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van

DAC is mogelijk, maar er zijn
konventionele stroombron vereist

is in Nmos niet eenvoudig te

Samenvatting

Na een beschrl]ving van het kompensatieorincioe waarop de werking van Met
nieuwe tyDe Nmos stroombron is gebaseerd~ wordt dieper ingegaan op de
discrepantie tussen theorie en praktijk die tijdens eerder anderzoek naar
voren is gekomen.
Oorzaken hiervan zijn opgesooard en aangegeven wordt hoe deze verwerkt of
omzeild kunnen warden.
Door parameterafhankelijkheid IS afregeling naadzakelijk am tot een lage
temperatuurscaeffieient C{ 100 ppm/K) te kamen.
Versehillende afregelmethoden warden besproken. Een kombinatie
straambron en een ap de chip trimbare Nmos spanningsbron behoart tot de
mogelijkheden.
De digitaal - analoog - converter~ besehreven in het tweede deel van dit
Yerslag~ maakt gebruik van binair gewogen stroombronnen en heeft een
resolutie van aeht bits. Door het toepassen van parallel gesehakelde
identieke transistoren in de omzettrappen warden absolute geometriefouten
vermeden.
Speciale aandaeht is gesehonken aan het antwerp van de stroamschakelaar am
een optimale scheiding tussen de digitale ingang en de analage uitgang te
krijgen.
Toepassing van de nieuwe straambron in de
tach weI nadelen aan verbonden. Een meer
een opamp met een lage drift en dit

1 .rea.lseren.
In de bijlagen zijn de layouts van de gebruikte testsehakelingen opgenomen.
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1

Inieiding

Het afstudeerprojekt had een tweeledig doel:

1. Opsporen van de oorzaken die aanielding qeven tot de verschillen
tussen theoretisch en praktisch gedrag van de nieuwe stroombron.

2. Ontwerpen van een D/A - omzetter~ voor realisering in Nmos techniek
waarin de nieuwe stroombron toegepast kan worden.

ad. 1. Stroombronnen Zl]n veel gebruikte bouwstenen in analoge Mas
circuits. Ze worden toegepast am een schakeling in te stellen of
ais aktieve belasting voor het verkrijgen van een hoge
spanningsversterking.
Vaak worden door de stroombronnen in Mas circuits standaard
schakelingen gebruikt die afkomstig ZlJn uit de bipolaire
netwerken. De eigenschappen van deze schakelingen zijn niet zo gOEd
[1].
Met name de temperatuursdrift is erg hoog: er moet rekening
gehouden worden met een temperatuurscoefficient van enkele
duizenden ppm/f<.
Met een nieuw type stroombron zijn veel betere resultaten behaald
[2] en deze heeft verder het voordeel dat de schakeling zeer klein
is.
Een probleem vormt echter de parameterafhankeIijkheid, wat de
reproduceerbaarheid van de schakeling niet ten goede komt.
Verder zijn er duidelijke verschillen tussen het, door het
simulatieprogramma SPICE~ voorspelde en het gemeten gedrag
gekonstateerd.

ad. 2. In geintegreerde paralle D/A - omzetters wordt vaak gebruik gemaakt
van een binair gewogen kondensator-array of weerstandsnetwerk.
De omzetmethode met behulp van kondensatoren kan volledig in Nmos
technologie geimplementeerd worden en biedt verder het voordeel dat
het weegnetwerk geen temperatuurskompensatie nodig heeft.
In genoemde omzettechnieken worden analoge schakelaars gebruikt als
resp. ladings of spanningsschakelaars. Om een hoge omzetsnelheid te
bereiken moet gebruik gemaakt worden van stroomschakelaars.
Dit wordt gerealiseerd door het weegnetwerk op te bouwen uit
stroombronnen. Hierdoor kan tever.s worden afgezien van een
weerstandsladdernetwerk. Voorwaarde is weI dat de
temperatuurscoefficient van de stroombronnen laag is.
De D/A - om:etter is daarom zo ontworpen dat de nieuwe
stroombron Erin kan worden toegepast.



2. Principe van de stroombron.

Naast onafhankelijkheid van de vOedlnqSspanninq en belasting is een lage
temoeratuur coefficient van een stroombron van groat belang. Voar een
verzadigde mosfet zijn de belangrijkste temperatuur afhankelijke
parameters: drempelspanning Vt en kanaalbeweeglijkheidAl. Oak kanaallengte
modulatie en lekstromen hebben invloed op het gedrag van de stroombron.
Omdat de stroombron rand kamertemperatuur gebruikt gaat worden, kan de
invloed van lekstromen verwaarloosd worden. Pas bij 250°C wordt de grootte
\ian de 1ekstromen \/ergel ij kbaar met de drai nstroom (10 AlA) •
De effectieve kanaallengte van een in verzadiging ingestelde enhancnement
transistm- bedr.:J.agd l-Al.
Kanaalverkorting AL bij de drain wordt bepaald door substraat doping en
oxidedikte en is temperatuurafhankelijk.
Door toepassen van gangbare waarden voor de verschillende mosfet-parameters
kan worden afgeleid dat de invloed van dlidT op de tempco van de
drainstroom veeI Heiner is als d'v'tldT en dF/dT [ 3 J.
De L(T) gaat weI een rol spelen wanneer de kanaallengte erg kart is
(l<5J-lm) .

Nu bekend is dat Vt(T) en AI(T) de dominerende factoren in de
temperatuursgedrag van de drainstroom zijn kan de stuurspanning op de gate
gate worden afqeleid die nodig is voor een temperatuuronafhankelijke
drainstroom.

Rand de bedrijfstemperatuur To moet gelden:

dI
0 ~I J..u. ~r dYgs dI J Vt:- -:: - + +- - . -dT oM.. dT oV9"!l dT a'll dT

I - .u.CW
2L

Ui t (2) voIgt:
"LA. C W

L

zodat: 1- .
I

aI- .
C>V~s

dVg~

dT
1- .
:r

Mew
L

(3)

In het temperatuurgebied van 0-70
o
C iS~l(T)

blijkt uit de alom toegepaste formule:

_.1.
evenredig met T ~ hetgeen

zodat:
d I. dM..-.---
a~ dT

- 1,5
T

('-1 )
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De drempelspanning wordt gegeven door de volgende uitdrukking:

~b
Co)<

(5)

Kontaktpotentiaal ¢ms en de afgeleide ervan naar de temperatuur worden
ver~Jaar1oasd.
In feite is dit niet iuist want gate- en kanaalmateriaal ZlJn niet
hetzelfde~ maar vergeleken met de andere termen in (5) is de invloed van
¢ms op de tempco van de drempelspanning gering.
Aangenomen dat de source/bulkspanning Vsb nul is en de axidelading qox
temperatuuronafhankelijk dan volgt dat de tempco van de drempelspanning
vaarnamelijk een gevolg is van de Fermi-patentiaal ~f :

Waa.ril"\ en

(6)

Ook de depletielading qb is van de fermipotentiaal afhankelijk:

Voor dVT/dT kan nu worden afgeleid als Vsb=OV

(7)

d Vi: - (2-- ~. _1 )_ ~
dT ~¢f COle d,...

~ - % _ k"( J.-. _ dn\)
dV~ciT T CJ, hl aT -=

kT ~ nl =- ..k [~ + T,9 J~ dT

"-- -
- ~ [( ~i -I¢fj)(z-tc:.~'j, ni. c)T '} 2. ZkT

"-' 1.. C9 =~- tj, .2kT 2tj.T

1-.
T

(J»)
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(3) ~ (4) en {8f ingevult in (1) Ievert:

-1 S;,
T

AA.CW
2.L ( V~"j - Vt )2. + MeW

L

1. --'
T [(~ -I sirl) (2 - l ~~J] - 0

Uit deze vergeIijking voIgt het verband tussen dVgs/dT en Vgs:

dV,~ _
dT

In fig. la is het verband tussen dVgsidT en Vgs grafisch weergegeven.
Omdat zowel de eerste als de tweede term in (9) positief is, bestaat er
een gatespanning waarbij de drainstroom geen temperatuurdrift meer heeft.

dV9~

dT

fig.la.

~
=TO

dI=o
dT

'IzTc_

fig.lb.

T~

Dit punt staat bekend als de Zero-Tempercture-Coefficient gatespanning
(Vztc) en is oak te zien in fig. lb.
Hier is de drainstroom uitgezet ais functie van Vgs voor verschiIIende
temperaturen.
Uit fig. la bIijkt dat indien een konstante Ids wordt verlangt de vereiste
dVgsidT Iineair dient toe te nemen met Vgs.
Vgs wordt bepaaid door de drainstroom volgens (2).
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Fig.2. Aanstuurschakeling en stroombrontransistor

Het is mogelijk de vereiste gatespanning te realisren met met een zeer
eenvoudige schakeling. tlg. 2 toont deze aanstuurschakeling die is
opgebouwd uit twee depletion mosfets.
De voedingsspanning is zodanig dat T2 steeds verzadigd is. Drain en gate
van Tl zijn verbonden zodat deze fet steeds ohms is ingesteld.
Indien - de parameters van T1 en T2 gelijk verondersteld worden,

- er wordt uitgegaan van de eenvoudige
drainstroomvergelijkingen.

dan voIgt voar de stuurspanning:

'\WClClr\I,\

,

de drempelspanningsdrift konstant

Uit de meetresultaten van Wang [ 4 J en Shaucair [ 3 ]
dVtd/dT slechts gering van de temperatuur afhangt: de grootte
neemt iets toe met de temperatuur.
In het temperatuursgebied van 0-70 °c mag
,:]enomen worden.
De drempelspanning kan daarom uitgedrukt worden als een
polynoom in T:

blijkt dat
van dvtdidT

arde

I V~d 1 - l Of' + ~. T \

Met de schakeling uit fig. 2 is het magelijk een spanning te realiseren die
lineair toeneemt met T en waarvan het verloop in eerste benadering
uitsluitend bepaald wordt door:

1. de dremoelspanning van de depletion transistoren
2. de W/L - verhouding van de gebruikte mosfets.
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VSS\ = f (k"kz)· 0( + f (k"kz)· [3- T

dVssl - f(k,}.<t) ·ft
dT

dVssl - dVrd/dT · Vs~t (10)
dT Vtd

In fig. 3 ZlJn de gewenste en geleverde dVgs/dT vs Vgs curves uitgezet.
Bij de juiste keuze van f ( f=f O:::1t:2) ) ligt het werkpunt van de:;;chakelirrg
op het snijpunt van de lijnen. Ais dat het geval is ~ worden veranoeringen
in T3 t.g.v. kleine temperatuurschommelingen volledig gekompenseerd door de
stuurschakeling zodat Iref konstant blijft.

T=To

~=o
dT

Fig. 3. Gewenste en geleverde dVgs vs. Vgs.

beidededatVariatie van temperatuur heeft echter tot gevolg
karakteristieken iets verschuiven.
De Ids - curves in fig. 1b zijn dan oak niet geheel juist weergegeven: ze
snijden elkaar niet in een punt. In feite bestaat er geen echt ZTC-punt~

maar kan er beter over een ZTC-gebied gesproken worden.

De geleverde en benodigde stuurspanning zullen met deze schakeling nooit
helemaal gelijk zijn. Het is van belang te weten waar die verschillen
vandaan komen en am ze za klein magelijk te hauden over een groat
temperatuurbereik.
In net valgende hoafdstuk zal hier nader op worden ingegaan.
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3. Metingen.

de
WeIgaf geen aplossing voor dit prableem.

dit programma het kompensatie-principe waarop
berust.

Uit eerder onderzoek [ 5, 6, 7] is komen vast te staan dat er nogal wat
verschillen zijn tU5sen net theoretische gedrag van de stroombron zaals dat
val gens de eenvaudige drainstroamfarmules beschreven wardt en net
feitelijke gedrag.
Dimensianering ap grand van de vergelijkingen uit het voorgaande hoofdstuk
was zeker geen garantie vaor het verkrijgen van een goed werkende
stroombron.
Ook simulatie met SPICE
bevestigde simulatie met
werking van de stroombron

Om meer inzicht te krijgen in de precieze werking van de schakeling werden
een groat aantal metingen verricht aan verschillende testschakelingen.
Op grond van de meetresultaten - wordt een verklaring gegeven voor de

eerder waargenomen verschillen tussen
theorie en praktijk.

- wordt geprobeerd richtlijnen te geven
voor de dimensionering van de
stroambron.

De metingen die zijn uitgevaerd kunnen in drie graepen verdeeld warden:

1. Verificatie van de farmules die volgen uit het eenvaudige model van
de stuurschakeling.

2. Opsparen
theorie en

van effecten die aanleiding geven tat verschillen tussen
praktijk.

3. Bepalen van de temperatuurcaefficient en reproduceerbaarheid van
geintegreerde stroombronnen, ter bepaling van de praktische
bruikbaarheid.

Vaar de metingen uit de eerste twee groepen werd gebruik gemaakt van
Philips plakken van het type DE en DO.
Hierop bevinden zich losse mosfets van verschillende afmetingen.
De metingen behorend b1 i aunt 3. werden verricht aan geintegreerde
straombronnen die door de EFFIC zijn vervaardigd.
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3.1 Model-verificatie van de stuurschakeling.

Geprobeerd is een beeld te krijgen van de bruikbaarheid van het eenvoudige
model van de stuurschakeling.

----r----"J~

-~"""'..L-.:.-_--__-oj V~PI,
Fig. 4. Stuurschakeling.

F.\

(11)

Het temperatuurgedrag van de stuurschakeling wordt~ uitgegaan van de
eenvoudige drainstroom vergelijkingen~ beschreven door (11) en (12).
Metingen werden verricht aan een testschakeling weergegeven in fig. 5.
Door verschillende fets parallel te schakelen is het mogelijk de f(K~K2)

factor te varieren.

\'2/
/\20

12/
112.0

. . ..

12)
/60

12)

11'2.

- -.,

'J~

12/
/12.

Fig. 5. Testschakeling opgebouwd uit breadboardtransistoren type DO/DE.
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De stuu~spanning Vgs werd gemeten ais functie van de tempe~atuu~.

Dit we~d gedaan yoor waa~den van K2iKl va~ie~end van 2 tot 16.

In bijiage 1 ZlJn de qemeten stuu~spanninqen ais functie van f wee~gegeven.

De tempe~atuu~ bed~aa~t steeds 40 o~.
Bij de be~ekening van f is een onde~diffusie van 0,8 urn aan sou~ce

en d~ainkontakt in rekening geb~acht.

In de g~afiek is bij elk meetpunt aangegeven hoeveel pa~allelle

t~ansisto~en voo~ T2 geb~uikt we~den om de gewenste f(K1K2)-waa~de te
~ealise~en. E~ moet ~ekening met afwijkingen wo~den gehouden tussen de
be~ekende f-waa~de en de we~kelijke waa~de. Oit ve~schil is een gevolg van
~andeffecten en zal toenemen naa~mate meer parallelle transistoren gebruikt
worden.

Duidelijk is te zien dat de meetpunten ap een rechte lijn liggen, m.u.v. de
punten die ha~en bij de hogere f(K~(2)-waa~den.

Nade~ onderzoek taande aan dat de afwijkende meetpunten het gevolg waren van
een 12/12 transistor die een duidelijk lagere drempelspanning bezat dan de
omringende fets: -4V i.p.v. -3,5V.
Voor het verkrijgen van de hoge f-waarden werd deze transistor in de
parallelschakeling apgenomen.
In bijlage 2 is dVgs/dT uitgezet als functie van f{KY(2). Oak hier liggen
de meetpunten ap een rechte lijn. Bij hage f-waa~den za~gt de 12/12
t~ansistor weer voor een afwijkend gedrag.
De hogere dVT/dT van deze transistor zou op een dikker gate oxide kunnen
wijzen. Dit is echter niet in overeenstemming met de eerder gevanden lagere
gate spanning. De reden van het afwijkend gedrag van de 12/12 transistor is
daaram niet duidelijk.

De meetresultaten kamen goed overeen met de verwachtingen volgens het
eenvoudige model, in die zin~ dat er een lineair verband gevonden is voar
Vgs en dVgs/dT als functie van f.
Het feit dat de gevonden lijnen niet door de oorsprong gaan wijst erop dat
het model te eenvoudig is~ hetgeen ook te verwachten was.
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3.2 Tweede orde effecten.

te

overeen:

onderzoek bleek er OD diverse punten verschil
voorspelde gedrag volgens de eenvoudige formules en SPICE
gemeten gedrag anderzijds.
dat door SPICE wordt gebruikt zijn veel tweede orde effecten

Bij eerder
tussen het
enerzijds en
In het model
meegenomen.
Desondanks stemmen theorie en praktijk niet erg

De voorspelde stuurspanning bij kamertemperatuur wijkt ca. 15% af van
wat werd gemeten.
De voorspelde temperatuurcoefficient van deze spanning is ca. 40% hoger
dan wat gemeten werd.
Voorspeld werd een hoI ICT)- verloop. Bij DD/DE plakken werd een bol
verloop gemeten.

het
wordt
orde

ligt van
afgeleid,
de tweede

De oorzaak van deze verschillen moet gezocht worden in de beperktheid van
het door SPICE gebruikte transistormodel. Lang niet aIle effecten die
optreden zijn erin verwerkt.
Naarmate het werkpunt van een transistor verder weg
werkgebied waarvoor de verschillende modelparameters zijn
een steeds groter beroep gedaan op de juistheid waarmee
effecten zijn gemodelleerd.
Bovendien moet altijd rekening worden gehouden met afwijkingen t.g.v.
spreiding in de transistor parameters.

Enkele effecten die
geheel niet verwerkt

in het SPICE-model mogelijk minder
zijn zullen nu nader besproken worden.

nauwkeurig of

3.2.1 Begraven kanaal.

De drempelspanning Vt en kanaalbeweeglijkheid ~ horen tot de meest belang
rijke parameters am net gedrag van een mosfet te kunnen beschrijven.
Bij de eerdere afleiding van de door de stuurschakeling geleverde spanning
IS er steeds vanuit gegaan dat de Vt en~( van beide transistoren gelijk
zijn~even afgezien van de invloed van resp. Vsb en Vgs op beide parameters.
In werkelijkheid is dit echter niet het geval. De depletiontransistor wordt
verkregen door implantatie van donoren in het kanaal. Gevolg hiervan is dat
gate-source spanning van nul volt reeds een geleidend kanaal aanwezig is;
de drempelspanning is naar lagere waarden verschoven.

Fig. 6 toont het doping profiel~ de ruimtelading, het elektrisch veld en
het patentiaal verloop bij een enhancement device~ voar Vgs = Vt.
Fig. 7 laat hetzelfde zien maar dan voor het depletion type.



Dop. pro f,el '"R. LlI M l:.c. \<:'d; 1"\3 f"' pro f.eL R. Ulr,d:.~ Lad. 1,.:1'-'or·

)(dE.
NdLx x .

/. l(' xdo
\'\0 l. l'IQ. No. t I'\q,i. x

~, .J
X

/

<a.) (b) CO.) l'1a. eb)

EL. ,,«leI '"Pct~V'\ hc\cIL ~ l. v~ld "Po to e I''lCo lao l

-+----..;;;:;,,--~x_+------"'--x

(cJ Cd)
Fig. 6. Enhancement device bij

treshold

(c..) (d)
Fig. 7. Depletion device bij

treshold

Het kanaal bevindt zich op die plaats waar de elektronenpotentiaal ma;{imaal
is. Fig. 6d. laat zien dat het kanaal bij de enhancement zich direct bij
het Si-oppervlak bevindt Ix=O).
Bi i de depletion transistor daarentegen is het kanaal dieper in de bulk
gelegen. De ma}:imale potentiaal ligt immers niet bij het oppervlak maar bij
~{= ~~l.

Dit komt omdat hier hetzelfde type als het kanaal IS geimplanteerd en er
een pn - overgang is bij x = xj, waar Nd = Na.

De werkelijke plaats van het qeleidend kanaal wordt bepaald door:
1. de gate spanning Vgs
2. de drain spanning Vds
0. de flatband spanning Vfb

Spanning Vfb moet tussen gate en source worden aangelegd om spanning <;tms +
OOx/Cox) te kompenseren, zodanig dat een horizontaal verlapend
energiebandenplaatje wordt verkregen in de halfgeleider.
Workfunction Oms ontstaat door het verschil in de uittreepotentialen van
gate- en halfgeleider materiaal.
De tweede term Qox/Cox is een gevolg van de vaste ladingen die reeds in het
gate oxide aanwezig zijn.

Afhankelijk van de grootte van de drie genoemde spanningen
werkgebieden anderscheiden worden.
In fig. Sa zijn deze weergegeven.

kLtnnen vijf
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It. 8 C
"b< Va -VFB Vo> YG-YF8 Yo > Yo 5.'

1 .-l.- ---l-
f">:20ZaJ RvG<VF8

_. N I.

:J~
N':~~ N'

2 ----l.- ----l.- ---l-, •••• _ .i :" "" :( ZOz:I.J

~VG>VFB
.: N :. .' N I.
~fllVfU§~ :J'zZi1f/LL

(Cl. )

10

(b)

Fig. Ba,b. Mogelijke werkgebieden bij de depletion transistor.

Het niet gearceerde gedeelte geeft de plaats aan van net geleidende kanaal.
Fig. Bb toent de overeenkomstige gebieden veor de Ids (Vds)
karakter i sti ek.
De evergang van een dieper gelegen kanaal (10l via een gedeelteliJk aan het
oppervlak gelegen (2b) naar een Yolledig aan net oppervlak gelegen kanaal
(2a) is geed te zien in fig. 9.
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Fig. 9. Ids - verloop van ohms ingestelde depletion tr~nsistor.

Hierin is een gemeten Ids (Vgs)- curve weergegeven van een 12/60 depletion
transistor (type DOl in het triode gebied.
In tegenstelling tot een overeenkomstige curve voor een enhancement
transistor vertoont deze een knik die optreedt als Vgs = Vfb. Gebied I
staat bekend als het depletie gebied. Tussen het diep gelegen kanaal en het
gate oxide bevindt zich een verarmingslaag. De helling van de kromme komt
overeen met ueff*Ceff.
De drempeispanning voor dit gedeelte bedraagt ca. -3~4 volt.
Gebied II is het accumulatie gebied. Electronen uit het N - type silicum
aan de oppervlakte hcpen zich op bij de 5i - Si02 overgang onder invloed
van de gate spanning.
De helling komt nu overeen met uopp *Cox en de drempelspanning bedraagt ca.
-3~O V.
Bij hoqe gatespanning gaat de beweeglijkheid afnemen door oppervlakte
verstrooiing in een steeds nauwer kanaal.

Om n~ te gaan of er duidelijke parameter-verschuivingen optreden als gevolg
van dit effect werden metingen verricht aan Nmos transistoren van het type
DE/DO.
Fig. lOa toont de V-Ids en Ids tegen Vgs curves voor een 30/30 depletion
mosfet die resp. in verzadiging en ohms was ingesteld.
In fig. lOb ZlJn de meetresultaten te zien van een identieke metlng
verricht aan een enhancement transistor.



14

fig. lOb. enhancement.

De meetresultaten zijn samengevat in onderstaande tabel.

ueff*Ceff
2-

type i nstell i ng Vtd [\ I 1 ["-IA/V ]
~-

depl sat -4,15 19,31
1in -3,66 25,67

enh sat 1,15 18,29
1in 1,13 :""\.,. '"7C'

~..;,.,/~

De drempelspanning is berekend door lineaire extrapolatie van het meest
lineaire deel van de curves. In tegenstelling tot de enhancement transistor
is een duidelijke Vtd-verschuiving van ca. 0.5 V waar te nemen tussen
lineaire en saturatie mode van de depletion fet.
Het produkt ~eff*Ceff kan uit de helling van de lineaire gedeeltes
van de curves afgeleid worden. Hierbij is rekening gehouden met een kanaal
lengte vermindering door onderdiffisie van 2 x 0,8 tim.
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Vaar beide transistoren is het produkt~leff*Ceff in het ohmse gebied anders
als in verzadi,;]ing. Uit het feit dat tussen de A.~*Ce.-verschillen bij
enhancement en depletion geen duidelijk anderscheid valt te maken (beide
ca. 30%) kan het volgende gekonkludeerd worden:
De gemeten verschillen ziJn niet uitsluitend net gevolg van een begraven
kanaal maar hebben ook andere oorzaken (drainspanningi, die zowel voor
enhancement als depletion transistor gelden.

Een nauwkeurige beschrijving van het gedrag van de mosfet waarbij rekening
wordt gehouden met het optreden van een begraven kanaal, leidt tot een
aantal zeer kamplexe uitdrukkingen.
Uit vergelijking met de gemeten karakteristieken voIgt dat deze
uitdrukkingen tach annauwkeurig zijn [ 8. p. 403, 9 J.
Alternatieve modellen waarin benaderingen zijn toegepast maar die het
voordeel hebben dat uitgegaan wordt van de elementaire mosfets parameters,
zijn ondermeer voorgesteld door Klaassen [ 8 J en Huang [ 10 J.
Door het ontbreken van losse transistoren op de EFFIe testplakken konden
geen metingen verricht worden waaruit zou kunnen blijken in hoeverre deze
modellen nauwkeurig zijn.
Het programma SPICE houdt geen rekening met het begraven kanaal effect.
Vaor simulatie van lineair ingestelde depletion mosfets moet daarom gebruik
gemaakt worden van aangepaste waarden vaor Vtd, ~ en Cox.
Deze aanpassingen zijn afhankelijk van het profiel van de geimplanteerde
donoren in het silicium en dit wordt bepaald door het fabrikageproces.
AIleen d.m.v. metingen aan losse depletion transistoren kan de grootte van
de parameter verschuivingen bepaald worden.

Temperatuurdrift van de drempelspanning.

Zoals reeds eerder werd opgemerkt wezen metingen aan de stuurschakeling
erop dat de temperatuurdrift van de drempelspanning apmerkelijk lager was
dan wat werd aangenomen:

Bron

meetresultaten

literatuur [ 11,12]

dVt/dT

-0,8 mV/f:::

-2 tot -4 mWK

De temperatuurafhankelijke termen in de drempelspanning zijn Vbi en Vdepl.
Vbi is ~eestal gedefinieerd als (voor een P - type substraat):

kT Ln (N~)2.
'} I'H.

Het is een tamelijk willekeurig gekazen graotneid die de spanning aangeeft
tussen kanaal en 5ubstraat bij het begin van sterke inversie. M.a.w. bij de
aanwEzigheid van een geleidend kanaal.
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Vdepl is het aandeel van de spanning aver het gateo;<ide t.g.v. de negatieve
ruimtelading in de verarmingslaag onder het kanaal.

Vdepl = Qdep I !Cm~.

''''E:"°l~ 9E:"°r.... J ~ en J~.

niet goed mogelijk een konstante
Uit het lineaire verloop van de
onnauwkeurigheden heeft geleid.
bijlagen 3~ 4 en 5.

Aangetoond kan worden dat de temperatuurdrift t.g.v. de laatstgenoemde term
wordt bepaald door de source-bulk spanning Vsb.
Temperatuurdrift door verandering van Vbi is niet afhankelijk van Vsb maar
hangt a.m. af van kanaalbeweeglijkheid en dope koncentratie.

De berekening van de drempelspanningsdrift is een nogal gekompliceerde zaak
[13 ] omdat oak rekening moet warden gehouden met de aanwezigheid van
een beg raven kanaal. Bovendien is er blJ fabricage van de depletion
transistor volgens het EFFIC-proces sprake van dubbele implantatie: er zijn
zowel acceptoren als donoren geimplanteerd.
Al deze factoren hebben invloed op de uiteindelijke waarde van de drift.

Om de eerder gevonden lage waarde van dVt/dT te verifieren werden metingen
verricht aan losse depletion transistoren met verschillende gate
afmetingen.
De Ids-Vgs curves werden bepaald bij ca
Met de beschikbare apperatuur was het
temperatuur van 95°C in te stellen.
meetwaarden blijk dat dit nlet tot grote
De gemeten curves zijn weergegeven in de

De meetresultaten zijn in onderstaande tabel samengevat.

v AIA/V 2
-.-

~J Vt Vt uefHCeff uefHCeff dVt dVt
L sat ohms sat ohms dT dT

5 0

12 temp- 24.5 95 24.5 95 24.5 q<::: 24.5 'i5.J

60 "':!' C"'C'" -3.60 -3.14 ..,. ,..,..,. 15.35 11. 10 22.79 16.14 -0.74 -1.28-,-,,_ ...J...J -..j • ..::, ..:J

30 temp .. ..,.., QE:" 22 95 ,..,,.., 95 22 95~~ ,,J £.,J:.-
30 -4.30 -4.32 -3.75 -3.77 18.62 13.25 27.06 18.93 -0.25 -0.26

12 temp'" 1"""\: C'" 95 26.5 95 26.5 95 26.5 95~o. oJ

12 -3.94 -4.00 -3.29 -3.39 13.14 9.80 23.14 16.50 -0.88 -1.46
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Bij de berekening van dVt/dT werd uitgegaan van een
drempelsoanning met de temperatuur.
Een onderdiffusie van 2 x O~8~m.werd bij de berekening
rekening gebracht.

1 . .
~lnealr afnemende

De gevonden waarden voor dVt/dT bevestigen de eerdere metingen waarbij
tamelijk lage waarden werden gevonden.
Voor de 30/30 transistor werd zelfs een zeer lage waarde gemeten~

vergeleken met de andere fets die zich op dezelfde chip bevenden.
Dit kan een verklaring zijn veor het feit dat in de stuurschakeling voer T2
(fig. 4) steeds een 12/12 transistor moest worden toegepast.
Gebruik van een 30/30 transistor leidde altijd tot een veel te lage
temperatuursdrift van de stuurspanning.
De meetresultaten tonen verder aan dat er grate verschillen bestaan
tussen dicht bij elkaar gelegen transistoren.
Oak is hier duidelijk het Vtd - verschil te zien tussen lineaire en
verzadigde instelling door de aanwezigheid van een begraven kanaal.

3.2.3 Invloed van transistor afmetingen.

Bij de metinqen van dVt/dT kwam duidelijk naar voren dat er tussen de
transistoren onderling nogal verschil bestand wat hun drempelspanning
betreft.
Deze verschillen kwamen bij metingen aan identieke chips steeds terug. De
indruk ontstond dat de transistorparameters~ met name de drempelspanning
afhankelijk van de transistorafmeting zou kunnen zijn.

Wanneer de kanaallengte afneemt wordt de breedte van de verarmingslagen
rand source en drain vergelijkbaar in grootte met de kanaallengte l.
Bij de afleiding van de drainstroom vergelijkingen is er vanuit gegaan dat
het transversale veld (bepaald door Vgb) veel groter is dan het
longitudinale veld (bepaald door Vds).
Voor korte kanaallengtes gaat dit echter niet meer op. Dit wordt merkbaar
doordat er veranderingen optreden in het subtreshold gedrag en
drempelspanning varieert met l.
Het is niet zo dat het kort kanaal effect uitsluitend optreedt bij korte
kanalen, bijvoorbeeld l<5~m. Sze [11, p. 471] geeft aan dat als mogelijk
kriterium voor de grens tussen een lang en een kart kanaal device het
verband tussen drainstroom en III kan dienen. Een afwijking van 101. van het
lineaire verband tussen Ids en 1/l wijst op een kort kanaal gedrag.
De minimale kanaallengte waarbij dit effect nog niet optreedt wordt o.m.
bepaald door - Junctiediepte van source en drain

- oxide dikte
- dikte van de verarmingslagen door source en drain.

Afhankelijk van
oak bij een l
optreden.

de waarden van deze groetheden is het zelfs mogelijk
van 50 - 100 Dm reeds kart kanaaleffecten kunnen

dat
gaan

Er Zl]n metinqen verricht aan een plak (nr. 803) die door de Effie is
gefabriceerd en waarop zich D.m. depletion transistoren met verschillende
gate-afmetingen bevonden.



18

Dool'" e:-:trapolatie '-ian net line.;:..it-e deel \ian de Vlds-vgs kal'".aktel'"istiek
wel'"d de dl'"emoelspanning bepaald.
De lineail'"e benadel'"ing werd a.m.v. de kleinste kwadl'"aten methode bepaald.
EI'" wel'"d gebruik gemaakt van 11 meetpunten in het meest lineail'"e deel van
de cUl'"ve (OV<Vgs<2V). Per W/L- waarde is aan ca. 100 transistcren gemeten.

De resultaten zijn In onderstaande tabel weergegeven.

100
,AAr()

96482412~)---------------------------i
12 -2.776 -2.798 -2.818 -2.815

24 -2.515

48 -2.414

96

100
-urn

-2.414

(drempelspanning in Volt)

In eerste benaderinq kan de invloed van de gate afmeting alsvolqt
gemodelleerd worden:

Vb (W,L) - Vl:o + Uw kL
'iT' -L

Afwijkingen van meer dan 10% t.o.v. Vta
kleiner dan 20 urn. De gatebreedte
drempel spa.nni ng.

gaan ontstaan voor gate
heeft mindel'" invloed

3.2.4. Gedrag van de kanaalbeweeglijkheid.

Zoals reeds vel'"meld in hst. 2 vormt de met de temperatuur veranderde u,
naast de drempelspanning, een factor die gekomoenseerd dient te worden door
de stuul'"schakeling. Bij het ondel'"zoek aan de stroombron is er tot dusvel'"
vanuit gegaan dat geldt:

peT) _ (13)
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Op grand van deze farmule werd het verwachte stroomverloap afgeleid:

Benodigde stuurspanning [ 2 J :

Vte = drempelspanning van de ais stroombron geschakelde enhancementfet.
Geleverde stuurspanning~(fig. iia.)

Y~'!ll =

Beide spanningen ZlJn over een beperkt gebied nagenoeg gelijk zodat een
stroomverloop verwacht kan worden zoals in fig iib. is weergegeven •

-+-------I-----~T

fig. 11a.

.....,I-------+---~T

fig. iib.

De beweeglijkheid in halfgeleiders wordt beperkt omdat
verstrooid worden door twee mechanismen met
temperatuursafhankelijkheid [iiJ :

de ladingsdragers
ieder hun eigen

Lattice scattering: uL

Impurity scattering: uL
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Vaor temperaturen boven rand 300 K is uL beoalend. Er
andere verstrooiingsmechanismen aie invloed hebben aD
waarde van u oak 00 de temperatuursafhankelijkheid ervan.

zijn echter nog
de uiteindelijke

Voor PUllt- n en 0 °:5ilicium varieert A..l rond kamertemoeratuur met resp. (2
o

-J.2..en
T-Zo20 [0 14 J. 0

Door Sabnis en Clemens [15 J is onderzoek verricht naar Met gedrag
van de beweeglijkheid in n-kanaalsmosfets.
Meetresultaten hieruit qeven aan oat de effectieve oeweeqlijkheld in de
i nversi el aag overeen komt - met T- z en ni et met T-3/z -
Shoucair en Hwanq schrijven in de konklusies van hun onderzoek dat

,.Ll een r¥.z.afhank~lijkheid heeft.
Bij nauwkeurige beschouwing van hun meetresultaten is echter te zien dat
een T- Z - verband meer op zijn plaats is. [ 3 J.

Op grand van bovenstaanae onderzoeken moet de konklusie getrokken worden
dat het -3/2 verband niet geheel juist is maar dat voar de effeci::ieve
kanaalbeweegiijkheid geldt:

"T -V\

~o (T;)

Wanneer deze vergeiijking wordt ingevuid in (14) voIgt voor de benodigde
stuurspanning:

bT -+ c.T

C~/To

De stuurspanning Vgsn heeft nu geen bol verloop zoals in fig. l1a. is
weergegeven, maar verloopt vrijwel lineair met T.
Omdat n in (16) niet exact gelijk aan twee is kunnen we een straom
verwachten die zowel een hoI ais bol verloop kan hebben, afhankelijk of n
resp. Kleiner of groter dan twee is.

Dit is goed in overeenstemming met de werkelijkheid, want beide typen
krommen zijn gemeten:

bij straombronnen opgebouwd met losse mosfets van het DDiDE type: 001
verloop [ 5 J.
bij complete stroombrannen door de EFFIe gefabriceerd: nOl en vrijwel
kanstant verlaop ( zie par. 3.3).
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3.2.5 Werkpunt van de stuurschakeling.

Door het optreden van allerlei effecten~ zoals beschreven in de voorgaande
paragrafen~ is het niet eenvoudig de parameterwaarden aan te geven die
nodig zijn voor de berekening van het instelpunt van de stuurschakeling.
Oak indien deze parameters weI bekend zouden zijn blijft het nag de vraag
of door een bepaalde keuze van de W/L- verhoudingen in de stuurschakeling
een goed functionerende stroombron wordt verkregen.
Er meet nl. rekening mee worden gehouden dat:

1. de mogelijkheid bestaat dat het instelpunt van de stuurschakeling
ligt in het niet lineaire deel van de Ids vs. Vgs curve van een
of beide transistoren.

~. de transistorparameters over een plak varieren.

ad 1. In fig. 12a. zijn Ids2 en Idsl uitgezet als functie van de gate
source spanning. De figuur laat zien dat het instelpunt van de
stuurschakeling (Vgsl=-Vgs21 mogelijk in het niet lineaire gedeelte
van een of beide curves komt te liggen.

_--==-:::""'..,...~.L--__--I- ~~V3S

fig. 12a. fig. 12b.

Lage gatespanning voor T2 heeft tot gevolg dat het werkpunt in het
overgangsgebied van sterke in zwakke inversie terecht komt.
In dit ~matige inversiegebied" is de drainstroom opgebouwd uit drift en
diffusie komponenten die ongeveer gelijk zijn.
De drainstroom kan hier niet meer uitgedrukt worden in de spanningen op
drainsource en gate. Kunstmatige uitdrukkingen voor de stroam in dit
overgangsgebied leiden tot grate fouten bij de berekening van het



keuze van de W/L
men moet zich tevre
duizenden pprn/K.

kleinsignaal-gedrag [16 J. Voer een nauwkeurig resultaat moet gebruik
gemaakt werden van een integraalvorm waarin Id is gegeven ais functie van
de oppervlakte potentiaal.
Deze uitdrukking kan numeriek worden opgelo5t~ maar door het optreden van
allerlei hogere orde-effecten blijft de nauwkeurigheid beperkt blijft.

Ook bij de steeds lineair ingestelde Tl bestaat de mogelijkheid dat het
werkpunt niet in het lineaire gedeelte van de Ids vs. Vgs curve ligt.
Bij hoge Vgs neemt de kanaalbeweegliJkheid door oppervlakte verstrooiing
steeds verder af. Over de juiste wijze waarop dit effect gemodelleerd moet
worden ziJn de meningen verdeelt [ 17 J.

Het prebleem dat het werkpunt in het niet lineaire deel van de curve komt
te liggen kan omzeilt worden door ervoor te zorgen dat de te leveren
stuurspanning niet te haag is.
Dit houdt in dat Vte veel kleiner meet zijn dan Vtd.
In het algemeen zullen de waarden van deze drempelspanningen echter
vastliggen.

ad. 2. De belangrijkste factor die het onmoqelijk maakt om~ voor een
gegeven preces een bepaalde geometrie aan te geven waarbij een goed
functionerende stroombron wordt verkregen~ is de parameter variatie over
de pI aka
Uit metingen aan zowel Philips als EFFIe plakken is gebleken dat er
duidelijk waarneembare verschillen zijn tussen identieke dicht bij elkaar
gelegen transistoren.
Een lage drift in Iref op grond van een optimale
verhoudingen in de stuurschakeling is niet haalbaar of
den stellen met een temperatuurskoefficient van enkele

Op grond van
noodzakelijk
krijgen. Er
schakeling te

bovenstaande moet gekonkludeerd worden dat het vrijwel altijd
is de stroombron af te regelen om een minimale tempco te
zijn verschillende mogelijkheden om het werkpunt van de
varieren teneinde een konstante I(T) te verkrijgen.

1:"'• 1 g.

o

..,.
.1.,:.••

-,
I
I

\/sb :~
-=- buLk

Magelijke afregelpunten in de stroombronschakeling
(in de figuur met stippelliJnen emkaderd)



1. Dcor een regelbare spanning te :etten 00 de gate van T2 is het mogelijk
am extern Vgs :0 in te stellen dat de stroombron minimale drift heeft.
Aanbrengen van Vext (fig. 13) kan opgevat worden als een kunstmatige
verlaging van de drempelspanning van T2:

•Vt2 = Vtd - Vext

Ingevuld in de eenvoudige drainstroom vergelijkingen geeft:

T-

- (L<,+ Ut)V~d + kl VeK{ + V< k~+3l(.\l2)V~l-'d(.)(2 V~4 Vex~ ~ k.L<zV~l
( k,-l,(zJ

De externe spanning heeft niet aIleen invloed op de grootte maar ook op de
tempco van Vgs.
Groot voordeel van de:e methode is dat de rest van de schakeling waarin de
stroombron is opgenomen niet door de regelspanning wordt beinvlaed. Nadeel
is dat Vgs sterk met Vext varieert (dVgs/dVext=O,S).
In fig. 14a. is dit weergegeven aan de hand van een meting verricht aan de
stuurschakeling uit fig. 14b.

Vs:, rV]
Vb

i.8 - - - -,

Vex~

fVjSJ

1.7 I

~Ve.'lt\::
>

,
0.1 0.2- 0.3 0.,,: 0.5 V

~-----. sB ...
fi g. 14a. fig. 14b.
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Bij toepassen van een spanningsb~on die op de chips get~imd kan wo~den, zou
exte~ne afregeling kunnen ve~vallen.

Een Nmos spanningsbron met een lage tempe~atuu~sd~ift wc~dt besch~even doo~

Dekke~ [18 J. Het kombine~en van st~oom- en spanningsb~on volgens fig. 15
is een mogelijkheid die zeke~ nade~ onde~zoek ve~dient.

r--
I
I
I
I
I
I
I

-- -1
I

I
I

1<6

Fig. 15. Kombinatie van st~oom- en spanningsb~on.

2. Doo~ het aanb~engen van een sou~cewee~stand (fig. 13) is het mogelijk de
I~ef van T3 te va~ie~en.

Tevens heeft de nu aanwezige Vsb invloed op zijn we~kpunt waa~doo~ ook op
het tempe~atuu~ged~ag van deze enhancement t~ansisto~.

Nadeel van deze methode is dat elke uitgekoppelde stroomb~on apa~t

afge~egeld moet wo~den, hetgeen tamelijk omslachtig is. E~ zijn wat deze
afmetingen bet~eft geen metingen ve~~icht.

3. Aanb~engen van een ~egelba~e spanning Vsb tussen de gemeenschappelijke
nul-lijn en de bulk heeft een ve~schuiving van de pa~amete~s in aIle
t~ansistoren tot gevolg.
Het verloop van Vgs als functie van Vsb is in fig. 14a. weergegeven. Omdat
Vgs veel minde~ snel va~ieert met Vsb dan met Vext (fig. 14a.), ve~dient

deze ~egel ing de voo~keu~. (dVgs/dVsb=-(l, (5) .
Een g~oot nadeel is echte~ dat aIle transisto~en in de schakeling waarvan
de st~oomb~on deel uitmaakt beinvloed worden door de regelspanning. De kans
dat dit p~oblemen kan geven is bepaald niet uitgesloten.
Uit metingen aan EFFlC-stroomb~onnen is gebleken dat Vsb invloed heeft op
het ve~band tussen kanaalbeweeglijkheid en tempe~atuu~. Stroombrcnnen die
een sterk pa~abolisch ve~loop vertonen van l(T) in net optimale werkpunt,
kunnen doo~ het aanb~engen van Vsb tot ee~ nagenoeg konstant st~oomve~loop

geb~acht wo~den (fig. 16).



C'in
I "":t. 16 Gemeten stroomverloop.

T

De metingen verricht aan door de EFFIe gefabriceerde stroombronnen worden
meer uitgebreid besproken in paragraaf 3.3.
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3.3 Metingen aan EFFIC - stroombron

In dit hoofstuk warden de metingen beschreven die verricht zijn aan door de
EFFIe vervaardigde testschakelingen.
Zoals al eerder werd opgemerkt, is het niet goed mogelijk een juist
gedimensioneerde schakeling op te geven door het optreden van hogere crde
effecten, die niet te verwaarlozen zijn. De testschakeling is daarom
zodanig dat het mogelijk is de faktor f(K1K2l aver een groot gebied te
va.ri eren.
In fig. 17 is de schakeling weergegeven. De layout is te zien in bijlage
18.

5
2.6-_-1

1

Fig. 17. Testschakeling EFFIC

De transistors T1 t.m. T3 vormen de elementaire stroombron. Door een of
meer van de transistoren T4 t.m. T10 parallel te schakelen aan T1 kan de
waarde van f veranderd warden.
TO beperkt de invloed van de voedingsspanning ap de geleverde stuur
spanning. Bij aIle metingen werd de voedingsspanning rechtstreeks op
de drain van T2 aangesloten, zodat TO geen effect meer heeft.
Er ziJn verschillende metingen uitgevoerd met vijf V8n deze schakelingen,
allen afkomstig van hetzelfde kwadrant van plak nr. 1702.
De f - waarde die nodig was om de stroombron een konstant verloop te geven
bedroeg ca. 0,25. In bijlage 6 is voor ieder van de vijf testschakelingen
Iref uitgezet ais functie van de temperatuur, voor vier verschillende f 
waarden rond de optimale (dl/dT = 0) instelling.
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De testschakelingen kunnen grofweg in twee groepen verdeeld worden:

8ij de schakelingen MLM 2~3 en 5 is een sterk parabolisch verlaop te zien.
Ook in het optimale werkpunt blijft de drift hoog: ca. 1000 ppm.
Verhagen van f geeft een geringe verschuiving van de werktemperatuur TO
(waar dI/dT = 0) naar hogere waarden.
Bij lage f waarden voor MLM 5 is het parabolisch verloop verdwenen. Dit
komt omdat de drempelspanning van de enhancement transistor en daarom ook
Vztc relatief hoog is •
In bijlage 7 zijn de Ids vs. Vgs curves uitgezet bij verzadiging. Met
behulp van lineaire extrapolatie kan de drempelspanning van de enhancement
fets in de vijf shakelingen gevonden worden:

T = 23.6 C
device # Vte LV]

MLM 1 0,46
2 0,55
3 O~45

4 0,46
5 O~64

Bij lage waarden van f komt de stuurspanning onder Vztc. De stroombron
werkt hier niet meer goed: dI/dT is thans altijd grater dan nul.
Oak de drempelspanning van MLM 2 is tamelijk haog. Voor f = O~228 is te
zien dat het parabolisch verloop overgaat in een stijgend I(T) - verloop.

De schakelingen MLM 1 en 4 vertonen een heel ander stroomverloop. Duidelijk
is te zien dat door de juiste keuze van f een vrijwel konstante I(T) kan
worden verkregen.
De temperatuursdrift van MLM 4 bedraagt bij f = 0,25 ca. 70 ppm/oC over
45°C.

Om na te gaan waar het verschil tussen de twee graepen vandaan komt is oak
de stuurspanning Vgs gemeten als functie van de temperatuur.
De grafieken in bijlage 8 tanen deze spanningen voor de vijf
testschakelingen.
In aIle gevallen neemt Vgs vrijwel lineair toe met de temperatuur.
De stuurspanning van MLM 1 en 4 verloopt in tegenstelling tot 2, 3 en 5
enigszins bol. Tach is dit kleine verschil er niet de oorzaak van dat er
twee groepen stroombronnen zijn te onderscheiden. Dit werd aangetoont bij
de bepaling van de ideale stuurspanning. Hiervoor werd de meetschakeling
van fig. 18 gebruikt.
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Fig. 18. Meetschakeling.

Terwijl de temperatuur werd gevarieerd van 85°C naar 40°C werd de
stuurspanning Vgs steeds zodanig ingesteld dat stroom Iref konstant bleef.
Het zo verkregen ideale stuurspanningsverloop voor drie stroombronnen is
weergegeven in bijlage 9.
Hoewel we te maken hebben met drie identieke transistoren is er een
duidelijk verschil te zien tussen de benodige stuurspanningen. De door MLM
1 gewenste spanning komt goed overeen met de daadwerkelijk geleverde Vgs.
Bij 2 en 3 is dit niet het geval~ vandaar het onderscheid tussen de twee
groepen.

Door meting van Vgs bij kamertemperatuur en de reeds gemeten Vgs(T) curves
in bijlage 8 kunnen Llit de eenvoudige stroombron vergelijkingen:

Vgs = f *IVtdeffl
dVgs/dT = f *ldVtd/dTeff/

de waarden van Vtdeff en dVtd/dTeff berekend worden bij de diverse
van f. De resultaten zijn in de volgende tabel weergegeven resp.
mV/K.

waat-den
in V en

device # MLM 1 MLM 2 r1U1
..,. MLM 4 MLM 5.~l

f W11<2) Vtd dVtd Vtd dVtd Vtd dVtd Vtd dl/td vtd dVtd
eft dT eft dT eft dT eft dT eft dT

eff eff eft eft eft

0!354 2.90 0.777 2.87 0.975 2.86 0.769 2.96 0.805 2.98 0.911
O~235 2.90 0.788 2.87 0.916 2.86 0.719 2.96 0.800 2.98 0.908
0~250 2.90 0.810 2.86 1.042 2.86 0.750 2.96 0.811 2.98 0.940
0.228 2.90 0.800 2.86 0.998 2.85 0.768 '"' QI:" 0.812 2.97 0.965L. ,.J
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Voor aIle testschakelingen is de effectieve Vtd vriJwel konstant ongeacht
de waarde van f, Dit geldt oak voor de effektieve dVtd/dT, Zlj het in
mindere mate.
Uit bovenstaande blijkt dat bij berekeningen aan de stroombron gebruik
gemaakt kan worden van deze parameters. Helaas kon door het ontbreken van
losse depletion transistors niet het verband tussen Vtdeff en de werkelijke
Vtd worden onderzocht.

Door variatie van de source - bulk spanning is het mogelijk de stroombron
zodanig in te stellen dat een minimale temperatuursdrift wordt verkregen.
Voor de bepaling van de invloed van Vsb op Iref werd gebruik gemaakt van
anderstaande meetschakeling.

sY 5C.11 R':jYE.R.

'">....L---u:--........"

x

toegeschreven aan
sterk wanneer dit
verbonden was.

van MLM 2 was het bij al~e schakelingen mogelijk
I(T) verloop te krijgen indien de juiste Vsb

Fig. 19. meetopstelling met xy - schrijver.

Met uitzondering
nagenoeg konstant
ingesteld.
Het afwijkend gedrag van MLM 2 moet waarschijnlijk worden
een fout op de chip. Deze referentiestroom veranderde nl.
IC werd aangeraakt op een pen die niet met de stroombron

een
werd

De gemeten I(T) karakteristieken en de bijbehorende Vsb waarden zijn
weergegeven in de bijlagen 10 tim 12.
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De sp~ongen die op sommige plaatsen in deze I(T) cu~ves te zien zijn we~den

ve~oo~zaakt doo~ het onstabiel ged~ag van de kompensatie-vaeding Vc en
vaeding Vdd2.
De st~omen van device MLM4 en
ste~ke fluctuaties. Zij konden
en zijn waarschijnlijk afkamstig

In fig. 20. is een tweede type testschakeling wee~gegeven.

De layout is te 'linden in bijlage 19. Op de chip ZlJn een
st~oomb~onnen aangeb~acht waa~van aIleen de geomet~ie van
stuu~schakeling onde~ling verschilt.
De waa~de van W/L van deze t~ansisto~ is op de layout aangegeven.

aantal
T1 de

Fig. 20. St~oomb~on.

De stroamb~on met de f waa~de 0,5 is geb~uikt am het st~oomve~loop als
functie van de tempe~atuu~ te meten voo~ ve~schillende sou~ce - bulk
spanningen.
De ~esultaten zijn weergegeven in bijlage 13.
Voo~ elke lIT) - cu~ve is de d~ift be~ekend en deze waarde is uitgezet
ais functie van de bijho~ende Vsb.

PP/Ioc.
/

/
•

(over J.l0"')

\ /150 \ ./
ioo -_ ....,,~ 200 mV

;/
50 "-- ./'

-..-. -
•

t.P 2.0 2.1 Y<6e. [VJ

Fig. 21. Tempe~atuu~scaefficientais functie van de ~egelspanning Vsb.
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Fig. 21 toont dat de temperatuursdrift lager is dan 100ppm/oC over een
regelspanningsbereik van ca. 200 mV.
8ijlage 14 toont de resultaten van een meting verricht aan de tweede
testschakeling in de meetopstelling van figuur 19. Uit deze bijlage blijkt
dat de helling van I(T) zowel positief als negatief kan worden ingesteld
afhankelijk van de grootte van Vsb.

8i i herhaling van de metingen aan de testschakelingen werd vaak niet
hetzelfde resultaat verkregen. Soms was de oorzaak een van de voedingen
die tijdens de meting tot tientallen miliVolts verliep.
Daarnaast werd de indruk verkregen dat de halfgeleiderparameters niet
helemaal stabiel waren.
Om dit te onderzoeken werd van een van de stroombronnen gedurende langere
tijd steeds opnieuw de stroom en de stuurspanning gemeten; de
meetschakeling van fig. 19 werd hiervoor gebruikt.
De resultaten zijn in de volgende tabel samengevat.

0
Meetdatum temp. [C] Iref [uAJ Vgs [\,JJ opmerkingen

31/7 v.m. 25 6.880 geen kontrole
31/7 n.m. 25 7.400 voedingsspanning

1/8 25.7 7.572 1.3341
5i8 v.m. 7.380 1.3395
6/8 v.m. 24.9 7.625 1.3407
6/8 n. m. 27.3 7.350 1.3395
7/8 v.m. 24.7 7.602 1.3407
7/8 n. m. 26.9 7.325 1.3394
8/8 v.m. 22.6 7.870 1.3420
8/8 n.m. 26.6 7.951 1.3448

12/8 25.8 7.975 1.3441
15/8 23.7 8.098 1.3442

Voorafgaande aan elke meting kreeg de apparatuur ca. 45 minuten opwarmtijd
en werden de voedingsspanningen afgeregeld.
Oak de offset van de opamp werd gekontroleerd.
De referentiestroom blijkt steeds grater te worden, terwijl de
stuurspanning vrijwel konstant blijft. Hieruit valt op te maken dat de
drempelspanning van de enhancement transistor naar lagere waarden
verschuift en/of de beweeglijkheid toeneem.
Dit verschijnsel kan veroorzaakt worden door de aanwezigheid van natrium
ionen in het gateoxide. Onder invloed van een positieve gatespanning en
hoge temperatuur (wat tijdens iedere meting het geval was) kunnen deze
ionen zich verplaatsen naar het kanaal.
Bij afkoeling blijven zij op hun nieuwe plaats zitten en trek ken elektronen
uit het substraat aan.
Gevolg is dat er eerder een kanaal gevormd wordt, m.a.w. de Vte daalt en/of
u neemt toe.

Het antwerp van een nleuwe testschakalinq. die meer mogelijkheden biedt am
verschillende afregelmethoden te onderzoeken, is weergegeven in bijlage 17.



4. DA - omzetter met stroombronnetwerk.

In dit haofdstuk wcrdt een antwerp bescMreven van een digltaal-analoog
omzetter waarvan de nieuwe Nmos stroombron deel van uit kan maken.
Bij het antwerp werd uitgegaan van de volgende punten:

de omzetting vindt plaats van een parallel~ binair gecodeerd
ingangssignaal naar een analocg uitgangssignaal in de vorm van een
stream.
Omzetting geschiedt d.m.v. een netwerk van parallelle binair gewogen
stroombronnen.

- Er wardt gestreefd naar een resolutie van acht bits.
- De ingang is TTL - kompatibel.

Het principeschema van een omzetter met binair gewogen strocmbronnen is
weergegeven in fig. 22.

I
I
I
I
I
I
I

,j

r------------
I ~
I '" ----r---"T"""---------r---o-.-....I----\

I ~

I
I

I

I
I
II(
I
I
I
1-----------

Fig. 22. principeschema van de DA - omzetter.

Uitgangsstroom Iu is afhankelijk van de stand van de schakelaars en deze
worden beoaald door de digitale ingangssignalen b1 tim bn.

~n bn )

De stroomwaarde van elke bran is zo gekozen dat deze een maat is yoor het
gewicht van de bijhorende bit.
De omzetter is opgebauwd uit drie deelschakelingen:

- netwerk van binair gewogen stroombronn~n

analoge schakelaars met bijbehorende stuurcircuits
- regelcircuit van de stroombronnen.

Een extern aan te brengen opamp kan de uitgangsstroom omzetten in een
spanning.
Het gebruik van stroombronnen heeft het voordeel dat er kan worden afgezien
van geintegreerde weerstanden~ die vaak slechte eigenschappen hebben en
binnen de Nmos technologie niet ter beschikking staan.



33

Deor toepassing van stroomsehakelaars IS in principe een Korte insteltijd
magelijk, maar oak de grootte paraeitaire kapaeiteiten spelen hierbij een
belankrijke rol.

4.1 Resolutie.

Het behalen van de nagestreefde aeht bits resolutie is een belangrijk punt
bij het antwerp van de DA - omzetter.
Er zijn in de sehakeling twee foutbronnen aan te wijzen:

- Het stroombronnetwerk met de bijbehorende anal age sehakelaars.
- De temperatuursgevoeligheid van de stroombronnen.

De foutgrens die aangeeft of een bepaalde resolutie tot de mogelijkheden
behoort ligt bij 1/2 LSB. In dat geval is de omzetter monotoon en tevens
lineair. Dit houdt in dat bij n bits resolutie:

~I

I
'\

In het vervolg van dit verslag zal steeds naar deze grens verwezen worden.

4.2 Stroombronnetwerk.

identieke
toleranties

van
de

In de omzetter zijn aeht stroombronnen nodig waarvan de geleverde stromen
binair gewogen zijn. Dit kan gerealiseerd worden door de W/L - verhouding
van de uitgangstransistoren de juiste waarden te geven. Resolutie van aeht
bits houdt in dat de maximale stroamafwijking niet meer dan O~2 % mag
bedragen.
De tolerantie van de transistorgeometrie is echter zodanig hoog dat deze
resolutie niet op voornoemde wijze gerealiseerd kan worden.
Door gebruik te maken van parallelle kombinaties
eenheidsstroombronnen kunnen absolute fouten t.g.v.
voorkomen worden.
De MSB trap is dan opgebouwd uit 32 parallel geschakelde even grate
stroombrontransistoren. De daarop volgende trap heeft er 16 en zo verder
tot de zesde trap die uit een transistor bestaat.
Voor de resterende zevende en achtste bit werden resp. twee en een
transistor gebruikt die kleinere afmetingen hebben. Deze verdeling in twee
groepen eenheidstransistoren is nodig om net benodigde ehipoppervlak te
beperken.
In fig. 23 is het stroombronnetwerk weergegeven. Er wordt een positieve en
een negatieve voedingsspanning gebruikt.
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Fig. 23. Stroombronnetwerk

stroombronnen

Iedere eenheidstransistor is voorzien van een eigen paar
schakelaars~ die de stroom of naar de sommeerlijn~ of naar de
sturen~ afhankelijk van de bitwaarde.
Op deze manier wordt de invloed van de schakelaars over de
verdeelt en blijft aIleen een relatieve fout over.

anal age
null ijn

Omdat niet konsequent een type eenheidstransistor is toegepast moet bij de
zevende en achtste bittrap weI met een absolute fout rekening worden
gehouden.

4.2.1 Foutbronnen.

Door gebruik te maken van eenheidsstroombronnen kan de systematische fout
tot een minimum beperkt worden. Toevallige fouten~ die van fet tot fet
verschillen blijven weI bestaan. Iij vormen een absolute grens voor de
haalbare nauwkeurigheid. Het is daarom noodzakelijk am de grootte van de
toevallige fout te kennen, de maximaal toegestane fout bedraagt immers
slechts 0,2 I..
Bij de mosfet spelen de volgende foutmechanismen een rol:

- randeffect
- appervlakteladingeffect
- ionenimplantatieeffect
- o:ddeeffect
- beweeglijkheidseffect

Al deze effecten geven elk lokale en globale variaties van de resp.
afmetingen en parameters. Zo is het lokale randeffect een gevolg van de
korreligheid van de materie op de rand.
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en

drainstroem een
zijn. In de

enbekend is,
het globale

Het globale randeffect geeft variaties op een grotere schaal en kan
bijvDorbeeld veroorzaakt worden doordat de etsvloeistof op bepaalde
plaatsen van de chip verzadigd raakt met te etsen materiaal.
~lJ de mosfet warden lengte en breedte door twee verschillende maskers
bepaald (00 masker voor de lengte en PS masker voor de breedte), waardoor
lengte en breedte variaties onafhankelijk zijn.
Na zeer komplexe berekeningen [19 J wordt voar de
uitdrukking gevonden waarin al deze effecten verwerkt
uitdrukking komen nogal wat termen voor waarvan de grootte
zoals bijvoorbeeld de standaardafwiJking van
oppervlakteladingeffect.
WeI blijkt hieruit het verband tussen de eptredende effecten
transistorgrootheden zoals lengte, breedte en gate-source spanning.

de transistor
Bij transi stors
een array op de
drempelspanning

Het is direkt in te zien dat Kleine onregelmatigheden in
grater effect hebben naarmate de kanaalafmetingen afnemen.
met grote afmetingen kunnen we, wanneer ze in de verm van
chip zijn aangebracht, daarentegen grotere verschillen in
ven'idchten.
Uit bovenstaande blijkt dat er mogelijk een optimale transistorgrootte is,
waarbij het onderlinge verschil in drainstroom minimaal is.
Om die eptimale transistorafmeting te bepalen werden metingen verricht aan
een testchip waarvan de layout in bijlage 20 is weergegeven. Op de chip
bevinden zich vijf transistor array's zoals aangegeven in fig. 24, met
verschillende gateafmetingen, ieder bestaande uit tien parallel geschakelde
fets.

o----..---ll----H---H--- - ---t
10

Fig. 24. Transistorarray.

De drainstroom werd gemeten bij in totaal 300 transistoren
zes chips. Veor elke array is het quotient JIll bepaald
afwijking en gemiddelde stroam, bij twee gate-source
meetopstelling is in fig. 25 weergegeven.

verdeelt over
van ·standaard

spanningen. De
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Fig. 25. Meetapstelling.

In fig. 26 is de gemiddelde waa.rde van ..d III aver de zes testchips
uitgezet vaar de verschillende W/L-verhaudingen.

%
0.3

0.1

50/
/100

Vb= 5 V
Ysb= 0 V
T =. .2.'";).(

100/
/100

Fig. 26. Haalbare nauwkeurigheid bij verschillende gateafmetingen.
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De spreiding van de gevonden waarden van (AI/I)blijkt erg haag te zijn.
Vaor een meer betrouwbaar resultaat zou aan een veel grater aantal
transistoren qemeten maeten worden. Omdat de meting met de hand moest
worden uitgevoerd en daarom zeer tijdrovena was~ is hiervan afgezien. Het
is eehter zeer goed mogelijk de meting autamatiseh te verriehten.
Geheel vol gens verwaehting neemt LJ liT af bij toenemende gateafmeting. Er
moet rekening mee worden gehouden dat de spreiding van Vt over de plak meer
tot uiting komt in (~) naarmate de transistorafmetingen toenemen omdat
de afstand tussen buitenste fets van de array dan steeds groter wordt.
Dit kan de reden zijn da.t (AI/I) bij de 100/100 fet iets IJplaapt.
Bij de meting bleek dat bij vrijwel aIle array's de drainstroom van de
buitenste twee transistoren duidelijk lager was dan die van de ertussen
geleqen fets. Randeffeeten zijn hier zeer waarsehijnlijk de aorzaak van.
Bi j -de bepal i ng van (A I/I) z1 In daarom de bui tenste stromen ni et
meegenomen. De buitenste transistoren dienen eehter weI als een soort
buffer aktief aanwezig te zijn. Zij maken geen deel uit van de effectieve
array.

Uit de karakteristiek van fig. 26 kan gekonkludeerd worden dat bij
toepassing "ian een transistor array met ~-I)/L ~ 50/100 en een gatespanning
van ea. 2 V een aeht bit resolutie mogelijk is.

4.2.2 Dimensionering van de stroombronnen.

Door gebruik te maken van stroombrontransistoren met een W/L van 40/80
i.p.v. 50/100 um wordt een oppervlakte besparing van ca. 35% bereikt. De
kans is nu weI aanwezig dat de toevallige fout groter dan 0,2% wordt; dit
zal de praktijk uit moeten wijzen.
In de stroombronnen voor de zevende en achtste bit wordt een kleinere W/L
verhouding toegepast van 10/80 um.; oak dit om ehipoppervlak te besparen.
Groot nadeel hierbij is dat de absolute fout nu weI een rol gaat spelen.
Het is daaram noadzakelijk dat de stroombronnen met kleine Iref apart
afgeregeld kunnen worden~ zodat tach aan (18) wardt valdaan.

4.3 Analoge sehakelaars en sturing.

De stroombronnen zijn via analage sehakelaars verbanden met de nullijn of
de sommeerlijn (fig. 23). Afhankelijk van het digitale ingangssignaal wordt
de stroam van een van beide lijnen afgenamen.
In dit gedeelte van de DA-eonverter vindt de angewenste kappeling tussen
digitale en analoge uitgang plaats. De aanwezigheid van pulsen op de
uitgangsstroom heeft drie oarzaken:

a. Door de aanwezigheid van paraeitaire eapaciteiten is er
koppeling tussen stuur- en uitgangssignaal. Met name de
capaeiteiten van de sehakelfets zijn hiervoor verantwoardelijk.
Door zo klein mogelijke sehakeltransistors te gebruiken en
steile sehakelflanken te werken blijft de invloed van
schakelpieken beperkt.

een
gate

met
de
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b. Een veel grater probleem vormen ongelijke schakeltijden van de
transi "::;toren.
Dit heeft nl. tot gevolg dat wanneer een nieuwe digitale code aan de
DAC wordt toegevoegd, een toestand kan ontstaan die de uitgang die
de uitgang tijdelijk een volledig verkeerde waarde geeft.
Bij toepassing van de binaire code treedt het grootste probleem op
halverwege de schaal bij de overgang:

01111111,
10000000 "

Indien dit niet direkt maar via de waarde 00000000 gaat, treed er
tijdelijk aan de uitgang een piek (glitch) op ter grootte van de
hal ve schaal (fi g. 27>.

OUTPLlT

0 0 0 0 1 I I
0 0 , , a 0 , INPuT
0 I 0 I 0 ,

0

r 1 g. ,.,- Glitch die ontstaat bij ongelijke sChakel tUden.~/.

Het is daarom van wezenlijk belang dat de schakelaars van de
verschillende bitstromen symetrisch gestuurd worden. Aan en
uitschakeltijden dienen even lang te zijn en zo kort mogelijk am de
breedte van de glitch te beperken.
De uitgangsversterker heeft een beperkte bandbreedte en slew-rate,
waardoor het effect van de glitch gedeeltelijk wordt uitgefilterd.

c. Schakeltransienten kunnen oak ontstaan als de stroombronnen niet
kontinu aktief zijn, maar bij verandering van de ingangsccde
tijdelijk uitgeschakeld worden.
In dat geval hebben we niet meer met stroomschakelaars te dcen maar
met spanningschakelaars.
Gevolg is ook dat de dissipatie in de schakelaars zal stijgen.
Om dit alles te vaorkomen dienen de beide schakelfets bij elke
strocmbron zo goed mogelijk symetrisch gestuurd te worden.
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4. : .• 1 Dimensionering van de schakelaars.

niet via kanaallengte modulatie de
en daarmee de niet-lineariteit van de

klein mogelijk :ijn YOOr :
- een korte insteltijd
- minimale koppeling tussen

uitgangssignaal.
stuur en

terwijl ander

volgende

de

demet

moet :eker sperren

de schakelfets moetBij de bepaling van de grootte van
punten rekening gehouden worden:

1. Een van de transistoren
gel ei dt.

2. Parametervariaties mogen
stroombronnen beinvloeden
DAC vergroten.

3. De schakelfets moeten :0

1. De overgangsweerstand van de geleidende mosfet in het triode - gebied
bedraagt:

i

De spanningsnivo's waarmee de analoge schakelaars gestuurd worden zijn Vt
en Vo. Voor de geleidende fet geldt:

Vgs = V+ (de positieve voedingsspanning)

1.

. ( Y+ - V't)
Voor de gesperde fet geldt

v~s =-' Yo

E,s V<j'5<Y~ ~

U COl' ( 'It - Vo)( V'" - Vt)
(20)
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Hierin is:
11 = st~oom door de eenheidsstroombron = 2mA!64 = 31 uA
u*Cox = 2~73 F/Vs
Vt = 1~4 V (met Vsb = 5 V en Vto = 0~55 V)
Vo = 0,4 V
V+ = 5 V

Invullen in (4.3) levert: WILl> 0,32

2. De spanningsval over de schakelfet mag niet zo groot worden dat de
ma:-:imale.41 (zie (18)) tog.v. kanaallente modulatie wordt overschreden.
Verandering van de overgangsweerstand ~Rds t.g.v. parametervariaties heeft
een spanningsvet-andering .4Vds ovet- de stroombt-on tot gevolg.
Op de volgende manier kan de minimale W/L2 worden aangegeven waarbij nog
aan (18) vol daan bl ijft bi j een .4 Rds.
Uitgaande van de eenvoudige stroomvergelijkingen kan de invloed van de
kanaalverkorting als voIgt beschreven worden:

- =
~ Ido

A Ieo\s = c\ Ids
• A 'Vd. ..

cl VjS

l\ Id-:.
Ids

-= ).. • .0 Vds.
(1- >'Vds)

I:: ~
I im

4r 1- -= --- ':,

T ~n"'l

L\ Yds
~ II

-=
II

(1-A.Vcb)

A
411= -_. -- .

2M J:

Rds ='

.v.~W . ( Vt - VI:)

W
L t'Y\i n 2.

,,+1 \ I< . /\ . m. I

(1- AVds.)· )A. C. <v+ - Yt.)
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n = aantal bit = 8 Ill. C = " 7< . 10 F/Vs~~ 1'_'

~.~ = 0,02 V+ = 5 V
m = ~..., '.It = 1,4 V,_I";"

11 = 31 uA Vds = 5 V

~ Rds/Rds = relatieve fout van de weerstand van de schakelfet.
Wanneer er vanuit wordt gegaan dat deze gratendeeis door de variatie van '.It
bepaaid wordt voIgt uit (19):

.6 1( C~ .d Vb
'=

"Rei ~ ( Y-'I V~)

col V~/dx ~ SrnV/n"m [lO]} ......
A Y l- : SmV -+

h-c.C,~ 4)1.. '= 1mm.

.do 1?d~ 1.~.
-l

~ '= 1o

"Rei'!>

1nvuIIen in (21) geeft : W/L2 > 0,21.

De eis voor de minimale W/L2 - verhouding die Yolgt uit de invioed van de
schakeitransistor op de stroom door kanaaIIengtemodulatie is minder streng
dan de minimale WILl volgens de eis van goed funktionerende schakelaars.
W/L2 wordt echter snel grater bij toenemende resolutie.
Om de invioed van de schakelfets op de Iineariteit van de omzetter zo veel
mogelijk te beperken is gekozen voor een WiL van 1,5.
W en L dienen minimale afmetingen te hebben. Deze zijn vastgeIegd in de
design rules. Daaram is gekozen voor W= 9 um. en L = 6 um.

4.3.2 Stuurcircuit van de analoge schakelaars.

Bij het antwerp van de stuurschakeling van de stroomschakelaars is
uitgegaan van de volgende punten:

- TTL kompatibel
steile aanstuurflanken om de invloed van kapacitieve koppeling te
beperken
symetrische stuurflanken om glitches te voorkomen.
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Met de schakeling wee~gegeven in fia. 28 wo~dt g~otendeels aan deze Eisen
voldaan.

-------T"-------T"----.,...-------r------r----O.sv

Fig. 28. Stuu~circuit van de analoge schakelaa~s.

De ingangst~ap, Tl - T2 , is zo gedimensionee~d dat de schakeling TTL
kompatibel is en de sto~lngsma~ges ten minste een Volt bed~agen. Hie~bij is
aangenomen dat de logische nivo's van het uitgangssignaal 0,5 en 5 V zijn.
In fig. 29 is de statische t~ansfercu~ve met daa~in de sto~ingsmarges

te zien. De cu~ve we~d door de DC - analyse met SPICE bepaald. De geb~L\ikte

paramete~set is weergegeven in bijlage 16.

VlJ (V]
5

.it

~

.z

1

LV]
I 1. 2- 1 3 I

"I SI 'IiI I I I
1 SMo 1 I SMi

I

k :~ ;101~I i

Fig. 29. Statische t~ansfercu~ve met sto~ingsmarges SMO en 8M1.
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Een grotere flanksteilheid en meer gelijke stijg en daaltijden worden
verkregen in de tussentrap gevermd doer twee inverters T3-T4 en T33-T34.
Deze leveren de stuursignalen voor de eindtrap. Omdat de kapacitieve
belasting veer beide inverters verschilt~ zijn de absolute waarden W en L
niet gelijk. De paracitaire kapaciteiten zijn verwaarloesd. De berekende W
en L waarden werden geoptimaliseerd door simulatie met SPICE.
Hierbij werd veor de bepaling van de source en drain kapaciteit de Yolgende
vuistregels gebruikt.

AS = AD = 10*I<J
PS = PD = 2(10+W)

De transistoren T5-T6 en T7-T8 vormen twee zgn. "niet inverterende
supet-buffers" [ 21 J.
De beide inverters samen yormen een circuit dat zeer geschikt is veor het
sturen van grote kapacitieve belastingen met symetrische aanstuurflanken.
Een grote W/L -waarde voor de depletion fet is mogelijk zender dat er veel
dissipatie optreedt in de enhancement driver. Wanneer geeist wordt dat de
stijg en daaltijden van de stuursignalen gelijk meeten zijn werdt veer het
quotient van de W/L -verhoudingen van driver en load de velgende uit
drukking gevenden:

-zv~ ..[ Vdd- V~e
+ ~ Ln (,~ VJd -.26 V~e.)J

2. Ydcl

Vdd - 2-0 Vtd )
\ldd - %:~ · V~d..

Deze uitdrukking is afgeleid in bijlage 15.
Vergelijking (22) is slechts bij benadering juist want er is geen rekening
geheuden met:

- veranderende Vtd door het Bodyeffect
- de loadfet die gaat geleiden bij dalende uitgangsspanningen

zadra Vgs>Vtd
- verschil in beweeglijkheid van enhancement en de depletionfet
- niet lineaire belastingskapaciteit.

Optimale waarden van W en L werden bepaald door simulatie met SF'ICE.
Voor de minst significante bittrappen worden minimale W en L waarden
genomen:

8i ttrap 1 ...,
.) 4 5 .~

... 8.... I

W/L enh. 7/6 7/6 7/6 7/6 7/6 14/6 28/6 56/6
W/L depl. 8/6 8/6 8/6 8/6 8/6 16/6 32/6 64/6

Omdat het voornamelijk de engelijke schakeltl iden van de MSB - trappen zi n
die tat glitches leiden is aIleen bij deze trappen gezorgd dat ze goed zi n
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Fig. 30 toont
stuurschakeling.
SPICE.

ingangssignaal en bijbehorende uitgangsspanning van de
De waarden zijn verkregen uit een transient-analyse met

Vln [V]
5

-4

3

Z

1

0 1.0 10 30 60 7 0
(I'laek]

,---------- - --- -- --- --- ..

807060

,,
\,,
\, .. ... l

503020

------------'
a

i

Fig. 30. Ingangs en bijbehorend uitgangsspanning uitgezet tegen de tijd.

4.4 Regelschakeling.

Het is mogelijk de nieuwe stroombran zoals beschreven in hoafdstuk 2~ toe
te passen~ maar deze heeft toch een aantal nadelen in vergelijking met een
meer konventianeel type stroombron. rIg. 31 toont beide typen. Voor en
nadelen zijn op de volgende pagina aangegeven.

,,- o-------......L.- __

Fig. 31. Nieuwe stroombron Konventionele stroombron



nieuwe stroombron

+ kleine schakeling
+ geen opamp nodig

stroam niet uitwendig instelbaar
- slechte voedingsspannings

anderdrukking in deze meest een
Youdige varm

- DAC niet als vermenigvuldiger
te gebruiken

- afregelspanning nodig
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konventianele stroombron

+ straam instelbaar
+ DAC ais vermenigvuldiger te

gebruiken
+ goede voedingsspanningsonder

drukking
uitgebreide schakeling

- opamp met lage drift nodig
- referentiespanning nodig

Een extra voordeel van de kanventionele stroambron is de mogelijkheid Rref
(fig. 31) en Rt (fig. 22) op de chip aan te brengen. Ais beide weerstanden
dezelfde temperatuurscoefficient hebben blijft het uitgangssignaal stabiel.

4.5 Schema van de D/A - omzetter.

In figuur 32 is het komplete schema van de D/A - omzetter weerge
geven. De stuurschakelingen en de anal age schakelaars :ijn in de vorm van
blakken aangegeven.
Om oak de konventianele stroombron toe te kunnen passen zijn zowel voor de
grate als de Kleine straombrannen referentie transistaren apgenomen (fig.
31). Vaor de laatst genoemden is dit niet strikt naadzakelijk. De fout
t.g.v. de temperatuurscoefficient van de kleine straambronnen is maar een
klein gedeelte van de totale faut in de uitgangsstraom.
De stroamtransistoren ZlJn apgenamen in array-varm, aan weerszijden
afgeslaten met buffertransistoren zoals beschreven in 4.2.1.
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+sY
-r---.L.++-----------J........j-l----""":O
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o oV
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Fig. "":!",.,
'-''';'' . Schema van de D/A - omzette~.
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5. I<onklusies

- Bij berekeningen aan de nieuwe stroombron met het programma SPICE maet
rekening gehouden worden met:

1. Het verschuiven van verschillende parameterwaarden t.g.v.
de aanwezigheid van een begraven kanaal.

-2
2. Het verband tussen~ en T : er is eerder een T dan een

T-%verband.

3. De gemeten dVT/dT die veel lager is dan wat wordt
aangenomen (-O~9 mV/K i.p.v. -2mV/Kl.

Dcor parametervariaties is het niet mogelijk een goed funktionerende
stroombron te verkrijgen uitsluitend op grand van een juiste keuze van
de transistorafmetingen. Met name het onderlinge verschil tussen de
enhancement-transistoren speelt hierbij een rol.

Afregelen d.m.v. een source-bulk spanning levert goede resultaten:
temperatuursdrift kleiner dan 50 ppm/K over 45 K.

Het is niet mogelijk tegelijk een bepaalde stroom en een lage
temperatuurscoefficient te krijgen. Er wordt afgeregeld op minimale dI/dT
waarna door W/L-variatie van de enhancementtransistor de gewenste straom
werdt bereikt.

- De kombinatie van Nmos stroom en spanningsbron verdient nader onderzoek.

- De middelen die ter beschikking staan voar het verrichten van metingen
bij verschillende temperaturen zijn erg beperkt. De metingen zijn daarom
erg tijdrovend en tamelijk onnaukeurig. Wanneer in de toekomst meer
onderzaek gedaan wordt aan temperatuurgedrag van schakelingen is het
aanschaffen van meer geschikte apparatuur zeker het overwegen waard.

- Bij de DA - omzetter kan bij toepassing van stroombrontransistors met een
W/L van 50/100 urn. een resolutie van acht bits bereikt werden.

- De insteltijd van de omzetter is moeilijk te voorspellen omdat
gratendeels door paracitaire kapaciteiten en externe komponenten
bepaald.

deze
wordt

Om zoveel mogelijk
maatregelen getroffen
glitch-onderdrukking.

chipoppervlak te
die echter ten

besparen
~:aste gaan

zijn verschillende
van lineariteit en

- Toepassen van de nieuwe stroombron in de DAC heeft verschillende
Daarom is bij het antwerp van de omzetter de mogelijkheid apen
oak andere typen stroombronnen toe te passen.

nadelen.
gehouden
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BIJLAGE 16 i1DDELF'AF:A~lETERS

SF'ICE

DEP ENH

TYPE NMOS NMOS

LEVEL ., .,... ..::.

VTD 2.50 0.55

KF' 22.5U 34U

GAMMA 0.50 0.35

PHI 0.58 0.58

LAMBDA 0.02 0.02

PB 0.75 0.75

CGSO 370P 370P

CGDO 370P 370P

CGBO 395F' 395F'

CJ 80U 80U

MJ 0.5 0.5

CJSW 330P 330P

MJSl'J 0.25 0.25

JS 6.2U 6.2U

LD O.7U O.7U

TOX 70N 70N

NSUB 1. 66E15 0.7E14

XQC 0.4 0.4
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