet volledig worden gecompenseerd. Bovendien

gedragen de transistoren zich niet als ideale schakelaars, die aan en

uitgaan op een vaste spanning. Wanneer de MOST gaat geleiden hangt af

van de spanningen op de drain en de source. Dit draagt er mede toe bij

dat de invloeden van beide klokken elkaar niet geh~el compenseren.

Om de clock-feedthrough te bestuderen is de schakeling met behulp van

het programma spice gesimuleerd (invoer tekst zie bijlage 5). De ingang
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is een puls van 2V gezet gedurende t~=n ha.l'le mp~.: peri.ode. Er zijn

drie circuits tegelijk gesimuleerd.

met uitgang V127. Dit circuit is bijna geheel opgebouwd uit

transistoren, behalve de schakelaar tussen knooppunt 1 en 9 is als

ideale schakelaar uitgevoerd (schakeling 1).

- met uitgang V227. Dit circuit is geheel met transistoren uitgevoerd.

(schakeling 2)

met uitgang V327. Dit circuit is geheel uitgevoerd met ideale

schakelaars in plaats van mosten. Deze schakeling heeft dus geen last

van c1ock-feedthrough. (schake1ing3)

In fig 5.7 zijn de resultaten van deze simulatie weergegeven.
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tig 5.7 uitgangsspanning van drie verschillende circuits.

Na de eerste klokperiode is de ingangsspanning weer OV. Er geldt dan

Vu(kT+T)-poVu(kT). waarin p de waarde van de pool is. We kunnen nu de

ligging van de polen, van de gesimuleerde schakelingen bepalen door de

spanningen van twee opeenvolgende sample waarden door elkaar te delen.

Doen we dit voor de zes waarden die we in fig 5.6 tot onze beschikking

hebben dan krijgen we:
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soort schakeling pool spreiding frequentie

schakeling2 0.8699 3.0E-4 5678

schakeling3 0.8692 9.5E-5 5711

theoretisch 0.8693 0.0 5697

tabel 5.1 ligging van de pool bij gesimuleerde
schakelingen en bijbehorende kantelfrequentie

Het verschil in het kantelpunt is kleiner dan 0.5%.

Uit een andere simulatie met hetzelfde circuit, waarbij de ingang nul

blijft, blijkt dat de c1ock-feed through een off-set spanning

veroorzaakt van -2.6mV. Deze blijkt te variëren met 0.5mV.

Ui t het verschil in de resultaten van simulatie 1 en 2 blijkt dat de

invloed van de klokpulsen op knooppunt 9 zeer gering is. Tij dens de

klokfase 1 is het verschil op de uitgang tussen beide simulaties veel

kleiner dat O.lmV. Daarom is er geen klokcompensatie voor dit knooppunt

nodig.

5.3.5 De invloed van de parasitaire capaciteiten.

Zoals al in de vorige paragrafen naar voren is gekomen, is de schakeling

dusdanig gekozen dat parasitaire capaciteiten een minimale invloed

hebben. Dit geldt niet voor de parasitaire capaciteiten die verbonden

zijn met knooppunt 3. Deze zullen volledig bij de capaciteit B moeten

worden opgeteld. We zullen voor B dus een grotere spreiding moeten

aanhouden dan voor de andere ~apaciteiten. De belangrijkste is de strooi

capaci tei t van de topplaat naar aarde. Deze bedraagt in de orde van

grootte van 1%. Het gevolg hiervan is dat het nulpunt niet meer exact op

-1 ligt. Hierop wordt verder ingegaan in de volgende paragraaf.

5.3.6 relatieve tolerantie tussen de condensatoren.

Uit de tot nu toe bekende gegevens blijkt dat de relatieve tolerantie

tussen de condensatoren kleiner is dan 1%. Gaan we uit van een

tolerantie van 1% dan vinden we onderstaande tabel:

waarde condensat pool frequentie

C-13.43 0-2 0.8703 5651

C-13.16 0-2 0.8681 5753

C-13.3 0-2 0.8693 5697

tabel 5.2 ligging van de pool bij afwijking van de onderlinge
verhouding van de capaciteten en bijbehorende kantelfrequentie.

We zien dat de afwijking in de kantelfrequentie ongeveer 1% bedraagt.
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Dit is in dezelfde orde van grootte als bij de clock-feedthrough.

In de vorige paragraaf hebben we al gezien dat we voor CB rekening

moesten houden met de parasitaire capaciteiten. Hierdoor zal de

afwijking in de verhouding tussen CB en CA groter zijn dan 1%. Stellen

we deze verhouding afwij king rond de 5% dan zal het nulpunt liggen

tussen -1.1 en -0.9. De versterking bij 60kHz varieerd dan tussen 22.2dB

en 22.7 dB. De variatie van de onderdrukking bij 5700Hz is nihil. De

afwijking van de overdracht ten gevolge van verschuiving in het nulpunt

zijn dus te verwaarlozen.

5.4 realisatie van het S.C. filter.

In de vorige paragrafen is geen aanleiding gevonden om de basis

schakeling van fig. 5.1 aan te passen. De verandering van het -3dB punt

tengevolge van niet idealiteiten zal minder dan 2% bedragen. Ook de 20dB

onderdrukking bij 60kHz wordt gehaald. Er zijn echter nog geen

simulaties voor sinusvormige signalen gedaan. Hierbij moet nagegaan

worden of de uitgang, de ingangssignalen voldoende nauwkeurig volgt. Dit

moet binnen 2mV nauwkeurig gebeuren daar de modulator ook deze

nauwkeurigheid aan kan. Bij simulaties waarbij een dergelijke

nauwkeurigheid is vereist is het niet zinvol om een model voor de opamp

te gebruiken. Daarom zal de opamp opgebouwd uit transistoren, moeten

worden gebruikt. Dergelijke simulaties kosten enorm veel rekentij d.

Bovendien blijkt dat bij de vereiste reken nauwkeurigheid het simulatie

programma spice convergentie problemen heeft. Het lijkt mij daarom

zinvoller om aan de hand van fysische metingen aan soortgelijke S. C.

schakelingen of een I.C. realisatie van deze schakeling, na te gaan of

de vereiste nauwkeurigheid wordt bereikt.

De verschillende onderdelen kunnen worden gerealiseerd zoals in het

begin van dit hoofdstuk is voorgesteld. In fig. 5.8 is de schakeling op

transistor niveau getekend. De punt bij de condensatoren geeft aan wat

de bodemplaat is. De opamp is niet op transistor niveau getekend.

Hiervoor verwijs ik naar [3]. Op Vuit staat een signaal van 64kHz. Dit

is bedoeld als ingangssignaal voor het pre-emphasis filter.
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5.4. realisatie tijdcontinu filter.

Voor het -1 buffer dat nodig is bij het in het vorige hoofdstuk

voorgestelde anti-a1iasing filter is uitgegaan van een schakeling die

wel mooie resultaten gaf bij simulaties met spice die echter in de

praktijk niet zal werken. Ik heb geen oplossing voor dit buffer

gevonden.

De lengte van de weerstand van het distributed netwerk moet 17. 7mm

bedragen en wordt in po1y 11 gerealiseerd zoals aangegeven in paragraaf

4.6. De capaciteit Co heeft een waarde van 80pF.

T 2pf"

Kl M6 M7

K2-1 6/6 K2-1 6/6

lpF' C 0

13.3pf"

VIn

fig 5.8 het totale "anti-slias'ing" filter

sv
Kl

DV+--+-+--+--I-+----1-+---+----'f---+---+-+--+--I--+--I--+---1f--+--~

-sv

sv

,v+--+-f----I----l--+---+-+--+--+--+-__f---I----+-+---+--1r---+---+-+--l-K=2

-sv

fig. 5.9 De klokpulsen waarmee de transistoren worden gestuurd.
De frequentie van de signalen Kl en K2 bedraagt 256kHz.
De frequentie van K3 bedraagt 64kHz.
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6 het tweede orde S.C. filter.

In hoofdstuk 3 zijn de parameter bepaald voor het tweede orde S. C.

filter dat moet zorgen voor pre-emphasis. De overdracht P(z) die

gerealiseerd moet worden luidt:

1 2 + 1
met Q 1.6629

P(z) -
z

ft 0.81--- 0

13.59 2
- QZ + ftz

(6.1)

Deze overdracht heeft complexe polen. Deze overdracht kan gerealiseerd

worden met een tweede orde S.C. filter. In dit hoofdstuk zal ik aangeven

welke eisen aan een realisatie gesteld worden. Verder geef ik een

mogelijke realisatie van dit filter. Dit is bedoeld als eerste aanzet.

Het voorgestelde filter is nog niet voldoende onderzocht om te

concluderen dat dit filter geschikt is.

6.1. Eisen voor het S.C. filter.

1) De uitgang moet minstens 7ps beschikbaar zijn ..

2) Het S.C. filter moet tot 2mV nauwkeurig werken.

3) Het ingangssignaal is slecht 1 klok periode beschikbaar.

4) De duur dat het ingangssignaal beschikbaar is bedraagt 1.8 ps

5) Q en ft moeten met voldoende nauwkeurigheid «0.1%) worden

gerealiseerd.

6) een klok frequentie van 64kHz

toelichting op de eisen:

1) De ingang van het loop-filter is direct doorgekoppeld naar de ADC.

De conversie tijd van de ADC bedraagt 6ps, de ingang moet tijdens

deze tijd stabiel blijven. Het loop-filter heeft ook nog wat tijd

nodig om in te stellen.

2) De DAC kan het ingangssignaal tot 2mV nauwkeurig volgen. Daarom moet

het ingangssignaal van de modulator met dezelfde nauwkeurigheid ter

beschikking zijn.

3) en 4) In het vorige hoofdstuk is een SC filter voorgesteld dat met

een klokfrequentie van 256kHz wordt geschakeld. Een klokfase duurt

ongeveer 1.8ps.

5) ft bepaald de maximale versterking. Daar deze niet te groot mag

worden moet /3 voldoende nauwkeurig worden bepaald. Q bepaald de

frequentie waarbij de maximale versterking ligt. Bij kleiner Q komt

de deze frequentie hoger dan 4000Hz te liggen waardoor de kans op
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slope-overload toeneemt. Bij grotere Q komt de maximale versterking

beneden de 4000Hz te liggen en worden de hogere frequenties sterk

afgekapt.

6) De modulator vereist een ingangssignaal met een klok frequentie van

64kHz.

6.2 opbouw van het 2de orde SC filter.

In de literatuur zijn diverse tweede orde S.C. filters beschreven. Er

zijn vele mogelijkheden. Willen we aan eis 5 voldoen dan zal het filter

weinig gevoelig moeten zijn voor parasitaire capaciteiten. Om dit te

realiseren zijn minstens twee opamps nodig. In [14] worden liefst 34

mogelijke configuraties van 2de orde SC filters gegeven die ongevoelig

zijn voor parasitaire capaciteiten. De eis van deze configuraties is

dat het ingangssignaal een volle periode beschikbaar is. Daardoor vallen

deze af. In (7] staat een filter wat op het eerste gezicht aan onze

eisen kan voldoen. Ik ben dan ook van dit filter uitgegaan. Vanwege de

beperkte tijd die ik voor het onderzoek van het tweede orde filter had,

heb ik verder geen andere filters bestudeerd. Het filter is weergegeven

in fig 6.1. Merk op dat sommige schakelaars dezelfde naam hebben. Dit

zijn dan in wezen dezelfde schakelaar. Deze is echter dubbel getekend om

de opbouw van het filter duidelijk naar voren te laten komen.

'0
5 SS 6 C3 7 S8 9

>-........V-Q-.I ~-H-i~........,;---i

S6! S7J:

Sl1~S
'--------~IIo.~1------------'

S4 8 C2 8 SCJ

IITIT------s-I81-~-7-C':"'"~-8--SI...,CJ
S31-:-

1
SlO1-:-1 _I I1 _I ..

CQ S7J: S10~

Cb

fig 6.1 Het tweede orde SC filter.
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-::
fig 6.2 kloksignalen voor het SC filter van fig 6.1

In fig 6.2 zijn de kloksignalen getekend waarmee het circuit geschakeld

wordt. KIIa komt overeen met K3 uit fig 5.9. KIIb is zo gekozen dat

veranderingen van het ingangssignaal tijdens het hoog zijn van KIl niet

op de uitgang verschijnen. Voor de overdrachten vinden we in het ideale

geval:

1+ K4

Hl(Z)-

H2(Z)-

Vuit
II

V
• I I
1n

2__K_s__oZ + Z(K1K3/KS-2) +1

1+ K4 2 (-2+K2K3-K4) 1z + z + ----
1 + K4 1+K4

___1
0

Z(Z(Kl+K1K4+K2Ks)-(Kl+K2KS)

2 (-2+K2K3-K4) 1z + z + ----
1 + K4 1+K4

(6.2)

(6.3)

met Kl-Cl/Ca

K2-C2/Ca

K3-C3/Cb

K4-C4/Cb

Ks-C5/Cb

Voor het vinden van de capaciteits waarden wordt (6.1) gelijkgesteld aan

(6.2). We zien dat K4 vast ligt en daarmee ook Ks. Ook de producten

K1K3 en K2K3 liggen vast. De keuze van K3 legt dan ook K2 en Kl vast.

De overdracht H2(Z) wordt nu:

H2(Z) _ _2.2325oKS 0 z(z-O.8298)
2

K3 z - QZ + f3
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Om het volledige dynamisch bereik van beide versterkers volop te

benutten, dient de maximale versterking (bij 4000Hz) van beide

overdrachten gelijk te zijn. Hieruit volgt dan de waarde voor K3. We

hebben nu:

Kl 0.3087 K3 0.58824 Ks - 0.0908

K2 0.4888 K4 0.23457

Verder hebben we nog de vrijheid om de grote van Ca en eb te kiezen.

Hiermee kan de totale capaciteit worden geminimaliseerd. Wordt de

kleinste capaciteit op lpF gesteld, dan geeft dat de volgende waarden

voor de capaciteiten:

Cl

C2

lpF Ca -3. 25pF

1. 59pF

C3

C4

6.48pF

2.58pF

C5

Cb

lpF

11.01pF

De totale capaciteit is 26.9lpF. Dit beslaat een oppervlak van iets meer

de 53800JlJl.

Bij de hier gevolgde methode om het volle dynamische bereik van beiden

opamps te benutten is uitgegaan van een wit signaal spectrum. Het

ingangssignaal is een spraaksignaal. Dit bezit een niet wit spectrum.

Deze informatie kan worden gebruikt om de dynamiek van de eerste

versterker voor lage frequenties te verbeteren. Dit is hier niet meer

verder uitgewerkt.

De schakeling is voor deze capaciteits waarden nog niet gesimuleerd.

CONCLUSIE

Het is mogelijk om met behulp van een pre-emphasis filter de

signaal-ruis verhouding voor signaal componenten met hogere frequenties,

te verbeteren. Voor signaal componenten met frequenties rondom 4000Hz

bedraagt de verbetering 5dB.

Het is mogelijk om met een tijdcontinu filter in combinatie met een SC

filter een anti-aliasing filter te maken dat alle frequentie componenten

boven de 60kHz met minimaal 20dB onderdrukt. Het filter beslaat een
2oppervlakte van 0.6 mm .
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BIJLAGE 1

In deze bij lage wordt het gebruik van verschillende lettertypen voor

signalen en overdrachten toegelicht.

In de modulator worden verschillende soorten signalen gebruikt en wel:

1) tijdcontinue signalen.

2) tijddiscrete signalen met continue amplitude.

3) tijddiscrete signalen met discrete amplitude (digitale signalen).

Verder wordt er zowel in het tijdomein als in het frequentie of z domein

gewerkt. Om duidelijk te maken in welk domein wordt gerekend en met wat

voor een signalen, heb ik de volgende aanduidingen gebruikt:

1) kleine letters schuin geschreven:

tijdcontinue signalen b.v. Vl. De letter f wordt gebruikt om een

frequentie aan te geven. De combinatie fa geeft aan dat het op

een samle-frequentie gaat.

2) groter letter schuin geschreven

fourier getransformeerde van tijdsignalen. b.v. Vl

3) kleine letter normaal geschreven:

tijddiscrete signalen. In het algemeen is er nog dit

onderscheid te maken: gemaakt:

a) de letter v wordt gebruikt voor signalen met continue

amplitude.b.v V3

b) de letter g wordt gebruikt voor signalen met discrete

amplitude. b.v. g5

c) de letter r wordt gebruikt de aanduiding van een ruis

signaal.b.v. r7.

4) grote letters normaal geschreven:

Z getransformeerde van tijddiscrete signalen. b.v. V3, G5, R7.
5) grote letters vet geschreven.

Deze geven overdrachten aan. Het domein waarop deze overdracht

betrekking heeft wordt bepaald door het argument wat erna wordt

gegeven. b.v. M(z), A(f).

o wordt gebruikt als vermenigvuldigings teken.
2

1J1J=(lJm)

66



Bijlage 2

REDUCEREN VAN DE SAMPLE FREQUENTIE

Bij het anti-aliasing filter wordt gebruik gemaakt van een klok

frequentie van 256kHz. Voor het pre-emphasis filter hebben we een klok

frequentie van 64kHz. In deze bijlage zal ik aanschouwelijk maken wat

er gebeurt bij het reduceren van de klok frequentie en daarmee de sample

frequentie. De werkwijze is in figuur b2.l schematisch weergegeven. VI

is het ingangssignaal. Dit gaat eerst door het anti-aliasing

laag-doorlaat filter. Daarna wordt het bemonsteren met 256 kHZ en we

krijgen nu signaal VIII.

Vin fs=256kHz ~- Fs=64kHz VU

0---1 ~il1l1 r1~ vuo

I I
fig. b2.1 schematische voorstelling van het anti-aliasing filter.

Het signaal VIII wordt tijddiscreet gefilterd, waarna we VllO krijgen.

Dit signaal wordt tenslotte ?pnieuw gesampled met een frequentie van

64kHz en wordt met behulp van een sampel-hold schakeling vastgehouden,

voor verdere bewerking. In fig b2.2 zijn de frequentie spectra van deze

signalen weergegeven. Voor het ingangssignaal wordt een vlak

ruis-spectrum aangenomen. In fig a. stelt de doorgetrokken lijn het

signaal spectrum voor van het niet bemonserde gefilterde ingangssignaal.

De gestippelde lijn is het teruggevouwen spectrum dat onstaat door het

bemonsteren. Fig. b geeft de filter overdracht weer van het tijddiscreet

filter. Als kantelfrequentie is 8000hz genomen. In fig.c is het

resultaat van deze filtering weergegeven. We zien dat de frequenties

tussen 248 en 256kHz alle onderdrukt worden door het laagdoorlaat

filter. Het tijdiscreet filter verandert er niets aan. In fig. d is dan

aangegeven hoe het spectrum van VII is opgebouwd. We zien dat voor lage

frequenties de responsie van het laagdoorlaatfilter behouden blijft

(dikke lijn in de figuur). Verder zien we spiegelfrequenties bij 64, 128

en 192 kHz ontstaan. Dit houdt ook in dat frequenties tussen 60kHZ en 64
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Bijlage 2

kHz worden teruggevouwen in de basis band. Deze zijn echter al door

tijddiscreet filter verzwakt.
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fig b2.2 opbouw van de frequentiespectra van de
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68



Bij lage 2

Om het verband tussen de spectra van V110 en V11 te vinden nemen we aan

dat V110 wordt verkregen uit een tij dcontinu signaal v' 110 met

frequentie spectrum V'110(jW). Het verband tussen het werkelijke

signaalspectrum V110 en V'110 wordt gegeven door

co
V11o(jw)-N ofs o L V' 110 ( [jw]+21l'nNfs)

n--co
(b2.1)

Waarbij V110 wordt verkregen door V' 110 met een frequentie van Nofs

(-256kHz)te bemonsteren.

Bemonsteren we V'110 met 64kHz (-fs) dan krijgen we

co
V11(jw)-fs o L V' 110 (jw+21l'nfs)

n--co
(b2.2)

neem n-1oN+m met -co < 1 < co en m-O,1,2,3 .. N-1 dan krijgen we:

co
V11(jw)-fs o L V' 110 (jw+21l'1Nfs+21!'mfs)

10N-m--co

(b2.3)

N-1 T N
V11(jw)=fs o L -0-

m=O N T

co

1--co

V' 110 ( [jw+21!'mfs] +21l'1Nfs) (b2.4)

(b2. 5)

combineren we (b2.1) en (b2.4) dan krijgen we:

N-1
V11(jW)- ~o L V110(jw+21!'mfs)

m-O

Voor N=4 is dit weergegeven in fig. d.

Bij de voorgaande beschouwingen is ui tgegaan van een ideale

bemonstering. Dit wilt zeggen dat het bemonsteren slecht zeer kort

duurt. In werkelijkheid is de bemonstering niet oneindig kort. Daar

echter fs » 4000hz is zal de basisband hierdoor niet worden vervormd.

De hogere spiegelfrequenties zullen steeds sterker worden onderdrukt.
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BIJLAGE 3 CIRCUIT DEFINIETIE EN FUNKTIE b:::JOKK•. ~.~

Voor de simulaties is de onderstaande circuit defenitie gebruikt:

procedure Circuit;
begin

V[1]:-par1*fi1data(trunc(par2))+0.0*par2*ruisbron(1);
V[ll] :-0.S*HDLF1_de1ta(1,V[1],-0.B69446,4);
case trunc(par3) of

1 V[2]:-LDF2_de1ta(1,V[11],-1.75537,0.9025,0,1);
2: V[2] :-LDF2_de1ta(1,V[11] ,-1.7,0.85,0,1);
3: V[2] :-LDF2_de1ta(1,V[11] ,-1.6629,0.81,0,1);

end;
V [ 3] :-v [2] - V [7] ;
V[4]:-LFISDN(1,V[3] ,3*0.004/0.002,0.2S,true);
V[S]:-ADC(V[4] ,0.004,B); V[9]:-V[4]-V[S]*0.004;
V[6] :-Accu(l,V[S] ,0,1024); V[7]:-DAC(V[6] ,0.002,0);

{******CIRCUIT ZONDER QUANTISATOR*************}
V[13] :-V [ 2 ] -V[17 ] ;
V[14]:-LFISDN(2,V[13],3*0.004/0.002,0.2S,fa1se);
V[15J:-V[14]/0.004; V[16]:-Accu(2,V[lS],0,1024);
V[17]:-V[16]*0.002; V[10]:-V[17]-V[7];

end;

De vetgedrukte cijfers z~Jn de filter parameters. De functie LDF2 delta

heeft de volgende betekenis:

Vuit:- LFD2_de1ta(b,Vin,cl,co,al,ao) en stelt voor de funktie:

2
Vuit- Ko z +aloz+aooViri

2z +C10Z+CO
met K l+Cl+CO

l+al+ao

Voor een verdere beschrijving zie hieronder.

HIERNA VOLGEN 4
SIMUALTIE PAKET EN

FUNCTIE BLOKKEN DIE ZIJN TOEGEVOEGD AAN HET
EN DIE ZIJN GEBRUIKT BIJ DE SIMULATIES

var tijdarray:array[l .. SimTijd] of rea1;

{*************************************************************}
{* deze funktie leest tempfi1 in tijdarray en stelt ze *}
{* per klok puls beschikbaar *}
{*tempfi1 is een file bestaande uit minstens offset+S12 rea1s*}
{*************************************************************}
function fi1data(offset:integer):rea1;

{offset geeft aan van het hoeveelste data punt wordt gelezen
var h1pt:rea1;

i: integer;
tijdfi1:fi1e of rea1;
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BIJLAGE 3 CIRCUIT DEFINIETIE EN FUNKTIE BLOKKEN

begin
if simclock-O [in het begin data file inlezen}

then begin assign(tijdfil,'tempfil.dat');
(tempfil.dat bevat de data}

reset(tijdfil);
for i:-O to offset do read(tijdfil,hlpt);

(eerste offset datapunten niet nodig}
for i:-l to SimTijd do

begin read(tijdfil,hlpt);
tijdarray[i] :-hlpt

end;
close(tijdfil);
fildata:-O;

end
else fildata:-tijdarray[trunc(simclock)];

(na klokpuls 0 data beschikbaar stellen}
end;

(************************************************************}
(* 1 e orde LDF voor delta modulator *}
(************************************************************}
var Toest_LDFl :array[1 .. 10,1 .. 2]of real;

function LDF1_delta (NrLD:integer; Vin_LDF1,cO:real):real;

(pre: Vi=Vin(k) Toest_LDF1[1]=Vin(k-l)
Toest_LDF1[NrLD,2]-Vuit(k-l)}

(post: Toest_LDF1[1]-Vin(k)
LDF1_delta=Vuit(k) Toest_LDF1[2]-Vuit(k)}

als NrLD>O dan werkt het filter, Als NrLD - 0 dan Vuit - Vin}
NrLD= filter nummer}
VuitfVin= z+aO/(z+cO)}

const cl-l.O;
al=l.O;

aO=l (nulpunt bij z--l};

var Vu_LDF1,verst :real;

begin
if NrLD > 0 (is alleen actief voor filtrer nummers groter dan O}
then
begin

if SimClock-O then begin Toest_LDF1[NrLD,1]:-0;
(initialissatie}

Toest_LDF1[NrLD,2] :-0;
end;

verst:-l+cO;(stel de gelijkspannings versterking=l}
Vu LDFl :--cO*Toest LDF1[NrLD,2]+

verst*(al*Vin_LDFl + aO*Toest_LDF1[NrLD,1]);

Toest LDF1[NrLD,1] :-Vin LDF1;- -
Toest_LDF1[NrLD,2] :-Vu_LDF1;

(Toest LDF1[NrLD,1]-Vin(k) }
(Toest=LDF1[NrLD,4]=Vuit(k)}
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BIJLAGE 3 CIRCUIT DEFINIETIE EN FUNKTIE BLOKKEN

LDFl delta:-Vu LDFl
end

else LDFl_delta:- Vin_LDFl;
end; {INGANGSFILTER}

( Vuit(k)-Vin(k)}

{*****************************************************************}
{* 2e orde LDF voor delta modulator (tijddiscreet) *}
{*****************************************************************}

var Toest LDF2 :array[l .. lO,l .. 4]of real;

function LDF2_delta (NrLD:integer; Vin_LDF2,cl,cO,al,aO:real):real;

(pre: Vi-Vin(k) Toest_LDF2[l]-Vin(kl) Toest_LDF2[2]-Vin(k-2)
Toest_LDF2[NrLD,4]-Vuit(k-l) Toest_LDF2[3]-Vuit(k-2)

(post: Toest_LDF2[l]-Vin(k) Toest_LDF2[2]-Vin(k-l)
LDF2_delta-Vuit(k) Toest_LDF2[3]-Vuit(k-l)
Toest_LDF2[4]-Vuit(k)}

als NrLD>O dan werkt het filter, Als NrLD - 0 dan Vuit - Vin}
NrLD- filter nummer)

(H(z)-VuittfVin~K*(z}+alz+aO)/(z}+cl*z+cO) met K
dusdanig dat IH(O)I-l}

const c2-l; a2-2;
var Vu_LDF2,verst :real;
begin
if NrLD > 0
then

begin
if SimClock-O then begin Toest_LDF2[NrLD,l]:-0;

Toest_LDF2[NrLD,2] :-0;
Toest_LDF2[NrLD,3] :-0;
Toest_LDF2[NrLD,4]:-0

end;
verst:-(l+cl+cO)/(l+al+aO); {correctie voor versterking}
Vu LDF2 :--(cl*Toest LDF2[NrLD,4] + cO*Toest LDF2[NrLD,3])
+v~rst*(a2*Vin_LDF2+~l*Toest_LDF2[NrLD,l]+aO*Toest_LDF2[NrLD,2]);
Toest LDF2[NrLD,3]:-Toest LDF2[NrLD,4];

- - (Toest_LDF2[NrLD,3]-Vuit(k-l»
Toest LDF2[NrLD,2]:-Toest LDF2[NrLD,l];

- - (Toest LDF2[NrLD,2]-Vin(k-l) }
Toest_LDF2(NrLD,l]:-Vin_LDF2; (Toest-LDF2(NrLD,l]-Vin(k)}
Toest_LDF2(NrLD,4]:-Vu_LDF2; ( Toest_LDF2[NrLD,4]-Vuit(k)}}
LDF2 delta:-Vu LDF2
end
else LDF2 delta:- Vin_LDF2; ( Vuit(k)-Vin(k)}

end; {INGANGSFILTER}

72



BIJLAGE 3 CIRCUIT DEFINIETIE EN FUNKTIE BLOKKEN

{*****************************************************************
* deze funktie realiseerd een eerste orde filter dat werkt op een
* Mhdlf maal zo grote sampel frekwentie. (kan gebruikt worden om
*een tijdscontinue filter te benaderen)
******************************************************************}
var vorige:real;
function HDLF1_delta(nr:integer;Vin,paral:real;Mhdlf:integer):real;

var ihdlf:integer;
hlphdlf,Vtussen,Vnop:real;

begin
if simclock= 0 then vorige:-O;{initialisatie}
Hlphdlf:-(Vin-vorige)(Mhdlf;{bepaal stappen voor tussen liggende

ingangsspanning}
Vtussen:-vorige;{haal de oude toestand van het filter op}
vorige:-Vin;
HDLF1_delta:-LDF1_delta(nr,Vtussen,paral);
for ihdlf:-l to Mhdlf-l do
begin Vtussen:-Vtussen+Hlphdlf;{reconstrueren tussen waarden}

Vnop:-LDF1_delta(nr,Vtussen,paral);
{tussen liggende waarden worden weggegooid}

end;
end; {HDLF1_deta}
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l-"UNCTIE VOOR HET BEREKENEN VAN DE OVERDRACHT VAN HET DISTRIBUTED
NETWERK.

{functie voor het bepalen van de frequentie responsie van een
disturbed netwerk geschakeld als miller capaciteit}

function funktie2(w,cO,d,rho,cvr:real;distr:boolean):real;

{overdracht bij frequentie w; cO is capaciteit; rho weerstand per
lengte eenheid; cvr-capaciteit/uu; distr geen of wel discreet
netwerk}
{bij aanroep geeft de functie de versterking bij de opgegeven w}

var sn,cs,sinh,cosh,c,r,hulp,im,re :real;

begin
c:-cvr*d*6;r:-rho*d;{bereken R en C van distributed netwerk}
w:-2*3.l4l5927*w;{bereken omega}
if distr
then
begin

hulp:=sqrt(w*r*c/2);sinh:-(exp(hulp)-exp(-hulp))/2;
cosh:-(exp(hulp)+exp(-hulp))/2;
sn:-sin(hulp) ;
cs:-cos(hulp) ;

hulp:-(2*cO)*sqrt(w*r/(2*c));
im:-2*sn*sinh+hulp*(cs*sinh+sn*cosh);
re:--l+2*cs*cosh+hulp*(cs*sinh-sn*cosh);
funktie2:-l/sqrt(im*im+re*re);

end
else funktie2:-l/sqrt(1+~r*r*cO*cO*4);{nietdistributed r,cO,)

end; {funktie2}
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invoerfile voor switcap van het lste orde S. c. filter met een

opamp met een kantelpunt op 3000Hz

timing;
period 3.90625e-6;
c10ck c1ka 1 (1/16 3/8);
c10ck c1kc 1/4 (0 1/8);
end;

circuit;
sl (1 9) c1ka;
s2 (1 3) c1ka;
s4 (2 5) c1ka;
sS (6 7) c1ka;
s6 (5 0) #c1ka;
s7 (6 0) #c1ka;
s3 (3 2) #c1ka;
cl (9 2) 1;
c2 (3 0) 2;
c3 (2 7) 13.3;
c4 (5 6) 2;
el (8 0 0 2) 1400;
ceq (10 11) 1;
cbe (12 0) 108.6
s8 (8 10) elkc;
s9 (8 11) #c1kc;
slO (10 12) #c1kc;
sll (11 12) c1kc;
e2 (7 0 12 0) 1;
s12 (7 13) c1ka;
csh (13 0) 2;
v1 (1 0);
end;

ana1yze sss;
infreq 200 2.5e5 log 150;
set v1 ac 1.0 0.0;
print vdb(13) vm(13);
end;
end;

invoerfile voor switcap van een eerste orde sc filter met
opamp zonder bandbeperking

timing;

period 3.90625e-6;
c10ck c1ka 1 (1/16 3/8);
end;

circuit;
sl (1 9) c1ka;

75



BIJlAGE 5

s2 (1 3) c1ka;
s4 (2 5) c1ka;
sS (6 7) clka ;
s6 (5 0) #c1ka;
s7 (6 0) #c1ka;
s3 (3 2) #c1ka;
cl (9 2) 1;
c2 (3 0) 2;
c3 (2 7) 13.3;
c4 (5 6) 2;
el (7 0 0 2) 1400;
s12 (7 13) c1ka;
cseh (13 0) 2;
v1 (1 0);
end;

ana1yze sss;
infreq 200 2.5e5 log 150;
set v1 ac 1.0 0.0;
print vdb(13) vm(13);
end;
end;
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invoerfile voor spice van een lste orde SC filter
drie circuits:
1 met een schakelaar tussen knooppunt 9 en 1 en verder

transistoren als schakelaars

2 met alleen maar transistoren (knooppunten 2**)
3 met aleen maar schakelaars (knooppunten 3**)

DIT IS EEN 1e orde switched Capacitor filter
.MODEL DEP NMOS(LEVEL-2 VTo--2.5 PB-0.75 CGSO-370P CGDO-370P
+CGBO=395P RSH-20 XQC-0.4 CJ-80U MJ-0.5 CJSW-330P MJSW-0.25 JS-6.2U
+TOX=60N NSUB-15E14 XJ-1U LD-0.75U WD-0.9U UO-600 UCRIT-4E4
+UEXP-0.085 VMAX-5E4)

.MODEL ENH NMOS(LEVEL-2 VTo-O.55 PB-0.75 CGSo-370P CGDO-370P
+CGBO-395P RSH-20 XQC-0.4 CJ-80U MJ-0.5 CJSW-330P MJSW-0.25 JS-6.2U
+TOX-60N NSUB-15E14 XJ-1U LO-O.75U WD-0.9U UO-600 UCRIT-4E4
+UEXP-0.085 VMAX-5E4)

.MODEL SV VSWITCH ( VON-4.S VOFF--4.5 RON-10000 ROFF-1E12)

**********************************
*SC NETWEERK1
****************************
CA 109 102 lP
CB 103 0 2P
CD 105 106 2P
Cl 102 127 13.3P
**************************************************************
*SCHAKELAARS MOSTEN
SM1 100 109 110 0 SV
MS2 100 110 103 30 ENH W-6U L-6U AD-60P AS-60P PD-36U PS-36U
MS3 103 120 102 30 ENH W-6U L-6U AD-60P AS-60P PD-36U PS-36U
MS4 102 110 105 30 ENH W-6U L-6U AD-60P AS-60P PD-36U PS-36U
MS5 106 110 127 30 ENH W-6U L-6U AD-60P AS-60P PD-36U PS-36U
MS6 105 120 0 30 ENH W-6U L-6U AD-60P AS-60P PD-36U PS-36U
MS7 106 120 0 30 ENH W-6U L-6U AD-60P AS-60P PD-36U PS-36U
El 127 0 0 102 1400
*************************************************************
*SCHAKELAARS mosten zonder compensatie
* NETWERK2
********************************************************
C2A 209 202 lP
C2B 203 0 2P
C2D 205 206 2P
C21 202 227 13.3P
MS11 100 110 209 30 ENH W-6U L-6U AD=60P AS-60P PD-36U PS-36U
MS12 100 110 203 30 ENH W-6U L-6U AD-60P AS-60P PD-36U PS-36U
MS13 203 120 202 30 ENH W-6U L-6U AD-60P AS-60P PD=36U PS-36U
MS14 202 110 205 30 ENH W-6U L-6U AD-60P AS-60P PD=36U PS-36U
MS15 206 110 227 30 ENH W-6U L-6U AD-60P AS-60P PD-36U PS-36U
MS16 205 120 0 30 ENH W-6U L-6U AD-60P AS-60P PD-36U PS-36U
MS17 206 120 0 30 ENH W-6U L-6U AD-60P AS=60P PD=36U PS-36U
E21 227 0 0 202 1400
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**************************************************************
*SCHAKELAARS IDEAAL NETWERK3
*******************************************************
C3A 309 302 lP
C3B 303 0 2P
C3D 305 306 2P
C31 302 327 13.3P
Sl 100 309 110 0 SV
S2 100 303 110 0 SV
S3 303 302 120 0 SV
S4 302 305 110 0 SV
SS 306 327 110 0 SV
S6 305 0 120 0 SV
S7 306 0 120 0 SV
E31 327 0 0 302 1400
**************************************************************
*ONAFHANKELIJKE BRONNEN
VIN 100 0 PULSE( 0,2,0 ,0.lU,0.lU,1.90U,1003.9063U)
VCLK1 120 0 PULSE(-5,5,1.95315U,0.lU,0.lU,1.65U,3.9063U)
VCLK2 110 0 PULSE(-5,5,O ,0.lU,0.lU,1.65U,3.9063U)
VSS 0 30 5V

*
.IC V(102)-0 V(127)-0 V(103)-0 V(105)-0 V(106)~0 V(109)-0
+V(202)-0 V(227)-0 V(203)-0 V(205)-0 V(206)-0 V(209)-0
+V(302)-0 V(327)-0 V(303)-0 V(305)-0 V(306)-0 V(309)-0

*
.TRAN 50N 0.032M
.PROBE
.OPTIONS LIMPTS-O RELTOL-0.001 ABSTOL-0.001NA VNTOL-0.5UV
+ CHGTOL-0.0000001PC ITL5-0 NUMDGT-5
.END
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