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systemen steeds meer
picture-in-picture ver
aan geheugens, waarin
vorm, in z'n geheel kan
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INLEIDING

Doordat er in nieuw ontwikkelde televisie
features als teletext, 100Hz-TV, freeze en
schijnen, is een groeiende behoefte ohtstáan
een televiesiebeeld, in gedigitaliseerde
worden opgeslagen.
Bedenkt men, dat een televisie raster, dat 20 ms duurt, uit 300
lijnen bestaat, die elk ca. 1000 maal worden gesampled met een
8 bits precisie, dan komt men tot een datarate van 120 Mbit/s.
Conventionele RAM geheugens zijn minder geschikt voor dergelijk hoge
datarates. Deze snelheden zijn beter haalbaar met zogenaamde Charge
Coupled Devices. Het seriele karakter van deze geheugens is dan,
aangezien adressering hierdoor overbodig wordt, een bijkomend voor
deel. Daarnaast hebben deze CCD's als voordeel, dat er gelijktijdig
in kan worden geschreven en gelezen.
In de volgende hoofdstukken zal dieper worden ingegaan op de struc
tuur en werking van CCD's, waarbij de nadruk zal liggen op de ver
sterkers, nodig om een CCD uit te lez~n.
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HOOFDSTUK I

CCD' s

1.1. Fundamentele CCD-cel.

Een CCD geheugen bestaat uit een groot aantal CCD-cellen. De infor
matie opgeslagen in een enkele geheugencel, wordt gerepresenteerd
door de grootte van de, in die cel opgeslagen, lading Een CCD-cel
bestaat uit een geleidende gate op een halfgeleidend substraat, van
elkaar gescheiden dmv een dunne isolator, bv (zie figuur 1.1) een
polysilicium gate op een p-substraat gescheiden door een dunne laag
siliciumdioxide.

X=OT
x.

p-subs~r

I

fig 1.1 Fundamentele CCD-cel.

Wanneer men van zo'n structuur de gate positief maakt ten opzichte
van het substraat, dan zal er onder de gate een depletielaag
ontstaan. De dikte van deze laag kan worden bepaald mbv de Poisson
vergelijking:

Met deze vergelijking vindt men dat de potentiaal onder de gate
verloopt als:
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Vs : VOO

x:O

~•-
In het silicium is dus 'de potentiaal onder de gate hoger dan
ernaast. De op deze manier gevormde 'potentiaalput' kan nu worden
gebruikt om een pakketje elektronen onder de gate op te slaan.
Omdat in het substraat onder de gate, de potentiaal vlak onder de
gate het hoogst is, zullen deze elektronen zich vlak onder het gate
oxide bevinden. (Zie figuur 1.3)

ieeeee:
I I
I . ,
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v(x)

f ig 1. 3 Elektronen opslag onder een g&te.

Een CCD-geheugen bestaat uit een lange rij CCD-cellen t die zo dicht
bij elkaar liggent dat de depletiegebieden van naast elkaar gelegen
cellen in elkaar kunnen overvloeien, en waarvan de voorste cel met
elektronen kan worden gevuld uit een nabijliggend n-gebied. (Zie
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figuur 1.4)

Jl

a b

i I

:80:L ~

c

p

d e

fig 1.4 Doorsnede·van CCp-structuur.

Door de spanningen op opeenvolgende gates te varieren kan een
pakketje elektronen door de CCD gestuurd worden. Wanneer bv, van de
CCD in figuur 1.4, de spanning van gate C hoog wordt gemaakt, zal
het ladingspakket dat onder B zat opgesloten, zich onder B en C ver
delen. Maakt men dan de spanning op gate B laag, dan zullen alle
elektronen die nog onder B zitten, naar C gaan, omdat daar de poten
tiaal hoger is dan onder B. Hiermee is het ladingspakket een cel
opgeschoven.

De meest gangbare structuur voor CCD-geheugens wijkt op een tweetal
punten af van de in figuur 1.4 geschetste structuur, en wel als
volgt:

1. Omdat de gates voor een goede ladingstransfer anders zeer dicht
bij elkaar zouden moeten liggen, wordt meestal gebruik gemaakt
van twee afzonderlijke polylagen, die elkaar gedeeltelijk
overlappen. Een polylaag wordt dan gebruikt om storage-gates te
maken, dit zijn gates die daadwerkelijk gebruikt worden om la
ding onder op te slaan, terwijl de andere laag gebruikt wordt om
transfer-gates te maken, gates die gebruikt worden om opeen
volgende storage-gates van elkaar te isoleren. (Zie figuur 1.5)
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fig 1.5 Overlappend poly.

2. Omdat een lange rij van CCD-cellen een elektronisch onhandelbare
structuur is» wordt er voor geheugens meestal gebruik gemaakt
van een Serial - Parallel - Serial (SPS) structuur. (Zie figuur
1. 6) .

ar.

e Inseri

I I

p

I

V
I .

serIe ui~

fig 1.6 SPS-structuur.

Bij het gebruik van zo'n structuur worden ladingspakketjes gedu
rende een enkele periode van een parallel-clock, op hoge
snelheid, in een serie kanaal ingelezen. Wanneer het serie
kanaal gevuld is, worden alle pakketjes gelijktijdig het
parallel deel in geklokt» en met een lage frequentie het
parallel deel doorgeklokt. Onderin aangekomen worden de
pakketjes een serie-uit deel in geklokt» waar ze dan weer gedu
rende een periode van de parallel clock serieel worden uit
geklokt. Het grootste deel van het geheugen werkt dan met een
lage clockfrequentie. Hierdoor neemt de dissipatie en de over
spraak tussen de nabij liggende gates af, en wordt het ontwerp
van het geheugen eenvoudiger.
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Uit het voorgaande blijkt, dat de tijdsduur waarover een sample in
het geheugen is opgeslagen bepaald wordt door de clock frequentie en
door het aantal cellen dat doorlopen moet worden. Wanneer deze
opslagtijd niet lang genoeg is, kan een sample van de uitgang weer
naar de ingang worden gebracht, en het CCD nogmaals doorlopen.

1.2. Enkele eigenschappen van CCD's.

In de volgende paragrafen zullen enkele verschijnselen besproken
worden die optreden in CCD's en waarmee bij het ontwerp en gebruik
van CCD's rekening moet worden gehouden.

1.2.1. Storage capaciteit.

De maximale hoeveelheid lading die onder een gate kan worden opge
slagen, kan worden berekend mbv de Poisson vergelijking, en wel als
volgt:

-c>
K€o (1 )

(2 )

Vs =vtx)

x=O
(3 )

Als zich per oppervlakte eenheid een lading Qs onder het oppervlak
bevindt, dan geldt

( 4 )

Hieruit volgt dat

(5 )
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De gate spanning is

v.g=V +Vox S

Door differentiatie van (2), en m.b.v. (5) vindt men

( 6 )

Hieruit kan men xd oplossen, waarmee
Vs bekend is.

de oppervlakte potentiaal

( 7 )

Een CCD-cel kan met elektronen gevuld worden, totdat de oppervlakte
potentiaal gelijk is geworden aan die van de aangrenzende cellen,
die een lage gate spannning, zeg nul, hebben. Voor een cel met Vg-O
en Qs-O volgt dan uit (3) en (7) dat vs-O, dus een cel kan met elek
tronen worden gevuld totdat Vs-O.
Dit is het geval als

- - ~
Cox

Dus

Waarbij

Os - - v.gCoxmax
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Omdat men een chip liefst zo klein mogelijk houdt, kiest men voor de
afmetingen van de cel, de minimale afmetingen die in een bepaalde
technologie toegestaan zijn. Hiermee ligt de lading, die maximaal
in een cel past, vast. De versterker, waarmee men de CCD uitleest,
moet dan zo ontworpen worden, dat deze gevoelig genoeg is om deze
lading te kunnen detecteren.

1 • 2 .2. Lekstroom.

In het substraat van de CCD vindt voortdurend thermische generatie
van elektron-gat paren plaats. Een eenmaal gegenereerd elektron zal
zich onder invloed van het potentiaalverloop in het substraat, naar
de silicium-oxide overgang bewegen, en zich dus bij het daar
aanwezige elektronen pakketje voegen. Zo zal een niet, of niet ge
heel, gevulde potentiaalput zich langzaam met elektronen vullen.
Dit effect begrenst de totale tijd, gedurende welke een ladings
pakket in een CCD-geheugen kan worden opgeslagen. Practische op
slagtijden zijn enkele tientallen tot enkele honderden
milliseconden. Voor langere opslagtijden moet er, net als bij dyna
mische RAM geheugens, een refresh cyclus worden gebruikt. Om nu te
vermijden dat, door de aanwezigheid van lekstroom, een cel 'over
loopt' met lading, worden de CCD-cellen niet maximaal gevuld. De te
detecteren lading wordt dus kleiner, zodat er hogere eisen ten aan
zien van de gevoeligheid van de versterker worden gesteld.

1 .2. 3 • Oppervlakte toestanden.

Door de onderbreking van de regelmatige kristal structuur aan de
overgang van silicium naar siliciumdioxide onstaan er vangplaatsen
aan het oppervlak. Wanneer een CCD als digitaal geheugen wordt
gebruikt, dan worden de nullen en eenen voorgesteld door respec
tievelijk (bijna) lege en (bijna) geheel gevulde cellen. Wanneer er
nu eenen worden doorgeklokt, dan zullen er ladingsdragers worden
ingevangen, die dan weer worden losgelaten wanneer er een nul
passeert.
Hierdoor wordt het verschil tussen een lading die een een voorstelt
en een lading die een nul voorstelt minder. (Zie figuur 1.7) Ook
hierdoor worden er dus weer hogere eisen gesteld aan de gevoeligheid
van de versterker.

1 • 3 • Uitlezen van lading.

Aan de uitgang van de CCD moet het getransporteerde ladingspakketje
weer omgezet worden in een spanning. Dit gebeurt meestal door deze
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vI

>

fig 1.7 Effect van vangplaatsen: op signaalgrootte.

lading op een condensator te dumpen, die vlak daarvoor is gereset
tot een bepaalde referentiespanning, veelal de voedingsspanning.
Deze condensator is meestal een depletiecapaciteit.

5EN5E NODE

fig 1.8 Uitlezen van lading.

In figuur 1.8 is zo een zg 'floating diffusion' structuur geschetst,
die meestal gebruikt wordt om een CCD uit te lezen. De laatste gate
van het CCD wordt met Vdd verbonden, om overspraak van de clock naar
de uitgang tegen te gaan. Mbv een transistor kan de spanning op de
n-diffusie naar Vdd worden gereset. Nadat de resettransistor weer
niet-geleidend is gemaakt, kan het te meten ladingspakketje naar de
nu 'floating' zijnde diffusie worden doorgeklokt. De hierdoor ont
stane spanningsval op de n-diffusie, wordt dan door een hoogohmige
leesversterker verwerkt.
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DIGITALE CCD - VERSTERKER

Inleiding.

Voor de Medusa 8, een binnen Philips ontwikkelde testchip, moest een
'digitale' versterker, dwz een versterker die aan de uitgang van een
CCD kan ~nderscheiden tussen een lading die een nul representeert en
een lading die een een representeert, worden ontworpen. Deze ver
sterker moet voldoen aan de volgende eisen:

Dissipatie < 300 uW. Dit is zonder uitgangsbuffer, bij een
voeding van 5 Volt, en typical parameters.
De binnen Philips in ontwikkeling zijnde CCD geheugen chip,
wordt 850 kbit groot, en zal bestaan uit 32 geheugenmatten van
26 kbit elk. Iedere mat wordt door een aparte versterker uitge
lezen. De maximaal toegestane dissipatie van alle versterkers
samen is gesteld op 10 mW. Dit levert voor een enkele verster
ker een dissipatie van ca. 300 uW.

Data rate 5 MHz. De zeer hoge datarate van 120 Mbits/s is ook
voor een CCD niet zonder meer haalbaar. Er wordt. gedeeltelijk
off-chip en gedeeltelijk on-chip gedemultiplexed. De ra te waar
mee bits uit een geheugenmat komen is dan 3.75 Mbit/s. Om een
veiligheidsmarge over te hebben wordt de versterker ontworpen
voor 5 MHz.

De voedingsspanning moet mogen varieren tussen 4.5 en 5.5 Volt.

De versterker moet kunnen onderscheiden tussen een lege cel en
een cel met ca. 100.000 electronen (16fc).
Een cel met minimale afmetingen kan maximaal 150.000 elektronen
bevatten. Om problemen met lekstromen te voorkomen wordt een
cel echter slechts tot ca. 60% van de maximale storage capaci
teit gevuld.

Deze eisen hebben geleid tot het ontwerp van een versterker
bestaande uit vier verschillende trappen, te weten

1 • Een latch, die een ladingspakketje op de ingang vergelijkt
een referentie lading, en aan de hand hiervan beslist of
lading een nul dan wel een een voorstelt.

met
een



2 • Een verschil versterker die
versterkt tot een bruikbaar

de 'uitgangsspanning
niveau.

van de
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latch

3 • Een D-flipflop, die de eerder gevonden data vasthoudt,
nieuwe data aanwezig is.

tot er

4. Een uitgangsbuffer, die een load van 10pF kan sturen.

Dit ontwerp is met alle verschillende parameters gesimuleerd mbv
Philpac. De layout is getekend mbv Circuitmask, en is op structuur
gecheckt mbv het circuitextractie programma LOCAL. LOCAL is een
programma dat in een chip layout bepaalde structuren, bv polysili
cium op dun gate oxide, kan herkennen. Uit deze structuren kan het
programma circuit elementen, zoals MOSTen, verbindingen en de
hiermee samenhangende parasitaire capaciteiten, extraheren. LOCAL
levert als output een circuitbeschrijving in Philpac format. Resul
taten van Philpac simulaties, uitgevoerd met deze uit de layout
geextraheerde circuitbeschrijving, blijken de waarheid zeer dicht te
benaderen. .

In de volgende paragrafen zullen de verschillende delen van deze
versterker besproken worden. Een referentie kanaal, dat een refe
rentie lading levert waarmee het te meten ladingspakket wordt verge
leken zal niet worden besproken. Tenzij anders vermeld z1Jn de ge
presenteerde waarden en grafieken, gevonden met Philpac, het resul
taat van simulaties met typical parameters.

2 • 2 • Latch.

2.2.1 Eisen en ontwerp.

Bij het ontwerp van deze latch, die de beslissing moet nemen of een
lading een een dan wel een nul voorstelt, moet met een aantal dingen
rekening worden gehouden.

1. De ingangscapaciteit moet, gezien de geringe grootte van de ge
bruikte ladingen tot een minimum worden beperkt. Daarom moet de
ingang van de latch, om een Milier capaciteit te vermijden, bij
voorkeur uit een source volger bestaan.

2. Er mogen geen spanningen, hoger dan de voedingsspanning worden
gebruikt. Wil men de spanning op een capaciteit aan de ingang
van de versterker reset ten naar de voedingsspanning, dan moet
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dat met een P-type transistor gebeuren.

3. De kleinst mogelijke transistor is 2 um breed en 1.6 um lang.
Dit geldt overigens ook voor de andere onderdelen van de ver
sterker.

Het resulterende ontwerp (zie
volgers, NM3 en NM4, een
referentie, die kunnen worden
PMS en PM6, gevolgd door twee

figuur 2.1) bestaat uit
voor het signaal, en
gereset mbv twee P-type
kruis-gekoppelde ~-MOSTs,

twee source
een voor de
transistors,
NMI en NM2.

r
NM3 NM4

NM7

NMa L

fig 2.1 Latch.

Wanneer de spanningen op de drains van deze kruisgekoppelde tran
sistors ongelijk Z1Jn, zal door de aanwezige meekoppeling een van
deze transistors worden dichtgeknepen, terwijl de andere zo ver
mogelijk open zal gaan. De stroom die door de schakeling loopt kan
worden ingesteld mbv NMS.
NMS kan op de gate worden gestuurd door een puls of door een vaste
spanning. Hier is voor de laatste mogelijkheid gekozen, omdat dan
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een stuurpuls minder gegenereerd moet worden. Deze spanning wordt
afgeleid van de voedingsspanning mbv een spanningsdeler bestaande
uit twee N-MOSTen met WiL = 2/8. De latch kan weer in 'balans' wor
den gebracht door NM7 geleidend te maken, en de gates van de source
volgers naar de voeding te resetten. Het dumpen van ladingspak
ketten op de gates van NM3 en NM4 kan in Philpac gesimuleerd worden
mbv een stroombron die een korte stroompuls geeft. In bijlage 1
staan de dimensies van de gebruikte transi~tors getabelleerd.

Van de hier beschreven latch moet de rondgaande versterking:

1. Met reset transistor NM7 niet geleidend, groter dan 1 zijn.

2. Met geleidende reset transistor kleiner dan 1 zijn.

Om deze rondgaande versterking te kunnen bepalen, wordt in gedachten
de gate van NM1 losgemaakt van de drain van NM2. Voor de eenvoud
wordt NM8 vervangen door een stroombron, en wordt aangenomen dat de
source volgers mbv de reset transistors met de voeding zijn
verbonden. Bovendien wordt er van uitgegaan dat NM7, wanneer deze
met de gate aan aarde ligt, geen noemenswaardig effect op de ver
sterking heeft. Dit resulteert in de volgende vereenvoudigde
schakeling, bestaande uit een verschilversterker die is meegekop
peld.
In het volgende zullen de transistors NM3 en NM4 worden aangeduid
als loads, terwijl NM1 en NM2 drivers zullen heten.
Voor zo een meegekoppelde versterker geldt dat

'V
...!d.
V·I
=~

A -1o

1 ~ ~ctiyeA--
0- 2 Pload

Deze versterking wordt maximaal als

A =1o

dus als,
~ =. 4 ~drive lood

In het ontwerp van de latch is
verhouding van 2/4 um voor de loads,

daarom gekozen voor een
en 4/2 um voor de drivers.

WiL
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NM7
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NM~
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2 • 2 • 2 •

fig 2.2 Vereenvoudigd schema.

Analyse van de latch.

In figuur 2.3 staat tweemaal de overdrachtsfunctie geplot" van de
open latch zoals die getekend is in figuur 2.2. Eenmaal de over
dracht met de gate van NM7 aan aarde en eenmaal met deze gate aan de

• voedingsspanning, situaties zoals die zich voordoen tijdens respec
tievelijk latchen en resetten.
Wanneer de uitgang van deze schakeling met de ingang wordt verbon
den, zal de uitgang zich instellen op het snijpunt van de over
drachtsfunctie met de lijn Vi~Vu. Uit figuur 2.3 valt af te lezen
dat, tijdens resetten, de uitgang zich op iets meer dan 2 Volt zal
instellen. Tijdens het latchen, worden de uitgangsspanningen
ca. 1.9 V en 3.1 V. Het spanningsverschil van ruim 1 V tussen deze
twee uitgangen, is voldoende om een tweede, eenvoudige, versterker
mee te sturen.

De gevoeligheid van de latch wordt bepaald door de ingangscapaciteit
van de source volgers NM3 eu NM4. De capaciteit op dit punt bestaat
uit vier afzonderlijke capaciteiten.

1) De gate capaciteit van de source volger.
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OPEN LOOP GAIN
TYprCAL SPECS

Vi=~l 1/
r-y

---1'::1"" "Ç7 latch

./

rese~

~ - ---_.._--- ._.1._._--_. ~._-- .._-----_._--.-. __ .- .__ ._--..... ---
7/'

1/
.1/o

IJ>
,.;

o...

o
,.;

>

1.0 \.5 2.0 2.5
INPUT IV]

3.0 3.5 4.0

fig 2.3 Open lus overdracht van de latch.

2) De depletiecapacl~eit van de draindiffusie van de reset transis
tor.

3) Parasitaire capaciteit van de bedrading.

4) De depletiecapaciteit van de sense node.

Deze vier verschillende capaciteiten kunnen in de layout worden ge
localiseerd mbv het programma LOCAL, en daarna in waarde worden be
paald. Dit levert:

soort capaciteit C (fF)

drain depletie
gate
parasitair
sense node

11
2
8.5
7 .5

De gevoeligheid van de ingang wordt hiermee ca. 5 uV/elektron.
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Omdat alle maten in de layout minimaal zijn genomen, is dit de, voor
deze schakeling, minimaal te realiseren ingangscapaciteit. Door de
versterker, in de layout dichter bij de geheugenmat te plaatsen zou
de parasitaire capaciteit nog enigzins gereduceerd kunnen worden.
Dit is echter, in verband met bedradingsproblemen op de chip, niet
eenvoudig te realiseren.

2.2.3. Foutenkans.

De kans dat de latch een ladingspakket fout detecteert wordt bepaald
door:

1) Het verschil ~Q, tussen de te meten lading en de referentiela
ding.

2) De aanwezige ruis.

3) Het verschil in drempelspanningen van de verschillende transis
tors onderling.

Of de latch naar de ene dan wel de andere
bepaald door het spanningsverschil

toestand gaat word~

- (Vgs - "r )
2 2 D

index 'D' betekend 'van de drivers'.
index 1 en 2 dient om de twee, tov elkaar symmetrische, helften van
de latch te kunnen onderscheiden.

De gatespanningen van de drivers kunnen geschreven worden als:



Waarbij: Vt1 de drempelspanning van de source volger is.
Vin de gatespanning van de source volger is.
I de stroom door de source volger is.
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Laat =

Dan geldt:

IIV=(Vin.j" Y;n2) - (\1- VT2)O, L

=6Vin -6Vr

Zowel 6Vin als 6Vt zijn stochastische variabelen met, bij benade
ring een Gaussische kansverdeling. Wegens het niet ergodisch zijn
van 6Vt kunnen deze twee functies echter niet, zoals bij onaf
hankelijke stochasten met een Gaussische verdeling, gebruikelijk is,
tot een enkele Gaussische verdeling worden herleid.
Voor 6V geldt dat het gemiddelde van 6Vin wordt bepaald door de
grootte van het gebruikte ladingspakket en door de gevoeligheid van
de versterker, en dat de standaard deviatie in 6Vin wordt bepaald
door de transistor ruis. ~Vt volgt uit het proces.

In bijlage 11 wordt de effectieve ruis spanning berekend. Deze
blijkt minder dan 0.5 mV te bedragen. Door effecten als lekstroom
en trapping van elektronen door oppervlakte plaatsen, kan het ver
schil tussen een te meten ladingspakket en een referentielading te
rug lopen tot ca. 10.000 elektronen. Zelfs dan is de ruis spanning
40 dB lager dan het signaal. De foutenkans is dan praktisch te ver
waarlozen. De grootste oorzaak van detectiefouten, is het verschil
in drempelspanning van de MOSTen onderling. Wanneer dit verschil
groter wordt dan het verschil in ingangsspanning, werkt de latch
niet meer. Over dit verschil is echter weinig meer bekend dan dat
het enkele tientallen tot honderd millivolts bedragen kan, en dat
het sterk afhankelijk is van de symmetrie van de layout. Voor een
goede symmetrische layout, wordt als vuistregel een verschil in
drempelspanning, voor twee naast elkaar liggende transistoren, geno
men van 25 mV.

De latch levert, worst case, binnen 20 ns een uitgangssignaal dat
groot genoeg is om mee te kunnen werken. Bij een datarate van
5 MHz, is er 200 ns tijd om een bit te detecteren, zodat een
snelheid van 20 ns ruim voldoende is.
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In figuur 2.4 staan een aantal signalen, zoals die optreden bij ge
bruik van de versterker.
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fig 2.4 Input en output van de latch.

De twee bovenste signalen in deze plot, zijn de input en de
referentie, de twee onderste zijn de drain spanningen van de driver
transistoren.
De voor deze simulatie gebruikte ladingen waren:

Vref 50 ke

Vin hoog
laag

80 ke
30 ke

Zoals te zien in de figuur is de uitgangsspanning ca. 1.0 Volt.
Deze spanning wordt bepaald door de 'beta' van de sourcevolgers NM3
en NM4, en door de stroom die door deze twee transistors loopt.
Immers voor de 'hoge' uitgangsspanning geldt, er van uitgaande dat
door de MOST met de hoogste source spanning geen stroom meer loopt,
en onder verwaarlozing van de ingangsspanning:

v. -V - Vh - dd th

En voor de lage uitgangsspanning:
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De hoge uitgangsspanning ligt dus vast. De ondergrens van de lage
spanning ligt op ca. 1 Volt, dit is de spanning waarbij NM8 uit ver
zadiging komt. Het heeft weinig nut om deze uitgangsspanning, ten
koste van een veel hogere dissipatie, te vergroten, aangezien de
versterking van de volgende trap meer dan voldoende is om met een
signaal van 1 Volt te kunnen werken.

2.3. Verschilversterker.

2.3.1. Schema van de versterker.

Wanneer men de uitgangsspanning van de latch zou maximaliseren, dan
zou deze ca. 2 Volt bedragen. Zelfs dit spanningsverschil is te
klein om hiermee een CMOS flipflop te sturen, zodat de latch moet
worden gevolgd door een verschilversterker, die de spanning op de
drains van de latch drivers versterkt. In figuur 2.5 staat het
schema van de hiervoor ontwikkelde versterker.

______I NM10

fig 2.5 Verschilversterker.

De dimensies van de transistoren worden in bijlage 1 gegeven.



pag. 21

2.3.2. Analyse van de versterker.

De versterking bedraagt ongeveer 30 maal. Dit is de versterking
zoals die gevonden is na een eerste dimensionering. Aangezien een
versterking van 30 ruim voldoende is, is hieraan niet meer verder
gerekend. Een analytische uitdrukking voor de versterking is ·niet
eenvoudig af te leiden, en zal hier dan ook niet worden gegeven.
Wel kan nog worden opgemerkt dat de versterking wordt bepaald door
de WiL verhouding van NM11 en NM12, en door de mbv NM10 ingestelde
stroom.
In figuur 2.6 staat de input-output karakteristiek van deze
verschilversterker. De voedingsspanning bij deze simulatie bedroeg
4.5 Volt. Omdat de uitgang van de versterker gevormd wordt door
twee drains heeft de versterker een hoge uitgangsimpedantie.
Wanneer de versterker nu capacitief belast wordt, dan zakt hierdoor
de bandbreedte.
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fig 2.6 Karakteristiek van de verschilversterker.

In figuur 2.7 staat tweemaal de frequentiekarakteristiek geplot.
Eenmaal die van een onbelaste versterker en eenmaal met een capaci
tieve belasting van 30 fF, bij benadering de ingangscapaciteit van
de D-flipflop, waarmee de versterker belast gaat worden.
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fig 2.7 Frequentie karakteristiek van de versterker.

Figuur 2.8 toont, wederom voor belastingen van 0 en 30 fF, de stap
responsie van deze versterker. De volgende tabel geeft bovendien de
10% - 90% stijg en daaltijden van de versterker, voor typical para
meters.

load

stijgtijd
(ns)

daaltijd
(ns)

o

5.4

13.7

30 fF

19.7

30.6

Deze tijden worden bepaald door de snelheid van de MOSTen, en door
de aanwezige parasitaire capaciteiten. De gevonden stijgtijden zijn
laag genoeg om goed mee te kunnen werken.

Tot slot laat figuur 2.9 een aantal signalen zien, zoals die
optreden bij gebruik van de versterker. De input signalen zijn de
zelfde als de output signalen van de latch, geplot in figuur 2.4.
Zoals in deze laatste grafiek is te zien, is de uitgang ongeveer
80 ns stabiel. Gedurende deze 80 ns moet dit signaal in de volgende
trap, een data flipflop, worden ingeklokt.
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f ig 2. 8 Pulsresponsie van de versterker.

OIGITAL 5ENSE AMPLIfIER

TYP SPECS

Ei
t...
_0

~
~
I:
eI:

o

'"

I I
I I I

~put

\ ~

I\.. i'-
__',J "\ ~I

I.... I \ .- - .~ ! ) .... . • o-

U /
.

"-J-j.U
.

~i""\ , "-Jr'\: ;1'- ,"\,

· : 1\ / . ...1..•• : \, · -f - . - • ~o

j inputs

1\ .~

I 1

0.0 1.0 2.0 3.0 ~.O

TIME
S.O S.O 7.Q
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Data op de uitgang van de verschilversterker, wordt wanneer deze
geldig is geworden, ingeklokt in een D-flipflop. Een D-flipflop in
z~n eenvoudigste vorm bestaat uit twee inverters en een schakelaar.
(Zie figuur 2.10) De schakelaar schakelt ofwel de te latchen data,
ofwel de data-op de uitgang, door naar de ingang van de eerste in
verter.

fig 2.10 Vereenvoudigde D-flipflop.

Staat de schakelaar in de eerste stand, dan volgt de uitgang van de
schakeling het ingangssignaal. In stand 2 wordt de ingang meegekop
peld met de uitgang. Wanneer de rondgaande versterking nu groter
dan 1 is, dan zal de uitgangsspanning gelijk blijven aan die van het
moment van schakelen.

Er bestaan twee realiseringen van de schematisch voorgestelde scha
keling van figuur 2.10. De oorspronkelijke realisering (figuur
2.11), die is opgenomen in de Medusa 'chip, heeft als nadeel dat de
ingangscapaciteit relatief groot is. Wanneer de MOS-schakelaar aan
de ingang van de flipflop geleidend wordt, dan moeten twee N-diffu
sies en twee P-diffusies, van NM16, NM21, PM16 en PM21, worden
opgeladen. De stroom waarmee deze diffusie capaciteiten wordt
opgeladen, wordt geleverd door de uitgang van de verschilversterker.
Aangezien deze uitgang maar een beperkte stroom kan leveren, duurt
het vrij lang voordat deze capaciteiten zijn opgeladen.
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fig 2.11 Oorspronkelijk ontwerp.

In de verbeterde uitvoering, worden deze capaciteiten niet meer op
geladen vanuit de versterker, maar, via NM15 en PM15, vanuit de
voeding. De transistors NM16 en PM16 dienen in de verbeterde uit
voering als schakelaars.
Doordat de flipflop oorspronkelijk een grote capacitieve belasting
voor de verschilversterker vormde, was een vrij lange clock-puls
nodig (ca. 50 ns), om er zeker van te kunnen zijn dat de data door
de flipflop werd overgenomen. Mbv Philpac simulaties is gevonden
dat voor de herziene schakeling een pulstijd van 15 ns voldoende is
om data betrouwbaar over te nemen. Ook van deze schakeling staan de
dimensies van de transistoren getabelleerd in bijlage I.
In figuur 2.13 staat tot slot een plot van een in- en uitgangs
signaal van deze flipflop. De gebruikte clock puls had flanken van
10 ns, en .een totale duur van 25 ns.
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fig. 2.12 Verbeterd ontwerp.
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fig 2.13 Input en output van de flipflop.
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De uitgang van de D-flipflop is niet krachtig genoeg om zonder meer
naar buiten gevoerd te kunnen worden. Hiervoor moet een buffer ge
bruikt worden, krachtig genoeg om met 10 pF te kunnen worden belast.
Deze buffer, (zie figuur 2.14) bestaat uit twee N-MOSTen, waarvan of
de een of de ander geleidt. De dimensies van de gebruikte N-MOST-en
zijn bepaald mbv Philpac simulaties. Het kriterium waaraan de
buffer moet voldoen is een voldoend snelle flank op de uitgang, bij
een belasting van 10 pF. Hierbij is met 'voldoend' bedoeld, vol
doende om een puls, op een oscilloscoop, als een een of een nul te
kunnen herkennen.

I NM22

I PM21

IN UIT

~ NM21

I NM 23

fig 2.14 Buffer.

De uitgangstransistors van de buffer zijn beide N-MOSTen. Hiervoor
is gekozen om problemen met injectie van gaten via een parasitaire
PNP transistor, gevormd door een P-transistor drain, een N-well en
het P-substraat, te voorkomen. (Zie figuur 2.15).
Doordat de uitgang van de buffer met een lange draad wordt belast,
kunnen er namelijk uitslingeringen op de uitgang optreden, waarvan
de toppen zo groot kunnen zijn dat de basis-emitter overgang van de
parasitaire transistor in geleiding komt, waardoor er een stroom het
substraat in loopt. Hierdoor verandert de potentiaal, hetgeen tot
gevolg kan hebben dat de in het geheugen opgeslagen informatie wordt
vernietigd. Evenals bij de vorige delen van de schakeling staan de
dimensies van de gebruikte transistor getabelleerd in bijlage I.
Tot slot volgt nog een plot van het in- en uitgangssignaal van de
buffer. (Figuur 2.16)
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N-well
P-sub

fig 2.15 Doorsnede van een P-drain.
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fig 2.16 Input en output van de buffer.

2.6 Dissipatie.

Bij de gedane simulaties is een input sequence gebruikt waarbij de
toestand waarnaar de schakeling gaat, altijd de tegenovergestelde is
van de vorige. De dissipatie is dan maximaal, immers alle capaci
teiten moeten voortdurend op- en ontladen worden. De volgende tabel
geeft aan hoe groot de dissipatie van de verschillende delen van de
schakeling is. Dit bij een voedingsspanning van 5 Volt.



schakeling

latch
versterker
flipflop
buffer

dissipatie (uW)

74.4
66.5
24.6

518
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Wanneer een schakeling als deze in een commerciele chip wordt
gebruikt t dan zal de uitgang niet direct naar buiten worden gevoerd t
maar eerst naar een multiplexer gaan. De uitgangsbuffer hoeft dan
alleen maar sterk genoeg te zijn om e~n 'lange' draad over de chip
aan te kunnen sturen. Een buffer zoals beschreven in paragraaf 2.5
wordt daarmee overbodig. De totale' dissipatie bedraagt dan nog
slechts 165 uW t hetgeen binnen de gevraagde specs valt.
De maximale dissipatie van de buffer zoals die in de tabel wordt ge
geven treedt overigens alleen op wanneer elk uitgangssignaal ver
schilt van het vorige. Gemiddeld is de dissipatie van de buffer de
helft van de maximale dissipatie.

2 • 7 • Punten voor verbetering.

Hoewel het ontwerp van de versterker t zoals dat in voorgaande para
grafen is beschreven t voldoet aan de aan het ontwerp gestelde eisent
zijn er toch een aantal punten waarop men naar verbetering streeft.
Zo wil men graag een verhoogde gevoeligheid t omdat er dan minder
stringente eisent bv wat betreft lekstroom en oppervlakte toe
standent aan de geheugenmat kunnen worden gesteld.
Uit de tabel op pagina 16 blijkt dat de gevoeligheid van de verster
ker voornamelijk wordt beperkt door de capaciteit van de drain van
de reset PMOS. Een manier om de gevoeligheid te vergroten is reset
ten met een NMOS. Er moet dan naar een spanning gereset wordent die
minstens een drempelspanning lager is dan de voedingsspanning t
waardoor er te weinig ruimte over blijft om de latch uit te sturen.
De schakeling moet hiervoor dan ingrijpend worden veranderd.

Een ander punt dat voor verbetering in aanmerking komt t is de be
perkte uitgangsspanning van de latch. Wanneer men de uitgang van de
latch volledig tussen nul Volt en de voedingsspanning kan laten
varierent wordt een extra verschilversterker overbodig t waarmee weer
chip oppervlak kan worden gespaard.
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HOOFDSTUK 111

Een CCD video sense versterker.

3.1. Inleiding.

Naast gebruik als geheugen» is een andere toepassing van CCD's» het
gebruik als sensor voor een video camera. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van het feit dat een op een halfgeleider vallend foton» in
staat is een elektron uit het rooster los te maken. Dit elektron
begeeft zich dan onder invloed van het potentiaal verloop in het
substraat naar de oxide overgang. De» gedurende een bepaalde tijd
verzamelde» lading onder een gate is dan een maat voor de intensi
teit van het op die plaats invallende licht.
Voor zo'n» binnen het Nat Lab in ontwikkeling zijnde sensor, is een
versterker nodig. Dit moet in tegenstelling tot de in hoofdstuk 11
besproken versterker, een analoge versterker worden. In de volgende
paragrafen zal het ontwerp van zo'n versterker worden gepresenteerd,
en geanalyseerd.

3.2. Ontwerp eisen voor de versterker.

De te ontwerpen versterker moet aan een aantal eisen voldoen, te
weten:

Gevoeligheid ca.

Data rate 10 Mhz.

10 uV/elektron.

Dissipatie < 30 mW.

Uitgang sterk genoeg om een meetinstrument met een ingangscapa
citeit van 10 pF te sturen.

Geschikt voor een voedingsspanning van 15 Volt.

Minimale L van 2 um» minimale W van 3 um.

Bij voorkeur bestaande uit alleen N-channel enhancement MOST's.



3.3. Transistor model.
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Voor een in de sensor technologie, gemaakte MOST, zijn geen kant en
klare Philpac parameter koppen ter beschikking. Wel zijn eerder een
aantal transistor parameters gemeten, waarmee een eenvoudig model
voor de gebruikte MaSTen kan worden opgesteld.
Het resulterende model, genaamd 'MOS', bestaat uit een 'level 7'
N-MOST, dit is een in Philpac bestaand model, waarvan de gebruiker
zelf de juiste parameters kan invullen, uitgebreid met een drain en
source diffusiecapaciteit. (~ie figuur 3.1) bij de bepaling van de
diffusiecapaciteit is er van uitgegaan dat

1. De lengte van het diffusiegebied 10 um is.

2. De breedte van het diffusiegebied gelijk is aan de breedte van
de transistor, maar minimaal 10 um is.

IJ..

fig 3.1 MOS-model.

Een listing van de in het model ingevulde parameter waarden, samen
met de aan het model toegevoegde diffusiecapaciteiten wordt gegeven
in bijlage 111.
De in het vervolg van dit hoofdstuk gepresenteerde afmetingen zijn
de afmetingen zoals die op de chip moeten komen. Ivm onderdiffusies
moeten de transistors in de layout dus groter worden getekend dan de
in deze bijlage gegeven afmetingen.

3.4. Schema van de video-versterker.

De video-versterker bestaat uit een source volger, (zie figuur 3.2)
waarvan de gate mbv een reset transistor naar een referentiespanning
kan worden gereset. Deze source volger stuurt een verschilverster
ker, die dan weer wordt gevolgd door een andere source volger als
uitgangsbuffer.
Een spanningsdeler bestaande uit drie transistoren, levert twee re
ferentiespanningen. Een hiervan wordt gebruikt om de stromen door
de verschil versterker en de source volgers in te stellen. Deze
spanning is ca. 2.25 Volt. De andere, ca. 11 Volt, dient als refe
rentie, waar de spanning op de ingang naar wordt gereset, alvorens



pag. 32

)r""e'5E't I 7

2

I 14
----)------'

out

11 ~L-__.1---4.--1----115

5In

fig 3.2 Schema van de versterker.

een ladingspakket te detecteren.
Een eerste ontwerp van deze versterker. bestond uit enkel de ingangs
source volger. en de uitgangsbuffer. De versterking van deze source
volgers. is ca. 0.88 elk. Door deze verzwakking is zo een verster
ker net niet gevoelig genoeg. zodat een extra versterkertrap nodig
is. Er is hier gekozen voor een verschilversterker omdat "de bias
hiervan eenvoudig kan worden ingesteld.

In bijlage IV zijn de transistoren en hun afmetingen getabelleerd.
Deze afmetingen zijn bepaald aan de hand van resultaten uit ver
schillende Philpac simulaties. De versterking van de verschiltrap
kan worden bepaald met:

De snelheid van de versterker wordt bepaald door de biasstroom. Ook
hier is mbv Philpac simulaties een juiste instelling gevonden.

3 • 5 • Analyse van de video sense versterker.

In de volgende paragrafen zullen enkele eigenschappen van de ontwor
pen versterker worden berekend. of mbv Philpac worden bepaald.
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3.5.1. Versterking en bandbreedte.

In figuur 3.3 staat de frequentiekarakteristiek van
geplot. Mbv deze Phi1pac simulatie is gevonden dat,
tieve belasting van 10 pF, de bandbreedte ca. 18 MHz
een versterking van 2.4 maal.

de versterker
bij een capaci
bedraagt, bij
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fig 3.3 Frequentiekarakteristiek.

Het gebied waarin de overdracht van de verschil versterker lineair
is, bedraagt slechts enkele Volts. De uitgangsspanning is lineair
tussen ca. 8 V. en 12 V. Het is dan ook niet aan te raden om de
versterking, in de huidige opzet van de versterker, nog aanzienlijk
te vergroten. Het wordt hierdoor namelijk moeilijker om de verster
ker in het lineaire gebied in te stellen, hetgeen belangrijk is ivm
vervorming. Wil men toch de versterking opvoeren, dan moet er op de
ingang naar een lagere spanning worden gereset. Het gebied waarin
de versterker zich lineair gedraagt, wordt dan groter.

In figuur 3.4 staan een in- en uitgangssignaal geplot voor een simu
latie waarbij een ladingspakket van 30 ke op de ingang van de ver
sterker werd gedumpt. Hieruit is af te lezen dat de gevoeligheid
ca. 14 uV/elektron bedraagt.
Bij deze simulatie is echter geen rekening gehouden met de parasi
taire capaciteit van de bedrading. De rede hiervoor is, dat de
parasitaire capaciteiten niet mbv het circuitextractieprogramma
LOCAL kunnen worden berekend. LOCAL heeft n1 een zogenaamd 'appli
catiefile' nodig. Dit is een file met gegevens over de gebruikte
technologie, bv oxide dikte, nodig om de exacte waarden van capaci
teiten te kunnen bepalen. Voor de sensor technologie is echter geen
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fig 3.4 Input en output signalen.

applicatiefile ter beschikking.
Over de parasitaire capaciteit aan de ingang kan men opmerken dat
bij een parasitaire capaciteit van 8 fF de gevoeligheid afneemt tot
la uV/elektron. Dit is voldoende om een aluminium verbinding van,
afhankelijk van de breedte van die verbinding,. 5 tot la um te kunnen
maken.

3.5.2. Ruis.

De belangrijkste vormen van ruis, die optreden in een MOST zijn:

Thermische ruis.

l/f ruis.

Voor de bepaling van de ruis op de uitgang van de versterker, is het
gebruikte 'MOS'-model uitgebreid met twee stroombronnen, die de twee
hiervoor genoemde ruisoorzaken representeren. (Zie figuur 3.5) Mbv
Philpac kan, wanneer de standaard deviatie van de ruis van elke
transistor afzonderlijk wordt gespecificeerd, de totale ruis op de
uitgang worden berekend.
Bij de bepaling van de ruisbijdrage van de l/f-ruis is er van uitge-
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gaan dat dit spectrum tussen 1 Hz en 28 MHz, de effectieve ruisband
breedte van de versterker, inderdaad een l/f verloop heeft, en dat
bijdragen buiten deze frequentieband te verwaarlozen zijn.

fig 3.5 MOS-model met ruisbronnen.

Voor thermische ruis geldt:
(Zie literatuur [5])

met
-_ ~'f

2 3dB
Vd«Vs gs

De factor 2/3 in deze formule is welliswaar theoretisch correct,
maar blijkt in de praktijk eerder 1 te zijn. Bij de bepaling van de
thermische ruis is deze factor dan ook gelijk 1 genomen. .

Voor I/f ruis geldt:
2

2Id df
N

waarbij I = drainstroom.
N = totale aantal elektronen in het kanaal.
alpha = empirisch bepaalde factor van 0.0001 •
(Zie literatuur [5])

Er geldt dat

Mbv bovenstaande formules kan de ruis van de afzonderlijke transis
toren worden bepaald. Mbv Philpac simulaties vindt men dan dat de
ruis op de uitgang van de versterker is:



Thermisch

l/f

0.56 mV

3.8 mV
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Hoewel de totale bijdrage van de l/f ruis groter is dan die van de
thermische ruis, is deze bijdrage minder belangrijk, aangezien deze,
bij de frequenties waarbij mbv deze versterker gemeten wordt,
(ca. 1 Mhz) sterk is afgenomen, en veel kleiner is dan de bijdrage
van de thermische ruis. Men kan, voor elke transistor, de frequen
tie bepalen waarbij de bijdrage van de l/f ruis gelijk wordt aan die
van de thermische ruis. Dit blijkt in de hier boven beschreven ver
sterker maximaal 425 Hz te zijn. Frequenties waar de l/f ruis groot
is, kunnen eenvoudig, extern, gefilterd worden.

3.5.3. Vervorming.

Er zijn twee verschillende soorten niet-lineariteiten waardoor er
vervorming ontstaat. Dit zijn:

1. Niet-lineariteit van de gebruikte MOSTen.

2. Niet-lineaire C(V) karakteristiek van de ingangscapaciteit.

Op beide oorzaken zal in deze paragraaf dieper worden ingegaan.
Vervorming veroorzaakt door de MOST's zal worden bepaalà mbv Philpac
simulaties, terwijl vervorming door een niet-lineaire ingangscapaci
teit analytisch zal worden bepaald.

De vervorming veroorzaakt door de niet-lineariteit van de MOST's,
kan in Philpac worden bepaald door op de ingang van de versterker
een bron met een sinusvormige spanning aan te brengen. Philpac kan
dan de amplituden berekenen van de harmonischen op de uitgang. Zo'n
simulatie is uitgevoerd met een frequentie van 1 kHz, waarbij de
eerste 20 harmonischen werden bepaald. Dit werd gedaan voor een
zestal verschillende amplituden van de ingangsspanning. Dit levert:



Ingangs ampl. (Volts)

0.1
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

Harm. vervorming (%)

1. 02
2. 07
4.39
7.33

11. 54
15.86
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De spanning op de ingang varieert in het algemeen minder dan 200 mV,
zodat de vervorming dan acceptabel is. Bij grotere signalen, wordt
de vervorming snel groter. Deze vervorming wordt hoofdzakelijk ver
oorzaakt door clippen van de verschilversterker.

De vervorming veroorzaakt door de niet-lineaire ingangscapaciteit,
kan als volgt worden bepaald.

Voor een g~sperde pn-overgang geldt:

Dus

Laat

en

Dan is

Laat

V
d

= V
o

+!::.V

Q = Q +óQ
èl 0

2
V = Qo

o 2qE:Na
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Dan is

en dan geldt bij benadering dat

Uit Philpac simulaties blijkt dan dat e = 24.24 fF.

2
V=~ - Qo

o 2qENo - 2C

dus

Er wordt naar 11 Volt gereset, dus VO=ll Volt.
Hiermee vindt men

0
0

= 533 fe

Laat nu

ti Q ;= tiQ sinwr

dan

ti V = Qo ti Q (àQ + sinwt - ~ cos 2wt)
q EN 4 Qo 4Qoo

Hiermee vindt men tenslotte de harmonische vervorming:

D=~~
4Qo

De volgende tabel geeft voor een aantal ingangssignalen, de vervor
ming, zoals die volgt uit voorgaande afleiding.



3.5.4. Dissipatie.

Qin (ke)

10
30
50

100

Vervorming (%)

0.11
0.32
0.54
1.07

pag. 39

Uit Philpac simulaties is gebleken, dat, bij een capacitieve belas
ting van 10 pF, de dissipatie van de versterker 20 mW bedraagt.

3.6. Overwegingen ter verbetering van de sense versterker.

Bij de analyse van de video sense versterker, komen een aantal
zwakke punten naar voren. Zo valt het bv op dat de .vervorming al
snel vrij groot wordt, en dat de versterker qua snelheid maar net
aan de gestelde eisen kan voldoen.
Deze zwakke punten kunnen worden verbeterd, mbv een tweetal maatre
gelen.

1. De snelheid van de verschiltrap, dit is het traagste deel van de
versterker, kan worden opgevoerd, door een grotere stroom door
deze trap te laten vloeien.

2. Het lineaire gebied van de versterker kan worden opgevoerd door
de ingang te resetten naar een lagere spanning.

Mocht het bovendien nodig of wenselijk zijn, de versterking op te
voeren, dan kan dat eenvoudig gebeuren door MOS8 en MOS9 groter te
maken.
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SAMENVATTING

Een tweetal verschillende versterkers, die dienen voor het uitlezen
van een Charge Coupled Device werden ontworpen.
Een van deze versterkers, ontworpen in CMOS, heeft een digitale uit
gang, en wordt gebruikt om een CCD geheugen, waarin een TV-beeld in
gedigitaliseerde vorm is opgeslagen, uit te lezen met een snelheid
van maximaal 5 Mbit/s. Deze versterker bestaat uit vier afzonder
lijke trappen. De eerste trap detecteert data gerepresenteerd door
ladingen van nul en 16 fC, en wordt gevolgd door een signaalverster
ker, een D-flipflop en een uitgangsbuffer. Deze uitgangsbuffer is
krachtig genoeg om met een capacitieve belasting van 10 pF, te kun
nen werken zodat de uitgang van deze versterker van de chip af naar
buiten kan worden gevoerd.
De tweede versterker heeft een analoge uitgang, en wordt gebruikt om
een CCD-imager uit te lezen. Deze versterker is ontworpen in NMOS
technologie, en bestaat geheel uit enhancement MOST's. De verster
ker zet een lading op de ingang om, in een spanning op de uitgang,
met een gevoeligheid van ca. 10uv/elektron en met een maximale
datarate van 10 MHz. De ruis op de uitgang van deze versterker
bedraagt 0.55 mV effectief. Ook deze versterker is voorzien van een
uitgangsbuffer geschikt voor een capacitieve bela~ting van 10 pF.
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BIJLAGE I '

Afmetingen van de transistors van
de digitale versterker.

In deze bijlage worden de afmetingen van de gebruikte transistoren
gegeven, samen met een voor de Philpac simulaties gebruikte circuit
beschrijving.

transistor

NMI
NM2
NM3
NM4
PM5
PM6
NM7
NM8
NM9

NMI0
NMll
NM12
PM13
PM14

PM15
NM15
PM16
NM16
PM17
NM17
PM18
NM18
PM19
NM19
PM20
NM20

PM21
NM21
NM22
NM23

W (um) L ( um)

4 2
4 2
2 4
2 4
2 2
2 2
4 2
3 4

2 4
8 2
8 2
2 2
2 2

6 2
2 2
6 2
2 2
6 2
2 2
6 2
2 2
6 2
2 2
6 2
2 2

12 2
4 2

40 2
15 2

Tot slot volgt hier nog een listing van de Philpac circuitbeschrij
ving waarmee de verschillende simulaties zijn uitgevoerd.



pag. 42

CIRCUIT$
C:**************************************************** $
C: LAT C H C I R C U I T $

NM1(6,7,8,99)4,2,l $
NM2(7,6,8,99)4,2,l $

NM3(5,3,6,99)2,4,l $
NM4(5,4,7,99)2,4,1 $
PM5(3,1,5,5)2,2,1 $
PM6(4,2,5,5)2,2,1 $
NM7(6,lO,7,99)4,2,1 $

NM8(B,9,O,99)3,4,l $

S12(1,2) $

C:CROSS COUPLED PAIR $

C: INPUT FOLLOWER $
C: REFER. FOLLOWER $
C: INPUT RESET $
C: REF. RESET $
C: RESET TRANSISTOR $

C: CURRENT SOURCE $

C: CONNECT RESET GATES $

C:**************************************************** *$
C: D I F F ERE N T I A LAM P L I F IER $

NM10(13,9,O,99)2,4,1 $

NM11(11,7,13,99)8,2,1 $
NM12(12,6,13,99)8,2,l $
PM13(11,11,5,5)2,2,1 $
PM14(12,11,5,5)2,2,1 $

C: CURRENT SOURCE $

C: DIFFERENTLAL PAIR $
C: DIFFERENTLAL PAIR $
C: CUKRENT MIRROR $
C: CURRENT MIRROR $

C:********************************************************$
C: $
C: DAT A F LIP - F LOP.$

PM15(15,12,5,5)6,2,1 $ C: BUFFER $
PM16(14,21,15,5)6,2,1 $ C: SWITCH $
NM15(16,12,O,99)2,2,1 $ C: BUFFEK $
NM16(14,20,16,99)2,2,1 $ C: SWITCH $

PM17(22,14,5,5)6,2,1 $ C: INVERTER $
NM17(22,14,O,99)2,2,1 $ C: INVERTER $

PM18(18,22,5,5)6,2,1 $ C: INVERTER $
PM19(17,20,18,5)6,2,1 $ C: SWITCH $
NM18(19,22,O,99)2,2,1 $ C: INVERTER $
NM19(17,21,19,99)2,2,1 $ C: SWITCH $

PM20(21,20,5,5)6,2,1 $ C: CLOCK INVERTER $
NM20(21,20,O,99)2,2,1 $ C: CLOCK INVERTER $

S2( 1 7 , 14). $ C: FEEDBACK $

C:*************************************************************$
C: $
C: OUT PUT B U F F E R $

PM21(23,22,5,5)12,2,1 $ C: OUTPUT INVERTER $



NM21(23,22,O,99)4,2,l ~ C: OUTPUT INVERTER ~

NM22(5,23,24,99)40,2,l ~ C: SWITCHED LOAD ~

NM23(24,22,O,99)15,2,l ~ C: SATURATED SWITCH ~

C: C23(23,O)lP $ C: PARAS CAPAC ~

C24(24,O)lOP $ C: PARAS CAPAC $

C:**************************************************************$
C: $
C: VOL TAG E D I V I DER $
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NM30(5,5,9,99)2,8,l~

NM31(9,9,O,99)2,8,l$
C: VOLTAGE DIVIDER $
C: VOLTAGE DIVIDER $

C:**************************************************************$
C: $
C: VOL T MET ERS $

VlO(lO,O)$
Vll(ll,O)~

V12(l2,O)$

DCAPPROX$
V10-O.5$
Vll"'2.5$
V12"'2.6$

END$

C: TEMP"'9ü$

C:**********·····************************************·****** $
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BIJLAGE 11

Ruis in de latch.

Voor de bepaling van de ruis in de latch wordt er voor de eenvoud
van uitgegaan, dat de ruisbijdrage van de transistors PMS, PM6 en
NM7 te verwaarlozen is. Aangezien gebleken is dat de voornaamste
ruisoorzaak thermische ruis is, en de stroom door deze transistors
relatief klein is, is dit een redelijke aanname. Verder wordt er
vanuit gegaan dat het voor een ruisberekening niet van belang is
wanneer in het schema de gates van NMl en NM2 worden verwisseld. De
stromen veranderen hierdoor niet, want met geleidende NM7 zijn de
spanningen op de drains van NMl en NM2 gelijk. Tot slot wordt NM8
vervangen door een ideale stroombron, en worden de gates van NM3 en
NM4 met de voedingsspanning verbonden. Dit alles resulteert in het
volgende s~hema.

Schema voor ruisberekening.

Beschouw nu een MOST waarvan drain en gate met elkaar zijn
verbonden. Voor kleine signalen kan men dan de MOST vervangen door
een weerstand. De ruisstroombron kan dan eenvoudig worden omgere
kend naar een ruisspanningsbron.
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= R =

Equivalent schema.

Er geldt dan dat: =
1

V2=4kTR6f

Gebruik makend hiervan komt men tot het volgende vervangingsschema.

v

4
v2 = v 2 + V2.Z= v.2. R2

2 4 IR. R
21 1

Vervangingsschema met ruisbronnen.

Neemt men in bovenstaande de effectieve ruisbandbreedte gelijk aan
50 MHz» en de 'beta-vierkant' gelijk aan 80 uA/V**2» dan vindt men
een effectieve ruisspanning V(noise) van:

V(noise) = 0.35 mV
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BIJLAGE 111

Het 'MOS' - model.

CIRCUIT $
MODEL: MOS(D,G,S,B)W,L f

C: ENHANCEMENT MOST, WITHOUT SUBTHRE5HOLD EFFECTS $
C: SEE FILE 'DATA HEADING A' FOR MORE INFORMATION $
NOLIST ~

MN1(l,2,3,4)

Sl(D,l)$
S2(G,2)$
53(S,3)$
S4(B,4)$

LEVEL,
LO,
THETAB,
VTR,
SHIFT,

VTO,
BO,
GAMMA,
VFB,

cox,
WIDTH,
TWOI:'HI,
CGSO,
,
$

K,
THETAA,
RATIO,
CGDO,

J13(l,3)0$

LEVEL - 7 $
VTO - 0.7 $
cox - 341U $
K - 0.73 $
LO - L"'lU$
BO -30U $
WIDTH - W"'lU $
THETAA - 0.105$
THETAB - 0.105$
GAMMA - 0 $
TWOPHI - 0.7$
RATIO - 1$
VTR - 0 $
VFB - 0$
CGSO - WIDTH"'15P $
CGDO - WIDTH"'15P $
SHIFT - 0 $

C: REQUIRED FOR STATISTIC ANALYSI5 $

C: MODEL LEVEL $
C: THRE5HOLD AT ZERO BIAS$
C: ACTIVE GATE CAPACITANCE $
C: BODY FACTOR $
C: CHANNEL LENGTH $
C: BETA SQUARE $
C: CHANNEL WIDTH $
C: MOBILITY REDUCTION NORMAL FIELD $
C: MOBILITY ReDUCTION LATERAL FIELD $

C: STATIC FEEDBACK OF DRAINPOTENTlAL ON VT $
C: DIFFU5ION POTENTlAL $
C: GAIN RATIO $

C: DUMMY VALUE, VALID FOR DEPLETION ONLY $
C: FLATBAND VOLTAGE $
C: GATE SOURCE CAPACITANCE $
C: GATE DRAIN CAPACITANCE $

C:NO SUBTHRESHOLD EFFECTS $

C:'" '" '" '" '" '" * '" * '" '" * * • • * * * * * • * * * * * ~
C:
C: SOU R CE/ DRA I N D I F F U 5 ION
C:

C1(l,4) $
C3(3,4) $

C: DRAIN-BULK CAP $
C: SOURCE-BULK CAP $

* * * • • * $
$

CAP 5 $
$

C:

Cl - IF(W<10)23.2Fj10.W*0.232F $
C: .232 FFARAD /SQ MICR i MIN DIMENS. 10 X 10 U**2 $

C3 - IF(W<10)23.2Fi10·W·0.232F $
C: .232 FFARAD/SQ MICRi MIN DIMENS. 10 X 10 U·*2 $

D
Cl

!---!!--+
!

G : 1=---- __B
--- !

!---! ! --+
!

C3
S $
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BIJLAGE IV

De transistor afmetingen van de
analoge versterker.

transistor W (urn)

2 16
3 4
4 16

5 10
6 4

7 3

8 12
9 12

10 3
11 4

12 10
13 4

14 100
15 100

L (urn)

2
6
2

2
2

2

2
2

10
2

2
2

2
2

De volgende listing t is een listing van de circuitbeschrijving die
voor de Philpac simulaties is gebruikt.
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CIRCUIT$
C:*******************************************************************$

MOS2(S,S,2,O)16,2 $
MOS3(2,2,6,O)4,6 $
MOS4(6,6,O,O)16,2 $
MOS5(S,1,3,O)lO.O,2.0 $
MOS6(3,6,O,O)4,2 $
MOS7(2,4,1,O)3,2 $

MOS8(S,3,7,O)12,2 $
MOS9(B,9,7,O)12,2 $
MOS10(S,S,8,O)3,lO $
MOS11(7,6,O,O)4,2 $

MOS12(5,2,9,O)lO,2 $
MOS13(9,6,O,O)4,2 $

MOS14(S,8,lO,O)lOO,2 $
MOS1S(lO,6,O,O)lOO,2 $

ES(S,O)VDD$
VDD • 15 $

C10(lO,O)lOP$

C: VOLTAGE SPLITTER $

C: SENSE GATE $
C: CURRENT SINK $
C: RESET GATE $

C: DIFF S
C: DIFF $
C: LOAD $
C: CURRENT SINK $

C: REF GATE $
C: CURRENT SINK $

C: SOURCE FOLL. BUFFER $
C: CURRENT SOURCE $

C: LOAD CAPAC $

C:************************************************************* $
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