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Samenvatting

In dit rapport wordt het ontwerp beschreven van een integreer

bare N-MOST operationele versterker.

Voor het verkrijgen van een grote versterking is in de tussentrap

een stroomaftrek schakeling gebruikt. In de versterker is fase

compensatie toegepast waardoor de dominante pool bij ca. 300 Hz

ligt.

Met het simulatie-programma Spice is de versterkerschakeling door

gerekend, waarbij gebruik is gemaakt van parameterwaarden die aan

bread-board MOST-en gemeten zijn.

Met deze simulatie is berekend dat de dc-versterking ca. 80 dB

bedraagt, en de Unity Gain Bandwidth ca. 3 MHz.
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Lijst van gebruikte symbolen.
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x
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1. Inleiding
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Voor de realisatie van een aantal functies in electronische systemen

is de operationele versterker (opamp) een belangrijke bouwsteen.

Om goed te kunnen functioneren moet de opamp aan een aantal eisen

voldoen. Deze eisen kunnen, afhankelijk van de toepassing verschillen.

In de bipolaire techniek, waarin de eerste geintegreerde opamps

gemaakt zijn, zijn verschillende varianten bekend.

In de MOST-techniek zijn tot heden nog niet veel opamps gerealiseerd

die in een breed gebied toegepast kunnen worden. Enkele oorzaken

hiervoor zijn:

- de MOST is vanaf het begin als een bouwsteen voor digitale

schakelingen gezien en niet als een bouwsteen voor analoge

schakelingen

- de kleine steilheid van de MOST maakt het onmogelijk met een een

voudige schakeling een grote versterking te halen met een geringe

vermogensdissipatie,

- relatief hoge impedantie en parasitaire capaciteiten .bemoeilijken

het ontwerp.

In de afgelopen jaren is er echter een vraag naar een opamp in MOST

techniek ontstaan. Dit komt o.a. doordat men analoge en digitale

functies in hetzelfde I.C. heeft willen verwezenlijken. Omdat de

MOST-en een grotere pakkingsdichtheid hebben dan bipolaire transis

toren en zeer goed bruikbaar zijn voor digitale schakelingen, wordt

er naar gestreefd ook analoge schakelingen in MOST-technieken te

realiseren. Schakelingen in deze techniek zijn bijv. een switched

capacitor filter of een digitaal-analoog en analoog-digitaal converter.

Voor de goede werking van deze schakeling is het nodig dat er een

opamp voorhanden is in MOST-techniek.

Bij het ontwerpen wordt gebruik gemaakt van twee soorten MOST-en,

enhancement (V
T

> 0) en depletion (V
T

< 0) MOST-en. De toevoeging
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van de depletion-MOST geeft een extra vrijheidsgraad bij het ont

werpen.

De afstudeeropdracht omvatte het ontwerpen van een opamp, inte

greerbaar in N-MOST technologie, met de volgende specificaties:

* een versterking van 80 dB,

* een bandbreedte van 2 a 3 MHz,

* een geringe vermogensdissipatie (i.v.m. de integratie van

verschillende opamps in een I.C.),

* een voedingsspanning van 0 en +15 volt,

* een ingangs- en uitgangsspanning van +6 volt,

* een spanningszwaai van ca. 8 volt top-top aan de uitgang.

De ontwerpen die in de literatuur te vinden zijn, voldoen slechts

aan enkele van deze eisen. Daarom is voor een andere opzet gekozen.

Bij het ontwerp van de opamp is uitgegaan van een opbouw uit

3 blokken:

1. een ingangstrap,

2. een tussentrap,

3. een eindtrap.

Deze indeling is ontstaan omdat ieder blok zijn eigen specifieke

taak heeft.

In hoofdstuk 2 wordt een kort overzicht gegeven van de stroom

spanning relaties en de capaciteiten van MOST-en. Met de hier af

geleide vergelijkingen kunnen o.a. de versterkingsfaktoren van de

trappen berekend worden. Tevens wordt het gebruik van het computer

simulatieprogramma Spice behandeld. Hoofdstuk 3 beschrijft de

werking van de ingangstrap. Deze trap heeft tot taak het ingangs

signaal ca. 6 maal te versterken. De tussentrap, hoofdstuk 4, moet

voor de grote versterkingsfaktor zorgen. Tevens wordt deze trap ge

bruikt voor het creeren van de dominante pool bij ca. 300 Hz m.b.v.

Miller-compensatie. Deze twee trappen zijn als verschiltrap uit

gevoerd. Hierdoor wordt een zeer stabiele dc-instelling verkregen.
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In hoofdstuk 5 wordt het effect van de Miller-compensatie

besproken. De eindtrap, die zorgt voor een lage uitgangsimpe

dantie, een omzetting van een symmetrisch naar een a-symmetrisch

signaal en een grote maximale spanningszwaai wordt in hoofdstuk 6

behandeld. In hoofdstuk 7 is beschreven hoe de spanningsbronnen,

noodzakelijk voor de juiste instelling, gerealiseerd zijn. Het ge

drag van de totale opamp wordt in hoofdstuk 8 behandeld.

De ontworpen schakelingen zijn met Spice gesimuleerd. Spice is een

in Amerika ontwikkeld computer-simulatie programma [l.lJ. Voor het

gebruik van Spice moet een groot aantal MOST-parameters bekend zijn.

Deze zijn voor een gedeelte door Venekamp [1.2J aan bread-board

MOST-en gemeten.

Bij dit onderzoek is aileen gebruik gemaakt van Spice-simulaties.

Een ac-analyse met breadboard componenten is t.g.v. de grote inwen

dige weerstand van de MOST-en niet mogelijk. Voor een dc-analyse

met breadboard componenten bij deze simulaties was de tijd, die voor

het afstudeerproject staat, te kort.
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2. Karakteristieke vergelijkingen en grootheden van MOST-en

en condensatoren in geIntegreerde schakelingen

In het antwerp van d~ in dit rapport beschreven operationele ver

sterker, geschikt voor integratie in de N-MOST technologie, zijn zowel

depletion als enhancement MOST-en toegepast. Daarnaast komen ook

geIntegreerde condensatoren voor welke noodzakelijk zijn voor het ver

krijgen van de vereiste frequentie-compensatie.

Over de werking van de MOST zijn vele boeken en artikelen geschreven,

[1.2J [2.1J [2.2J [2.3J [2.4J. In dit hoofdstuk wordt een overzicht

gegeven van de vergelijkingen en de effecten welke in eerste in

stantie van belang zijn voor het ontwerpen van de opamp.

In de literatuur zijn verschillende symbolen voor deze MOST-en be

kend. In figuur 2.1 staan de symbolen zoals zij in dit verslag

gebruikt worden. Tevens staat hierin de tekenafspraak die verder

gebruikt zal worden. Bet bulkcontact wordt in de volgende

tekeningen weggelaten. Als dit niet zou gebeuren, zouden de teke

ningen erg onoverzichtelijk worden. Bij de latere berekeningen

en simulaties zijn aIle bulkcontacten aan de laagste spanning, in

ons geval a volt, gelegd. In de praktijk gebeurt dit oak altijd.

Drain

(al

Drain

(b)

Fig. 2.1. Symbolen en tekenafspraak voor een enhancement (a) en

een depletion (b) MOST.



-5-

2.1. Stroom-spannings-vergelijkingen van een MOST

De grootheden die de stroom 1
0

door de MOST bepalen,zijn:

- de gate-source spanning V
GS

'

- de drain-source spanning V
OS

'

- de bulk-source spanning VBS'

- de drempel- of thresholdspanning V
T

.

Wanneer V
T

> a (alsV
BS

= 0) is er sprake van een enhancement MOST.

Als echter V
T

< 0, is het een depletion MOST.

Er zijn twee gebieden te onderscheiden waarin de MOST werkt:

1. het lineaire gebied, hier geldt:

(2.1 )

2. het verzadigings- of saturatie-gebied, hier geldt:

(2.2)

Bij de meeste schakelingen werkt de MOST in verzadiging. In Fig. 2.2

is het verloop getekend van I als functie van V S' voor het lineaireo 0
resp. saturatie-gebied.

I
~~ v

GS1

I

~J-- VGS3

_V
DS

Fig. 2.2. De VoS-I
o

karakteristiek van een MOST met V
GS

als parameter.
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Bij het ontwerpen is gebruik gemaakt van het Schichman-Hodges

model [2.3J. Als de MOST in saturatie werkt geldt dan de volgende

relatie:

K! V
T

) 2 (l
0

I o = (V - + AVOS)L GS

In het lineaire gebiep. wordt dit:

I o = K! [2 (V
GS - V)V - V 2 J

L T OS OS

(2.3)

(2.4)

Hierbij is K = ~ jlC
ox

= VTO + Y ( V-VBS + </> - Vf)
jl = beweeglijkheid van de elektronen

(2.5)

(2.6)

C oxidecapaciteit/per opp. eenh.
ox

Y substraat effect parameter
0

A = kanaallengte verandering t.g.v. V
OS

</> = contact potentiaal (= 0.65 V)

W breedte kanaal

L = lengte kanaal.

Voor een MOST die in saturatie werkt, kunnen met de relatie (2.3)

de wisselstroomgrootheden eenvoudig worden bepaald.

Oe transconductantie (steilheid) g geeft de relatie tussen de
m

wisselstroom i o door de MOST en de wisselspanning v
GS

tussen de

gate en de source. Oe definitie luidt:

OIO W 0

-- - 2 K - (VGS - VT) (1 + AVOS)OV
GS

- L (2.7)

(2.8)

o
Bij eenvoudige berekeningen wordt de term AVOS verwaarloosd. Oit

levert dan:
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(2.9)

De invloed van de bulk-source (wissel) spanning vBS op i
D

wordt

gedefinieerd door:

(2.10)

(2.11)

Vaak wordt ook gebruik gemaakt van de factor At welke als volgt

is gedefinieerd:

Gebruikmakend van formule (2.7) wordt voor A gevonden:

y

2 V-v + c/JBS

(2.12)

(2.13)

Tot slot wordt de invloed van de drain-source spanning v
DS

op i
D

gegeven door:

OlD 2
gDS = -- - K (V - V

T
) AOoV

DS
- GS (2.14)

(2.15)

De term gDS is de reciproke waarde van de uitgangsweerstand R
u

van een MOST.

Orndat meestal geldt

R
u

(2.16)

wordt deze term in het nu volgende verwaarloosd.
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De vergelijking die het wisselstroom-gedrag van de MOST be

schrijft, wordt dan:

i
D

(2.17)

Met de aanname vB = a en de relatie (2.12) vinden we

(2.18)

Het wisselstroom (klein-signaal) vervangingsschema voor het niet

vereenvoudigde en het vereenvoudigde geval staat in Fig. 2.3.

Met de relaties (2.3) en (2.14) wordt het gedrag van een MOST in

saturatie volledig beschreven.

Drain

R
u

Source

Gate 1,
g~G

Drain

Source

r(1+A)9pVs
Bulk

Fig. 2.3. Niet vereenvoudigd (a) en vereenvoudigd (b) wisselstroom

vervangingsschema van een MOST.

Tijdens het onderzoek is gebleken dat het nodig was met een MOST

een weerstand te maken die geen gelijkstroom voert. Dit kan eenvoudig

met een depletion MOST gerealiseerd worden die dan in het lineaire

gebied werkt. Wanneer de gate en source kortgesloten worden (V
GS

= V
DS

)'

is er toch een kanaal.



-9-

Met (2.4) vinden we dan

-1
R

(2.19)

Opm. omdat V
T

< 0, is R > O.

De waarde van R wordt nu bepaald door W/L en V
T

(zie relatie

(2.7».

2.2. Het realiseren van geintegreerde condensatoren

Bij het ontwerp van een opamp moeten vaak condensatoren worden toe

gepast om de noodzakelijke frequentiecompensatie te krijgen. Er

zijn bij de MOST-technieken 2 soorten condensatoren mogelijk:

- de condensator gevormd door een gesperde pn-overgang

- de gate-oxide capaciteit.

De eerste heeft het nadeel dat de capaciteit spanningsafhankelijk is.

Tevens ligt een van beide aansluitpunten aan aarde omdat de bulk

een van de contacten vormt. Voor een condensator tussen twee niet aan

aarde liggende punten is deze dus totaal ongeschikt. De gate~oxide

+
capaciteit wordt gevormd door de gate-electrode en een n diffusie.

Source of Drain

I

Substraat

Oxide

--cJ pn-overgang

Gate

Fig. 2.4. Mogelijkheid tot realisatie van een condensator.



-10-

Hierbij is het dunne gate-oxide het isolerende dielectricum.

Deze capaciteit kan wei tussen twee (niet aard-)punten gelegd

worden. Het nadeel is echter dat er altijd een parasitaire capa

citeit naar aarde bijkomt. Dit is weer de capaciteit t.g.v. een

gesperde pn-overgang.

De grootte van de capaciteit is echter beperkt. Grote capaciteiten

hebben een groot Si-oppervlak nodig. De maximale capaciteit wordt

bepaald door het oppervlak wat men hiervoor wil of kan besteden.

Bij het ontwerpen is gekozen voor gate-oxide capaciteiten.Waar

nodig zijn de parasitaire capaciteiten in de simulatie meegenomen.

Met de gegevens van Venekamp [1.2J kunnen we het nodige oppervlak

uitrekenen.

Voor een capaciteit van 2 pF is nodig:

Opp 2.10- 12 1 = 6250 ~2
0,32.10-15

+Wanneer de n diffusie op een spanning van ca. 10 volt ligt, bedraagt

de parasitaire capaciteit [2.2J dan:

C = 0.5 pF
par

2.3. MOST-parameters nodig voor Spice-simulaties

De exacte formule waar Spice mee rekent, is een uitgebreide versie

van het Schichman-Hodges model en wordt in [1.1 J beschreven. Deze for

mule is dusdanig ingewikkeld dat hij hier niet herhaald wordt. Er

is een groot aantal MOST-parameters in verwerkt. In tabel 2.1 staan

deze parameters vermeld. Tevens staat hier of zij gemeten [1.2J of als

default waarde bij Spice aanwezig zijn. In bijlage I staat een listing

van de MOST-modellen die bij Spice gebruikt zijn. (De met * gemerkte

parameter is afhankelijk van de geometrie van de MOST. Voor de met

** gemerkte parameters zijn de Spice-default waarden gebruikt. De

overige parameters zijn gemeten en gelijk voor aile geometrieen van

MOST-en) .



Tabel 2.1

VTO

KP

GAMMA

PHI

LAMBDA

RD

RS

CGS

CGD

CGB

CBD

CBS

TOX

PB

JS

NSUB

NSS

NFS

XJ

LD

NGATE

TPS

UO

UCRIT

UEXP

UTRA

KF

AF

FC
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Zero-bias threshold voltage

Intrinsic transconductance parameter

Bulk threshold parameter

Surface potential at strong inversion

Channel-length modulation parameter

Drain ohmic resistance

Source ohmic resistance

Gate-Source overlap capacitance per

cm channel width

Gate drain overlap capacitance per

cm channel width

Gate-bulk overlap capacitance per

cm channel length

Zero bias B-D junction capacitance per

2 f' .cm 0 Junct~on area

Zero bias B-S junction capacitance per

2 f' .cm 0 Junct~on area

Oxide thickness

Bulk junction potential

Bulk junction reverse saturation current

2 f' .per cm 0 Junct~on area

Effective substate doping

Effective surface state density

Effective fast surface sate density

Metalurgical junction depth

Latural diffusion coefficient

Polysilicon gate doping

Type of polysilicon: +1 (-1) for

opposite (same) as substrate

Surface mobility

Critical field for mobility degradation

Critical field exponent (mobility)

Transverse field coefficient (mobility)

Flicker noise coefficient

Flicker noise exponent

Forward-Bias nonideal junction

capacitance coefficient

1.1

16 * 10-6

0.9

0.65

8 * 10-3

o

o

4 * 10-
12

4 * 10-12

2 * 10-12

24 * 10-9

24 * 10-9

infinity

0.8

1 * 10-8

o

o

o
0.2 * 10-3

0.75

0.8

+1

700

10
4

o
o

o

1

0.5

*

*

*

**

**

**

**

**
**
**

**
**
**
**
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In de praktijk bevat een enkel MOST verschillende parasitaire

capaciteiten. In Fig. 2.5 zijn deze parasitaire capaciteiten

aangegeven.

Gate

Source

Depletielaag

/

Fig. 2.5. De capaciteiten van een MOST.

De capaciteiten C
BD

en CBS zijn resp. de bulk-drain en de bulk-source

capaciteiten t.g.v. de gesperde pn-overgangen. De C
GD

en GGS worden

veroorzaakt door een overlap van gate en drain resp~ gate en source.

De capaciteit tussen gate en kanaal, CG,CH' wordt meestal bij CGS
opgeteld. De capaciteit tussen kanaal en bulk is C H • Deze capa-

C ,B
citeiten zijn mede bepalend voor het ac-gedrag van de MOST-en.

De grootte per oppervlakte-eenheid moet samen met andere parameters

bij de Spice-simulatie opgegeven worden.
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3. De ingangstrap

Bij het ontwerpen van de ingangstrap hebben de volgende overwe

gingen een rol gespeeld.

a) het gelijkspanningsniveau van de ingangsklemmen is 6 volt

b) de versterking mag niet te groot zijn

c) de gelijkstroominstelling moet stabiel zijn om de instelling

van de volgende trap niet te verstoren

d) het gelijkspanningsniveau aan de uitgang moet dusdanig zijn

dat de volgende trap de signalen kan verwerken.

ad b.

Aan de opamp worden de volgende eisen gesteld:

- versterking 80 dB
o

- fasedraaiing maximaal 135 bij 0 dB versterking

- maximale spanningszwaai aan de uitgang ca. ± 4 volt.

Om aan de tweede eis te voldoen, wordt frequentiecompensatie toe

gepast, gebruikmakend van het miller-effect. om de toegepaste ca

paciteiten klein te houden moet de versterking van de tussentrap

groot zijn (ca. 400 maal) •

Voor het verkrijgen van de vereiste spanningszwaai zonder grote

vervorming aan de uitgang, moet de uitgangstrap ca. 4 maal ver

sterken. Dit betekent dat de ingangstrap een versterking moet

hebben van ca. 6 maal.

ad c.

Een dc-verandering van de uitgangsspanning kan de instelling van

de tussentrap beinvloeden. Zo'n dc-verandering kan veroorzaakt

worden door bijv. een verandering van de parameters van een of meer

dere MOST-en t.g.v. veroudering, warmte dissipatie, verandering

van parameters t.g.v. variaties in het proces, etc. om een dc

verandering tegen te gaan, is een extra schakeling toegevoegd.

Dit is de common-mode tegenkoppel-schakeling. In Fig. 3.1 is het

schema getekend van de ingangstrap met de common-mode tegenkoppel
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schakeling. De werking van deze schakeling is eenvoudig. Wanneer

de gelijkspanning op de punten 2 en 3 toeneemt, zal hierdoor de

spanning op punt 7 ook toenemen. Via M8 en M9 wordt dit aan

punt 9 doorgegeven. Dit heeft tot gevolg dat de stroom door MS

toeneemt. Hierdoor neemt ook de stroom door Ml en M2 toe. Het

gevolg hiervan is dat de spanning op de punten 2 en 3 daalt.

We zien dus dat een gelijkspanningsverandering op de punten 2 en 3

zo veel mogelijk wordt gecorrigeerd. Een verschilspanning op

de punten 2 en 3 zal deze instelling niet beinvloeden. De MOST-en

M6 en M7 tellen de signalen van 2 en 3 a.h.w. Ope Een verschil

signaal heeft dus geen invloed op de spanning van punt 7. De

dc-instelling zal dan ook niet gewijzigd worden. (Dit geldt

aIleen voor voldoende kleine verschilspanningen. Ais de ver

schillen te groot worden, zal een van de twee MOST-en totaal sperren

en werkt de combinatie niet meer als opteller) •

+ 1SV

M1

M3

MS

M2

M4

®

M6 M7

Fig. 3.1. Schema van de versterker en de common-mode tegenkoppeling.
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De dc-versterking van de verschiltrap bedraagt ongeveer

(3.1)

Wanneer de MOST-en M1 tim M4 in de verschiltrap dezelfde af

meting hebben, W = 12 ~m en L = 12 ~m (de gegevens van de

MOST-en de spanningen en stromen staan in bijlage II) en de dc

spanning op punt 2 (of 3) is ongeveer 11 volt, krijgen we een

uiteindelijke versterking van

-7.6 (= 17.6 dB)

Het gelijkspanningsniveau aan de uitgang is nu echter veel te

hoog om door de tussentrap verwerkt te kunnen worden. Daarom is een

level-shifter toegevoegd. Normaal wordt de drain van de bovenste

MOST aan de voedingsspanning geschakeld (Fig. 3.2 (a). De uit

gangsimpedantie van de level-shifter wordt dan hoofdzakelijk be

paald door de uitgangsimpedantie van de bovenste MOST in de

shifter. Zoals later in hoofdstuk 5 zal blijken, hebben we een

zo hoog mogelijke uitgangsimpedantie nodig. Door nu de drain en

de gate van de bovenste MOST aan de uitgang van de verschiltrap

te leggen, wordt de uitgangsimpedantie van de shifter vergroot met de

uitgangsimpedantie van de verschiltrap (Fig. 3.2 (b».

M2

M4

+ 15V

(a)

+ l~V

(b)

Fig. 3.2. Levelshifter configuratie met lage (a) en hoge (b)

uitgangsimpedantie.
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Bet gebruik van de level-shifter van Fig. 3.2 (b) heeft tot ge

volg dat de versterking van de ingangstrap kleiner wordt. bit

heeft 2 oorzaken,en weI:

de level-shifter verzwakt altijd, in de schake ling volgens

Fig. 3.2.a met een faktor (l+A)

- de level-shifter van Fig. 3.2.b verzwakt extra omdat er een extra

gelijkstroom door de load-MOST loopt die naar de level-shifter

gaat. Bierdoor wordt gm02 > gm04 en wordt de versterking kleiner

(zie (3.1».

De totale versterking zoals die nu met Spice is berekend, bedraagt

AO = -5.87 (= 15.37 dB)

De uitgangsimpedantie van de shifter van Fig. 3.2.a is 196 kn.

Door de schakeling van Fig. 3.2 (b) te gebruiken is de impedantie

verhoogd tot 563 kn. In Fig. 3.3 is het fase- en amplitudediagram

van de ingangstrap weergegeven, zoals met Spice berekend is.

Bet O-dB punt ligt bij het unity-gain punt van de ingangstrap.

In Fig. 3.4 is de totale schakeling getekend.
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+ 15v

Mll M13

GY @v
u1 v

u2@M12 M5
M14

':"

V13
V

13

- - -=- - -

Fig. 3.4. Ret schema van de ingangstrap met de punten 11 en 12 als

uitgang.
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4. De tussentrap

Zoals in het voorgaande al is opgemerkt, moet de versterking van

de tussentrap zo groot mogelijk zijn. Om dit te bereiken, wordt

in het ontwerp een zogenoemde "stroom-aftrek schakeling" toege

past. Deze schake ling wordt als belasting van de stuurtransistor

gebruikt.

4.1. De stroomaftrek-schakeling

In Fig. 4.1 is de stroomaftrek-schakeling schematisch getekend.

Verondersteld wordt, dat de stroombron met stroom 1
4

een inwendige

weerstand R
4

heeft. Door middel van de stroomspiegel, gevormd

door MG en M3, wordt er voor gezorgd dat dezelfde stroom 14 door

M
2

loopt. In de drain van deze MOST is een weerstand R
1

opgenomen

die als uitgangsweerstand dient.

+ 15V

v
y

i

v
u

MG v
x

Fig. 4.1. Schematische opbouw van de stroomaftrek-schakeling.

De ingangsimpedantie van de scha~eling op punt y is:

R.
~n y =

gm3 + (1 + A2 ) g--==- .....;;;;......---:m::.2=.. ::::::;
gm2 gmG

(4.1)
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(Het zijn allemaal 12/12 MOST-en en de gelijkstroom door de MOST-en

is gelijk. Dan is gm2 = gm6 = gm3)

Ais nu R »R , zal de stroom door M6 en dus ook door M3
'4 in y

constant (= I
4

) blijven.

Nu wordt van buiten af een stroom i toegevoerd. Orodat de stroom

door M3 constant blijft, is de stroom door M2 en R
1

gelijk aan

I 4 - i. (Hier wordt de stroom ivan I
4

"a fgetrokken"). De toe

gevoerde stroom i geeft een uitgangsspanning V
u

= i· R
1

.

De stroom i is de signaalstroom, afkomstig van een stuurMOST,

MS, en is het gevolg van een signaal v. op de gate (fig. 4.2).
l.

In de drain van deze MOST is een extra gelijkstroombron opge-

nomen met bronstroom I
7

en inwendige weerstand R
7

. Voor een goede

werking van de schakeling moet de gelijkstroom door MS gelijk zijn

aan de bronstroom I
7

. In dit geval is de gelijkstroomcomponent van i

ook nul.

Ais de ingangsweerstand op punt x R. van de stroomaftrek-schakeling
l.n x

veel kleiner is dan R
7

, zal de signaalstroom vrijwel geheel naar de

stroomaftrek-schakeling gaan (zie Fig. 4.2). De versterking wordt

dan ongeveer:

A = -g R
mS 1

(4.2)

Wanneer we R
1

realiseren met een depletion MOST, M1, kunnen we

(4.2) schrijven als:

A = gmS
A

1
g

m1
(4.3)

Door IS veel groter te kiezen dan I
4

en door tevens WS/L
S

» W11L1
te maken, is een grote versterking realiseerbaar. (IS = I

7
).

We moeten weI aan de twee volgende eisen voldoen:

1. R. «R
4l.n y

2. R. « R
7l.n x
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+ 15v

R
4

R
1

I -i
R

7 1I 7
4

M2

i

v
x M3

M8 v.
~

I 4
I -i

7

v
y

Fig. 4.2. De stroomaftrek-schakeling met sturing.

De stroombronnen met bronstromen I
4

en I
7

kunnen we eenvoudig met

2 depletion MOST-en maken. In figuur 4.3 is het schema getekend van

de praktische realisatie van de straomaftrekschakeling met sturing.

Voor de stroombron I
4

is een 12/60 depletion MOST gekozen.

Dan vinden we met de gegevens van de MOST-en uit bijlage II:

(4.4)

Tevens kunnen we dan met (4.1) R. berekenen. Dit wordt:
~n y

R. ~ 0.55 MQ
~n y

We zien dat aan de eerste eis voldaan is, R »R
4 in y

De stroombron I
7

is gerealiseerd met een 30/30 depletion MOST.

Hier vinden we:

(4.5)

De ingangsweerstand R. kunnen we oak bij benadering bepalen. We gaan
~n x

uit van de volgende basisvergelijkingen:
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+ 15V

M4 M1
v v M7

y u

M5 M2

i

v
M6

x
M3 MB v.

J.

Fig. 4.3. Realisatie van de stroomaftrek-schakeling met sturing.

(4.6)

(4.7)

(4. B)

De relatie tussen v en v kan nu berekend worden. Er geldt:
x y

(4.9)

Met (4.7) en (4.9) levert dit ons:

(4.10)

Tevens geldt:

(4.11)

(4.12)

Samen met (4.6) en (4.10) vinden we na enig rekenwerk:

A4gm4Jv
i = [gro6 + (1 + A2 ) gm2 + g

m2 gin6 x
(4.13)
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Met de gegevens van bijlage II krijgen we:

R. ~ 12 kn
l.n x

Aan de tweede eis is dus ook voldaan, R
7

» R.
l.n x

De totale versterking kunnen we ook berekenen.

Voor de wisselstroom door M1 luidt:

Tevens geldt:

Met (4.14) en (4.6) en (4.10) krijgen we dan

(4.14)

(4.15)

v ==y
v

u
(4.16 )

Ook geldt:

Dit kan ook worden geschreven als:

Met de relaties (4.10), (4.13) en (4.16) levert dit na wat

rekenwerk de gezochte uitdrukking voor de versterking:

(4.17)

(4.18)

==

(4.19)

(dit is bij benadering gelijk aan (4.3) orodat gm2gro6 » overige terroen

tussen haken)
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4.2. De gelijkstroominstelling van de tussentrap

Voor de juiste werking van de schakeling is het erg belangrijk dat

de instelling correct is en stabiel blijft. De stroom 17 meet vol

ledig door M8 lopen om er voor te zorgen dat de instelling van de

stroomaftrek-schakeling niet verstoord wordt. Om dit te realiseren

is de tussentrap volkomen symmetrisch uitgevoerd en is een common

mode tegenkoppeling aangebracht (zie Fig. 4.4).

De twee stroomaftrekschakelingen worden ook als verschiltrap uit

gevoerd. Deze schakelingen worden door een stroombron gevoed.

Voor verschilsignalen lijkt het nu alsof punt 26 aan een spannings

bron zit, i.p.v. een stroombron (dit is nodig om een correcte

werking van de stroomspiegels te krijgen).

+ 15v

+ v 
i

M8

""'"---------a..-~----4-- __-~----'---~@

common-mode

tegenkoppeling

Fig. 4.4. Uitvoering van de verschiltrap met common-mode

tegenkoppeling.
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In Fig. 4.5 is het schema voor de common-mode tegenkoppeling ge

tekend.
+ 15V

1----4 vu , tussentr&=---4

Fig. 4.5. Common-mode circuit van de tussentrap.

Omdat de spanningszwaai bij de tussentrap veel groter is dan bij

de ingangstrap, is het common-mode circuit iets anders geconstrueerd.

Door de beide "helften" pas bij punt 19 aan elkaar te leggen, wordt

het regelgebied vergroot waardoor voorkomen wordt, dat door een van

de takken geen stroom loopt. In Fig. 4.6 staat het totale schema

van de tussentrap getekend. De simulatie resultaten staan in Fig. 4.7.

4.3. Frequentiecompensatie

Ten gevolge van de grote versterking is detussentrap het meest

geschikt om d.m.v. het Miller-effect de eerste pool bij ca. 300 Hz

te realiseren. Hiervoor is het nodig dat de overdrachtsfunctie van de

tussentrap met een reele pool kan worden beschreven [4.1J. Dat

is hier niet het geval.

Met behulp van een vervangingsschema is daarom geprobeerd te berekenen

waar de polen en nulpunten liggen en door welke parameters zij ver

oorzaakt worden. Het hiervoor gebruikte vervangingsschema staat in

Fig. 4.8.
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+ 15V

M5

M6 M8

Fig. 4.8. Vervangingsschema voor het berekenen van de polen en

nulpunten van de tussentrap.

Voor de berel:eningen kan formule (4.18) gebruikt worden. We moeten

dan wel de volgende substitutie toepassen:

l+jwR.C.
~ ~

A.g . = Y. = --~---
~ m~ ~ R

i

met i = 1, 4, 7.

(4.20)

Hierbij is C. de som van alle capaciteiten naar aarde die aan het
~

betreffende knooppunt zitten. R. is de inwendige weerstand van de
~

load-MOST.

Bij deze benadering is aangenomen dat de 12/12 MOST-en M2, 3, 5, 6 nog

geen merkbare invloed hebben op de ligging van de polen en nulpunten

omdat zij - een verhoudingsgewijze kleine capaciteit hebben

- een verhoudingsgewijze kleine inwendige weerstand hebben.

De formule voor het berekenen van de polen en nulpunten is nu:

v
u

-- =
(4.21)

In tabel 4.1 staan de capaciteiten en weerstanden van de bestreffende

MOST-en die voor het bepalen van de polen en nulpunten van belang zijn.
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Tabel 4.1

R. C.
~ ~

M1 5.40 MQ 10.9 * 10-14 F

M4 5.62 MQ 5.30 * 10-
14

F

M7 395 kQ 22.1 * 10-14 F

Opm. bij het bepalen van C
1

zijn de capaciteiten van de source

volger, en common-mode schakeling, die aan de output zitten,

meegenomen. (zie hiervoor Fig. 4.13).

Met de waarden uit tabel 4.1 krijgen we de volgende resultaten:

pool

pool

pool

f = 270 kHz

f = (4.0 + j 4.3) MHz

f = (4.0 - j 4.3) MHz

nulpunt: f 10.5 MHz.

Er zijn 2 complexe polen. Wanneer we frequentiecompensatie willen toe

passen, moeten we complexe polen vermijden. Een nadere bestudering

van de noemer van (4.21) laat zien dat C
7

een grote invloed heeft

op de complexiteit van de polen. Door het voldoende verkleinen van

C
7

krijgen we reele polen. De enige mogelijkheid C
7

te verkleinen

zonder versterking te verliezen of meer te dissiperen, is het aan

brengen van een 12/12 cascode MOST hoven de stuur MOST (M8).

(Dit zijn de MOST-en M22 en M25 in Fig. 4.13).

De waarde voor C
7

wordt dan

C = 10.6 * 10-14 F
7

De formule (4.21) levert nu de volgende resultaten:

pool f = 270 kHz

pool f = (8.1 + j 2.7) MHz

pool f = (8.1 - j 2.7) MHz

nulpunt: f = 10.5 MHz.
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•

nu bij benadering alsof hij 2 reele polen

dan een stuk groter wordt) .

pool f = 270 kHz

pool f = 5.2 MHz

pool f = 10.9 MHz

nulpunt: f = 8.1 MHz.

De tussentrap gedraagt zich

We zien hier duidelijk het resultaat van de cascode.

om nu de complexe polen helemaal reeel te maken, kunnen we C
4

vergroten met een extra condensator. Een eenvoudige berekening

toont ons dat C tr = 0.015 pF voldoende is.ex a
(Ook zonder cascode zou dit kunnen. Het nadeel is echter dat C tex ra

Het resultaat is nu dat we hebben:

heeft, zie Fig. 4.9.

De pool bij f = 10.9 en het nulpunt bij f = 8.1 MHz compenseren

elkaar ongeveer.

om Miller-compensatie te kunnen toepassen moet de tussentrap een

overdracht hebben alsof er slechts een pool is. Dit kan bereikt worden

door toevoeging van een RC-netwerk aan de uitgang (Fig. 4.10.a). In

Fig. 4.10.b staat aangegeven hoe dit praktisch kan worden gerealiseerd.

De grootte van de weerstand van de MOST kan met de theorie in

paragraaf 2.1 berekend worden.

Deze compensatie methode die hier gebruikt wordt, staat beschreven

in [4.1].

Stel nu dat de eerste pool van de trap ligt bij 1/2~~1 300 kHz)

en de tweede bij 1/2~~2 (5,1 MHz). In Fig. 4.11 staat dit aangegeven.

+ 15V

I c
M31

R

M31

+ 15V

C

M38 (=R)

M32

t------..&...--..v
U

l-----...l---.v
U-t;M32

(a) (b)

Fig. 4.10. Mogelijke uitvoering van een RC-compensatie.
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ongecompenseerd

------ gecompenseerd
I· ...... I.....
I

....... J.....i I
I I

...... .....
(dB) I ......

A
I I ....
J I
I I
I

1
I
I I
I I
I I

I

) f (log)1/27TT 1/27TT 1 1/27TT2 1/27TT
ba

Fig. 4.11. Effect van een RC-compensatie op een trap met twee tijd-

constanten.

Om met compensatie pieking in de amplitudekarakteristiek bij evt.

tegenkoppeling te voorkomen, is de eis waaraan voldaan moet worden

[4.2J.

,
~ > - 2 A k (4.22)
'b a

'a en 'b worden geintroduceerd door het toevoegen van de RC

schakeling. A
O

is de gelijkspanningsversterker (de gain) van de

trap en k de terugkoppelfactor van de later aangebrachte (Miller)

tegenkoppeling.

Als we aannemen dat AO~ - 500 en k = 1 (wat theoretisch niet hele

maal juist is maar wat hier wei kan) vinden we dat

(4.23)

Uit [4.1J halen we de volgende relaties

, ~ 21T RC
a

'1 = 21T R
1

C
1

'2 = 21T RC

'b '" 21T RC
1

(4.24)

(4.25)

(4.26)

(4.27)
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Met de relaties (4.23) - (4.27) en de waarden uit tabel 4.1 vinden

we dan:

R = 38 kQ

C = 0.8 pF

In Fig. 4.12 staat nu het uiteindelijke simulatieresultaat van Spice.

Hierbij is echter R = 94 kQ genomen. Dit is een praktisch realiseer

bare waarde, nl. met een 12/12 depletion MOST. Met een 18/12 depletion

MOST i 9 R = 40 kQ maar het resultaat is minder goed. Ret verschil

in R met de berekende waarde is waarschijnlijk een gevolg van de toe

gepaste benadering.

In Fig. 4.13 staat nu het totale schema van de tussentrap (de 2 toe

gevoegde source-volgers worden in het volgende hoofdstuk behandeld).
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5. Miller-compensatie

Voor het realiseren van de dominante pool bij ca. 300 Hz wordt

gebruik gemaakt van het Miller-effect. Dat wil zeggen door terug

te koppelen met een condensator Cover een trap met versterking

B, lijkt het alsof de condensator B x zo groot is.

In Fig. 5.1 staat het blokschema van de terugkoppeling d.m.v.

2 condensatoren C. Om ervoor te zorgen dat de condensatoren de

tussentrap niet zullen belasten, zijn 2 source-volgers toegevoegd.

(M61A en M62A resp. M61B en M62B in Fig. 4.13). Om een indruk te

krijgen van de werking van de terugkoppeling, volgt hier een ver

eenvoudigde berekening.

We nemen aan dat:

- de versterking van de tussentrap is -A, A> a
- de uitgangsweerstand van de ingangstrap is R1
- de uitgangsweerstand van de source-volger is R

2
- ten gevolge van symmetrie hoeft er slechts aan een "helft" gerekend

te worden.

- v
1

de spanning aan de ingang van de tussentrap.

In Fig. 5.2 is het vereenvoudigde vervangingsschema van de terug

koppeling getekend.

r--------+~_C__~__

v.
~

......---+1-------< 1x 1----..1
C

v
u

Fig. 5.1. Blokschema van de tegenkoppeling voor Miller-compensatie.
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C

v.
~

Fig. 5.2. Vereenvoudigd schema van de terugkoppelinq.

-Av
1

De relatie tussen de uitgangsspanning van de ingangstrap vi en

v
1

wordt:

Z
R

1v 1 = v. A v
1R

1 + Z ~ R
1 + Z

met Z R2 + 1= --
jwC

(5.1)

Samen met de relatie voor de tussentrap

v = -A vu 1

vinden we dan na enig rekenwerk:

v A{l + jwCR
2

}
u = + jwc{R2 + 1) R

1
}v. 1 (a +

~

.(5.2)

(5.3)

De plaats van de pool wordt hoofdzakelijk bepaald door C, A en R
1

( (A + 1)R
1

» R
2
). Door R

1
zo groot mogelijk te maken, komt

de dominante pool bij een zo lang mogelijke frequentie te liggen.

Dit is dan ook de reden, waarom de configuratie van de level-shifter

gekozen is zoals in hoofdstuk 3 besproken is.

In principe kan de condensator C vrij gekozen worden. Omdat C echter

mee geintegreerd wordt, is het nadelig een grote C te kiezen. Een

grote capaciteit heeft nl. een groot oppervlak nodig zoals uit

paragraaf 2.2 blijkt. (In verband met de symmetrie van de schakeling

zijn alle capaciteiten 2x nodig). Om deze reden is een condensator

gekozen van 2pF. Deze is groot genoeg om een voldoende lage pool te

krijgen. De grootte van het oppervlak in [1. 2'J:



Opp = 2 * 10-12 * __--=.1 _

0.32 * 10-
15
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2
11

2
6250 11 (voor 1 condensator) (5.4)

Deze condensator is gerealiseerd d.m.v. een gate-oxide capaciteit.

De parasitaire capaciteit die hierbij ontstaat is bij de simulaties

met Spice meegenomen. Hiervoor is een extra condensator naar aarde

aan het programma toegevoegd. De grootte van de condensator wordt

bepaald door de spanning die over de pn-overgang komt te staan.

Voor de plaats van de parasitaire condensator zijn nu twee mogelijk

heden denkbaar. In Fig. 5.3 staan beide mogelijkheden aangegeven.

Hierbij zijn de levelshifter van de ingangstrap en de source-

volger voor de duidelijkheid erbij getekend.

In het geval (a) is de spanning over de pn-overgang 7.75 volt. De

grootte wordt dan [2.2J [1.2J.

Cpar
= 2 * 10-

12

= 0.52 pF

O. 24 -;.===1======.* --* \
0.32 V7.75 + 0.65

(5.5)

In het geval (b) bedraagt de spanning 9.89 volt. We krijgen nu:

C = 2 * 10-
12

par

0.46 pF

0.24 ---;::::=1=====* --* I

0.32 V9 . 89 + 0.65

(5.6)

Hierbij is aangenomen dat de oppervlakte die nodig is voor de

gate oxide capaciteit gelijk is aan het oppervlak van de pn-overgang.

(Deze benadering is toegestaan als de oppervlakte, die nodig is om
+

een contact tussen het aluminium spoor en de n -diffusie te krijgen,

klein is in verhouding tot het totale gate-oxide oppervlak).

f
Lr- ---ee v, I'

C I

T'pu c
parT

-: -:: -: -: -:
':'" ":" -:- (b)(a)

Fig. 5.3. Mogelijke plaats voor de extra parasitaire capaciteit Cpar
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Uit de berekeningen met Spice is gebleken dat de schakeling van

Fig. 5.3 (b) de beste resultaten geeft.

In Fig. 5.4 staan de fase- en amplitudekarakteristiek van de ingangs

trap en tussentrap met de Miller condensatoren getekend.
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6. De eindtrap

De versterking van de twee voorgaande trappen samen is 68,67 dB.

De eindtrap zal dus ca. 12 dB moeten versterken om de eis van 80 dB

te halen. om voor een correcte werking te zorgen, zal de eindtrap

tevens aan de onderstaande eisen moeten voldoen:

- het signaal moet omgezet worden van een symmetrisch naar een

a-symmetrisch signaal

- de trap moet een versterking hebben om een voldoende grote uit

gangsspanningszwaai (ca. 8 volt top-top) mogelijk te maken, zonder

dat de voorgaande trap overstuurd wordt

- de trap moet een voldoende lage uitgangsimpedantie hebben om een

capacitieve belasting van max. 1 pF te kunnen hebben.

Uit deze eisen blijkt dat we de eindtrap eigenlijk in 2 delen kunnen

splitsen. Het eerste deel is een omzetter van symmetrische naar

a-symmetrische signalen, een zgn. differential to single-ended

converter. En het tweede deel is een eindversterker met een lage

uitgangsimpedantie. Deze twee delen worden in de volgende para

grafen apart behandeld, evenals de totale eindtrap.

6.1. De differential to single-ended converter

In Fig. 6.1 staat het schema van de converter ge~ekend. De ingangs

signalen, v. en -v., zijn afkomstig van de tussentrap. Met behulp
~ ~

van het superpositieprincipe is de werking eenvoudig te verklaren.

Neem aan dat v 29 = 0 volt. De ingangsspanning vi wordt enigszins

verzwakt via M71A en M73A doorgegeven naar punt 42, de uitgang van

de schakeling.

Stel nu dat v
23

= O. Het signaal -vi op punt 29 wordt via M71B en

M73B enigszins verzwakt doorgegeven naar punt 43. Met de inverter,

gevormd door M73A en M74A, wordt dit signaal versterkt en ge

inverteerd.

Door superpositie van beide signalen wordt zo het uitgangssignaal

verkregen.

Met de kleinsignaal-vergelijking (2.15) kan de versterking van de

converter berekend worden.
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We krijgen dan:

(6.1 )

Samen met de gegevens in bijlage II levert dit:

v = 2.15 v.
u 1.

(6.2)

Een simulatie met Spice heeft als resultaat

(6.3)

+ 15V

M71A -v
i

M72B

M73A,B

Fig. 6.1. Het schema van de differential to single-ended converter.
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6.2. De eindversterker

Bet schema van de eindversterker is in Fig. 6.2 getekend. De

ingangssignalen voor de eindversterker zijn afkomstig van de

tussentrap, punt 29, en van de converter, punt 42. Door deze

keuze van ingangssignalen is de totale versterking van deze trap

groot genoeg om de 80 dB grens te halen.

De grootste versterkingsfaktor komt van de inverter, gevormd door

M81 en M82. Bet overige gedeelte komt van het signaal op punt 29

en het signaal op punt 42 via M84. De werkelijke versterking van deze

trap is moeilijk te definieren omdat er 2 verschillende ingangs

signalen zijn.

De MOST-en M83 en M84, resp. een 120/8 en een 120/12 MOST, vormen de

eigenlijke uitgangstrap die een lage uitgangsimpedantie moet hebben.

Met deze schakeling is een uitgangsimpedantie gerealiseerd van

R "t = 3.1 kn
u~

(6.4)

Een capacitieve belasting van deze trap met 1 pF heeft bij 3 MHz een
o 0

extra fasedraaiing van ca. 3.5 in theorie (dit wordt ca. 5 in de

praktijk) aan de uitgang tot gevolg. Deze extra fasedraaiing is klein

genoeg om geen nadelige invloed op de totale amplitude-frequentie

karakteristiek van de opamp te hebben.

+ 15V

@ M81

@ ~3

@ ®M82

l

Fig. 6.2. De eindversterker.
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G.3. De uiteindelijke schakeling van de eindtrap

In de uiteindelijke realisatievorm van de eindversterker zijn nog

2 schakelingen toegevoegd, zie Fig. G.3:

- een kortsluitbeveiliging (M8G,M8?)

- een bootstrap MOST (M 85) •

De parasitaire capaciteit van punt 45 naar aarde bepaalt in eerste

instantie het wisselstroomgedrag van de eindversterker. Door deze

capaciteit te verkleinen, wordt de schakeling breedbandiger. Een

belangrijk deel van deze capaciteit komt van de gate-drain condensator

van M83. Door de spanning van punt 4G zo goed mogelijk gelijk te maken

aan de spanning op punt 45 wordt de invloed van deze capaciteit

teniet gedaan. De W/L-verhouding is zo gekozen, dat v45 ~ v4G •

+ 15V

M71B

@ @

(§
M72B

v
36 v25 v

36

~ ~ ":" ":" -=- ':" ":" ":" -

Fig. G.3. De eindtrap met bootstrap, M85, en kortsluitbeveiliging

M en M

\1... ( CJ '2-
Stel dat v laag is en laag gehouden wordt (bijv. door een condensator

u
die opgeladen moet worden of een kortsluiting) en de spanning op

punt 45 is hoog t.g.v. het ingangssignaal. Door M83 zal dan een te

grote stroom gaan lopeno Door toevoeging van M8G en M8? kan dit

worden voorkomen. In geval van zo'n (tijdelijke) kortsluiting zullen

deze MOST-en gaan geleiden en zal de spanning op punt 45 laag blijven.

De maximale stroom die nu door M83 kan lopen is met Spice berekend,

en deze bleek, 0,85 rnA te bedragen.
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In Fig. 6.4 staan de resultaten van een simulatie met Spice van

het wisselstroomgedrag zowel met als zonder belasting van l-pF.

Andere resultaten die uit de simulatie volgden, zijn (voor de

eindtrap):

A
O

= 4.36 (= 12.79 dB)

V = 5.966 volt (dit levert een offset van 0.034 volt)
u

f
3dB

= 7 MHz

(Hierbij is V
u

-A
O

(v
23

- v
29

».
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7. De spanningsbronnen

Bij de voorgaande hoofdstukken is voor verschillende instellingen

gebruik gemaakt van spanningsbronnen. Deze spanningsbronnen zijn

op een eenvoudige manier met een spanningsdeler gemaakt. In

Fig. 7.1 staat het schema van de spanningsdeler. Omdat de spannings

bronnen geen stroom hoeven te leveren, is zo'n eenvoudige deler

goed genoeg. Omdat de gate van M51 aan de source zit (en niet aan de

drain) is tevens een vrij goede onafhankelijkheid van de voedings

spanning verkregen. De benodigde spanningen die met deze deler

gerealiseerd zijn, zijn volgens Spice:

V
13 = 1.7620 volt

V
25 = 2.1689 volt

V 36 4.6964 volt

V
35 = 7.7747 volt

V
34 = 11.3730 volt

ill + 15V

Fig. 7.1. Realisatie van spanningsbronnen d.m.v. een spanningsdeler.
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8. Specificaties en simulatieresultaten van de operationele

versterker

Met de 3 blokken die we nu gerealiseerd hebben, kunnen we de totale

opamp samenstellen en de werking hiervan met Spice simuleren.

In bijlage II is de listing gegeven, zoals die bij de Spice-simu

laties gebruikt is. Tevens staat hier de output van de berekening

van de versterking en de instelling van de schakeling. Met deze

gegevens kunnen aile berekeningen in de voorgaande hoofdstukken

gemaakt worden.

Van de totale schakeling wordt geen schema gegeven omdat deze

hiervoor veel te complex geworden is. In Bijlage III staan echter

de schema's van de schakelingen die samen de opamp vormen. Hierbij

is duidelijk aangegeven hoe de schakelingen onder ling doorverbonden

zijn. Tevens staat hier een lijst van de afmetingen van de gebruikte

MOST-en in.

Aan de opamp is een aantal simulaties uitgevoerd om het gedrag te

kunnen bestuderen. In de volgende paragrafen worden zij behandeld.

8.1. Ac-analyse

In Fig. 8.1 zijn de fase- en amplitudekarakteristieken van de opamp

gegeven, resp. zonder en met een belasting van 1 pF.

om een betere indruk van het ac-gedrag te krijgen staat in bijlage IV

een tabel met versterkingswaarden als functie van de frequentie,

tevens is hier de fasedraaiing aan de output gegeven als functie van

de frequentie.

Uit deze gegevens is het volgende af te leiden:
4

- de versterking is 81.47 dB ( = 1,18 * 10 maal)

- de unity-gain bandwidth is 3.1 MHz
o

- zonder belasting is de fasedraaiing bij 2.1 MHz -126
o

- met een belasting van 1 pF is de fasedraaiing bij 3.1 MHz -130,2
o

We zien dat bij de unity-gain de 45 -fase marge (dit is een fase-
o

draaiing van -135 ) nog niet bereikt is. De opamp voldoet volgens

de simulaties met Spice aan de gestelde eisen.
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8.2. Dc-analyse

om een indruk te krijgen van de vervorming en de maximale uitgangs

spanningszwaai is tevens een dc-analyse uitgevoerd. In Fig. 8.2 is

het resultaat van deze simulatie gegeven. Bijlage V bevat een tabel

met de gegevens van de uitgangsspanningen van de verschillende

trappen voor een dc-signaal.

Uit de gegevens blijkt dat:

de maximale uitgangsspanning is 11.4 volt

de minimale uitgangsspanning is ongeveer 0 volt

bij een spanningszwaai van 8 volt top-top is de vervorming kleiner

dan 1.7%

(opm. deze vervorming is bepaald door de afwijkingvan de uitgangs

spanning te bepalen t.o.v. de ideale uitgangsspanning, d.w.z. de

uitgangsspanning is recht evenredig met de ingangsspanning)

als er geen ingangssignaal is, is V. = 5.966 volt. Dit verschilt
u~t

nauwelijks met de gewenste V = 6 volt.
uit

8.3. Resterende analyses

om de invloed van variaties in de voedingsspanning op het gedrag

van de opamp te kunnen bestuderen, is de voedingsspanning gevarieerd

van 10 tot 20 volt. In Fig. 8.3 is het resultaat van deze simulatie

weergegeven. Wanneer de voedingsspanning lager wordt dan 13 volt,

werkt de schakeling niet meer correct. Dit wordt veroorzaakt door het

feit dat de depletion MOST-en, die met de drain aan de voedings

spanning liggen, niet meer in verzadiging werken. De relatie (2.2)

geldt dan niet meer

(2.2)

Het toenemen van de voedingsspanning heeft weinig effect op de werking

van de schakeling. Ook de versterking wordt hoven 13 volt nauwelijks

beinvloed door de voedingsspanning, zoals uit tabel 8.1 blijkt.

De invloed van een dc-verandering aan de ingang is tevens onderzocht.

Hierbij is de ingangsspanning op beide klemmen gevarieerd van 3 tot

9 volt. Het resultaat van de Spice-simulatie is weergegeven in Fig. 8.4.
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In bijlage VI staan de gegevens in tabelvorm.

We zien dat een dc-variatie aan de ingang nauwelijks enige invloed

op de instelling van de schakeling heeft.

Tabel 8.1

A
O

V
50

V
SUP * 10

3
dB volt

13 11.89 81.50 5.967

15 11.85 81.47 5.922

20 11.78 81.42 6.08

8.4. Opamp gegevens

Voedingsspanning

Ingangsspanning

Uitgangsspanning

Versterking (d.c.)

+ 15 volt

6 volt

5.966 volt

81.47 dB
4

(= 1.18 * 10 maal)

Unity gain 3.1 MHz
o

Fase marge (onbelast) 54

Uitgangsimpedantie 3.13 kQ

Maximale uitgangsspanning 11.4 volt

Vermogensdissipatie (onbelast): 5.69 mW

vervorming (zie 8.2) ~ 1.7% bij 8 volt top-top

Aantal MOST-en enhancement 56

depletion 13

Aantal condensatoren 6

Oppervlakte MOST-en 0.839 mm
2

Oppervlakte condensatoren 8800 ~2

~. een aantal van de hierboven staande grootheden zal in praktijk

andere waarden aan kunnen nemen. Omdat met Spice-simulaties alle

elementen en parameters zonder toleraties zijn toegepast. Met

name afwijkingen in de verschiltrappen en stroomaftrek-schakelingen

kunnen hier een grote invloed op hebben.
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9. Conclusies

De operationele versterker, die in dit rapport beschreven is,

voldoet aan de gestelde eisen van o.a. bandbreedte en versterking.

De resultaten zijn echter alleen d.m.v. Spice-simulaties verkregen.

Of de operationele versterker in de praktijk ook zal werken, kan

moeilijk beoordeeld worden. Bij de realisatie van een I.C. ont

staat een aantal parasitaire effecten die in de Spice-simulaties

niet zijn meegenomen. Dit zijn o.a. bedradingscapaciteiten, proces

variaties en parameterverandering t.g.v. vermogensdissipatie.

De vermogensdissipatie van 6 mW is voldoende klein. Van dit'vermogen

wordt echter 40% door de eindversterker gedissipeerd. Een configuratie,

die minder stroom verbruikt en toch een lage uitgangsimpedantie heeft,

zal hier zeker voordelen bieden. Bet is echter de vraag of zo'n

schake ling eenvoudig realiseerbaar.is. Met name de grote spannings

zwaai, die hier mogelijk moet zijn, maakt het ontwerp van zo'n

schakeling niet eenvoudig.

Voor de depletion-MOST is voor de drempelspanning VTO = -3 gebruikt.

Deze waarde moet d.m.v. ionen implantatie gerealiseerd worden. Bet

is echter niet bekend of de geometrie van de MOST een invloed heeft

op deze waarde. Omdat de ingangs- en tussentrap een common-mode

tegenkoppeling hebben, hoeft dit geen probleem te zijn. De instelling

wordt hierdoor zo goed mogelijk constant gehouden. Door de keuze

van een

juiste dc-instelling nu verkregen worden.

De versterking van de opamp wordt sterk bepaald door het substraat

effect. Dit is de term A in de vergelijkingen voor de versterking,

zoals (3.1) en (4.19). Wanneer A verandert door bijv. procesvaria

ties zal de versterking van de opamp ook veranderen.

In hoofdstuk 3 is uiteengezet waarom een Miller-capaciteit van 2 pF

is gekozen. Wanneer deze capaciteit echter groter gekozen wordt, ~s
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een grotere versterking mogelijk.

Een grotere versterking is eenvoudig te realiseren door de ver

sterking van de ingangstrap wat op te voeren. Een versterking van

25 - 30 maal is eenvoudig te realiseren met een 30/30 depletion

load en een 120/12 enhancement stuur-MOST. (Met deze configuratie

is een versterking van ca. 93 dB haalbaar).

om het dc-gedrag van de operationele versterker in praktijk te kun

nen beoordelen is het zinvol om de schakeling met breadboard-com

ponenten te maken. Hiermee kan meteen een vergelijking gemaakt

worden met de Spice resultaten.



-59-

Literatuurlijst

[l.lJ Program Reference SPICE2.

E. Cohen, Memorandum No. ERL-M592, 14 june 1976.

Electron. Research Lab., University of California, Berkeley.

[1.2J Metingen aan, D.C. modellering van en een high gain op-amp

ontwerp met ion geinplanteerde N-MOS enhancement breadboard

componenten.

R.R. Venekamp, afstudeerverslag T.H.E., mei 1981.

[2.1J Physics of Semiconductor Devices.

S.M. Sze (Bell Telephone Laboratories Inc.)

[2.2J Halfgeleider Elektronica I

Prof. F.M. Klaassen; collegedictaat T.H.E., nr. 5.516.

[2.3J H. Schichman - D.A. Hodges, Modeling and simulation of

insulated-gate field-effect Transistors, IEEE J. Solid-State

Circuits vol. SC-3, pp 285 - 289, Sept. 1968.

[2.4J MOS Integrated Circuits,

W.M. Penney and L. Lau, Ed.

New York: Van Nostrand Reinhold, 1972.

[4.1J Operational Amplifiers, Design and Application.

J.G. Braeme, G.E. Tobey, L.P. Huelsman,

Burr-Brown Research Corporation.

[4.2J Elektronica III

J.H. v.d. Boorn, J.J. Verboven,

Collegedictaat T.H.E. nr. 5.549.



-60-

Bijlage I.

In deze bijlage staat een listing van de gebruikte MOsr-modellen.

Hierbij is tevens aangegeven welke WjL-verhouding de gebruikte

MOsr -en hebben.

De parameters VTO, GAMMA en LAMBDA worden door de geometrie van

de MOsr-en beinvloed. Bij een aantal MOsr-geometrien zijn de

parameters door Venekamp [1.2J gemeten. Deze zijn met een H

gemerkt. Bij de overige MOsr-en zijn vro, GAMMA en LAMBDA

geschat m.b.v. de gemeten waarden.

iOO-&9@@@@9@99@iG9iiie9ii99ili9i99iiiai8i.eiille,a""ai"I.~.'"
200 »>>>>>>>>>>>>, ,,',' .•. :':,f,:,.::';';:;,-,.;;:<~.<.<;;,~: .. ;;",:';;;;.r;;i::<~<"'~'-'·
300 »»»»»»»LISTING· VAN DE ,GEBRUIKT£;","QS-HODELL£H<<<~',' ," .~:. ~

400 »)>»»)»>» . "",'~;'>~~';":, . .\/i: :<<<~~~. Jt~~:'
500 99@9@9@@eeeegeei99@99ge9ie9i9@llllillii89lllli.9.IIIII'I . &eal
600 • MODEL NMOSl NMOS (VTO--3 KP"'16U, GAHHAa.6 PHIj;i.os·1;A"BDAIi5H:~::';;;'$;t;::~,,,'#.,,,::,.;-;.{
700 +CGS=4P CGD=4P CGB=2P CBD=24N CBS=24N XJ= .21'1 LD",. 75) ... _.... "..,.,::::'jt::. :.,,:,;,,::,,~c,:

800 .MODEL NMOS2 NMOS(VTO=l KP"'16U GAMI1A",',4S PHI-,65LAMBDAcUH .,.-~~. :~:: ;" ",
900 +CGS=4P CGD=4P CGB=2P CBD=24N CBS=24N XJ-=,2M LD=.75·)
1000 ,MODEL NMOS3 NMOS(VTO=l,l KP=16U GAMMA=.9 PHI"'.65 LAMBDAcSK'
1100 +CGS=4P CGD=4P CGB=2P CBD=24N CBS=24N XJ=,211 LD=,7S) .
1200 .MODEL NMOSS NMOS(VTO=-3 KP=16U GAMMA"'.9 PHlc,6S LAMBDA-l.7M' """:':'::""
1300 +CGS=4P CGD=4P CGB=2P CBD"24N CBS=24N XJ=.2M LD=,7S)
1400 ,MODEL NMOS6 NMOS(VTO=l.l KP=16U GAMMA=.9 PHI=.6S LAMBDA-l.7M
1500 +CGS=4P CGD=4P CGB=2P CBD=24N CBS=24N XJ=.2M LD=.7S)
1600 .MODEL NMOS7 NMOS(VTO=l.l KP=16U GAMMA=.9 PHI=.6S LAMBDA"'SM
1700 +CGS=4P CGD-4P CGB=2P CBD=24N CBS=24N XJ=.2M LD=.75)
1800 .MODEL NMOS10 NI10S(VTO=1.1 KP=16U GAMMA=.7 PHI=.6S LAMBDA=911
1900 +CGS=4P CGD=4P CGB=2P CBD=24N CBS=24N XJ=.2M LD=.7S)
2000 .MODEL NMOSll NMOS(VTO=1.0S KP=16U GAMMA=.S5 PHI=.65 LAMBDA=9.SM
2100 +CGS=4P CGD=4P CGB=2P CBD=24N CBS=24N XJ=.2M LD=.7S)
2200 .MODEL NMOS12 NMOS(VTO=l.l KP=16U GAMMA=.9 PHI=.65 LAMBDA=3.5M
2300 +CGS=4P CGD=4P CGB=2P CBD=24N CBS=24N XJ=.2M LD",.7S)
2400 .MODEL NMOS14 NMOS(VTO=-3 KP=16U GAMMA=.9 PHI=.6S LAMBDA=SH
2500 +CGS=4P CGD=4P CGB=2P CBD=24N CBS=24N XJ=.2M LD=.7S)
2600 .MODEL NMOS17 NMOS(VTO=-3 KP=16U GAMMA=.9 PHI=.6S LAMBDA=5M
2700 +CGS=4P CGD=4P CGB=2P CBD=24N CBS=24N XJ=.2M LD=.75)
2800 .MODEL NMOS21 NMOS(VTO=.9S KP=16U GAMMA=.4S PHI=.65 LAMBDA=30M
2900 +CGS=4P CGD=4P CGB=2P CBD=24N CBS=24N XJ=.2M LD=.75)
3000 .MODEL NMOS28 NMOS(VTO=1.075 KP=16U GAMMA=.6 PHI=.65 LAMBDA=9.3M
3100 +CGS=4P CGD=4P CGB=2P CBD=24N CBS=24N XJ=.2M LD=.75)
3200 .MODEL NMOS33 NMOS(VTO=-3 KP=16U GAMMA=.9 PHI=.65 LAMBDA=1.7M
3300 +CGS=4P CGD=4P CGB=2P CBD=24N CBS=24N XJ=.2M LD=.75)
3400 .MODEL NMOS39 NMOS(VTO=l.l KP=16U GAMMA=.9 PHI=.65 LAMBDA=3M
3500 +CGS=4P CGD=4P CGB=2P CBD=24N CBg=24N XJ=.2M LD=.75)
3600 999@9999gee9999999@99gee99@@@ee@@9@99@e99@9@e@@@@e@i9@@ge@@e@@e9
3700 NMOSl 30/30 DEP
3800 NMOS2 120/12 ENH ~

3900 NMOS3 12/12 ENH ~

4000 NMOS5 12/60 DEP
4100 NMOS6 12/60 ENH *
4200 NMOS7 12/24 ENH
4300 NMOS10: 24/12 ENH *
4400 NMOSll: 36/12 ENH
4500 NMOS12: 12/36 ENH
4600 NMOS14: 12/12 DEP
4700 NMOS17: 12/24 DEP
4800 NMOS21: 120/8 ENH ~

4900 NMOS28: 30/12 ENH
5000 NMOS33: 12/72 DEP
5100 NMOS39: 12/42 ENH
5200 @ge@9@@@9@@@@@e@@@@@@@@@@@@eegeeee@geieeeeee9999999ie9eee@@@@@
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Bijlage II.

Listing van het Spice-programma, waarmee de dc-instelling en

de versterkingsfaktor mee berekend zijn.

***** 00071982 ******** SPICE 2D.2 (26SEP76) ******** 10:10:22*****

TESTEN VAN DE TOTALE OPAMP-SCHAKELING. oooooooooooo~ooooooo

INF'UT LISTING TEMPERATURE 27 • 000 IIEG C

•••••••••••_.************••********************************************

i
j'

AS'~2.56U
:~S·=2. 56U
AS=2.56U
r~S'=2.56U
AS:-.::2 .. 56U
,4S"2.56LJ
AS~2 .. 56U
ASe=2.56U
AS-'2.56U
AS"'2.561J

AS::::2.56U
?:,S:::::2.56U
AS:-::2.56U
AS-'2.56U

AS'=19.2U
AS=.4.80U
AS=2.56U
FlS=i9.2U
AS'~5.,'6U

AS~2 .. 56U
(:\8:·:: 2. 56lJ
AS'=2.56U
AS<~. ~)6U

AS=.2.56U

AS:=2. ~'56U
(~S=2.56U
AS=2.56U
AS~2.56U

AS:-::2.56U

AD=2.56U
AII=2.56U
AD=2.56U
AD=o2.56U
AD=2.56U
AD=2.56LJ
MI=2.56U
AD=o2.56U
AD=2.56U
AD=2.56U

AD=4.f.lOlJ
AD=2.56lJ
AD=19.2lJ
AD=4.80U
AD=2.56U
AD=19.2U
AD=5.76U

pD=2.56U
AD=2.56U
AD=2.56U
f~D=2 .56U

AD=2. ~:;6U

AD=2.5,~U

AD=2.56U
~lD=2.56U

AD=2.56U

AD=:2.56lJ
~D=2.56W

~,D=2 .56U
AD=<:!.. S6U
Att=2.56U

1._.=1.2M
L.·-6.CM
L e l.2M
1--'6.0M

L-=1...2M
L---:.• 2M
L'=:t. • 21~
:_'-·.:.• 2M
LO::::.41"

*1,•••*.*••••*•••***.******.***.****************************************
:.. INGi~NG OPAMP(+,'-): PUNTEN [5,6]. *
.)1; UI TGANG INGANSTRAi:' (+, -) : PUNTEN [12, 11] • *
J, UITGANG TUSSENTRAP(+,-): PUNTEN [23,29]. *
.• UI TCiANG II I FF • TO S I ( +) : F'UNT [42 J • *
.), UITGI~NG OF'AMF' (-) : F'UNT [50J. *
• AC-ANALYSE. MET CASCODE SCHAK~LING. *
••••••••••••••*•••*••**••••***••*.*****.***.*.****.****.***************
• UOEDINGSCIRCU:T.
VSUP 1 0 DC :t5
I"IIN to 0 I,C 6V
UPLUS 5 10 DC OV AC O.5V
EMIN 6 10 5 10 -1
* INGANGSTRAP1.
~01 2 2 0 NMOS14 W=1.2~ L=1.2~

M02 1 3 3 0 NMOS14 W=1.2M ~=1.2M

M03 2 5 4 0 NMOS3 W=1.2~ L=1.2M
M04 3 D 4 0 NMOS3 W=1.2M L=1.2M
M05 4 9 0 0 NMOS3 U=1~2~ l_=:L.2~

• COMMONMODE.
MOb 1.~ 7 0 NMOS3 W=1"2~

M07 1 2 7 0 NMOS3 W=1.2M
MOB 7 ( B 0 NMOS3 W=1.2M
M09 8 8 9 0 NMOS3 W=1.2M
Ml() '7 9 0 0 NMOS7 W=1.2~!

* i.EV~LS!·~IF·rER.

Ml"l 2 2 1.t 0 NMOS3 W=1.2~

ML!. Li3 0 0 NMDS6 W=l.:?M
~13 ~ 3 12 0 NMOS3 W~l .2~

M14 12 13 0 0 NMOS6 W=1.2M
* VERSCHILTRAP2.
M21 ~D 16 0 N~OSl ~=3.0M L=3.0M
M22 16 34 24 0 N~OS3 W=I.2M L=1.2M
M23 24 \1 1) 0 NMOS2 W2 12.M L=1.2M
M24 1 18 18 0 N~OSl W=3.0M L-3.0M
M25 \8 34 28 0 NMOS3 W~1.2M L2 1.2M
M26 28 12 17 0 NMOS2 W=12.M L=1.2M
M2'7: '7 19 <;) () NMOSll W"'3.6M L =1.2M
* STROOMOVE~NA~E CIRCUIT.
M~:A 1 23 23 0 NMOS5 W=1.2M L=6.0M
M32~ 23 20 16 0 NMOS3 W=1.2M L=I.2M
M33A 16 16 22 0 NMOS3 W=1.2M L=1.2M
M34A \ 20 20 0 NMOS5 W=I.2M L=6.0M
M35A 20 20 21 0 NMOS3 W=1.2M L=1.2M
M36A 21 16 22 0 NMOS3 W=1.2M L~1.2M

M31B 1 29 29 0 NMOS5 W=1.2M L=6.0M
M32B 29 26 18 0 NMOS3 W=1.2M L~1.2M

M338 18 18 22 0 NMOS3 W=I.2M L=1.2M
M34B 26 26 0 NMOS5 W=1.2M L~6.0M
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..

AS=19.2U
AS=3.84U
AS=19.2U
AS=3.84U

AS=2.56U
AS.:::4.80U
AS=2.56U

Ab-::: .. 5~SU

AS=2.56U
AS=2.56U
AS=2.56U
AS"'2.56U
AS::2.56U
AS=2.56U
AS~5.!"6U

AS=2.5l;U
A~;~·2.56U
AS=2.56U
AS:-::2..561J
AS=2.56U
AS'=2.36U

AS;:;;2.56U
(is=2.56lJ
AS=3.84U

AS=19.2u
AS=~9.2U

AS;~2 .56U

AS=2.56U
AS=4.80U

AD"'19.2U
Art=3.8t\LJ
AD=19.2U
AD==3.8'IU

AD=2.56U
AD=2.56U
AD=2.56U
AD=2.56U
AD=2.56U
AD=2.56U
AD=5.76U

AD=2.56U
AD=2.56lJ
AD=2.56U
AD=2.56U
AD=2.56lJ
AD=2.56U
AD=2.56U

AD=2.56U
AD=4.80U
ADo=:l9.2U
~lD=~ 9. 2U
AI)=::.56U

L"'=l.2M
L=1.2M
L=1.2M
L"'1.2M
L=1.2M
L=1.2M
L=1.2M

L=1.2M
L=1.2M
L=1.2M
L=1.2M
L=2.4M
L=1.2M
L=1.2M

U=1.2M L=1.2M AD=:.560
U=1.2M L'"'1.2M AD=2.56U
W=1.2M L=2. 4 M AD=:.56U

M35B 26 26 27 0 NMOS3
M36B 27 18 22 0 NMOS3
H32 22 13 0 0 NMOS7
* REELE POLEN.
CCOHP1 1 20 0.015PF
CCOHP2 1 26 0.015PF
* COMMONMODE-CIRCUIT.
M41A 1 23 30 0 NMOS3 U=1.2M
H42A 30 30 31 0 NMOS3 U=1.2M
H43A 31 31 19 0 NMOS3 U=1.2M
H41B 1 29 32 0 NMOS3 U=1.2M
H42B 32 32 33 0 NMOS3 U=1.2M
H43B 33 33 19 0 NMOS3 U=1.2M
H44 19 19 0 0 NMOS3 U=1.2M
* RC-KOMPENSATOR.
CCl 1 14 0.8PF
CC2 1 15 0.8PF
H38A·14 23 23 0 NMOS14 U=1.2M L=1.2M AD=2.56U AS~2.56U

H38815 29 29 0 NMOS14 U=1.2M L=1.2M AD=2.56U AS~2.56U

*' SPANNINGSBRON.
M51 1 34 34 0 NMOS14 U=1.2M
M52 34 34 35 0 NMOS3 U=1.2M
H53 3535 36 0'NMOS3 U=1.2M
M54 36 36 2S 0 NMOS3 U=1.2M
M55 25 25 0 0 NMOS7 U=1.2M
H56 1 36 13 0 NMOS3 U=1.2M
H57 13 13 0 0 NMOSll U=3.6M
* SOURCE-VOLGER.
H61A 1 23 37 0 NMOS21 U=12.M L=0.8M
H62A 37 25 0 0 NMOS10 U=2.4M L=1.2M
H61B 1 29 38 0 NMOS21 U=12.M L=0.8M
M62B 38 25 0 0 NMOS10 U~2.4M L=1.2M
* FREKUENTIECOMPENSATIE.
CFRA 37 11 2PF
CFRB 38 12 2PF
CPAA 37 0 0.5PF
CPAB 38 0 0.5PF
* DIFF. TO SINGLE-ENDED CONVERTER.
M71A 1 23 40 0 NMOS7 U=1.2M L=2.4M AD=2.56U AS~2.56U

H72A 40 36 0 0 NMOS39 U=1.2M L=4.2M AD~2.56U AS~2.56U

H73A 1 40 42 0 NMOS7 U=1.2M L=2.4M AD=2.56U
M74A 42 43 0 0 NMOS28 U=3.0M L=1.2M AD=4.80U
M71B 1 29 41 0 NMOS7 U=1.2M L=2.4M AD=2.56U
M72B 41 36 0 0 NMOS39 U~1.2~ L=4.2M AD=2.56U
H73B 1 41 43 0 NMOS12 U=1.2M L=3.6M AD=2.56U
M74B 43 25 0 0 NMOS10 U=2.4M L=1.2M AD=3.84U
* OUTPUTSTAGE.
M81 1 29 45 0 NMOS33 U=1.2M L=7.2M
M82 45 42 0 0 NMOS28 U=3.0M L=1.2M
M83 46 45 50 0 NMOS21 w=12.M L=0.8M
M84 50 42 0 0 NMOS2 U=12.M L=1.2M
M85 1 29 46 0 NMOS17 w=1.2M L=2.4M
* KORTSLUITBEVEILIGING.
M91 45 45 47 0 NMOS3 W=1.2M L=1.2~ AD=2.56U AS=2.S6U
M92 47 47 50 0 NMDS21 U=12.M L=O.8M AD=i9.2U ~S=~9.2U

* EXTERNE BELASTING.
CEXT 50 0 IF'F
* MOS-MODELLEN .
• MODEL NMOSl NMOSIVTO=-3 K~=16U GAMMA=.6 P~t=.6S LAMBDA=5M
+CGS=4P CGD=4P CGB=2P CBD=24N CBS=24N XJ=.2M ~D=.751

.MODEL NMOS2 NMOSIVTO=l KP=16U GAMMA=.45 P~I=.65 LAMBD~~llM

+CGS=4P CGD=4P CGB=2P CBD=24N CBS=24N XJ=.2M LD=.751

.HODEL NMOS3 NMOS(VTO-';1.1 KP=16U GAMMA=.S' Pt-;I=.65 Lr~MBDA'"'8M
+CGS=4P C.GD=4P CGB=2P CBD=2'IN CBS=24N XJ=. 2M !-II': ./5 I
.HODEL NMOS5 NMOSIVTO=-3 KP=16U GAMMA=.9 P~:=.65 L~MBDA=1.7M
+CGS=4P CGD=4P CGB=2P CBD=24N CBS=24N XJ=.2M LD=.751
.HODEL NMOS6 NMOSIVTO=1.1 KP=16U GAMMA=.9 P~I=.65 LA~BDA~1.7~
+CGS=4P CGD=4P CGB=2P CBD=24N CBS=24N XJ=.2M LD=.751
.MODEL NMOS7 NMOSIVTO=1.1 KP=16U GAMMA=.9 PHI=.65 LAMBDA~5M
+CGS=4P CGD=4P CGB=2P CBD=24N CBS=24N XJ=.2M LD=.751
.MODEL NMOS10 NMOSIVTO=1.1 KP=16U GAMMA=.7 PHI=.65 L.AMBDA~9M
+CGS=4P CGD=4? CGB=2? CBD=24N CBS=24N XJ=.2M LD=.751
.MODEL NMOSll NMOSIVTO=1.05 KP=16U GAMMA=.55 PHI=.65 L~MBDA~9.5M
+CGS=4P CGD=4P CGB=2P CBD=24N CBB=24N XJ=.2M LD=.151
.HODEL NMOS12 NMOSIVTO=1.1 KP=16U GAMMA-.9 P~I=.65 LAMBDA,.,3.5M
+CGS=4P CGD=4P CGB-2? CBD=24N CBS=24N XJ=.2M LD=.751
.MODEL NHOS14 NMOSIVTO=-3 KP=16U GAMMA=.9 PHI=.65 LAMBDA~8M
+CGS=4P CGD=4P CGB-2P CBD=24N CBS=24N XJ=.2M LD=.JSI
.MODEL NMOS11 NMOS(VTO=-3 KP=16U GAMMA=.9 PHI=.65 LAMiDA~5M
+CGS=4P CGD=4P CGB=2P CBD=24N CBS=24N XJ=.2M LD=.7S1
.MODE~ NMOS21 NMOSIVTO=.9~ KP=16U GAMMA=.45 PHI=.65 LAMBDA~30M
+CGS-4P CGD=4P CGB=2P CBD=24N CBS=24N XJ=.2M L.D=.751
.HODEL NMOS28 NMOSIVTO=1.075 KP=16U GAMMA=.6 PHI=.b5 LAMBDA=9.3M
+CGS=4P CGD=4P CGB=2P CBD=24N CBS=24N XJ=.2M LD=.751
~HODEL NHOS33 NHOS(VTO=-3 KP=16U GAMMA=.9 PHI=.65 LAMBDA~1.7M

.+CGS-4P CGD=4P CGB=2P CBD=24N CBB=24N XJ=.2M LD=.751
·~~HDDEL NHOS39 NMOSIVTO=l.l KP=16U GAMMA=.9 PHI=.65 LAMBDA~3M

+CGS=4P CGD=4P CGB=2P CBD=24N CBS=24N XJ=.2M LD=.7S1



* INSTRUCTIE5 •
•OPTIONS NOHOD
.TF V(50) VPLUS
.END

*.************* 00071982 *********************** SPICE 2D.2 (26SEP76) *********************** 10:10:22••••••••*****••

fESTEN VAN DE TOTALE OPAMP-SCHAKELING. 0000000000000000000000000000000000000000

SMALL SIGNAL BIAS SOLUTION TEMPERATURE 27.000 DEG C

•••***•••**.* ••******••****.**••************************************************************************************;!****

NODE VOl.. Tf~GE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTME NODE VOLHIGE !'JUDE VOL'! 1\(31': "'()[f~ \i(J:.....i/:,U,

l ) 15.0()00 :~ ) 10. '1606 3) .lO.9"'06 4) :5.2208 5) 6.0000 6) i,.OOOO }) '7 .. bOO3

El) -'I .. ~'iH07 (/ ) ::'.1070 10) 6.0000 1:l ) 7.1'491 1:2) 7.7':'1·1 }3) 1. .. 7.:";):::0 ( :1 /~ ) 12.;"370

1 ~::; ) :t.2.n?O .:.6) t? .OOlf? 17> ~j .. ~j23B ,.8) 9. ()(Hl7 19) :~.3·120 ::0) L! . .f1f.,3 ?l ) 9 .. 01 .;8
I

;:.';') ll .. lO3i.~ ::.:-:1 t 2 .. 2~~:'I'O 24) 6.'lBo:? :;,~ ~5 ) 2.168 1f ::.6 ) :t:~ .. ~5'763 ::'7 ) <;I • ()l41? ::.i:j) <:) .. '::;H<») 0'1
LV
I

( :·.~9 ) i. ;:' • 2370 ·.·~O ) H.3'144 3l ) ":;.OBi2 ];! ) B.394'1 33) 5.0Bi..:. "3'~ ) ll. .. 3·.'"1 ~)O ~5) 7 .. ~.'J7:f7

:·'ii, ) 4 .. 6 (,J i) ,,'1 :';7) 9.BB60 ~~8 ) 9.81:160 40) 6.9tl'?B 4U 6.9B98 tl ;'. ) :':' .. 1B ~'.i~" 43) 2 .. :344;;1

4,,',) n. ~.;:;462 ~~b ) l .. T5~'i3 'Il ) ~j.B710 50) 5.9f.>ll

VOLTAGE SOURCE CUR~ENTS

Cl.IHi~l:r. r

VTN

VPLU!,

O.

0"

TU1AL POWER DISSIPATION ~;.69E--03 WA·' TS



TEST EN VAN DE rO'rAL~ OPAMP-SCHAKELING.

O()()719B2 ******'********'**')(***i**

.I
SPICE 2D.2 (~6SEP76)

OOOO()OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

OPERAtING POINT INFORMA1'ION 2/ "OO() Iii:", C

**.* VOLTAGE-CONTROLLED VOL1AGe SOURCES

[MIN

V-SOURCE o"ooa

1···f;Olmcc () ..

I
0\

MOI MO:·.' /,,(n M04 MO~;; /"'06 M07 ~':()B r---,(jq I"110 NU /'HZ ""I
MOneL. '. ,"\O~:;1 " ~";Ml~,b :i. ". NMO\33 NMu~n 1,IMO\:;~~ ~!Mmn ~'IMDS:) N"~DS3 ~~ ~"'\ i:'J f:~::5 Hl1n~7';l l·it1US:; NHO%

In 4.231::'" Oi. 4 • 2~5F .... 06 ~5.74E···06 ;3. '74E--06 7" -llE'-'06 :i. .. ~:;~~F --06 :~ .. ::;;BE·_·06 :~ .. '!. ~.:;~: -··06 '., .. ~ ~:.::::~ .- 0(:') ',5 " 1. Sf .. {~.~) '1 .. ··?bE "(-'.7 4 .. 9bE-(I7

VG\; o "O()() 0.000 :~.Tn 2.Tn :!. 10} 3.360 3.360 :3.0::!O :! .. if/{" '~.l .. :l 0/ '3 .. ~?l 1 1.,7A2

VDG 4 .. 0;39 4 .. 0;3" 7.'740 7.740 ~5 • 221 7.400 7.400 :5.020 2 .. ill"! :':;..• 1.C7 3 .. 211 7 .. 7 i .1

V\<r; -"10.<J":.:i '·'10.961 -3.221 '·'3.221 0.000 ··7.i.OO •• 'J • 600 _. 'I. 'SB .:. '.- ~.~ .. ,: 0 7 (}"OOO ..···7 .. 7i! L;.i .. .~':.:': e,

VTII .... 0. i>~j9 .... () .. 65("/ 2.145 2. 14~j 1 .1.00 2. 9~j9 ::::.959 :!. .. /; ~~ ~~ l, "U69 " .;.00 :: .. 'i~:I:S 1 ,,1(;;)

vnSAl o. ;'if:l3 0.';';83 0.519 0.519 0.691 0.347 o•3 '\'7 O. '19:~ O. 'It]O O.. 6? {) ., 'I "~!i:: C'., ~ ift,

&M 1. 28E'-0~i 1.2BE'''05 1. 18E-05 1.1BE-05 1.51E-05 7.07E'''06 7.87E···06 1 • 08E: -0:; 1 .0I\E-05 6 .. :"5Ut.~ ··~()c·) .q .. :;4 E"-Oil 1 .. ~;2[ "'{Jli

OIlS 3.50E·"08 3.50e:··08 3.19E-08 3.19E-OB 6.13E-08 1.3/1E-OB 1..3'lf:--·08 2.581::-08 2.57E-08 ,:," :j(t::;:'~'(}B .... ol:l ,,: .... () '? ft .. 55r: ...1(,

GI1BS 1. 68E-06 1 .68E-06 2.62E-06 2.62[-06 6.93E-06 1.2~E-06 1.22E-06 2.0'7E-06 2. i'~E-06 :.!. 9::.E-06 6 .. :!o:,:-,.. ()··, 7" 39E ..··O?

CBD 1.38E-l.4 1.381::-14 1.60E-14 1.60E-14 2.74E-14 1..38E-J.4 1.38E··11 i .90E'·i'l 2.37E·-1'\ ',L :!::";':."! 'I 1. .. e")(:::::"M.:' '1 1 ..a8~-H
\

CBS 1.60E-14 1.60E-14 2.74E-14 2.74E-14 6.14E-14 1.90E-14 1.90E-14 2.37E-14 3.22E-14 6. l·~E-)'\ 1 •nm:-:, '. 6 .. t/1r"-1's

CGS. 4.80E-15 4.80E-15 4.80E-l~j 4.80E·-15 4.80E-1'5 4.80E-,.:,~j 4.80E-15 1.80E·-.I.5 1.80E-J.5 '1. 80S -·.::i 4 • 80~~ ..·.:.;:; 'I • r:l () ::: .•. I ";
.,',

clm 4 • flOE'-:1 ~i 4.fIOF .... 15 4.80F-·1.5 4.BOE-15 4.BOE-15 4.80E·"15 4 • !jOE..... :l~; ': .. flOE·.. ·!.:i .<1 .. 80E-1.:i ~ .I'lO:~"·:.:': 4 .. !'iOE·.. ::':; 4 .. \'lO::: ..·l S



I

I· I f (). ,- 1301- 1,.. 1 l'OE l~' I fl()'::'!l'" .' f'()l'· I'" fIOI·· 1'" j ')()'.' ' .... ' 130..... ,... I'()..· ..·· ")1)'- 1 C' 1 ''1)1'' 1 ~ 1 E 1 'CG:c :.• J E--:I.·:) 1.. ::.._.,.,) ~ .:.-::J ..• : /~ .., 1.;) t::.--. ~ J..: :: ..:, .• e ~.·-.:.:I J ':.-.. ..: ..:) 1..:) I::.--J.:::, ~.,,~ .• ::: :) on:", :.~". _, 1 ,. J.1 "

/

ML5 M14 M21 M22 M23 1124 M25 1".21.. M:~'7 l':31.A t'l32A M33/l)

MUnEI...

HI

VGS

V[lB

VBB

VTH

VDSAT

GM

GnB

GMBS

CBlI

CBS

NMOl33

4. '1i.>E::-··()]

3.2:ll

;5 .~, 1:1.

"''7.'74'1

2. '/B3

0.1 '?B

4. ;54£ .. 01:1

4.001:::--'09

b.70F-O'l

1.60F.··14

1.BB[-·14

NMDBb NMOS1

4.96E-07 2.20E-0~

1.762 0.000

'7.74'1 5. '7'71.

0.000 • ....9.. O()'7

1. 1. 00 --:L • b:l.9

0.446 1.4B1

:I..~2l-06 2.71E-05

B.55C-10 1.1JE-07

7.39E-0'7 2.53E-06

l.8B~-l4 2.59[-14

6.14[-14 3.29E-14

NMOS3

2.20E:--O:';j

4.3'/3

~!.. 029

"·6.9ElO

2.1360

1.:5:'~~j

2.B7E···0:';i

1.79E···07

4.4'1£-'06

1.• '7'5 E:-.. J. 4

l.'nE·-14

NMOS2

2.;~OE-05

..., ")')C"

.:.... .:....:.. .•J

1. 4::;6

-~j .. 524

1 .. 755

0.432

9.36E-0;5

2.46E··07

8. 3;3E .... 06

J. .4BE:. .....i.3

1.b4E-13

NMOSl

::!.. :!.()[ -,0;5

0.000

~.i.991

-9.009

·..·1.619

1.48J.

:~. 7H,:-O~j

:I. • 13t:. ·..·0·/

2 • ~i;5E' ·"Oei

2. ~:j'?E"",: 4

3.::9E·-:l4

~HHlEl3

2 .. :~OE~~05

-I. ~W3

2.029

"·6.9HO

2.860

J... ]25

::..B][ .... O::;

], .79'.::-,07

4. 49E .... ()6

.:... 7 ~:, ~::: .... -i. II

1.9'710.'<[4

NMOS:!

2..20E .... 0::i

:" .. 2:.i.:i

::. .. ,,' 5';

-;5 II ~:;::!.4

~ • '7:5~5

O." ..Q

'1. 36E:--'O~j

:?. -1M:: -()}

n_:~:~E.""()6

;... '\8:::: .. ·.:.3

1 .. 64E-::.:'5

NMDSJ..!

4.':OE-05

:.> .. :.l'l:~

5 .. :;24

0.000

1 .. 050

1 .. 0:!'

t) .. 92E"~05

'\ .1.:'::-·07

~ .B:i.E-O~j

'I. ·'12"' .... l·1

_• 3BE·- .:. :.~

NMOS',~:~

:~ .. 6 E> ~:: ,~,~) '>

o.()()()

:...... '?6:~;

-'.:.2 .. ~?3:i·

~- (J .. ;~- ,,".{ ~::;

O .. 'f'iO

1 .. lf9E,"-('6

6.2"""...·1.0

1 .. D:Sr::.·-O)·

1. .. ,3b~~: '-'1 '+

1.~j2E··1"

NMU!J3 NP'lO:: ...5

:~ _o;>,E .... \)7 :,:; .. 43~>":)':-

_L .56d 2 .. 905

;:, .. ';,.2<:1 i .. <.qS

-9.00° -6.10~

~.171 2_7].3

() .. 171 Co .. t , it

3.7.51:-'06 3.~7E-06

3.02E-O~ 2.8tf-09

5.41E-07 6.25E-01

1.52E-J' 1.75E-14

1..7~E-I4 2.0'E-l~

CGS

COD

4.80E .... 15 4.130[-1.5 1.20E-14 4.80E-15 4.801::-1.4 L20S-14 4.80S:·"J;:; -1.flOE ..-,,-\ i.'\'I:::: "J.·I 4.S()E.....·Lj 'i.80E.-I5 1.SO~-:JS

4.BOE .... 1.S 4.fJOE-15 1.20E-14 4.BOE-l5 4.80E-14 1.20[·-l4 4.80E-15 4.1:10[ .... 1'1 :l.41:[-1-' it.BOt .... ';:; If .. t,(Jf£ .... 15 l4 ... 90E:-:z,S

I
m
lJ1
I

CGB 1..80E·-15 1.14E-14 5.40E-1.::; 1.80E·..·:l.5 1.BOE-15 5.40E-·15 j,.80":-]'~:i ;.8()'.'.-j,~i 1.fJO::: .... ~:j 1..1.4£",1.,:\ 1.80~:""1'i 1.80E-:z,5

M34A M;5~jA M36A M31B M32B 1133f.t M;54B M:5~iil M36B M:~:: M41A M42A

MonEL

1[1

vos
~

VDS

VBS

\
NMOS5 NMOS3 NM053 NMOS5 NMOS3 NMOS3 NMOSS NMOS3 NMOS3 ~MGS7 N~OS3 NMOS3

3.43£-07 3.43£-07 3.43E-07 3.68£-07 3.68£-07 3.43[-07 3.43E-07 3.4JE-07 3.43E-07 1.37€-06 ~.69~-06 ~ .. 69£-06

0.000 3.362 2.905 0.000 3.368 2.905 0.000 3.362 ~.905 . 1.762 3 .. 8~3 3.313

2.624 3.362 2.911 2.763 3.228 2.905 2.624 3.362 2.911 6.104 6.606 3.313

-12.376 -9.015,-6.104 -12.237 -9.009 -6.104 -12.376 -9.015 -6.104 0.000 -B.39~ -5.081

0.1i.5'" \0.164"
\.. \

. I;.·..... ..._- --

VTH
~. 1.

'::,.\IDSAT.
~t,~::J~~:':~I, !'~ ; ••~ I:>';

-0.477

0.425

3.172 2.713 '. -0.495

0.442

3.171

0.171
- a.l

2.713

0.164
- I _ •

-0.477

0.425

3.172

0.165

2.713

0.164

~.100

0.146

;~.()8:~

0.664

:,~. ~';::9

0.663



eDD 1.30E-14 1.51E-14 1.75E-14 1.38£-14 1.52E-14 1.75E-14 1.38E-14 1.51E-14 1.75E-14 2.09E-l1 1.38£-14 1.81£-14

CBS 1.51[-14 1.75E-14 2.09E-14 1.52E-14 1.75E-14 2.09E-14 1.51E-14 1.75E-14 2.09£-14 6.14E-14 1.81E-14 2.27£-14

CGS 4.80E-15 4.80E-15 4.80£-15 4.80E-15 4.80£-15 4.80E-15 4.80E-15 4.80E-15 1.80E-15 4.BOS-15 1.00E-iS 4.80~-15

eGD 4.80E-15 4.80E-15 4.BOE-15 4.BOE-15 4.80E-15 4.80£-15 4.80£-15 4.80E-15 ~.80E-IS 4.80£-15 4.80£-15 ~.BOE-l~

CGB 1.14E-14 1.80E-15 1.80E-15 1.14E-14 1.00E-IS 1.80E-15 1.14E-14 1.80E-15 1.80£-15 4.20E-15 i.BOE-~5 1.BOE-iS

,.

MODi:!..

MID 1't42B

NMOSJ

1't438 1'\44

NMOS3 NMOS14

1't38B

NMOS1'\

1'\51

NMOS14

M52

NMOS3 NMOS3 N:"',OS7

VD~:;

VBS

VTH

tiM

cns

CiMBG

5.~9E-06 5.69E-06 5.69E-06 5.69E-06 1.14E-05 -1.22E-l1 -1.22£-11 3.56E-06 3.56E-06 3.56E-06 3.S6E-06 3.S6~-06

2.739 3.843 3.313 2.739 2.342 0.000 0.000 0.000 3.598 3.078 2.528 2.cb9

2.739 6.606 3.313 2.739 2.342 -0.000 -0.000 3.627 3.59B ~.078 ~.~28 2.16~

-2.342 -8.394 -5.081 -2.342 0.000 -12.237 -12.237 -&1.373 -7.775 -1.696 -2.169 0.000

1.931 3.081 2.529 1.931 1.100 -0.494, -0.494 -0.605 2.987 2.~~5 l.BS5 .. ~oo

0.648 0.664 0.663 0.648 0.861 0.440 0.440 0.536 0.~31 0.523 0.~Cl 0.735

\.41E-05 1.S0E-OS 1.45E-05 1.41E-0~ 1.87E-05 4.92E-11 4.92E-11 1.18E-05 1.17£-05 1.1~E-O~ l.ll~-05 6.80;-06

4.65£-08 4.81£-08 4.68E-08 4.65E-08 9.28E-08 1.0SE-OS 1.0SE-OS 2.93E-08 2.93~-OB 2.92£-08 ~.9~£-08 1.80£··08

3.50E-06 2.20F·06 2.66E-06 3.50E-06 8.28E-06 6.17E-12 6.17[-12 1.51E-06 1.78E-06 2.18£-06 2.86£-06 :.08£-06

,
0"1
0"1
I

eBD 2.27[-14 1.38£-L4 1.81E-14 2.2JE-L4 3.10E-14 1.52E-14 i.52E-14 1.38E-14 1.58E-~1 1.88E-l1 2.31~-l~ 3.l9£-~4

CBS 3.10E-14 1.81E-14 2.27E~14 3.10E-14 6.14E-14 I.S2E-14 1.52£-14 1.58E-1~ 1.88E-l~ 2.30E-l~ ~.19E-c4 6.14E-,4

CGS 4.80C-15 4.80E-15 4.80E-15 4.80E-15 4.80E-15 4.80E-15 1.80E-i5 4.80E-15 1.80E-15 i.80~-i5 1.80~-lj ~.8C:-;5

CGD 4.80E-15 4.80E-15 4.80E-15 4.80[-15 4.80£-15 4.80E-15 4.80E-15 4.80E-15 4.80E-15 ~.80[-i~ ~.80S-1~ ~.80~-,~

CGB l.80E-IS 1.BOE-15 1.80E-15 1.80E-15 1.80E-15 i.80E-15 i.80E-i5 1.BOE-IS 1.80E-~5 1.80~-l5 ~.80~-.~ i.20£-.5

10

vm;

VDS

VBS

VTH

M~j6

1.26['-05

2.934

13.238

--1.762

1.7n

NMO!Hl

1 • 27E-·()~j

1. 76~!

1.762

0.000

1 • O~jO

MIA

NMOS21

1.95£-'05

2.3;;il

5.114

-9.B86

2.048

M62A

NMOSI0

1.95E-·05

2.169

9.886

0.000

1.100

1't61B

NMOS21

1.95E-05

2.351.

-9.886

2.048

M62B

NMOS.l.O

1.95E-05

2.169

't .886

0.000

1.100

NMOS7

2.:HE-05

5.24'1

8.010

--6.990

::?Bb2

NMOS39

:4.34E-05

6.990

'0./00

1100

1't73fl

NMOSl

3.35£-05

4.805

12.815

-2.1B~j

I.B'tO

M74fl

0.000

"iMCiS'l

B.OlO

-'6.990 0.000

:,.:[00



VIISAT

CiM

0.917 0.552

2.19[-05 3.60(-05

0.284 0.792

1.29E-04 3.71E-05

0.284 O~792' - ;'2'.069'· '2'.680
. "'.' ',".' .'''':''''

1.29£-04 3.71E-OS'l~97E-05 1.35E-05

2.376 .',' O~9a6 2.069
.<.'., .,.. '.

2.32E-055~37E-OS 1.97£",:05

. 2.680

1.35£-05
I

(ms 1.13E-0'7 1.:!2E-'07 6.91E-07 1.93E-07 6.91E-07 1.93E-07 1.22E-07 ?18E-08 1.79E-07 3.18E"'~7 1.22£-07 7.18E-08

GMBS 5.83[-06 1.04E-05 8.86E-06 1.29E-05 8.86E-06 1.29E-05 3.02£-06 4.61E-06 5.27E-06 1.54£-05 3.02£-06 4.61£-06

COO 1.3BE-~4 7.72E-14 1.04[-13 2.52E-14 1.04E-13 2.52£-14 1.38E-14 'l.97E-14 1.38E-14 5~96E-14 1.3BE-14 1.97E~11

CBS 3.43E-14 1.38E-13 1.26E-13 9.22£-14 1.26E-13 9.22E-14 1.97E-14 6.14E-14 3.18E-14 i.15£-13 1.97E-14 6.14S-14

CGS 4.80E-15 1.44E-14 4.80£-14 9.60£-15 4.80E-14 9.60E-15 4.80E-15~.80E-15 4.80£-15 1.20E-14 4.S0E-lS 4.BOE-IS

CGD 4.BOE-l~ 1.44E-14 4.80E-14 9.60£-15 4.80E-14 9.60£-15 4.80E-15 4.BOE-15 4.80E-15 1.20£-14 4.80E-15 4.BO~-l5

CGD 1.80E-15 1.80E-15 1.00E-15 1.BOE-i5 1.00E-15 1.80E-1S 4.20£-15 7.BOE-15, 1.20E-15 1.80E-15 1.20E-i5 7.80E-15

M74B M81 M82 M83 M84 M85 M91 M92

MODEl..

ID

NMOS12 NMOS10 NMOS33 NMOS28 NMOS21 NMOS2 NMOS17 NMOS3 NMOS21

1.81E-05 1.81E-05 2.71E-05 2.71E-05 1.30£-04 1.JOE-0~ 1.30E-04 7.00E-11 4.36(-11

VG!:l 4. 64~j 2.169 :.30691

Ii•• 454

2.185

8.546

2.579

1.7138 ~S.96'7

1\. '\82

7.21\5 :.675

-0,,096

-0.096

I
0'1
-.J
I

VB:>

vn,

GDB

GMB!>

CBII

CBS

cos

CGII

COB

-2.345 0.000 -8.546 0.000 -5.967 0.000 -7.'755 -5.871 -5.967

j .932 1.100 -0.996 1.075 1.745 1.000 -1.116 2.673 1.736

2.216 0.792 4.131 0.857 0.769 0.974 4.922 0.002 0.000

1.35E-05 3.45E-05 1.16E-0~ 4.97E-05 3.1~E-04 2.22E-04 4.67£-05 4.78E-OB O.

6.65E-OB 1.6JE-07 4.66E-oa 2.74E-Ol 4.12E-06 1.53E-06 6.75~-07 5.03E-i3 O.

3.02E-06 1.20E-05 1.57E-06 1.47£-05 2.65£-05 4.81E-05 6.42E-06 8.42E-09 O.

1.38E-14 4.65£-14 1.38E-14 3.37E-14 1.41E-13 1.58E-13 1.38E-14 1.80E-14 1.60E-13.

3.10E-14 9.22E-14 1.80E-14 1.15[-13 1.58E-13 4.61E-13 1.813[-14 2.13E-14 1.58E-l3

4.80E-15 9.60E-15 4.BOE-15 1.20E-14 4.80E-14 4.80E-14 4.80E-15 4.80E-15 '.80E-14

4.80E-15 9.60[-15 4.80E-15 1.20E-14 4.80E-14 4.80E-14 4.80E-15 4.80E-15 4.80£-14

6.60E-15 1.BOE-15 1.38E-14 1.80E-15 1.00E-15 1.80E-15 4.20E-15 1.80E-15 1.00E-15



**** SMALL-SIGNAL CHARACTERISTICS

V(50)/VPLUS

INPUT RESISTANCE AT VPLUS

OUTPUT RESISTANCE AT V(50)

JOB CONCLU[IED

TOTAL JOB TIME 22.934

-68-

= -2.370E+04

1.000E+20

= 3.127E+03
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Bijlage III.

Deze bijlage bevat de schema's van de deelschakelingen die samen de

opamp vormen. Bij iedere deelschakeling staat vermeld welke punten

de ingang resp. uitgang vormen. De ingang van de tussentrap is het

zelfde genummerd als de uitgang van de ingangstrap.Dit geldt ook

voor de eindtrap en de tussentrap.

In deze bijlage staat tevens een tabel met de gebruikte MOST-en en

hun grootte.

MOST W/L soort MOST W/L soort

MOl 12/12 dep M31A 12/60 dep

M02 12/12 dep M31B 12/60 dep

M03 12/12 enh M32 12/24 enh

M04 12/12 enh M32A 12/12 enh

MOS 12/12 enh M32B 12/12 enh

M06 12/12 enh M33A 12/12 enh

M07 12/12 enh M33B 12/12 enh

M08 12/12 enh M34A 12/12 enh

M09 12/12 enh M34B 12/12 enh

M10 12/24 enh M3SA 12/12 enh

Mll 12/12 enh M3SB 12/12 enh

M12 12/60 enh M36A 12/12 enh

M13 12/12 enh M36B 12/12 enh

M14 12/60 enh M38A 12/12 dep

M21 30/30 dep M38B 12/12 dep

M22 12/12 enh M41A 12/12 enh

M23 120/12 enh M41B 12/12 enh

M24 30/30 dep M42A 12/12 enh

M2S 12/12 enh M42B 12/12 enh

M26 120/12 enh M43A 12/12 enh

M27 36/12 enh M43B 12/12 enh

Tabel III. 1
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MOsr W/L soort MOsr W/L soort

M44 12/12 enh M72A 12/42 enh

M51 12/12 dep M72B 12/42 enh

M52 12/12 enh M73A 12/24 enh

M53 12/12 enh M73B 12/36 enh

M54 12/12 enh M74A 30/12 enh

M55 12/24 enh M74B 24/1Q enh

M56 12/12 enh U81 12/72 dep

M57 36/12 enh M82 30/12 enh

M61A 120/8 enh M83 120/8 enh

M61B 120/.8 enh M84 120/12 enh

M62A 24/12 enh M85 12/24 dep

M62B 24/12 enh M91' 12/12 enh

M71A 12/24 enh M92 120/8 enh

M71B 12/24 enh

Tabel III. 1 (vervolg)
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De ingang van de Ingangstrap wordt gevormd door het klemmenpaar 5,6.

De uitgang is het paar 11,12, hier aangegeven met vu1 en vu2 '
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De ingang van de eindtrap is het klemmenpaar 23,29. De uitgang

van deze schakeling en van de totale opamp is het punt 50.

+ 15V

M56

In dit schema corresponderen de knooppuntnummers met de in de

voorgaande schema·s genoemde spanningsbronnen. De spanningsbron V
25

wordt dus gerealiseerd met de spanning van punt 25 van deze schakeling.
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Bijlage IV.

In de onderstaande tabellen staat de versterking van de veischil

lende trappen in de opamp en de fasedraaiing aan de uitgang als

funktie van de frequentie. In tabel IV.1 staat de versterking van

de opamp zonder belasting en in tabel IV.2 met een belasting van

1 pF. Hierbij is

VDB(50) de totale versterking van de opamp in dB,
VP (50) de fase van de uitgangsspanning,

VDB (42) de versterking tim de converter in dB,
VDB(23,29) de versterking tim detussentrap in dB,

VDB (11,12) deversterking van de ingangstrap in dB.
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vrlf.! (42)
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Bijlage VI.

Tabel VI geeft de (dc)uitgangsspanningen van de verschillende trappen 

als funktie van een common-mode ingangssignaal. Hierbij is bij de

symmetrische trappen naar ~~n uitgang gekeken (de andere gedraagt

zich identiek), met:

V (5) de common-mode ingangsspanning aan ~~~ klem,

V(l2) de common-mode uitgangsspanning van de ingangstrap,

V (23) de common-mode uitgangsspanning van de tussentrap,

V (42) de common-mode uitgangsspanning van de converter,

V(50) de common-mode uitgangsspanning van de opamp.

Tabel VI.

V(5) V(12) V(23) V(42) V(50)

3.000£+00 7.766£+00 1.224£+01 2.185£+00 5.966£+00
3.200£+00 7.764£+00 1.224£+01 2.185£+00 5.966£+00
3.400£+00 7.763£+00 1.224£+01 2.185£+00 5.966£+00

3.600E+00 7.762£+00 1.224£+01 2.185£+00 5.966£+00
3.800£+00 7.761E+00 1.224£+01 2.185£+00 5.966£+00
4.000£+00 7.760£+00 1.224£+01 2.185£+00 5.966£+00

4.200£+00 7.759£+00 1.224£+01 2.185£+00 5.966£+00
4.400E+00 7.758E+00 1.224£+01 2.185£+00 5.966£+00
4.600£+00 7.757£+00 1.224£+01 2.185£+00 5.967£+00

4.800£+00 7.756£+00 1.224E+01 2.185E+00 5.967£+00
5.000£+00 7.755£+00 1.224£+01 2.185£+00 5.967£+00
5.200£+00 7.754£+00 1.224E+01 2.185£+00 5.967£+00

5.400£+00 7.752£+00 1.224£+01 2.185£+00 5.967£+00
5.600£+00 7.751E+00 1.224E+01 2.185£+00 5.967E+00
5.800E+00 7.750£+00 1.224E+01 2.185£+00 5.967£+00

6.000E+00 7.749£+00 1.224E+01 2.185E+00 5.967E+00
6.200£+00 l.748£+00 1.224£+01 2.185£+00 5.967E+00

6.400£+00 7.747£+00 1.224E+01 2.185£+00 5.967£+00

6.600E+00 7.746£+00 1.224E+01 2.185E+00 5.967£+00
6.800£+00 7.744£+00 1.224E+01 2.185£+00 5.967£+00
7.000£+00 7.743£+00 1.224£+01 2.185£+00 5.968£+00

7.200£+00 7.742E+()0 1.• 224£+01 2.185£+00 5.968£+00
7.400£+00 7.741£+00 1.224£+01 2.185£+00 5.968£+00

7.600£+00 7.740E+00 1.224£+01 2.185£+00 5.968£+00

7.800£+00 7.739£+00 1.224£+01 2.185£+00 5.968£+00
8.000£+00 l.737£+00 1.224£+01 2.185£+00 5.968£+00
8.200£+00 7.736£+00 1.224£+01 2.185£+00 5.968£+00

8.400£+00 l.735£+00 1.224£+01 2.185£+00 5.968£+00
8.600£+00 7.734£+00 1.224£+01 2.185£+00 5.968£+00

8.800£+00 7.732£+00 1.224£+01 2.185£+00 5.968£+00

9.000£+00 7.731£+00 1.224£+01 2.185£+00 5.968£+00



de uitgangsspanning van de opamp,

de uitgangsspanning van de converter,

de uitgangsspanning van de tussentrap,

de uitgangsspanning van de ingangstrap,

de ingangsspanning van de opamp.
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Bijlage V.

In tabel V staan de uitgangsspanningen van de verschillende trappen

bij een (dc)ingangssingnaal. Hierbij is:

V (50)

V( 42)

V(23,29)

V(1l,12)

V(5,6)

Tabel V.

V(50)

1.13'7E+01
1.135E+01
1.132E+01
1.130E+01
1.127E+Ol
1.124E+01
1.121E+01
1.117E+01
1.114E+01
1.110E+01
1.105E+01
1.093E+01
1.052E+01
9.999E+00
9.443E+00
8 .. 880E+00
8.308E+00
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