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SAMENVATTING.

In dit verslag wordt het ontwerp van een gesampled vertragings

element in NMOS technologie besproken. In dit vertragingselement

worden analoge samples genomen van een 3MHz signaal. Deze samples

worden gedurende 1.25~sec opgeslagen, waarna ze gebruikt worden om

het oorspronkelijke signaal te reconstrueren. Het vertragings

element is opgebouwd uit 20 sample-hold buffers, een uitgangs

buffer en een schuifregister. Binnen een klok periode wordt door

een SH-buffer een analoog sample genomen. Dit analoge sample wordt

19 klokperioden later via de uitgangsbuffer naar de uitgang

gevoerd. Het schuifregister zorgt ervoor dat per klok periode

slechts een SH-buffer met de ingang en een SH-buffer met de

ui tgangsbuffer verbonden is. Op deze manier wordt een continu

vertraagd gesampled uitgangssignaal verkregen. De vertragingstijd

zelf kan hierbij aangepast worden door meer bouwblokken in het

vertragingselement op te nemen en wordt geregeld door een

kloksignaal, welke het schuifregister aanstuurt. De voor dit

element ontworpen buffers veroorzaken een samplefout van maximaal

5.5% en hebben een -3dB bandbreedte van 21.1 MHz. Het vertragings

element is ontworpen voor een BPSK (Binary Phase Shift Keying)

demodulator en voldoet theoretisch binnen dit systeem.
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INLEIDING.

De vakgroep Elektronische Schakelingen (EEB) , is een onderdeel van

de faculteit der elektrotechniek van de Technische Universiteit

Eindhoven. Een belangrijk deel van het onderzoek dat binnen deze

vakgroep gedaan wordt, richt zich op de ontwikkeling van

geintegreerde elektronische schakelingen in NMOS. Dit proces loopt

op de EFFIC en de ontworpen schakelingen worden daar geintegreerd,

waarna ze binnen de vakgroep op hun werking getest kunnen worden.

Op dit ogenblik lopen er binnen de vakgroep twee projekten. Binnen

beide projekten worden door studenten in teamverband gewerkt aan

het ontwerp van een IC. De eerste projektgroep houdt zich bezig

met het ontwerp van een ISDN chip en de tweede projektgroep houdt

zich bezig met het ontwerp van een BPSK demodulator. Binnen deze

laatste projektgroep heb ik mijn afstudeerwerk verricht.

De in geintegreerde vorm te ontwikkelen BPSK demodulator maakt

gebruik van het principe 'draaggolfterugwinning d.m.v. remodulatie

m. b. v. decision feedback' [1], en is al eerder in discrete vorm

gebouwd en getest. Volgens dit principe kan uit een (door een

satelliet uitgezonden) BPSK signaal data teruggewonnen worden bij

aanzienlijk slechtere signaal-ruis verhoudingen, dan volgens

andere principes mogelijk zou zijn.

Het satelliet signaal wordt ontvangen op een frequentie van 70MHz.

De bitrate bedraagt 1*10
6

bit/sec. Omdat de frequentie van het

70MHz signaal te hoog is om met NMOS schakelingen verwerkt te

kunnen worden, wordt het signaal naar 3MHz gemengd. Een belangrijk

onderdeel van deze demodulator is een analoog vertragingselement.

Dit element moet het BPSK signaal over 1.25~sec. vertragen.

Tijdens mijn afstudeerperiode heb ik gewerkt aan de realisatie van

deze vertraging in NMOS. In hoofdstuk 1 wordt het totale

demodulator circuit beschreven. Hoofdstuk 2 behandelt de

realisatie mogelijkheden van deze vertraging in NMOS en in de

hoofdstukken 3, 4 en 5 zal het ontwerp van dit vertragings element

besproken worden.



Hoofdstuk 1 : De BPSK demodulator.

1.0 DE BPSK DEMODULATOR.

1.1. HET BPSK SIGNAAL.
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Het BPSK signaal bestaat ui teen draaggolf ( sin(21l'f t+4J) )
c 0

vermenigvuldigd met een binair data signaal ( m(t) ).

Dit binaire signaal kan twee waarden aannemen, -1 en +1. Het

produkt van de draaggolf met bet data signaal V.=m(t)sin(21l'f t+4J )
1 c 0

o
zal fase sprongen van 180 vertonen daar waar de waarde van -1

naar +1 of vice versa verspringt. In figuur 1.1. z1Jn de

draaggolf, bet datasignaal en bet overeenkomstige BPSK signaal

weergegeven.

dr .;cg90lf

f/\ r\ f\ f\ /\ f\ f\ f\
~ \) vvvVVV V
dot::;-signool
I

R~:=-~---=--------1t=-t
bpsk- s;gnOO!r f\ f\ N\ f\ f\ f\
VVV\JVVVV

figuur 1.1. BPSK signaa1 met bijbeborende draaggo1f en data.

Van bet BPSK signaal kunnen aIleen de fasesprongen gedetecteerd

worden. Wanneer de data rate bekend is, dan is ook de periode

waarbinnen een fasesprong op kan treden bekend. Treedt binnen deze

periode geen fasesprong op, dan zijn de twee laatst ontvangen bits

van gelijk teken. Uit bet ontvangen BPSK signaal kan dus aIleen

bet weI of niet optreden van tekenwisseling gedetecteerd worden,

maar niet bet teken van m(t). Codering kan nu gescbieden door 1):

Het toekennen van logiscbe waarden op basis van bet weI (logiscbe

'1') of niet (logiscbe '0') optreden van tekenwisseling, of 2): De

uit te zenden data stroom vooraf laten gaan door een

karakteristiek codewoord. De logiscbe waarden van de bits die na

dit codewoord ontvangen worden liggen daarmee vast.
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1.2. DRAAGGOLF EN DATA TERUGVINNING.
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Het spectrum van het BPSK signaal bevat geen draaggolf als met)

een random signaal is. Het is dus niet mogelijk om uit het

ontvangen signaal de draaggolf door middel van een filter te

verkrijgen. Het BPSK signaal wordt gerepresenteerd door

v.-m(t)sin(2~f +~). Wanneer dit signaal weer vermenigvuldigd
1. c 0

wordt met m(t), dan onstaat het signaal m2(t)sin(2~f t+~ ). De
C 0

data met) is of +1 of -1 , het kwadraat m
2
(t) zal dus altijd +1

zijn. Na vermenigvuldiging blijft dus alleen de draaggolf over.

Wordt het BSPK signaal i.p.v. met de data met) met de draaggolf

zelf vermenigvuldigd, dan ontstaat het signaal dat in figuur

1.2.1. is weergegeven.

drooggolf

ff\f\f\f\f\f\f\
V vvVVVVV

bpsk-signool

r'vJ\I\flV\/'W\
gedemoduleerde signoelr/\ MNIMVVVVVV VV t

Flguur 1.2.1. Data terugwlnnlng.

Uit dit signaal m(t)sin2(2~f t+~ ) kan door integratie over een
c 0

hele bit periode het oorspronkelijke data signaal teruggewonnen

worden. Dit kan bijvoorbeeld met een integrate & dump filter

gebeuren. Om de draaggolf terug te winnen is dus het datasignaal

nodig en om de data terug te kunnen winnen is de draaggolf nodig.

Omdat de frequentie van de draaggolf van het BPSK signaal kan

varieeren doordat de positie van de sateliet t.O.V. aarde niet

helemaal vast ligt, wordt de draaggolf terugwinning m.b.v. een pll

gerealiseerd.

Om de data met zo min mogelijk fouten terug te kunnen winnen moet

in ieder geval over een hele bitperiode geintegreerd worden. Het

begin en eindpunt van het integratie interval moet dus in fase
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zijn met het ontvangen BPSK signaal. Om dit te garanderen wordt

hier ook van een pll gebruik gemaakt. Beide pll's zijn met elkaar

verbonden. Het blokschema van de BPSK demodulator ziet er nu als

voIgt uit.

Vi=

m(t)sin(2TTf ct+¢c)

Klok

Figuur 1.2.2. Blokschema BPSK demodulator.

Van het binnenkomende BPSK signaal wordt eerst m.b.v. een

I/O-filter een schatting gemaakt van de data. Gedurende de tijd

die hiervoor nodig is, moet het signaal vertra~gd worden (T
b

). Het

BPSK signaal kan daarna met de geschatte data m(t) vermenigvuldigd

worden, wat de draaggolf oplevert als de schatting juist was. Voor

het I/O-filter is een klok signaal nodig dat in fase met de data

in het BPSK signaal moet lopeno Voor de generatie van dit

kloksignaal wordt een 'Early-Late tracking loop' gebruikt

(fig.I.2.3.), die het kloksignaal uit het BPSK signaal afleidt.

m(t'-T~/4)

Vi-

figuur 1.2.3. Principe van de Early-Late tracking loop.

Het vertraagde BPSK-signaal wordt vermenigvuldigd met het over een

kwart bit periode vervroegde (Early) en vertraagde (Late) data
"-

signaal m(t). Hierdoor worden twee signalen verkregen die
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overeenkomen met de kruis correlaties van met) met respectievelijk
~ ~

m(t-Tj4) en m(t+Tj4). Het verschil tussen beide signalen

RL(r)-RE(r) levert het regelsignaal voor de VCXO op. Hierin is r =

fT de bitfase fout. In figuur 1.2.4. zijn deze signalen en het

regelsignaal als functie van de bitfase fout gegeven .

...

... ... ... ...
!-

r

Flguur 1.2.4. ~(r), ~(r), en ~(r)-~(r).

Dit regelsignaal is nul als de in tijd verschoven data signalen

precies over een kwart periode verschoven zijn. De klok uitgang

loopt dan precies in fase met het vertraagde BPSK signaal.

1.3. DE TOTALE BPSK DEMODULATOR.

Met de in de vorige paragraaf besproken principes is een BPSK

demodulator opgebouwd. Het blokschema van het totale circuit is in

figuur 1.3.1. gegeven. Het BPSK signaal dat op 70MHz binnenkomt,

wordt eerst naar 3MHz geconverteerd. Dit gebeurt buiten de chip.

Het circuit kan verdeeld worden in een bovenste Ius, de Ius die de

draaggolf remoduleert en een onderste Ius, de Early-Late tracking

loop en de terugwinning van de data. Wanneer het systeem in lock

is, dan worden zowel de juiste draaggolf teruggewonnen als de

juiste data teruggewonnen. Dat het systeem ook daadwerkelijk in

lock komt wordt in [1] aannemelij k gemaakt. Het weI of niet in

lock komen kan gedetecteerd worden door het regelsignaal voor de

verschillende oscillatoren via een laagdoorlaat filter te

bekijken. Het regelsignaal van de VCXO moet dan naar nul gaan, en

het regelsignaal van de VCO moet, afhankelijk van de frequentie

afwijking aan de ingang, een constante waarde aannemen.
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1--~

JJ = taseverschuiving
BO = bandbreedte

omschakeling
liD = Intergrate and

dump filter.
F(s)= Filters
Td = vertragin~s

elemRut
Tb = BitUjd ~~ lusec

13

4
boven

-{-
orider

Figuur 1.3.1. Bet totale demodulator circuit.

Het voordeel van dit ontwerp t.O.V. andere BPSK demodulatoren is,

dat bij slechte signaal-ruis verhoudingen de foutenkans kleiner

is. Ten opzichte van een tweede orde systeem, is bij slechte

signaal-ruis verhoudingen, voor een gelijke foutenkans bij dit

circuit 6dB minder signaal vermogen aan de ingang nodig.

Voor een uitgebreidere behandeling van deze demodulator verwijs ik

naar [1].



Hoofdstuk 2 : Het Vertragingselement.

2.0 HET VERTRAGINGS ELEMENT.

2.1 HET VERTRAGINGS ELEMENT IN DE GEREALISEERDE DEMODULATOR.
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Bij de opbouw van het totale demodulator circuit door Janssen

[l),is gebruik gemaakt van modules die elk afzonderlijk opgebouwd

zijn uit discrete componenten en ook elk afzonderlijk afgeregeld

zijn om aan de gevraagde specificatie's te kunnen voldoen. Voor de

realisatie van het vertragingselement is uitgegaan van een 64 ~s

PAL kleuren-tv vertragingslijn. In figuur 2.1.1. is een schets

gegeven van dit element.

Ii p

\ I
\ I •
\ I
\ I
\ I
\. . I
\ I

Ai ·~8

t I
\ Jr I ~.

\ I
\ I
\ I
\ I
, J

ot "\I

Vorm .. an de vcnra,Jnplijn GI Cl.~lid.aam. TI in·
"n~lr~n~du..:cnt. T. Ullaan~lr:ln,duccnt. l' pl:lllle'S van plezo.
clcl...tns..:M malcrlul A en B "oonplanhnpru:htln' "'" de ultra.
sonc Khulhnlhn.cn F rC'fttcct:rcnd racee

figuur 2.1.1. Het vertragingselement.[l]

Aan de ingang wordt het elektrisch signaal omgezet in een

acoustische golf die door de transducer op het glaslichaam wordt

overgebracht. De golf doorloopt het glaslichaam en wordt daarna

door een tweede transducer in een elektrisch signaal omgezet. De

looptijd van de golf door het glaslichaam bepaalt de

vertragingstijd. In principe kan dus door het glaslichaam te

verkleinen, de looptijd korter gemaakt worden. Ir Janssen heeft

dan ook een deel van het glaslichaam verwijdert. Hierdoor werd de

looptijd teruggebracht tot 1.22~s. Het glaslichaam met transducers
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is met correctie netwerken omgeven. Met behulp van een spectrum

analyzer is deze module afgeregeld op een centrale frequentie van

3.87 MHz en een bandbreedte van ruim 2 MHz. De demping in de

doorlaatband is 21 dB en het verschil tussen de maximale en

minimale demping bedraagt 4.5dB. De uiteindellijke vertragingstijd

die met dit vertragingselement is gerealiseerd bedraagt 1.9~s. De

grotere vertragingstijd wordt gecompenseerd door de data stromen

in de remodulatielus extra te vertragen.

2.2 REALISATIE HOGELIJKHEDEN IN NMOS.

De wijze waarop het vertragingselement bij de discrete bouw van de

demodulator is gerealiseerd nodigt niet uit tot een direkte

vertaling in NMOS technologie. Er is dus gezocht naar een andere

techniek om het BPSK-signaal te vertragen. De voorwaarden waar de

gezochte oplossing aan moet voldoen zijn:

-De totale vertragingstijd moet minimaal 1.25~s bedragen .

-Analoge signalen met een centrale frequentie van 3MHz en een

bandbreedte van minimaal 2MHz moe ten verwerkt kunnen worden .

-De vertragingstijd over de doorlaatband moet constant zijn .

Uit de gegevens van het gerealiseerde vertragingselement kan

verder afgeleid worden dat de doorlaatkarakteristiek niet volledig

vlak hoeft te zijn. Ir Janssen geeft verder aan dat de demping in

de doorlaatband 21 dB bedraagt. Uit de schema's in zijn verslag

blijkt dat het vertragingselement door een versterker wordt

gevolgd. Klaarblijkellijk compenseert hij deze demping door het

signaal extra te versterken.

De eerste mogelijkheid om het vertragingselement te realiseren, is

het signaal te digitaliseren en gedurende 1.25~s op te slaan. Dit

vereist echter een zeer snelle AD en DA converter. Mijns inziens

is het tot op heden niet mogelijk een dergelijke snelle converter

in NMOS technologie te realiseren.

De vertraging realiseren m.b.v. een switched-capacitor equivalent

van een verliesvrije transmissielijn is de tweede mogelijkheid. De

hoogste frequentie die verwerkt moet worden is 4MHz. Als men er
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van uit gaat dat per periode 4 samples nodig zijn om het

vertraagde signaal voldoende nauwkeurig te reconstrueren, dan moet

al met een frequentie van l6MHz geklokt worden. Dit houdt in dat

er 20 elementen met een vertraging van T
l
-6. 25*10 -8 sec. nodig

zijn. Het zal blijken dat dit aktieve elementen moeten zijn zodat

voor het ontwerp van dit element operationele versterkers nodig

zijn met een U.G.B.W. van minimaal 16 MHz. De opamps die op dit

ogenblik ter beschikking staan, hebben slechts een bandbreedte van

4.5MHz. Het nadeel van deze oplossing is verder dat aan de

bouwblokken strenge eisen gesteld moeten worden. Elke

onnauwkeurigheid in het bouwblok (het vertragingselement T
l

) zal

door het volgende bouwblok versterkt worden. Een signaal verlies

van bijvoorbeeld ldB per element betekent een verlies van 20dB na

20 elementen.

Een derde en betere mogelijkheid om het vertragingselement te

realiseren is het binnenkomende signaal te samplen en vervolgens

de analoge waarde van dit sample gedurende 1.25JJs te bewaren.

Daarna kan dit sample gebruikt worden om het oorspronkelijke

BPSK-signaal te reconstrueren. Dit betekent dat voor elk sample

dat gedurende de vertragingstijd wordt genomen een sample-hold

buffer nodig is. Deze buffer werkt dus alleen aktief op het moment

dat het sample genomen wordt en op het moment dat de sample waarde

uitgelezen wordt.

Gedurende de tussenliggende tijd moet de buffer de sample waarde

m.b.v. een 'hold' capaciteit vasthouden zonder dat de waarde door

lekstromen noemenswaardig wordt aangetast.

Het voordeel van deze methode is, dat het signaal slechts twee

buffers doorloopt, de sample-hold buffer en de uitgangsbuffer.

Gekozen is voor de laatste methode omdat de benodigde buffers goed

te realiseren zijn in het NMOS proces van de EFFIe. In de volgende

paragraaf wordt deze methode verder uitgewerkt.
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2.3 HET SAMPLE-HOLD VERTRAGINGS ELEMENT

14

Het vertragings element bestaat uit een reeks van SH-buffers die

cyclisch met elkaar verbonden zijn. In figuur 2.3.1. is een

schematische voorstelling gegeven van het vertragings element.

Vin

ok signaal.

figuur 2.3.1.Schematische voorstelling van het

vertragingselement.

De Sample-Hold buffers zijn via een als schakelaar gebruikte

transistor met de ingangsspanning Vin verbonden, en via eenzelfde

transistor met de uitgangsbuffer In totaal zullen er n

Sample-Hold buffers nodig zijn die met index k van 1 tot en met n

oplopen. Op het moment dat bij de k
de

buffer aan de gate van de

ingangstransistor een voldoende hoge spanning wordt aangeboden,

zal deze buffer het ingangs signaal gaan volgen. Op het zelfde

ogenblik zal de uitgang van de k+l
de

SH-buffer door de

uitgangsbuffer bemonsterd worden. Tijdens deze periode zijn aIle
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andere buffers noeh met Vin noeh met de uitgangsbuffer verbonden.

Na het openen van de sehakelaar moet de SH-buffer de analoge

sample waarde bewaren totdat deze in de volgende rotatie eyeIus

uitgelezen wordt. Het op het juiste ogenblik openen en sluiten van

de sehakelaars kan gerealiseerd worden door een logisehe '1' met

behulp van een sehuifregister langs de kring van Sample-Hold

buffers te laten roteren. Hiervoor is maar een sehuifregister

nodig, als de gates van de sehakelaars op de aangegeven wijze met

elkaar verbonden zijn.

De vertragingstijd wordt nu bepaald door de rotatie tijd van het

sehuifregister. De kwaliteit van het uitgangs signaal zal voor een

groot deel bepaald worden door het aantal SH-elementen n en de

kwaliteit hiervan. Het aantal SH-buffers n is ook bepalend voor de

tijd die besehikbaar is om een sample te nemen en de vertraagde

sample via de uitgangsbuffer aan de uitgang aan te bieden. Het

totale vertragings element zal bestaan uit n+l buffers en een

sehuifregister met n flip-flops.

Een andere oplossing binnen deze opzet is, sleehts gebruik te

maken van een ingangsbuffer en een uitgangsbuffer en het array van

SH-buffers te vervangen door een array holdeapaeiteiten. Het

nadeel hiervan is dat bij het uitlezen van de samplespanning van

deze hold eapaeiteiten door de uitgangsbuffer de lading op de

hold-eapaeiteit (C
h

verdeeld moet worden over de ingangs

eapaeiteit van de uitgangsbuffer C. en de hold-eapaeiteit zelf. De
~

lading op de hold eapaeiteit na uitlezen is dan Ch'-Ch-Ci . Dit

levert een fout in de sample waarde op. Om deze minimaal te maken

moet de hold-eapaeiteit vele malen groter dan de ingangseapaeiteit

van de uitgangsbuffer zijn. Het benodigde silieium oppervlak per

hold eapaeiteit wordt dan snel vele malen groter dan het oppervlak

nodig voor een buffer.
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3.0 SIHULATIES OP SYSTEEHNIVEAU.

3.1 EISEN EN RANDVOORWAARDEN VOOR BET VERTRAGINGSELEMENT.

16

In het vorige hoofdstuk is beschreven hoe het vertragingselement

opgebouwd wordt en welke bouwblokken daarvoor nodig zijn In

figuur 3.1.1. is een schematische voorstelling van dit element

gegeven.

-0/0-=::c:----.----11 H1 (s)

T
=::c: I H2 (s)~o
-I

figuur 3. 1. 1.

Van het binnenkomende BPSK signaal wordt eerst een analoog sample

genomen en vastgehouden. Hierbij doorloopt het signaal de

SH-buffer Deze buffer zal een laagdoorlaat karakter hebben

waarvan de overdracht door Hl(s) verdisconteerd wordt. Dit proces

komt overeen met een zero-order hold functie, waarbij de samples

1.25 ~sec vertraagd worden. Uiteindellijk zal het vertraagde

signaal via de uitgangsbuffer met overdracht H
2

(s) aan de rest van

het circuit worden aangeboden. De schakelaars zullen een eindige

aan weerstand hebben waardoor ze met de hold-capaciteiten een

laagdoorlaat filter vormen. De weerstand en de capaciteit zijn in

de praktijk echter zo klein dat dit effekt ten opzichte van het

laagdoorlaat karakter van de buffers verwaarloosd kan worden.

Voordat met het ontwerp van de SH- buffer en de uitgangsbuffer

begonnen kan worden, moet eerst bepaald worden uit hoeveel

elementen de totale vertragingslijn opgebouwd moet worden. Van het

BPSK signaal moet voldoende fase informatie beschikbaar blijven om

zowel de draaggolf als het data signaal te kunnen remoduleren. Dit

bepaalt dus het minimum aantal elementen. Is dit aantal bekend,

dan is daarmee ook de tijd bekend die de SH-buffer ter beschikking

heeft om een sample te nemen. Naarmate de SH-buffer sneller op het

ingangs signaal reageert, zal hij ook sneller een voldoende

nauwkeurig sample kunnen nemen van het ingangs signaal.
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Dit bepaalt dus het maximale aantal elementen waaruit de

vertragingslijn opgebouwd kan worden en is pas bekend nadat de

SH-buffer ontworpen is.

Het valt te verwachten dat het nemen van een analoog sample niet

exact gebeurt. Ruis aan de ingang van het circuit en lekstromen

zullen een zekere fout introduceren. De secundaire eis die aan de

buffers gesteld moet worden is dat deze fout zo klein mogelijk

gehouden moet worden. Wat nog weI aan sample-fouten toelaatbaar is

kan met behulp van simulaties bepaald worden.

De buffers mogen daarnaast niet al te veel offset vertonen. Het

vertragingselement wordt in het demodulator circuit gevolgd door

een limiter en een vermenigvuldiger.

Bij het ontwerp van de vermenigvuldiger is al rekening gehouden

met mogelijke offset in voorgaande schakelingen. Om de mogelijke

invloed hiervan te omzeilen wordt hier het signaal AC ingekoppeld.

Het ontwerp van de limiter is pas later voltooid, zodat ik ervan

uit ben gegaan dat hier het signaal direkt verwerkt wordt. Het

optreden van eventuele offset zal dan tot gevolg hebben dat de

niveau detectie van de limiter niet goed functioneert wat leidt

tot extra ruis in het early-late regelsignaal.

3.2.1 SIMULATIE'S OP SYSTEEM NIVEAU .

Om een beter inzicht te krijgen in de mate waarop de in de vorige

paragraaf genoemde effecten de werking van de demodulator

verstoren, moet het totale BPSK circuit op systeem niveau

gesimuleerd worden. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van een

binnen de vakgroep EEB ontwikkeld simulatie programma. Dit in

pascal geschreven programma draait op IBM-AT compatible computers

en op de Apollo 3000DN workstations.

3.2.2. HET SIMULATIE PROGRAMMA.

Het programma gebruikt als invoer een systeembeschrijving waarin

de relaties tussen de verschillende knooppuntsspanningen van het

te simuleren netwerk met behulp van functieblokken zijn

beschreven. Deze functieblokken zijn verzameld in de standaard

bibliotheek circuit_mod. pas. In de huidige vorm kan het programma
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rnaximaal 50 knooppunten aan. Bij elke simulatie wordt het te

simuleren tijdsinterval verdeeld in simfac*1024 samples. Dit houdt

in dat gedurende het opgegeven tijdsinterval van de

knooppuntsspanningen simfac*1024 keer de waarde wordt geevalueerd

en de volgende waarde wordt bepaald. Naarmate een groter

tijdsinterval wordt gesimuleerd moet om de nauwkeurigheid van de

simulatie te garanderen, de parameter simfac verhoogd worden.

De tijd wordt tijdens de simulatie weergegeven door de uitdrukking

t=SimClock/(AantalSarnples*Frelatief). Hierin loopt SimClock van

nul tot AantalSamples waarbij AantalSamples gegeven wordt door het

product Simfac*1024. Frelatief is gelijk aan de reciproke waarde

van het gesimuleerde tijdsinterval.

Omdat we hier te maken hebben met een bemonsterd systeem, wordt

voor het construeren van de beschrijving van functie blokken zoals

filters, uitgegaan van de overdracht in het s-domein. Deze

beschrijving in het s-domein wordt daarna met behulp van de

bilineaire transformatie omgezet het z-domein.

Om het gesamplede vertragingselement om te zetten naar een

beschrijving als functieblok moet het vertragings element

onderverdeeld worden in een Z. O. H. gedeel te, een ideale

tijdsvertraging van 1. 25J'sec en de twee overdrachten HI (s) en

H
2

(s) (zie figuur 3.1.1.) Voor de overdracht H
1

(s) en de

overdracht H
2

(s) kan gebruik worden gemaakt van al bestaande

functie blokken. Deze overdracht heeft een laagdoorlaat karakter

en kan dus door een laagdoorlaat filter vervangen worden. De

Z.O.H. functie en de ideale vertraging van 1.25J'sec kan het

makkelijkste in het tijddomein worden beschreven. Hiervoor maak ik

gebruik van een cyclisch array met lengte aantalelementen+l. Dit

array bevat de sample waarden van de vorige aantalelementen
de 1samples. Wanneer voor het k array element de nieuwe samp e

waarde wordt ingelezen, wordt met behulp van de inhoud van het

k+lste element de nieuwe waarde voor de uitgangsspanning bepaald.

Deze uitgangsspanning verandert niet voor een periode van

t -sampletijd/aantalelementen. Wanneer er voor gezorgd wordt dat
1

de volgende sample waarde precies t seconden later wordt
1

ingelezen, dan is er een gesampled vertragingselement gerealiseerd

met een vertragingstijd van precies sampletijd. Het Pascal
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programma dat dit functieblok op deze manier realiseert is in

bijlage I gegeven. De functie wordt aangeroepen door

vertragings(Nr,Vin,T,aantalelementen). Figuur 3.2.1. laat het

resultaat zien van de vertraging van het BPSK signaal met behulp

van deze functie.

i
I

i
I.

i
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j \,
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L I I I
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\ • l\

. _"--.-,-,,,'"",,-''Ol....-.. .....,.,':~~~~"J~~ __\'d=~,......,.,~=,~>'-rr~~~~~~~...,.,...",.......,.c=--,,~.~

figuur 3.2.1 HET GESAHPLEDE EN VERTRAAGDE SIGNAAL.

3.3. DE SIMULATIE RESULTATEN .

Om voor het vertragings element voorwaarden af te kunnen leiden

uit de simulatie resultaten, moet het hele demodulator circuit

gesimuleerd worden. Immers zowel een goede draaggolf als goede

data moe ten gereconstrueerd worden. Het locksignaal van de

bovenste loop indiceert dat er een goede draaggolf gereconstrueerd

wordt en het locksignaal van de onderste loop indiceert dat er

goede data geremoduleerd wordt. Het locksignaal wordt afgeleid

door het stuursignaal voor de VeD's, die in beide PLL's voorkomen,

door een laagdoorlaat filter te sturen. In bij1age II is de

circuit file gegeven waarmee het hele demodulator circuit is

beschreven. Omdat de bandbreedte van de buffers niet bekend is, is

deze bij de volgende simulaties buiten beschouwing gelaten.
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3.3.1. DE INVLOED VAN HET AANTAL ELEMENTEN.

Figuur 3.3.1. laat bet locksignaal voor de bovenste loop zien

wanneer een gesampled vertragingselement wordt gebruikt. Met

bebulp van de parameter Par3 is bet aantal elementen verboogd van

10 tot 18. Wanneer minder dan 11 elementen worden gebruikt , dan

komt bet systeem niet meer in lock .

Fr.)= I.DDDDED04. Sb..I.,,=D1DD. Par 1 =D.DDD.DDD. Par8=D.DDD.OOD. B.pw.artI.-l.OOO.OOl.
St.p= I.DDDEDDD. SiBl1aJ.U••= lD. A••t.) ••_p)••=DD1D84DD. Priat.r=.P801f_1d. CIra..t=

figuur 3.3.1 HET LOCKSIGNAAL MET 10 TOT 18 ELEMENTEN .

Simulatie 06 laat zien dat de bovenste loop, bij gebruik van J.5

elementen, niet in lock komt. Het systeem is voor 14 15 en 16

elementen nog eens gesimuleerd maar dan over een langere periode

(zie figuur 3.3.2.). Het stuursignaal voor de VCO komt bij 14 en

16 elementen vrijwel direkt in lock, terwijl bij 15 elementen dit

signaal na enige tijd begint te oscilleren. Het regelsignaal van

de early-late tracking loop lijkt weI bij 15 elementen na enige

tijd in lock te komen.
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Fr. 1=1. eeeeE1I83. SIIlr.c=l.... Perl=5.""'. Per2"1 "'1_.=1.":"1.
St.·l....... SI_I.t1••=83. Il..tel ._'••=11.2 I'rInt..a£f'SC*_1lI. Circuit..

R.el.len•• ' .erly
I. • loop.

11- 1::11 '~'1 1'-

Ree'slgna••••rly
I. • loop .

. 1 .ar II .. .n

l:lI I:U

.ar II

figuur 3.3.2. Bet stuursignaal voor de VCO en het

regelsignaal van de early-late tracking loop.

Dit zou betekenen dat er toch goede data geremoduleerd wordt. Door

het datasignaal van de ingang ideaal te vertragen en met het

geremoduleerde datasignaal te vergelijken, kan bekeken worden in

hoeverre de teruggewonnen data met het oorspronkelijke data

signaal overeenkomt. Figuur 3.3.3 laat het vertraagde datasignaal
~ ~

m(t), de schatting m(t) en het verschil m(t) -m(t) zien. Na de
~

eerste 1.25~s blijken m(t) en m(t) elkaar te overlappen. Er treden

aIleen enkele bitfase fouten op. Ondanks dat het regelsignaal voor

de bovenste Ius niet goed in lock komt en oscillatie

verschijnselen vertoont, wordt er klaarblijkelijk toch goede data

teruggewonnen.



Hoofdstuk 3 SIMULATIES OP SYSTEEMNIVEAU 22

.r
...1...

Bitfasef('Juten I--....~...... "'"......
11.21...... - .----------t. --I. ..---- .....---- . ~ f-- ,r ,r- I""" ro-- ~ ~......
M.l1

".11-..........
".U-..........

J
~ ....
".U·.........,.........
....t l,f-ee .... lr- 4 .... • '-- '-- -1r t. f-......
II.tl

OverlagJ;1ende cia ta mt) en mIt}................~
."1,...........
II.• M." ..... ".n ... tt •••>5 ..... ..... ..... ..... ....M ...... ...... ...." • •.11 ...... 11-

Frel=1.0080E891. SI~rac=8818. Parl=S.888E889. Par2=1.888E888. "'1n.aarde=1.288E881.
Stap=1.888E888. Si~ulatl.s=8~. Rantal s8RPl.s=88818S'8. Prlnter=EPSOW_kl. Circult=

A A

figuur 3.3.3. De data m(t),m(t) en m(t)-m(t).

Voor het oscillatie verschijnsel in de bovenste Ius is geen

verklaring gevonden. Het verschijnsel moet toegeschreven worden

aan discretisatie fouten van het simulatieprogramma en het valt te

verwachten dat het verschijnsel zich in de praktijk niet voor zal

doen. Uit de simulaties kan dan afgeleid worden dat het

vertragingselement uit minimaal 11 SH-buffers moet bestaan. Om een

zekere veiligheidsmarge in te bouwen wordt hier voor 12 SH-buffers

gekozen. Voor deze buffers betekent dit dat zij 1.25~s/12=104,17ns

ter beschikking hebben om een sample te nemen.

Om de invloed van offset en samplefouten te bestuderen, worden

beide afzonderlijk bekeken. De mate waarin beide niet-idealiteiten

elkaar kunnen beinvloeden laat ik in dit hoofdstuk buiten

beschouwing

3.3.2. DE INVLOED VAN OFFSET.

In de functie beschrijving van het vertragingselement is de offset

als een constante opgenomen. Ik ga er dus van uit dat de offet die

door elke SH-buffer geintroduceerd wordt even groot is. De totale

offset wordt dan bepaald door de som van de offset die door de
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SH-buffer en de uitgangsbuffer wordt geintroduceerd. am de invloed

van de offset op de beide locksignalen te kunnen onderzoeken is de

constante offset vervangen door Par3. Door nu Par3 bij elke

simulatie met lOOmV op te hogen is onderstaand simulatie resultaat

verkregen.

o \So O)lXl O.

eJ-l.1OOOEOO). Sh..Iac:..(WDO, P.,1-1.2OOEool, PUJ-O_OOOEOOO. 8e~nw.ard~...O.OOOEOOO•
.... I •••CU~-ocu. Shaululft_l0, Aantal ..III,le, ..00409600, Prtnt.r_EPSON_kl, Clrcull_ottaet

figuur 3.3.4. Invloed van offset op het veo stuursignaal.

Bij een offset van 200mV en bij een offset van SOOmV en groter

komt de bovenste loop niet in lock. Om het niet in lock komen van

de bovenste loop bij 200mV te kunnen verklaren moet gekeken worden

naar het gedrag van de early-late tracking loop.

Figuur 3.3.5. laat het regelsignaal afkomstig van de early-late

loop zien. Bij een offset van 200mV is te zien dat het

regelsignaal van de early-late loop niet naar een constante waarde

toe gaat. Wordt de offset nog groter dan vertoont het regelsignaal

niet het gebruikelijke lockgedrag en bij SOOmV is er alleen een

ruis signaal zichtbaar. De werking van de early-late loop is bij

een offset van 200mV en hoger dus zodanig verstoort dat de

remodultie van goede data niet meer verzekerd is. Voor de

SH-buffers en de uitgangs- buffer zou dit betekenen dat als de te

accepteren offset op lOOmV wordt gesteld, dat de offset van elke

buffer afzonderlijk SOmV mag bedragen. Hiermee is niet verklaard
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dat de bovenste loop bij 300mV en 400mV toch in lock komt.

JIrNI.1.oooo8OO'. 51.fat: -0400, ...., 1.1.2100&00 I, 'u2l.o.oooEOOO, .........,••..c.OOOGOOO,
......1.000.-001. 51••lau... IO, A••I.I ...'I.....QOlIION4O, PtI"tar.Ii:PSON_k1. OrcuJl..tt"l

-I

figuur 3.3.5. Invloed van offset op het regelsignaal van de

early-late tracking loop.

Hierbij is nog steeds verondersteld dat de LIMITER in de

early-late loop het vertraagde signaal direkt aangeboden krijgt.

Bij het schrijven van dit verslag is de limiter inmiddels al

gerealiseerd. Het signaal wordt niet direkt maar via een AC

koppeling toegevoerd. Toch wordt hier de eis 'maximale offset

50mV' aangehouden, al is het aIleen maar om de goede werking van

de buffers zelf te kunnen garanderen.

3.3.3. DE INVLOED VAN SAMPLE FOUTEN.

Het valt te verwachten dat het nemen van een sample niet foutloos

zal verlopen. De analoge sample waarde zal als gevolg van ruis en

fasejitter van het stuursignaal voor de schakeltransistoren fouten

vertonen. Het is niet van te voren te voorspellen hoe groot deze

fout zal zijn omdat het ook niet bekend is hoeveel ruis er bij de

ingang van het vertragingselement geintroduceerd wordt en wat de

kwaliteit van het stuursignaal is. Ik heb de sample fout dan ook

geinterpreteerd als een random fout.
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In de functie beschrijving kan de totale fout dan beschreven

worden met amplitudefout*(2*random-l). De functie random genereert

een getal tussen 0 en 1, 2*random-l zal dan een random getal

opleveren tussen -1 en 1. Door de amplitude van de fout met behulp

van Par3 te varieren en de totale fout bij het ana loge sample op

te tellen wordt het volgende simulatie resultaat verkregen .
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figuur 3.3.6. Invloed van sample fouten op het locksignaal.

Naarmate de amlitude van de sample ruis groter wordt, vertoont het

locksignaal ook meer ruis. Bij een maximale amplitude van 400mV en

groter komt de bovenste loop niet meer in lock. Ret locksignaal

bij een ruis amplitude van 300mv is dermate met ruis verstoord dat

er van een goed locksignaal nauwelijks sprake is. Ook het regel

signaal van de early-late tracking loop vertoont dan zoveel

ruispieken (zie figuur 3.3.7) dat ook daar van een goed

locksignaal nauwelijks sprake is. Een sample ruis met een

amplitude van maximaal 200mV kan dan ook als de grens beschouwd

worden die aan de SH-buffers gesteld moet worden.
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figuur 3.3.7. Ret regelsignaal van de early-late loop.

De sample ruis die bij di t model geintroduceerd is, houdt geen

rekening met de amplitude van het signaal zoals dat het

vertragingselement binnenkomt. Doordat het BPSK signaal voor het

vertragingselement nog sterk gefilterd wordt, is de amplitude van

het signaal gezakt tot ongeveer 400mV. Dit zou betekenen dat

wanneer sample ruis met een amplitude van maximaal 200mV te

accepteren is, dat de totale sample fout 50% van de amplitude mag

zijn. Bij het ontwerp van de SH-buffers wordt de maximale sample

fout die op mag treden zonder ruis aan de ingang op 25% van de

amplitude van het ingangssignaal gesteld.
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4.0 HET ONTWERP VAN DE BUFFERS.

4.1. ALGEMENE SAMPLE-HOLD EIGENSCHAPPEN.

27

Bij het toepassen van een sample-hold element moet rekening

gehouden worden met een aantal eigenschappen zoals feedthrough van

schakelpulsen, traagheid van de buffers, niet idealiteiten van de

schakelaars en lekstromen. In de literatuur worden deze

eigenschappen beschreven in termen als apperturetime, switch

settling time, aquisitiontime, droop en strobe feedthrough. In

figuur 4.1. zijn een aantal van deze effekten weergegeven.

figuur 4.1. algemene Sample-Hold Signalen.

Na het geven van het hold commando kan er enige tijd verstrijken

voordat de schakelaar aan de ingang daadwerkelijk wordt geopend .

Dit tij dstip bepaalt dus op welk moment er een sample verwerkt

wordt. Wanneer deze tijd (de apperturetime ) nauwkeurig bekend is,

dan kan door het in tijd naar voren schuiven van het hold-commando

dit effekt voor een belangrijk deel gecompenseerd worden. Het is

vaak echter niet mogelijk om de apperturetime nauwkeurig te

bepalen. Dit effekt werkt dan door in de onnauwkeurigheid van de

sample-waarde.

Na het openen van de schakelaar moet het systeem (in dit geval de

buffer) nog tot rust komen. De tijd die hiervoor nodig is wordt de

switch-settling time genoemd en wordt bepaald door het transient

gedrag van de buffer. Wanneer het systeem eenmaal in rusttoestand

verkeert, dan levert het verschil tussen de eindwaarde van de

uitgangsspanning, en de waarde van de ingangsspanning op het

tijdstip van het hold commando, de uiteindelijke samplefout. Deze
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waarde kan nog veranderen als gedurende de hold periode T
h

een

gedeelte van de lading op de hold capaciteit weg lekt. Dit effekt,

droop genoemd, is met een goed ontwerp van de SH-buffer

grotendeels te voorkomen .

Nadat de ingangsschakelaar weer gesloten wordt zal het enige tijd

duren voordat de buffer het ingangs signaal weer voldoende

nauwkeurig voIgt. De tijd die hiervoor nodig is wordt aquisition

time genoemd. Deze heeft geen invloed op de sample nauwkeurigheid

maar bepaalt weI hoe groot T I minimaal moet zijn.
samp e

In de praktijk worden geen ideale schakelaars gebruikt maar

schakeltransistoren. In geleidende toestand zullen ze door de

eindige 'aan' weerstand in combinatie met de Hold capaciteit een

laagdoorlaat filter vormen. Dit hoeft

nauwkeurigheid geen nadelig gevolg te hebben.

voor de sample

Vin c.
J T

figuur 4.1.2. Sample-Hold eigenschappen

Wanneer de MOST in geleiding is, zal zich in het geleidende kanaal

een lading q bevinden. Bij het openen van de schakeltransistoren

zal deze lading verdeeld worden over de capaciteit C. aan de
~

ingang en de Hold capaciteit Cw Dat gedeelte cSq dat in de

hold-capaciteit verdwijnt zal bijdragen aan een fout in de sample

waarde ter grootte cSV. Di t wegvloeien van de lading in de hold

capaciteit wordt charge injection genoemd. Een veel gebruikte

methode om dit effekt te compenseren is door bij de schakel

transistor, aan de kant van de Hold-capaciteit, een dummy

schakelaar, een transistor met doorverbonden source en drain met

de halve gate lengte, te plaatsen (fig 4.1.3.a). Deze dummy

transistor krijgt op de gate het geinverteerde klok signaal

aangeboden zodat bij het openen van de schakeltransistor de lading
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6q niet in de hold capaciteit vloeit maar wordt opgenomen door de,

op hetzelfde ogenblik sluitende, dummy transistor. Het nadeel

hiervan is, dat het digitale stuurcircuit groter wordt omdat ook

het geinverteerde kloksignaal gegenereerd moet worden.

Een tweede methode om het effekt van charge injection te

compenseren kan toegepast worden als de SH-buffer een symmetrische

ingangstrap heeft (fig 4.1.3.b). De uitgangsspanning zal dan
+ 

geschreven kunnen worden als V -A(V -V), met A~l.
u

Een schakelaar op de niet-inverterende ingang zal bij het openen

een sample fout 6V+ veroorzaken. Door op de inverterende ingang

ook te schakelen zal op deze ingang een sample fout 6V

veroorzaakt worden.

Op de uitgang van de buffer zal dan de spanning
+ + - -

V -A( (V +6V ) - (V - 6V )) verschijnen. De sample fout bedraagt dus
u + -A(6V -6V ). Als met hetzelfde klok signaal geschakeld wordt, de

schakelaars identiek zijn, en de ingang volledig symmetrisch is,

dan zullen de fouten 6V+ en 6V- nagenoeg gelijk zijn, zodat de

totale fout op de uitgang A(6V+-6V-)~O. Bij deze compensatie

methode is geen geinverteerd kloksignaal nodig. WeI kan deze

methode aIleen toegepast worden als gebruik gemaakt wordt van een

buffer met zowel een inverterende als niet-inverterende ingang.

a.

~_ a:~

(a)

figuur 4.1.3.a

Compensatie methode

met dummy transistor.

a.

p
(b)

figuur 4.1.3.b

Compensatie methode met

symmetrische 1ngangstrap.
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4.2. RET ONTWERP VAN DE BUFFERS.
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De Sample-Hold buffer moet naast goede sample eigenschappen ook in

staat zijn om een redelijke capacitieve belasting te sturen. Deze

belasting zal bestaan uit de uitgangsbuffer, de source-bulk

capaciteiten van de andere schakeltransistoren en de parasitaire

capaciteiten van de bedrading. De source-bulk capaciteiten van de

schakeltransistoren zullen in de orde grootte van O.OlpF liggen en

de gate-bulk capaciteit van de ingangs transistor ligt in de orde

grootte van 0.05pF. Als er van uit gegaan wordt dat de

vertragingslijn uit minstens 12 elementen bestaat dan zal de

totale capaciteit minimaal 0.16pF bedragen. Samen met de bedrading

zal deze capaciteit al gauw in de buurt van 0.5pF komen.

De buffer moet dus opgebouwd worden uit een ingangstrap en een

uitgangstrap. De ingangstrap kan uit een verschiltrap opgebouwd

worden zodat voor de schakelpuls compensatie voor methode 2

gekozen kan worden. De uitgangstrap moet belast kunnen worden met

een capaciteit van minimaal 0.5pF. Omdat debelasting van de

uitgangsbuffer veel groter zal zijn dan de belasting van de

SH-buffers, kan in principe de SH-buffer ook gebruikt worden als

uitgangsbuffer.

Voor de te ontwerpen buffers zijn nu een aantal voorwaarden

afgeleid waar bij het ontwerp rekening mee gehouden moet worden om

het vertragings element naar behoren te kunnen laten werken.

Hieronder zijn ze in het kort nog eens op een rijtje gezet.

l)Frequentie's tIm 5MHz kunnen verwerken.

2)Sample tijd maximaal 104nsec.

3)Offset < 50mV

4)Samplefout < 20% van de amplitude v.h. ingangssignaal

5)capacitieve belasting 0.5pF

Deze eisen hebben geleid tot het ontwerp van een tweetal buffers.

Het eerste ontwerp voldeed niet omdat bij dit ontwerp de kans op

een te grote offset groot is. Voor de volledigheid zal ik dit

onwerp toch bespreken in paragraaf 4.2.1. In paragraaf 4.2.2.
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wordt het uiteindelijke ontwerp behandeld.

4.2.1. SYKMETRISCHE BUFFER MET ENHANCEMENT LOADS.
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In figuur 4.2.1. is het eerste Ontwerp van de buffer gegeven. Deze

buffer bestaat uit een verschiltrap (Ml tim MS), een levelshifter

(M7 en M6), een Dual input Single output Converter (M8 en M9), en

een source follower als uitgangstrap (M10 en Mll).

VIM

+5V

Vuit

-5V

Vbias

figuur 4.2.1. De symmetrische buffer.

In de verschiltrap is voor enhancement loads gekozen omdat de

vereiste versterking klein is. Vbias zorgt voor de

gelijkstroominstelling van de schakeling. Deze spanning kan door

een spanningsbron geleverd worden maar ook door een "Common-mode"

trap, waarmee common-mode tegenkoppeling wordt verkregen. Het

voordeel van dit laatste is dat hiermee veranderingen in de offset

t. g. v. afwijkingen in de drempelspanningen van de transistoren

worden verkleind.

Ten gevolge van kwadratische karakteristieken van de enhancement

loads en de stuurtransistoren, zal de spanning op de source van

deze loads naast de grondharmonische ook kwadratische en hogere

machts termen bevatten. In de verschilterm v s3 -vs4 vallen de

kwadratische termen echter voor een belangrijk deel tegen elkaar

weg, zodat de verschilspanning v
s3

-v
s4

bij benadering lineair van

v. afhangt. In figuur 4.2.2. zijn de source spanningen als functie
1

van de ingangsspanning gegeven. Hierin is duidelijk de

kwadratische afhankelijkheid te herkennen.
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figuur 4.2.2. De source spanningen vs3 (Vin) en vs4 (Vin).

Figuur 4.2.3. laat de verschilspanning v
s3

-v
s4

als functie van de

ingangsspanning zien. Tot een amplitude van 2 volt is de

verschilspanning vrijwel lineair afhankelijk van de

ingangsspanning.
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figuur 4.2.3. vs3 -vs4 als functie van Vin.

Voor een overdracht met weinig vervorming, moeten de spanningen

v
s3

en v
s4

dus zo nauwkeurig mogelijk van elkaar worden

afgetrokken. Hiervoor worden de transistoren M6 tim M9 gebruikt.De

signaal spanning v
s4

wordt via een levelshifter naar een lager DC

niveau gebracht. Voor kleine signalen verzwakt deze levelshifter

(M6 en M7) het signaal met een faktor :
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4.1)

De 'Dual input Single output Convertor' (DSC), M8 en M9 heeft als

overdracht:

g v - g vm9 g9 m8 g8
................ (4.2)

Waarin v
g9

= v
s3

en v
g8

- A
l
v s4 ' De DSC met levelshifter levert

aan de uitgang het exacte verschilsignaal v 3-v 4 als geldtgs gs
dat

De source follower is zodanig gedimensioneerd dat door deze trap

een stroom van ongeveer 40~A loopt. Dit moet voldoende zijn om een

capacitieve belasting van O.5pF snel genoeg te kunnen sturen. Voeg

je bij 4.3. de overdracht van de source-follower, dan komt hiermee

de versterking van de totale trap op:

A
tot

~l ~ ~l

(gmb3+gds3+gdsl) gm9+gds9+gmb9+gds8 gmll+gdsll+gmbll+gdslO

Bovenstaande relaties gelden overigens aIleen voor kleine

signalen.

Het circuit is met SPICE gesimuleerd. Hierbij zijn de volgende

afmetingen voor de transistoren gebruikt:
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nr. Type W [j.'m] L [j.'m]

M1 ENH 6 9
M2 ENH 6 9
M3 ENH 8 14
M4 ENH 8 14
M5 ENH 12 17
M6 ENH 12 48
M7 ENH 7 32
M8 ENH 6 30
M9 DEP 6 40
M10 DEP 6 17
M11 DEP 6 11
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Tabe1 4.2.4. Afmet1ngen van de trans1storen.

Bij de simu1atie's is in eerste

instantie de spanning Vbias verzorgt

door een apparte spanningsbron .Deze

1everde een spanning van 2.708V. Dit

Ontwerp wordt in [8] beschreven.

Hiernaast is het circuit weergegeven

transistoren.

8/6

............- .. Vbias

f1g.4.2.5.

met de afmetingen van de

Uit de operating point informatie van SPICE zijn de klein signaa1

parameters gehaa1d (zie tabe1 4.2.6.). Hieruit b1ijkt dat aan de

gelijkheid 4.3. goed is vo1daan. Het linkerlid is gelijk aan

15.3*106 en het rechter1id is ge1ijk aan 15.27*106 . Aan de

harmonische vervorming van het signaa1 na de DSC is te zien dat

deze trap goed werkt. De spanningen vs3 en vs4 hebben. bij een

ingangssignaa1 met frequentie 4MHz en een amplitude van IV, een

vervorming van respectieve1ijk 9.4% en 7.9%. De uitgangsspanning

na de DSC heeft bij deze1fde frequentie en amplitude een

vervorming van 1.25% .



Hoofdstuk 4 REALISATIE VAN DE BUFFERS. 35

gm gds gmb
M1 42.0 1. 61 6.16
M6 16.6 0.187 2.80
M7 16.1 0.193 2.29
M8 17.8 0.372 3.61
M9 15.3 0.304 2.24
M10 29.7 1.0 6.04
Mll 42.0 1. 78 5.78

Tabel 4.2.6. De klein signaal parameters.

De tota1e versterking van de buffer komt hiermee vo1gens 4.4. op

-2.1dB. de SPICE simu1atie's zelf voorspe11en een iets grotere

demping (-2.4dB zie fig. 4.2.7.). Dit komt doordat de gebruikte

formu1es benaderingen zijn. Deze demping kan in principe nog

gecompenseerd worden door de verschi1trap van de uitgangsbuffer

iets meer te 1aten versterken. Figuur 4.2.7. geeft de AC

overdracht van de buffer weer. Het -3dB punt van de

uitgangsspanning V(60) 1igt bij 11MHz. Dit is ruim vo1doende om

aan de eis 'bandbreedte>5MHz' te vo1doen .

.. SYM8OPT ..

I
I
I
I
I
I
I

------~
1001II

lilt_ITt. rvI: 07l2SlFJIJ 11: 01: 03
O.Od t',-----+---......==:::::t:~-=:.::::.:

I,
I·I,·I•I

-1oo.o.H-,
I,
I
I
I
I
I, -

-180.Od+-~---------------~-----------------~-----------------~----------• VP 1601 • VP (33. 31
:::+----~-----~--~--~~----~-----~--~--~~----~-----~---~-~~----~-----~---:-~~

, " (333) :
I I: a:
, I

• I
• I, I

-10.0t t,
•••,
I
I,

-2D.0+-----------------~-----------------~-----------------~---------10Kh 100Kh 1.011'I 1011'I
• VDB 1601 • VDB (33. 31

figuur 4.2.7. AC gedrag, V(60)-Vu ' V(33,3)- Vs3 -Vs4 '

Om het sample gedrag van de buffer te bestuderen zijn twee

dezelfde buffers tege1ijkertijd gesimu1eerd. Beide buffers krijgen
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het ingangssignaal via schakeltransistoren toegevoerd. Bij de

eerste buffer wordt de gate van de schakeltransistor aan de

positieve voedingsspanning gelegd en bij de tweede buffer wordt de

gate van de schakeltransistor gestuurd door een pulsebron. De

breedte van de pulsen die deze bron afgeeft bedragen 100nsec

(inclusief stijg- en daaltijd). De stijg- en daaltijden van deze

pulsen zijn op lSnsec gesteld. Veel kortere stijg- en daaltijden

zullen door het digitale stuurcircuit niet gerealiseerd kunnen

worden.

De pulsbron schakelt tussen de positieve voedingsspanning en de

laagste potentiaal. Door nu de ui tgang van beide buffers met

elkaar te vergelijken, kan de samplefout bepaald worden. Hiertoe

wordt de waarde van de uitgangsspanning van de niet-geschakelde

buffer op het tijdstip dat de klokpuls de laagste potentiaal

bereikt heeft (t 1)' met de waarde van de sample spanning
samp e

wanneer deze zijn eindwaarde bereikt heeft vergeleken. Het moment

waarop de schakeltransistor opent zal bepaald worden door het

verschil tussen de ingangsspanning Vi en de schakelspanning V
klok

'

Wanneer Vklok-Vi kleiner dan de drempelspanning wordt, dan zal de

schakeltransistor niet meer geleiden. Dit bepaalt het moment

waarop het sample genomen wordt. Uit de SPICE simulatie's blijkt

dat de uitgangsspanning van de geschakelde buffer na het openen

van de schakelaar doorschiet. Dat wil zeggen, de sample spanning

verandert na het openen van de schakelaar afhankelijk van de

waarde van dV. /dt (zie fig.4.2.8.). Als op een top geschakeld
1n

wordt (dVin/dt = 0), dan blijft de sample spanning vrijwel

constant en als op een nuldoorgang geschakeld wordt (dV. /dt
1n

maximaal), schiet de samplewaarde met een kleine waarde in de

richting van dV. /dt door. Omdat het moment waarop de schakelaar
1n

opent ten opzicht van t 1 in de tijd naar voren geschoven is,
samp e

heeft dit doorschiet effekt eerder een gunstige dan een nadelige

invloed. De sample onnauwkeurigheid die hierdoor ontstaat, blijkt

afhankelijk te zijn van de amplitude van het ingangssignaal. De

maximale samplefout bedraagt 10% van de amplitude van dit

ingangssignaal.
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figuur 4.2.8. Geschakelde en niet-geschakelde uitgangs

spanning van de SH-buffer.

De invloed van feedthrough van schakelpulsen blijkt minimaal te

zijn bij deze buffer. Figuur 4.2.9. laat het uitgangssignaal van

beide buffers zien, als het ingangssignaal nul is, maar wel

geschakeld wordt. De feedthrough bedraagt hier minder dan 2mV .

.. .
.. -.

..... '.Hi ..... 1I,Iii ii.

figuur 4.2.9. Feedthrough van schakelpulsen.

Bij de eisen voor de buffers is gesteld dat de offset maximaal

50mV mag bedragen. Bij de nu volgende beschouwingen wordt

aangenomen dat de offset hoofdzakelijk bepaald wordt door de

waarden van de drempelspanningen in het gerealiseerde circuit. Het

circuit wordt in principe zodanig ontworpen dat de offset nul is

wanneer de drempelspanningen de nominale waarden hebben.
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Afwijkingen in deze waarden zullen een verandering in de

uitgangsspanning, offset, tot gevolg hebben. Om nu de

afhankelijkheid van het uitgangssignaal van de drempe1spanningen

na te gaan, heb ik een DC analyse uitgevoerd waarbij de

drempelspanningen gevarieerd worden volgens:

-2.60 ~ V
Td

~ -2.40 en 0.50 ~ V ~ 0.60 .
te

De DC analyse is uitgevoerd voor de uitgangsbuffer (dezelfde

uitvoering als de SH-buffer aIleen een iets grotere versterking in

de verschiltrap), waarbij de bias spanning voor de enhancement

stroombronnen niet door de stabiele spanningsbron (fig 4.2.5.)

geleverd werd maar door een Common Mode trap (bij lage V). Het

resultaat is in figuur 4.2.10.weergegeven .

'~1
uv+

------
... IV 1-----------------_+_--.--------------.:.----~------------~-----------------1

-2.&,:J~11601 -2.55V -2.5lIV -2.45V -2.~V

... SYMCOII.CIR ...
lIIt./lI. run: DB/II/88 11: 23: II r_.turo: 27.0

5.~ t --- --------- ------+------------------+-----------------+------------------t
: :, ,, ,
: I
: I

5.IV· ---,-----·--------·-------:--:-------.-1

1BBmV '

I
VTTl

figuur 4.2,10. Afhanke1ijkheid Vu t.g.v. variaties in Vtd en Vte

De Common-mode trap stabiliseert de gelijkspanningsinstelling. Er

is echter aIleen een common-mode signaal bij de verschiltrap

beschikbaar. In de DSC bestaat geen mogelijkheid common-mode

tegenkoppeling zonder aantasting van het signaal toe te passen.

Het DC niveau van V zal t.g.v. de variatie's in de
u

drempelspanningen overal binnen het in figuur 4.2.10. aangegeven

trapezium liggen. Het uitgangsniveau kan dus, t.g.v. de offset,

(188+84)/2=136mV afwijken van de ingestelde waarde hetgeen

onacceptabel veel is. Daarom is gezocht naar een andere oplossing.

Een tweede buffer met een beter DC gedrag wordt in de volgende
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paragraaf besproken.

4.2.2. TERUGGEKOPPELDE BUFFER MET SCHAKELPULS COHPENSATIE.
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In figuur 4.2.11 is het schema getekend van een alternatieve

buffer. De schakeling is opgebouwd uit twee gelijke

verschiltrappen die d.m. v. een gezamenlijke load transistor met

elkaar verbonden zijn. De schake ling heeft dus twee inverterende

ingangen. Hierdoor is het mogelijk zowel schakelpuls compensatie

als signaal tegenkoppeling toe te passen. De linker verschiltrap

vormt met de levelshifter de eigenlijke teruggekoppelde

verschilversterker. De rechter verschiltrap wordt gebruikt om de

invloed van de schakelpulsen op de niet- inverterende ingang te

elimineren.

-----,------,---------,-----'""T- + 5V

KlO

Vbias
___....;Kl:::::..l-J- Kl_ 2 --'- IiD._S----''--- 5V

figuur 4.2.11. Tweede ontwerp Buffer.

De verschiltrap is opgebouwd uit twee stuurtransistoren, Ml en M2,

en twee in cascode geschakelde depletions. Omdat maar een uitgang

van de verschiltrap gebruikt wordt, is er ook maar een load

transistor nodig. Als de schakeling goed is gedimensioneerd, dan

bevinden de transistoren Ml, M2, M6 en M7 zich in hetzelfde

instelpunt. Onder deze voorwaarde geldt dat gm1 z Sm2 z ~6 z gm7

z gm' Voor de signaal stromen iI' i
2

en i 3 kunnen nu ( mits ze

klein zijn ), de volgende relatie's worden opgeste1d.
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gm
i = -(v -v )1 2 1 u

..................................... (4.5)

i =
3

.................................... (4.7)

Voor vx ge1dt nu: Vx - -i2ZS '" (4.8)

-1
met ZS-(gmbS+gdsS) de impedantie van de load transistor.

Nu ge1dt dat vu= Q Vx met Q - gm10/(gm10+gmb10+gds10+gds13 ) samen

met (4.8) en (4.6) 1evert dit de vo1gende verge1ijking op:

waaruit voIgt dat:

In de praktijk za1

groter is, za1 A

v u

Q =:

ook

1 zijn . Naarmate de versterking ~~ZS

dichter bij 1 komen te 1iggen. In

onderstaande tabe1 zijn de afmetingen van de transistoren

opgenomen.

Nr TYPE \J [~m] L [~m]

M1 ENH 12 6
M2 ENH 12 6
M3 DEP 6 6
M4 DEP 6 6
MS DEP 8 20
M6 ENH 12 6
M7 ENH 12 6
M8 DEP 6 6
M9 DEP 6 6
M10 ENH SO 6
Mll ENH 12 39
M12 ENH 12 39
M13 ENH 12 22

Tabe1 4.2.12. Afmetingen gebruikte transistoren.

De buffer wordt direkt op een van de inverterende ingang
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teruggekoppeld. Dit kan tot instabiliteiten leiden. Om een indruk

te krijgen van de stabiliteit van deze buffer bij terugkoppeling

wordt m. b. v. SPICE eerst de open loop overdracht van de buffer

bekeken. Figuur 4.2.13. laat de open-loop overdracht IH(jw)1 en

het Arg(H(jw)) van de buffer zien wanneer de niet- inverterende

ingang aan aarde en niet aan V is aangesloten. De grafiek geeft
u

de overdracht van zowel de onbelaste buffer als de buffer belast

met 0.5pF weer. De -3dB bandbreedte blijkt 6.3KHz te bedragen en

de Unity Gain Bandbreedte is gelijk aan 35.5KHz. De fase

verschuiving bij 35.5KHz is gelijk aan -137.7 graden. De fasemarge

bedraagt onbelast dus 42.3 graden. Als de buffer met 0.5pF wordt

belast, dan ligt de U.G.B.W. bij 30KHz waar een fasedraaing va 160

graden optreedt. Hier bedraagt de fasemarge dus nog maar 20

graden. Een nog zwaardere belasting zou de buffer bij

terugkoppeling direkt kunnen laten oscilleren. Om dit te voorkomen

moet de fase-draaing bij U.G.B.W. verkleind worden. Hiervoor moet

eerst bekeken worden hoe de overdracht van de Buffer eruitziet en

met name waar de polen en eventuele nulpunten liggen.
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DatI/H. run: 08/11/~f~ IIIFER niet gecompenseerd rl""erlture: 27.0·~1----·-----------------.---------------1

~'1 .,
-180.0.,+------ ---------- --+------- ---..------~-----------------_+--------- --- --~

.YP (.) .YP 110.1
20. 0r----------------....-----------------....-----------------....-----------------1

o.ot t
: v(104) I

-20.0+-----------------..... -- ~ -- ------------00+------------------+----------------
101<11 1001<I1 1. 0111 10111 i_

• VIllI.) • VIIlI10.1

figuur 4.2.13. Open-loop overdracht IH(w)1 en Arg(H(w».

Een eerste tijdconstante wordt gevormd door de impedantie van MS

en de capacitieve be1asting aan de source en in dit geva1 ook de

gate van deze transistor. Vo1gens de Operating-point informatie

die SPICE geeft, bedraagt de. admitantie van MS

GS gmbS+gdsS 3.285*10-
6

. De capacitieve be1asting wordt

gevormd door zowe1 de capaciteiten aan de drain van M4 en M8, de

gate van M10 a1s aan de source en gate van MS.

In Tabe1 4.2.14 zijn deze capaciteiten opgenomen

C
bd Cbs C C C aQG aQG

-- -+-=:-
gso gbo gdo aV

gb
aV

sb

M4 0.772 0.812 0.222 0.158 0.222 0.247

MS 0.780 0.902 0.296 0.711 0.296 1.130

M8 0.772 0.812 0.222 0.158 0.222 0.247

M10 1.01 1.40 1. 850 1.580 1.850 0.890

Tabe1 4.2.14. Parasitaire capaciteiten in O.OlpF.

De tota1e capaciteit aan de source van MS komt hiermee op

7.5*10 -14. Di t 1evert dus een pool bij een frequentie van 7MHz.

Deze pool is vrijwe1 ge1ijk aan de frequentie van het -3dB punt.

Aangenomen mag worden dat dit de dominante pool is. De fase marge

kan nu vergroot worden door deze tijdconstante te vergroten door
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een extra capaciteit tussen de source van M5 en aarde aan te

brengen. Hierdoor neemt de overdracht IA(w)1 al bij lagere

frequentie's af en zal de U.G.B.W. dalen (fasemarge neemt toe).

Door nu een capaciteit van O.lpF tussen source en aarde te

plaatsen, wordt de -3dB bandbreedte teruggebracht naar 3MHz. De

U.G.B.W. komt nu bij l7.8MHz te liggen en de fasemarge is met

belaste uitgang 53.9 graden. In figuur 4.2.15. is de nieuwe

overdracht van de buffer weergegeven berekend m.b.v. SPICE.
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figuur 4.2.15 gecompenseerde A(w) vo1gens SPICE.

De gecompenseerde teruggekoppelde buffer is met SPICE gesimuleerd.

De -3dB bandbreedte komt nu onbelast bij 26MHz te liggen en belast

bij 2l.1MHz. Dit is ruim voldoende om aan eis 1) te voldoen.

zonderV
u
werden de

Met behulr van een DC analyse is de offset van de uitgangs

spanning V t.g.v. afwijkingen in de drempelspanningen bekeken.
u

Bij deze buffer bleek de maximale variatie van

Common-Mode terugkoppeling 234mV te bedragen. Hierbij

drempelspanningen gevarieerd volgens:

O.5V ~ V
te

~ O.6V en -2.4V ~ V
td

~ -2.6V

Hierbij veroorzaakte de afwijking in V een offset van 60mV en de
te

afwijking in V
td

een offset van maximaal l74mV. Nadat een

Common-Mode trap aan de schakeling was toegevoegd, bleek de

maximale offset t.g.v. afwijkingen in V en V d teruggebracht te
te t
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zijn tot respectievelijk 19mV en 38mV. Figuur 4.2.16. geeft de

trapezoide weer waarbinnen de DC instelling van V blijft als de
u

drempelspanningen maximaal gevarieerd worden.

Dlt./TI. ""'" ;m,.~~~ IU'FCR, lIEl TBUl8EI<PPELD . ";...turl: V.O
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i
~·9IVt,

]q6mV :

U7Vt .
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VTO

figuur 4.2.16. Variatie van V . t.g.v. drift in V d en V .
u t te

De offsetdrift blij ft dus ruim binnen de marge die in eis 3)

gesteld is.

Om het transient gedrag van de buffer te kunnen beoordelen, zijn

twee buffers parallel geschakeld op dezelfde manier als in

paragraaf 4.2.1. is beschreven. De uitgang van de eerste (niet

geschakelde) buffer (V
ul

)' kan dan met de uitgang van de tweede

(wel geschakelde) buffer (V
u2

) vergeleken worden zodat een

uitspraak gedaan kan worden over de sample nauwkeurigheid, de

switch- settling time, apperture time en aquisition time. Figuur

4.2.17. laat de uitgang van beide buffers zien bij een

ingangssignaal van 3MHz en een amplitude van 1.aV.
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figuur 4.2.17. Uitgangsspanning Vu1 en Vu2 '

De schakelfeedthrough bedroeg bij deze buffer 6.5mV en de

harmonische vervorming bedraagt 0.714%. De pulse bron die de

tweede buffer aanstuurt, is hoog van 0 tot l70ns en is laag van

l85ns tot 330ns. De stij g- en daaltijd van de puIs bedraagt dus

l5ns. De sample nauwkeurigheid is bepaald door op het tij dstip

t
l
=l85ns de waarde van de uitgangsspanning V

ul
te vergelijken met

de analoge sample waarde V
u2

tijdens de periode dat V
u2

stabiel

is. Di t is gedaan bij verschillende amplitude's van het

ingangssignaal. Net zoals bij de vorige buffer het geval was,

bleek ook hier de uitgangsspanning na het openen van de

schakelmost door te schieten. Omdat ik de waarde van V
u1

pas op t
l

vergelijk met het analoge sample, wordt door dit doorschieten de

sample onnauwkeurigheid kleiner. Bij amplitude's van 250mV en

groter bleek de op deze manier bepaalde sample onnauwkeurigheid

maximaal 3.5% te bedragen. Bij een ampli tude van 100mV neemt de

onnauwkeurigheid toe tot 5.5% omdat dan de feedthrough van de

schakelpulsen mee gaat tellen. Hieronder is een overzicht gegeven

van de karakteristieke parameters van de Sample-Hold buffer.

apperturetime :::< 6.5ns

switch-settlingtime :::< l7.5ns

aquisitiontime :::< 29.8ns

De waarde van de 'droop' heb ik niet kunnen vaststellen. Zelfs
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wanneer ik voor een periode van l~sec het analoge sample

vasthield, kon ik geen spannings verlies constateren. De door

parasitaire condensatoren veroorzaakte lekstroom is kennelijk zo

klein, dat met droop geen rekening gehouden behoeft te worden.

De aquisitiontime bepaalt het maximaal aantal buffers dat in het

vertragingselement opgenomen kan worden. De aquisiontime plus de

stijg en daaltijd van de schakelpuls geven de minimale tijd die de

buffer met schuifregister nodig hebben om een sample te nemen.

Deze waarde bedraagt dus 29. 8ns + 2*15ns - 59. 8ns. De totale

vertragingstijd bedroeg 1250ns. Het maximale aantal elementen dat

in het vertragingselement opgenomen kan worden komt daarmee op

1250/59.8 - 20,9 is afgerond 20 elementen.

4.2.3. KEUZE VAN DE BUFFER.

Er z1Jn nu twee buffers besproken die in principe beide zowel als

SH-buffer en als uitgangs buffer gebruikt kunnen worden. In tabel

4.2.18. heb ik naast elkaar de specificatie' s van beide buffers

geplaatst.

Symmetrische Buffer Direkt terug-
met enhancement loads gekoppelde Buffer.

-3 dB 11 MHz 21.1 MHz

Offsetdrift 151 mV 28.5 mV

Samplefout 10 % 5.5 %

Harm.disto 1. 25 % 0.714 %

Feedthrough 2 mV 6.5 mV

Tabe1 4.2.17. Specificatie's Buffers.

De specificatie's laten duidelijk zien, dat de direkt

teruggekoppelde Buffer op een groot aantal punten beter is dan de

Symmetrische Buffer met enhancement loads. Alleen op het punt van

schakelfeedthrough heeft de laatste buffer voordelen.

Mijn voorkeur gaat naar de direkt teruggekoppelde buffer uit. De

specificatie's ervan voldoen goed en de verwachting is dat de

buffer in de schakeling goed zal functioneren. Het complete schema

en een layout van deze buffer is in bijlage VI gegeven.
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4.3. INPASSING IN RET SYSTEEH.

Nu de specificaties van de SH-buffer en de uitgangsbuffer bekend

zijn, kan met het simulatie programme 'tonsim het complete

systeem met daarin het niet-ideale vertragingselement inclusief de

niet-ideale overdracht van de buffers gesimuleerd worden. Hiervoor

is in de functie beschrijving van het vertragingselement de offset

op 30mV gesteld. De versterking van de buffer en de sample fout

zijn verdisconteerd door de vermenigvuldiging van de sample waarde

met 0.78*Vin+0.05*(2*random-l) Hierin komt de waarde 0.78

overeen met de versterking van de buffer ( 0.88 ) in het kwadraat.

Onder de samplefout versta ik de fout die veroorzaakt wordt door

het doorschieten van de uitgangsspanning, deze is evenredig met de

amplitude van het ingangssignaal, met daarbij opgeteld de

klokfeedthrough (een constante waarde ). Voor de totale samplefout

is hier een iets grotere marge genomen. De term 0.05*(2*random-l)

komt overeen met een random sample fout van maximaal 10%

genormeerd naar de amplitude van het ingangssignaal voor het

vertragingselement.

Het laagdoorlaat karakter van de buffer is verdisconteerd door in

de circuitbeschrijving zowel voor als na het vertragingselement

laagdoorlaatfilters op te nemen. Het vertragingselement is uit 12

elementen opgebouwd. De signaal-ruis verhouding werd gevarieerd

van -20dB tot +5dB. Wanneer het regelsignaal van de veo in de

bovenste loop de waarde 1 aanneemt, dan is deze loop in lock.

Figuur 4.3.1. laat zien dat bij -lOdB de bovenste lus al in lock

komt. Het locksignaal zelf lijkt in ruis verzonken te zijn maar

varieert rond een constante waarde.
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figuur 4.3.1. Ret lock signaal van de bovenste loop, bij

signaal-ruis verhoudingen van -20dB tot +SdB.
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Figuur 4.3.2. Ret Early-late stuursignaal bij signaal-ruis

verhoudingen van -20 tot +SdB.

Figuur 4.3.2. laat het regelsignaal van de early-late trackingloop
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zien. Dit signaal moet in lock de waarde 0 aannemen. Ook dit

regelsignaal komt al vanaf -lOdB in lock. Zowel het locksignaal

van de bovenste loop als het early-late regelsignaal zijn

behoorlijk door ruis verstoort. Om een indruk te krijgen of dit

invloed heeft op de kwaliteit van de geremoduleerde data, is het

oorspronkelijke data signaal m(t) 1. 2SJ.'sec. vertraagd en
A

afgetrokken van het geremoduleerde datasignaal m(t). Het resultaat

is in figuur 4.3.3. weergegeven. Hierin zijn de bitfase- en

bit-fouten van het geremoduleerde signaal te zien. Bij -20dB en

-lSdB komt het systeem niet in lock en worden er geen goede data

geremoduleerd. Bij een signaal-ruis verhouding van -lOdB en hoger

komt het systeem wel in lock en worden er wel goede data

geremoduleerd. De lijnen die te zien zijn kunnen deels veroorzaakt

worden door bitfase-fouten en deels door bitfouten. Beide zijn

nauwelijks van elkaar te onderscheiden. Door het uitvergroten van

een deel van de tij das, kan geen beter inzicht hierin worden

verkregen, omdat het aantal opgeslagen punten (1024) precies

overeen komt met het aantal verzonden bits. Simulatie's over een

kortere periode laten zien dat de pieken hoofdzakelijk veroorzaakt

worden door bitfasefouten. (zie ook paragraaf 3.3.1.).

: t '\o-l
" ,~-l

:,.,"1 J

,':'. i
!l' ",e 1
. D ~M1...,;.HIl j

II II

III

figuur 4.3.3. Bit en bitfase fouten bij (SIN) van -20 tot+5dB

Wanneer een ideaal vertragingselement wordt gebruikt, dan komt het

systeem al bij -lSdB in lock. Dit suggereert dat bij het gebruik
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van het ontworpen vertragingselement maximaal 5dB meer

signaalvermogen aan de ingang nodig is om in lock te komen dan bij

gebruik van een ideaal vertragingselement. Om na te gaan met

hoeveel elementen het systeem ook bij een signaal-ruis verhouding

van -15dB in lock komt, is bij deze signaal-ruis verhouding het

aantal elementen van 12 tot 20 gevarieerd waarbij het aantal

elementen steeds met 2 is opgehoogd. Pas bij het gebruik van 20

elementen komt het systeem weer in lock (zie figuur 4.3.4.). Dit

is net het maximum aantal toegestane elementen dat met het gebruik

van de ontworpen buffer gerealiseerd kan worden. Om de grens beter

te bepalen is met 19 elementen dezelfde simulatie herhaald. Bij

-15dB komt het systeem dan ook in lock. Er is dus een kleine marge

over waarbinnen de ontworpen buffer gebruikt kan worden .
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figuur 4.3.4. Ret lockgedrag van het systeem bij het gebruik van

18 en 20 elementen. ( (S/N)--15dB ). a) locksignaal bovenste loop,

b) regelsignaal van de early-late loop, c) Bit- en bitfase fouten.

De Bitfoutenkans van de demodulator zou volgens [1] bij dalende

signaal-ruis verhouding belangrijk moeten toenemen. Bij mijn

simulatie's heb ik dit niet kunnen constateren. Als de bitfouten
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kans toeneemt, dan moet ook het aanta1 bitfase fouten toenemen.

Figuur 4.3.3. zou dan bij stijgende (SIN) verhouding duidelijk

meer Bitfase/Bit fouten moe ten vertonen. Dit b1ijkt niet uit deze

en ook andere simu1atie's die zijn uitgevoerd. Naar de werke1ijke

bitfoutenkans bij het gebruik van dit vertragingse1ement, moet nog

nader onderzoek worden gedaan.
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Er is nu een Sample-Hold buffer ontworpen die, mits door goede

schakelsignalen aangestuurd, gebruikt kan worden als bouwelement

voor de in hoofdstuk 2 beschreven vertragingslijn. De wijze waarop

deze schakelsignalen gerealiseerd kunnen worden, alsmede de

relatie tussen het benodigde kloksignaal en de systeemklok (3MHz) ,

worden in dit hoofdstuk beschreven.

5.1. HET SCHUIFREGISTER HET DYNAKISCHE FLIPFLOPS.

In hoofdstuk 2 is beschreven hoe de gekozen realisatie voor de

vertragingslijn opgebouwd is. Bij deze realisatie moesten de

SH-buffers een voor een aangestuurd worden door een hoge puls met

een breedte van lOOns. Bij de SPICE simulatie's van de buffers is

er van uitgegaan dat deze puls stijg- en daaltijden van l5ns zal

hebben. De aansturing van deze buffers blijkt goed met een

schuifregister gerealiseerd te kunnen worden. Dit schuifregister

zal voornamenlijk aan drie criteria moeten voldoen.

l)Slechts een uitgang mag een logische '1' afgeven

2)De stijg en daaltijden mogen maximaal l5ns zijn

3)Het schuifregister moet cyclisch zijn.

Het schuifregister kan opgebouwd worden uit logische cellen die,

gezien de korte schakeltijden, dynamisch mogen zijn. De logische

cel die ik gekozen heb is in figuur 5.1.1. afgebeeld. De logische

cel gedraagt zich als een fliflop en zal in het vervolg als

zodanig aangeduid worden.

r--------.., r--------..,
: T/2 : T/2: :

~
t • • •

Vu~
I I I I
I I I I
I I I

I' '1 I
T

L __ Master _.J L - _ Slave _.J

figuur 5.1.1. De dynamische master slave flipflop.
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De flipflop is van het 'Master-Slave' type. ~l en ~2 z~Jn niet

overlappende klok signalen. Als ~l hoog is, dan wordt de data aan

de ingang in de master geklokt. Op de gate's van de enhancements

mogen parasitaire capaciteiten naar de bulk gedacht worden die de

logische informatie vasthouden totdat nieuwe data in de master

geklokt wordt. Zo gauw ~2 hoog wordt, neemt de slave de informatie

van de master over. De informatie blijft in de slave staan totdat

tij dens een nieuwe klokperiode van ~2 nieuwe informatie ui t de

master ingelezen wordt. Gedurende '~l hoog' zal de uitgang van de

slave belast worden door de ingang van een volgende flipflop. Deze

flipflop kan gedurende ~l de logische inhoud van de slave

uitlezen. Dit kan tot een tijdelijk afname van de uitgangsspanning

V leiden als de slave een logische ' I' en de ingang van de
u

volgende flipflop een logische '0' bevat. Bijna de volledige

voedingsspanning staat dan over de schakeltransistor. M8 zal dan

niet in staat zijn om de stroompiek die dan door de

schakeltransistor loopt op te vangen zonder dat de

uitgangsspanning afneemt. Deze afname van de uitgangsspanning kan

beperkt worden door de stroom door de schakeltransistor tij dens

het sluiten te begrenzen. Hiervoor moet de gate lengte vergroot

worden zodat de 'aan' weerstand van de schakelaar toeneemt. Ik heb

voor de afmetingen van de schakeltransistor voor een waarde 6/40

gekozen. De SPICE simulatie's laten zien dat de uitgangsspanning

V dan niet beneden 8V komt.
u

Het ingangssignaal van de buffers varieert tussen de 4 en 6V.

Tijdens de spanningsval van de flipflop naar 8 volt, zal de

gate-source spanning van de schakeltransistor dus minimaal 2V

bedragen zodat deze altijd in geleiding blijft.

Uit het bovenstaande blijkt dat de uitgang van de 'Slave'

gedurende een hele periode T valid blijft. Wanneer de 'Slave' als

uitgang wordt gebruikt, dan zal per SH-buffer met precies een

flipflop kunnen worden volstaan.
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In figuur 5.2.1. is een uitvoering van het het schuifregister met

twee flipflops weergegeven. Om ervoor te zorgen dat er maar een

logische 'I' door het schuifregister loopt, is er een reset ingang

toe- gevoegd. Wanneer reset hoog wordt, dan wordt van elke flip

flop zowel de master als de slave in een van tevoren

geprogrammeerde toestand gebracht.

Vdd

Vu

r----"L-~---'--~-t-'-~-L-~----'----_+-'------'-~----L~+_L~-'--~~l.....--Vas

RESE"I'

figuur 5.2.1. Het schuifregister met twee flipflops.

De 'Master' van de eerste flipflop zal volgens figuur 5.2.1. na

reset een '1' vasthouden. AIle andere logische cellen houden na

reset een '0' vast. Als bij het opstarten tegelijk een reset wordt

gegeven, dan zal dit schuifregister slechts via een uitgang een

logische '1' aanbieden en via aIle andere uitgangen een logische

'0'. Hiermee is aan 1) voldaan. Door nu de uitgang direkt met de

ingang door te verbinden, zal de logische '1' het schuifregister

cyclisch blijven doorlopen. Ook aan voorwaarde 3) is hiermee

voldaan.

Het circuit is met SPICE gesimuleerd. Hierbij werd geconstateerd

dat bij belasting van de uitgang de stijgtijden van de flipflop's

snel groter werd dan l5ns. De uitgang van de flipflop is daarom

aangepast om tij dens de stij gende flank meer stroom te kunnen

leveren. Het gewijzigde circuit is in figuur 5.2.2. weergegeven.

De extra enhancement (M9) zal aIleen geleiden gedurende de

overgang van '0' naar '1' AIleen dan staat over de gate en de

source van M9 een spanning groter dan de drempelspanning. Hierdoor

is er tij dens de opgaande flank exta stroom beschikbaar om de

capacitieve belasting aan de uitgang te sturen.
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Figuur 5.2.2. Het gewijzigde flipflop circuit.

De flipflop is met een belasting van Opf, O.lpf, O.25pf en O.5pf

gesimuleerd. Het resultaat is in figuur 5.2.3. gegeven.

12Vr--------:---------:--------~--------:_-------_:--------~--------+---------r
I I
I I
I I
I I
I I

10V+ . , . 4-

! :r r ~
I I
I I

~t· ·t
I I
I I
I I
I I
I I
, I

6Vt· . +
, I
I f, ,
I ,
• I
I I

~~. .4-
f I
I f
I f
• I
I I
I ,
, I

nt· .+
I I
I I
I I
, I
I ,
I I

Ov+--------~--------+--------~--------+_-------_+--------~ +_--------+
Ons SOns lOOns 150ns 200n5 250ns 300n5 350n5 400ns

aV(B) .V(lB) .V(2B) .V(3BI
Time

figuur 5.2.3. Uitgangsspanning flipflop met extra Enhancement.

De stijgtijd

uitgangsspanning

wordt

een

bepaald door

waarde bereikt

te kijken

hoger dan

wanneer

8 volt.

de

De

aangestuurde schakelaar is dan zeker gesloten. De op deze wijze

bepaalde stijgtijden varieerde van 5ns tot 11.3ns. Aan voorwaarde

2) is dan voldaan als de buffer met O.5pf belast wordt. Bij het

ontwerp van de layout,zal rekening gehouden moeten worden met deze
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beperkt belastbaarheid. De flipflop hoeft slechts vier gate's met

minimale W/L verhoudingen aan te sturen. Wanneer de bedrading kort

gehouden wordt, zal hier niet al te veel extra belasting door

ontstaan. De gewij zigde flipflop zal dan goed in het gekozen

ontwerp voldoen. In onderstaande Tabel zijn de uiteindelijke W/L

verhoudingen van de flipflop gegeven.

Tabel 5.2.4. Afmetingen gewijzigde flipflop.

Ml,M5 W-6U L-9U

M2 ,M6 ,M8 W-12U L-6U

M3,M4,MRESET W-6U L-6U

M7 W-12U L-12U

M9 W-80U L-6U

5.3. DE KLOKSIGNALEN.

Afhankelijk van het gebruikte aantal elementen in de

vertragingslijn, zal voor de flipflop's een niet overlappende klok

nodig zijn met een frequentie van :

f
klok

- (aantalelementen/I.25) MHz

Omdat de frequentie van de kloksignalen veel hoger is dan de

systeemfrequentie, is het eenvoudiger de systeem frequentie (3MHz)

van de klokfrequentie af te leiden dan omgekeerd. Door een

klokfrequentie van 9, 12 of I5MHz te kiezen, kan de

systeemfrequentie afgeleid worden door de ling van de

eenBij

klokfrequentie door respectievelijk 3, 4 en 5.

De vertragingstijd die nu met deze klokfrequentie's gerea- liseerd

kan worden bedraagt nu:

T
d

- aantalelementen/fklok [sec]

De vertragingstijd moet minimaal 1.25~s zijn.

klokfrequentie van 9MHz is de dichtsbijzijnde realiseerbare

vertragingstijd l! ~s met 12 elementen. De vertragingstijd is hier
3

dus 83, 33ns te groot. Bij een klokfrequentie van l2MHz is de
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dichtsbij zijnde vertragingstij d 1. 25}Js met 15 e1ementen, en bij

een klokfrequentie van l5MHz komt de vertragingstijd op 1.2667}Js

met 19 elementen. Bij een klokfrequentie van l2MHz is de gevraagde

vertragingstij d exact te realiseren met 15 elementen en bij een

klokfrequentie van 15MHz is de gevraagde vertragingstijd met een

afwijking van slechts l6~nsec te realiseren met 19 e1ementen. Het
3

aantal elementen waarmee de vertraging gerealiseerd kan worden, is

nu beperkt tot de keuze tussen 12, 15 of 19 elementen. In

hoofdstuk 4 is al aangeduid dat i.v.m. de toename van de

bitfoutenkans bij gebruik van een dalend aantal e1ementen, het

vertragingselement beter uit meer dan uit minder elementen

opgebouwd kan worden. De keuze van de klokfrequentie valt dan op

15MHz, zodat het vertragingselement uit 19 buffers opgebouwd kan

worden. Omdat per klokperiode twee SH-buffers actief zijn, een

sampled de ingang en de ander wordt uitgelezen, zal het totale

vertragings circuit opgebouwd moeten worden uit 20 SH-buffers, een

uitgangs buffer, en een schuifregister met 20 flipflop's.
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CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN.

Ten behoeve van het in hoofdstuk 2 beschreven vertragingselement

is een buffer en een schuifregister ontworpen. Voor het verkrijgen

van een vertraging van 1. 2S~sec. die toepasbaar is in de in

hoofdstuk 1 beschreven BPSK demodulator, wordt het vertragings

element opgebouwd uit 20 SH-buffers, een uitgangsbuffer en een

schuifregister bestaande uit 20 flipflops. De buffers kunnen van

een 3MHz signaal een sample nemen met een relatieve

onnauwkeurigheid kleiner dan 5%. De aquisitiontime van de buffers

(29.8ns) en de stijgtijd van de flipflops (15ns) bepalen het

maximale aantal elementen waarmee een vertragingstij d van

1.25~sec. gerealiseerd kan worden. Dit aantal is 21. Volgens de

simulaties op systeem niveau, moet de vertraging, uit minimaal 20

buffers opgebouwd worden. Het gesamplede vertragingselement komt

dan overeen met het ideale vertragingselement. Het gerealiseerde

vertragingselement kan derhalve in de BPSK demodulator toegepast

worden.

Omdat voor het schuifregister een klokfrequentie van lSMHz nodig

is, moet rekening gehouden worden met mogelijke klokfeedthrough

via de bulk. Hoe groot deze is, is niet bekend. Wel mag verwacht

worden dat deze klokfeedthrough de werking van het

vertragingselement, en daarmee ook de werking van de BPSK

demodulator, nadelig zal beinvloeden.

Het gesamplede vertragingselement is gesimuleerd binnen een

circuit, bestaande uit ideale elementen. Op dit ogenblik zijn van

vrijwel alle ideale elementen, niet-ideale functie beschrijvingen

beschikbaar. Het is raadzaam nader onderzoek te verrichten naar

het gedrag van het totale systeem opgebouwd uit niet-ideale

elementen. Hierbij zal de haalbare foutenkans in relatie met de

toegevoerde signaal-ruis verhouding nader onderzocht moeten

worden.
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BIJLAGE I :

FUNCTIE BESCHRIJVING VAN RET GESAKPLEDE VERTRAGINGSELEMENT.

60

{**************************************************************************1
{DEZE FUNCTE REALISEERT EEN GESAMPLED VERTRAGINGSELEMENTEN 1
{**************************************************************************1
{ T is de totale vertraging en sampletijd - l/samplefrequentie 1
{ Hieruit wordt het aantal elementen van het sample array bepaalt. 1
{ T/sampletijd mag niet groter zijn dan 1000 anders wordt het sample-array 1
{ te groot. Thau moet groter zijn dan OIl! 1
{ Let op! De ingang is niet gefilterd, d.w.z. dat de ruis ideaal gevolgdl
{ wordt door het vertragingselement. Voor een reeele werking moet 1
{ een laagdoorlaat filter voorgeschakeld worden. 1
{ Bijdrage Pierre 1

function vertragings (Nr: integer; Vin, t:real; elementen: integer) :real;
const offset = 0.030;
var sampletijd: real;
begin if simclock = 0 then begin
va[Nr]:- Vin;
vb[Nr]:= 0.0;
Vverschil[Nr]:= 0.0;
tk[Nr] :- 0.0;
for k:-l to 1000 do sample-array[k,Nr]:- 0.0;

k:= 1;
tk[Nr]:- (t/elementen);
sample-array[k,Nr]:- Vin + offset;
k:- 2
end
else begin sampletijd:- (T/elementen);
if (simclock/aantal samples * frelatief) - tk[Nr]» - sampletijd
then begin
sample-array[k,Nr]:-Vin * 0.78 + 0.05 * (2 * random - 1.0) + offset;
k:= k + 1;
if k > elementen + 1 then k:- 1;
vb[Nr]:- sample-array[k,Nr];
Vverschil[Nr]:- vb[Nr] - va[Nr];
va[Nr]:- vb[Nr] - Vverschil[Nr] * EXP (-(simclock/aantal
samples * frelatief) - tk [Nr])/(l.OE - 9»;

tk[Nr]:- tk[Nr] + sampletijd;
end;
vertragings:- vb[Nr]-Vverschil[Nr] * EXP (-(simclock/aantal samples
* frelatief) - tk[Nr])/(l.OE - 9»
end;



BIJLAGE II

DE CIRCUITBESCHRIJVING.

V[02]:- databron (1,1. 0,1. Oe6);

V[Ol]:= bpskbron (par 3, 1.0, 10.01e6) *V[2];

V[04]:- Ordelbpf (1, V[l], 1.0, 10.Oe6);

V[OS]:= blokbron (1.0, 30e6, 90.0);

V[06]:= blokbron (1.0, 3.0e6, 0.0);

V[07]:= blokbron (1.0, 3.0e6, -90);

V[09]:- VCO (1,VC[17], 1.OeS, 1.0, 7.0e6, 90.0);

V[lO]:= V[4] * V[9];

V[ll]:= OrdelLPF (1, Orde2LPF (1, V[lO], 1.0, 4.se6), 4.se6);

V[3l]:- OrdelLPF (2, V[ll], 2l.le6);

V[32]:- OrdelLPF (3, V[ll], 33.6e6);

V[12]:- vertragings (1, V[32], 1.2se-6. round (par 2));

V[33]:- OrdelLPF (4, V[12], 2l.le6);

V[34]:- OrdelLPF (5, V[12], 33.6e6);

V[13]:= V[34] * V[27];

V[14]:- limiter (V[13], 1.0, 0.01);

V[ls]:- V[14] * V[s];

V[16]:= OrdelLPF (6, V[ls], 1.Oes);

V[17]:- LoopFilter (1, V[16], 6.8e3, 10.Oe3);

V[18]:- OrdelLPF (7, V[17], 3.0e4); { Voor in-lock van de pll
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V[20]:- limiter [V34] * V[6], 1.0, 0.01);

V[2l]:- 2 * V[20] * V[26];

V[22]:= 2* V[20] * V[28];

V[23]:- V[21] - V[22];

V[24]:- OrdelLPF (8, V[23], 1.Oe4);

V[30]:- Loopfilter (2, V[24], 500.0, 3.0e3);

V[2s]:- limiter (VCO(2, V[24], 1500.0, 1.0, 0.se6, 0.0), 1.0, 0.0001);

V[26]:= idfilter (1, V[ll] * V[7], V[2s];

V[27]:= vertraging (2, V[26], 0.2se - 6);

V[28]:= vertraging (3, V[26], O.se - 6);

V[29]:- OrdelLPF (9, V[24], 1000.0);

V[40]:= vertraging (4, V[2], 1.2Se - 6);

V[4l]:- V[40] - V[27];



Bij lage III

SPICE MODEL PARAMETERS

DEP ENH

NMOS NMOS

LEVEL 2 2

LD 1.000000E-06 1.OOOOOOE-06

VTO -2.5 .55

KP 39.135630E-06 39.135630E-06

GAMMA .30033 .30033

PHI .570874 .570874

RSH 20 20

JS 6.200000E-06 6.200000E-06

PB .75 .75

CJ 80.000000E-06 80.000000E-06

CJSV 330.000000E-12 330.000000E-12

MJSV .25 .25

CGSO 370.000000E-12 370.000000E-12

CGDO 370.000000E-12 370.000000E-12

CGBO 395.000000E-12 395.000000E-12

NSUB 900.000000E+12 900.000000E+12

TaX 60.000000E-09 60.000000E-09

XJ 1.000000E-06 1.000000E-06

UO 680 680

UCRIT 65.000000E+03 65.000000E+03

UEXP .115 .115

VMAX 50.000000E+03 50.000000E+03

XQC .4 .4

DELTA 4 4
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BIJLAGE IV 63

********** TERUGGEKOPPELDE BUFFER **********
*---------------------------------------------------------------------
.MODEL DEP NMOS(LEVEL=2 VTO=-2.5 PB-0.75 CGSO=370P CGDO-370P CGBO=395P
+RSH-20 XQC-0.4 CJ-BOU MJ-0.5 CJSY-330P MJSY-0.25 JS-6.2U TOX-60N
+NSUB=9E14 XJ-1U LD=lU UO-6BO UCRIT-65000 UEXP-0.115 VMAX-5E4 DELTA=4)
*---------------------------------------------------------------------
.MODEL ENH NMOS(LEVEL=2 VTO-0.55 PB-0.75 CGSD-370P CGDD-370P CGBO=395P
+RSH=20 XQC=0.4 CJ=BOU MJ-0.5 CJSY-330P MJSY-0.25 JS-6.2U TOX-60N
+NSUB=9E14 XJ-1U LD-1U UO-6BO UCRIT-65000 UEXP-0.115 VMAX-5E4 DELTA=4)
*---------------------------------------------------------------------
*** SPANNINGSBRONNEN ***
VD1 1 0 DC 10V
VD2 2 0 DC 5V
VII 30 33 SIN( OV O.OV 3.0MEG 0 0 0 )
VI2 33 0 DC 6.0V AC O.lV
VPHI1 20 0 PULSE(O 10 0 15NS 15NS 70NS 200NS )
************************
.SUBCKT IN 1 2 3 14 4 6 15

M1 7 3 5 0 ENH Y-12U L-6U AD-120P AS-120P PD-44U PS-44U
M2 B 4 5 0 ENH Y-12U L-6U AD-120P AS-120P PD-44U PS-44U
M3 1 5 7 0 DEP Y-6U L=6U AD-60P AS-60P PD-32U PS-32U
M4 6 5 B 0 DEP Y-6U L-6U AD-60P AS-60P PD-32U PS-32U
M5 1 6 6 0 DEP Y-8U L-20U AD-80P AS-80P PD-36U PS-36U
M6 10 2 9 0 ENH Y-12U L-6U AD-120P AS-120P PD-44U PS-44U
M7 11 14 9 0 ENH Y-12U L-6U AD-120P AS-120P PD-44U PS-44U
MB 1 9 10 0 DEP Y-6U L-6U AD-60P AS-60P PD-32U PS-32U
M9 6 9 11 0 DEP Y-6U L-6U AD-60P AS-60P PD-32U PS-32U
M10 1 6 4 0 ENH Y-50U L-6U AD-480P AS-480P PD-116P PS-116P
MSTR1 5 19 0 0 ENH Y-12U L-39U AD-120P AS-120P PD-44U PS-44U
MSTR2 9 19 0 0 ENH Y-12U L-39U AD-120P AS-120P PD-44U PS-44U
MSTR3 4 19 0 0 ENH Y-12U L-22U AD-120P AS-120P PD-44U PS-44U
MC1 15 2 16 0 ENH Y-6U L-6U AD-60P AS-60P PD-32U PS-32U
MC2 15 2 16 0 ENH Y-6U L-6U AD-60P AS-60P PD-32U PS-32U
MC3 1 15 15 0 DEP Y-BU L-20U AD-BOP AS-80P PD-36U PS-36U
MC4 16 19 0 0 ENH Y-12U L-40U AD-120P AS-120P PD-44U PS-44U
MC5 1 15 18 0 ENH Y-BU L-20U AD-80P AS-80P PD-38U PS-36U
MC6 18 18 19 0 ENH Y-6U L-6U AD-60P AS-60P PD-32U PS-32U
MC7 19 19 0 0 ENH Y-8U L-60U AD-80P AS-BOP PD-36U PS-36U

. ENDS
Xl 1 2 3 14 4 6 15 IN
MPHI1 30 1 3 0 ENH Y-6U L-6U AD-60P AS-60P PD-32U PS-32U
MPHI2 14 1 2 0 ENH Y-6U L-6U AD-60P AS-60P PD-32U PS-32U
CIN1 3 0 0.5PF
CIN2 14 0 0.5PF
CP1 6 0 O.lPF
.OP
.OPTIONS LIMPTS-BOOO ITL5-0 ITL4-40 CHGTOL-0.000001P RELTOL-5.0E-5
+ABSTOL=1.0E-12 VNTOL-0.05E-6
.TRAN INS 600NS
.AC DEC 20 O.OlMEG 100MEG
.FOUR 3MEG V(6) V(4) V(3)
.DC VI2 5.0 5.0 0.10
.DC NMOS DEP(VTO) -2.40 -2.60 0.10 NMOS ENH(VTO) 0.50 0.60 0.05
.PRINT DC V(4) V(6)
. PROBE
. END
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