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SAMENVATTl NG.

Dit is het verslag van een afstudeerprojekt, uitgevoerd door

student A. Sprankenis in het kader van zijn studie tot

elektrotechnisch ingenieur aan de Technische Universiteit te

Eindhoven gedurende de periode van oktober 1987 tim juni

-- ~- ~988_._Fdit verslag wordt het ontwerp van een nieuwe stroom

en spanningsbron in CMOS-techniek besproken. Dit ontwerp

werkt in strong-inversion en is gebaseerd op de "klassieke"

stroombronnen met

element.

een weerstand als stroom definierend

Als eerste wordt- een algemene beschouwing gegeven waarin

achtereenvolgens de basisstructuur en de werking van de MOS

transistoren, de stroom-spanningsrelaties, de algemene

ontwerpeisen en de temperatuurafhankelijkheid van diverse

groot-signaal parameters worden behandeld. Vervolgens wordt

het eigenlijke concept van de referentie bron besproken. Het

ontwerp biedt 2 mogelijkheden, die ieder voor zich de

gewenste referentie stroom- en spanningsbronnen opleveren. In

het ene ontwerp wordt de weerstand uitwendig aan de

geintegreerde schakeling aangebracht, terwijl in het andere

ontwerp een ionen geimplanteerde weerstand wordt toegepast.

Tevens komt in dit verslag nog een derde niet succesvol

ontwerp, dat bij realisatie slechts uit MOS transistoren

bestaat, aan de orde.

Van elk van deze 3 ontwerpen wordt het principe, enige

modificaties ter verbetering van de basisschakeling en de

en temperatuur-

gerealiseerd, in

m.b.v. SPICE bepaalde voedingsspannings

afhankelijkheid besproke~ierbij bleek

dat met louter MOS transistoren kan worden

dat het ontwerp,

vr i j hoge mate temperatuurafhankelijk is. Van de twee

succesvolle schakelingen worden tevens experimentele

resultaten betreffende de voedingsspanningsafhankelijkheid,

de temperatuurafhankelijkheid en het ruisgedrag gegeven.

Verder werd ook nog m.b.v. SPICE onderzocht hoe gevoelig het

circuit met de ionen geimplanteerde weerstand voor

afwijkingen in het ic fabricageproces is.



Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de verbeterde ontwerp

schakelingen met een externe dan weI een ionen geYmplanteerde

weerstand beide uitzonderlijk goede referentie stroom- en

spanningsbronnen opleveren, waarvan de prestaties die van de

bipolaire referentie bronnen benaderen. Deze schakelingen

hebben het nadeel dat er een weerstand in is opgenomen en dat

ze een startcircuit nodig hebben. Er worden nog in het kort

enige pogingen beschreven om de weerstand door een eenvoudige

transistorschakeling te vervangen. Deze pogingen hebben tot

nog toe geen resultaat gehad.
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1. INLEIDING.

Door de grate vlucht, die de ontwiH:el ing ,,,·ai' cr10S

scha~elingen doormaa~t, is het mogeliJk steeds

systemen op een en~ele chip te imp 1ementel-en. In de CMOS

techniek. hierbij van het effel-tieve

gebruik van het chipoppervlak ~n van de lage dissipatie.

Alhoewel de systemen voornamelijk zijn gebaseerd op digltale

circuits, hebben ze oak altijd enige analoge schakelingen

nodig. Om economische redenen wil men graag alles in een

techniek ontwerpen, zodat er geen extra stappen in

fabricageproces moeten worden opgenomen. Er is dus

aan analoge circuits in CMOS technologie.

behoefte

8ij veel analoge schakelingen, zoals AD/DA converters en

opamps, wordt een referentie stroombron gebruikt. Deze

stroombron moet een stroom leveren, die onafhankelijk is van

zowel de temperatuur als de voedingsspanning.

Tot heden is men er echter nag niet in geslaagd een

stroombron in CMOS te ontwerpen, die aan beide bovengenoemde

eisen voldoet. O.l.v. dhr. prof. dr. ire van 80khoven en dhr.

ire van Kessel heb ik in de vakgroep EE8 van de TUE onderzoek

verricht am een dergelijke stroombron in CMOS te realiseren.
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2. DE MOSI.

In dit hoofdstuk zal een beknopte beschouwing over de NMOS en

achtereenvolgens de basisstructuur,

zullende PMOS transistor worden gegeven.

de

Hierbij

werking en de

stroom-spanningsrelaties van beide typen transistoren worden

besproken.

Hieronder in figuur 2.1 is een schematische weergave van een

NMOST en een PMOST getekend .

.
DR~'N

rT7Zf~~g~zpjZ:2~~~~~~~._--* d}i L L ·-t
P - EiUtNO

n - SU6ST~Af\T

BULK

figuur 2.1: Doorsnede van een NMOST......- .

(rechts) •

(links) en een PMOST

De NMOST is als voIgt opgebouwd:

In het n-substraat wordt een p-eiland gediffundeerd. In dit
+p-eiland worden weer twee n -gebieden aangebracht, de source

+
en de drain. Seide n -gebieden zijn voorzien van een

geleidende contactlaag van aluminium of poly-silicium aan het

oppervlak. Een isolerende laag bedekt de rest van het

halfgeleideroppervlak. Vaak wordt als halfgeleidermateriaal

silicium en als isolator siliciumoxide gebruikt. Tussen

source en drain is de isolatielaag echter in het algemeen

zeer dun (orde-grootte 1000A) en bedekt met een geleidende

laag. Dit is de gate. De afmetingen van deze structuur, te

weten de kanaallengte L, de kanaalbreedte W en de dikte d van

de isolatielaag onder de gate vormen belangrijke parameters

voor de aldus gevormde transistor.
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De werking kan globaal als volgt worden beschreven:

Indlen het p-substraat en de gate niet worden aangesloten en

er een spanning tussen de drain en de source wordt

aangebracht, dan loopt er, ongeacht de polariteit, geen

stroom. Er is altijd een diode in sperrichting. Wanneer het

substraat met de source wordt verbonden en er tussen de gate

en de source een positieve spanning wordt aangebracht, dan

zullen de vrije. elektronen uit het p-materiaal naar de gate

bewegen en de gaten in de buurt van de gate verdwijnen. Er

treedt nu inversie op, d.w.z. direkt onder gate vormt zich

een laagje dat zich gedraagt als n-materiaal. De vrije

elektronen in dit laagje doen de geleidbaarheid ter plaatse

toenemen, zodat er een kanaal tussen de drain en de source

ontstaat. Ten gevolge van de drain-source spanning gaat er nu

in dit kanaal een stroom lopeno

Naarmate de gate-source spanning groter is, zal de

geleidbaarheid hoger zijn en de stroom door het kanaal groter.

Aldus wordt een weerstand verkregen, die regelbaar is.

In het oxide en op de grenslaag van oxide en silicium

bevinden zich altijd positieve ladingen. Als alle elektroden

dezelfde potentiaal hebben, zorgen deze positieve ladingen

ervoor dat er reeds een kanaal is gevormd. Wordt de

gate-source spanning nu negatief gemaakt, dan zal het kanaal

worden verkleind en neemt de geleidbaarheid af. Tenslotte

zal er bij voldoende negatieve waarde van de gate-source

spanning het kanaal verdwenen zijn. Deze NMOST werkt dan in

verarming (depletion). De waarde van de gate-source spanning

om het kanaal volledig te doen verdwijnen wordt de

drempelspanning (threshold voltage) genoemd.

Indien het p-substraat sterk verontreinigd is, is de

gatenconcentratie zo hoog, dat de ingebouwde ladingen in het

oxide niet meer voldoende negatieve ladingen in het substraat

kunnen aantrekken om inversie te doen ontstaan. Pas als de

gate-source spanning

ontstaat er inversie.

principe werkt,

genoemd.

wordt

boven een bepaalde waarde uitkomt,

Een MOS transistor, die volgens dit

een verrijkings (enhancement) type
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Bij voldoende hoge waarde van de drain-source spanning treedt

afknijping van het kanaal in de buurt van de drain op.

Verhoging van de drain-source spanning boven deze waarde

heeft nagenoeg geen toename van de stroom meer tot gevolg.

Bij de MOST wordt dan ook een ohms gebied en E'en

verzadigingsgebied onderscheid~n.

Naast de n-kanaal MOST bestaat ook de p-kanaal MOST, die
+

p -gebieden voor de drain en de source en een n-substraat

heeft. De opbouw en werking zijn analoog aan de NMOST.

In CMOS schakelingen wordt van zowel NMOS als PMOS

transistoren gebruik gemaakt. Seiden zijn van het enhancement

z i j n de

de NMOST

2.2

voor> 0

figuurIn

== V
TnIv I =IV I met VTp Tn T

voor de PMOST.o<

type. Er geldt:

en V == V
T Tp

schemasymbolen voor de NMOST en de PMOST getekend.

JD JD
G~K OB G 0--1 1 ) 06

ls ls
NMOST PMOST

enhancement type enhancement type

(V > 0> (V < 0>
Tn Tp

~.~.9~~!:"..._~__:_.~.~. De schemasymbo 1en van een NMOST en een PMOST

van het enhancement type.
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Een MOS transistor kent twee werkingsgebieden: het lineaire

of ohmse gebied en het verzadigings- of saturatiegebied.

~~..~~..~ ....~~~....?-~.~._.~~~~-~~~ ..

Indien

gebied

IVdsl < IV -V I, werkt de transistor. gs T

en is de drainstroom afhankelijk van

in

de

het ohmse

drain-source

spanning. De drainstroom wordt nu door

beschreven:

de volgende formule

(2.1>

met: K
c= I-J • ox (2.2)

c =ox

£ .£ .
o Sl

d
ox

(2.3)

waarin: J..J = de beweeglijkheid van de ladingsdragers

C = de oxide capaciteit per opp. eenheid
ox

d = de dikte van de oxide-laagox
£ = de permittiviteit van het vacuum

0

£ = de dielektrische constante van silicium
si

W = de kanaalbreedte

L = de kanaallengte

qP..~.!:_:'.~.~!:.9..~. De formuleringen met de absoluutstrepen gelden

voor zowel de PMOST als de NMOST.

Indien !Vdsl > IVgS-VTI, werkt de transistor

verzadigingsgebied en is de drainstroom theoretisch

in het

nagenoeg

onafhankelijk van de drain-source spanning.

wordt nu door de volgende formule beschreven:

De drainstroom

K. (V
gs

(2.4 )
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De beide formules <2.1) en <2.4) leveren de volgende ideale

karakteristieken op: <zie figuur 2.3)

t
-Vr»

. . ,
VER,2f\OtGING +-r

!..~9.~_~_:' __ ..~..~.:?: De ideale stroom-spanningskarakteristieken van

een NMOST en een PMOST.
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In de praktijk is de drainstroom niet helemaal onaft,ankel i jk

van de drain-source spanning vanwege het verschijnsel van

kanaaiverkorting.Indien de drain-source spanning hoger wordt

dan de verzadigingsspanning (IYdsl

afgeknepen gedeelte van het kanaal

(zie figuur 2.4)

> IV I), verwiJdt het
ds,sat

zich tot ~l = L - L~ff

~ ~

(a) (b)

~..~.~.l:I.l:I.:' ....~..~.~. (a) :MOST net in saturatie.

(b):MOST diep in saturatie.

De drain-source spanning komt nu over een korter kanaal te

staan en de stroom neemt dientengevolge toe. M.a.w. de

transistor heeft een eindige uitgangsweerstand.

karakteristieken komen er nu ais voIgt

figuur 2.5)

uit te

De Id-Vds
zien: (zie

(a)

I VER7.At);GiNG,.....-..
/

(b)

iv•.

~_.l.9.l:Il:I.r. ... ~..~.::?_ (a): De ideale Id-Vds karakteristieken van een

NMOST.

(b): De Id-V
ds

karakteristieken van een NMOST met

kanaallengte modulatie.
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~l kan door de volgende formule worden benaderd:

.cd = ex. ( I \'/d - V
d

t I )s s,sa
(2.5)

me t: ex /

2£" .£" .~
o Sl

= . q. N ( 2 • 6)

waarin: N = de substraatdoping

q = de elementaire lading van het electro\l

£" = de permittiviteit van het vacuUm
o

£ .= de dielektrische constante van silic1um
Sl

De drainstroom kan worden benaderd door:

(2.7)

In figuu r 2.6 is getekend hoe de saturatiestroom en -spanning

zijn gedefinieerd.

)VDS/ SAT

:to/SA,.. - - - I

/ t
/ I

/ ,
",'" I

I .
~ VER2ADiG\NG

I
I

I

f.i.9Y.l.!.r:. 2.6: Definitie van de saturatiestroom en -spanning.

Ais laatste wordt nag opgemerkt dat de effecten van de

kanaallengte madulatie meestal in rekening worden gebracht

m.b.v. de par-ameter f.... de drainstroom in het

verzadigingsgebied wordt dan de volgende formule gebru1kt:

I< • ( V
g5

+ ".V )
d5

(2.8)



q

2.2.4 HeL body-effekL •.... - .

8ij de realisatie van een CMOS schakeling in ic vorm is het

in het algemeen niet mogelijk om elke source met het

substraat te verbinden. Er moet dan rekening worden gehouden

met de body-effekt factor. De drempelspanning wordt

afhankelijk van de source-bulk spanning. Deze afhankelijkheid

wordt met formule <2.9) beschreven:

] <2 .9)

met: V = ¢
To ms

Q
ox

C-ox
<2.10>

y = +
12Nq£ £ _

o Sl

Cox
{

+ for
- for

N ch.

p c~,.
<2.11>

Q
B

= :; 14Nq£ £ . I¢ I
o Sl F {

for
+ for

N ch.

P ch.
<2.12)

+
=

for N ch.

for P ch.
<2.13)

1 CS 3/2 (-Ego)
n~ <T) ~ 3,9.10 .T .exp 2kT <2.14>

waarin: V = de drempelspanning bij V = 0 V
To sb

y = de body-effekt factor

V = de source-bulk spanningsb

¢F = de Fermipotentiaal van het substraat

¢ = de contactpotentiaal gate-oxide-substraat
m~

Q = de lading in het gate-oxide aan hetox
grensvlak oxide-silicium

k = de Boltzmann-constante

q = de elementaire lading van het elektron

E; = de permittiviteit van het vacuum
0

£ = de die:Hektrische constante van siliciumsi
N = de substraatdoping

Ego = de vrijmakingsenergie
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Het body-effe~t heeft tot gevolg dat de absolute

de drempelspanning stijgt bij toenemende

spant-ling.

waarde van



3.

11

UITGANGSPUNTEN VOOR EEN EVENTUEEL ONTWERP VAN

REFERENTI EBRON I N CMOS.

EEN

In dit hoofdstuk zullen de eisen waaraan de referentie bron

moet voldoen en het temperatuurgedrag van de groot-signaal

parameters van de MOS transistor worden besproken.

~~..~_. __ ...~_ ..?~~.!~~_p.~~.~.~~~.

Er moet een referentie bron in CMOS ontworpen worden, waarvan

de referentie stroom en/of spanning aan de volgende eisen

moet voldoen:

1 I en/of V onafhankelijk of nagenoeg onafhankelijk van de

temperatuur;

2 I en/of V onafhankelijk of nagenoeg onafhankelijk van de

voedingsspanning;

3 de schakeling moet liefst werken in strong inversion,

waar globaal de volgende I-V relaties gelden:

I
d

.... #J.C .[ ~ ].<V - V - 1 LINEAR REGIONa .... -Vd ). Vdox gs T 2 S S

C
b I

d
.... ox [W ] V )2 SATURATION REGION.... #J.~. -c- .<Vgs-

T

Verder dient de schake 1 i ng liefst zodanig ontworpen te

worden dat:

4 een of meerdere referentie stromen en/of spanningen ter

beschikking komen tegen de voedingslijn alsmede tegen de

" aar de" ;

5 de schakeling in Zljn geheel kan worden geIntegreerd

zonder dat er extra processtappen voor de

nodig zijn;

implementatie

5 de schakeling na integratie zeer

afgeregeld (afgetrimd);

eenvoudig kan worden



7 de schakeling na

12

intergratie een zo klein mogelijk

oppervlak beslaat;

8 de schakeling stabiel

stability);

blijft in de tijd ( long-term

9 de schakeling een goede signaal-ruis verhouding heeft

(short-term stability).

De derde onwerpeis vindt zijn oorsprong in het feit dat

nagenoeg aIle tot op heden in de literatuur gepubliceerde

referentiebronnen in CMOS techniek in weak-inversion werken.

Dit houdt in dat

eigenlijk als een bipolairevoeren en zich

aIle transistoren een zeer lage stroorT'

transistor

gedragen. De vraag rijst of ten gevolge van de zeer lage

stroominstelling de lek- en ruisstromen nog weI verwaarloosd

mogen worden en of deze niet de gewenste referentie stroom of

spanning verstoren. Verder is het twijfelachtig of de

schakeling na integratie nog altijd optimaal

worden.

afgeregeld kan

Indien de transistoren echter in strong-inversion werken

heeft men van de genoemde problemen geen last en zou een

eventuele stroombron in staat zijn "hoge" stromen te leveren.

Dit alles heeft ertoe geleid dat het onderzoek wordt gericht

op referentie stroom- en/of spanningsbronnen, die

inversion werken.

in strong

Om voedingsspannings- temperatuuronafhankelijkheid

verkrijgen zal gebruik

en

moeten worden gemaakt van

te

de

natuurconstanten van MOS transistor. Deze natuurconstanten

zijn de groot-signaal parameters. Het temperatuurgedrag van

deze parameters zal nu worden besproken.

3.2.1 Vsb • 0 vol to

Wanneer V b = 0 volt, geldt V (T) = V (T).
s T ~

V (T) wordt beschreven door formule (2.10) op pagina 9. De
To

enige temperatuurafhankelijke termen in deze formule zijn ¢F

en daardoor ook Q .Differentieren van (2.10) naar T levert na
B
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enig rekenwerk (zie hiervoor bijlage 2) de volgende formule:

dV
To
~

= + J] ( 3 • 1 >

met: - for N channel

+ for P channel

Wanneer men dV IdT als functie van T uitzet,
To

volgende plaatjes verkregen: (zie figuur 3.1)

worden de

.~~~I-~----:::~--;,;;c>O-,;:;,,--=-----;:'
~f""''''''J.{ ""t,

~,,---------------,

I .... 10001 I

-~.JJ
"~----... ·'''lOA

~f .,~~" ."".
-"". ,~,.,-" "---.

-le ~
f=1I .

::.~.9.~~:.....~.~ ..~..~. dVTO I dT a 1 s func tie van T voor een NMOST met N en

t als parameters. (uit (2), pag. 469)
ox

ger i ngedatblijktplaatjesdeze dV Idt een zeer
To

temperatuurafhankelijkheid heeft. Als eerste orde benadering

Ui t

mag dV (Tl/dT constant verondersteld worden. V (T) mag dan
To To

door een eerste orde polynoom worden beschreven, namelijk:

(3.2>

waarin: = dV IdT
To

in (V/K) (= constant)

= V
To

p • To
o

in (VJ (To = 300t<>
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een

de PMOST.

1015 cm- 3

P is negatief voor de NMOST en positief voor
o

Verder ziet u dat dV IdT in de curve N =
To a

discontinuiteit vertoont bij T ~ 260°C.

Dit is een gevolg van het intrinsiek worden van het substraat

pas

de

daar

4

van

en

voorkomt,

N =a
substraat

( 3 • 1 )

het

= n (260 "C) ). ¢ is dan nu I
~ F

term' van formule

(N
a

noemer van een

bij deze temperatuur

aldus de discontinuiteit in dV IdT. Voor
To

en N = 7.9 X 1016 cm-3 wordt
a

intrinsiek voor T > 300°C, hetgeen buiten het bereik

¢ in de
F

ontstaat

1016 cm- 3

getekende figuurtjes valt.

In figuur 3.2 is de drempelspanning als functie van de

temperatuur uitgezet voor een NMOST en een PMOST. Deze curves

zijn verkregen m.b.v. SPICE analyses, waarbij de ill

bijlage 1 vermelde parameters werden gebruikt.

I '""!"- -+- .. -:-.

, ..2'!_
,..

~. ..
. 1 ..- +-+.,,. I

'!V .,-
/

i I ,
.. --'1 ,.. I

I
.... ,

.. L. : .J,..- 1

';,~: ,.. ' -+ -: ,-+
.~ " .:~. ,-{-- :. r;-

. I '

\Po Nl= 3.1 mV/K

Po p c 'A.~ mV/1A

6ENioOELDE :

.,J . ..J • i ;- f-+t~-r-·4 .

1"G~:- ",0 ~ll. fD 310 r 9 j~: ~o ilP·f C'o, ~ lQ~~iOO ~,:;. :.;:-
:..

I ..

~..~.9.~.~.:' ....;?~.?...~. V
TO

als functie van T. (bepaald met SPICE)

u ziet dat de gebruikte NMOST en PMOST niet precies

complementair zijn. Slechts bij benadering geldt: Ip I ~ Ip I
o N 0 P
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Wanneer men nu het verloop van beide drempelspanningen als

functie van de temperatuur bekijkt, blijkt dat er slechts een

constante ontstaat als de drempelspanningen op elkaar

gedeeld. <zie figuur 3.3)

worden

-1.

~..~.~.~.~.r. ....~..~.~..:. Het ver loop van diverse drempelspanningen als

functie van T.

Deze constante is echter een dimensieloze grootheid en geen

spanning of stroom, zodat hiervan geen gebruik

gemaakt.

kan worden

Helaas levert het eenvoudige optellen of aftrekken van de

drempelspanningen in CMOS niets op. Dit in tegenstelling tot

de NMOS-techniek. Hier levert het aftrekken van de

drempelspanningen van een enhancement en een depletion NMOST

weI een constante op, die de dimensie van een spanning heeft.

<zie figuur 3.4 op de volgende pagina)
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.r-V~EtJH. - V~DEf'- - - ...1 _

--;---------------~

VrCEp

~..~.~.~.~.:. ....~..:.~..:. Het ver loop van de drempe 1spanni ngen van een

enhancement en een depletion NMOST.

In [5] wordt een referentie spanningsbron beschreven, die van

de zOjuist beschreven techniek gebruik maakt.

~~._~~..~ y.~~ ..l..._~._.~?~_~.~ ..

waarb i jbV (T),
T

pag. 9. Dan is

dV (T)/dT wordt
To

Voor13. dbV (T) /dT
T

(voor de afleiding; zie bijlage 2>geldt de volgende formule:

Indien Vsb I 0 volt, geldt: V (T) = V (T) +
T To

V (T) wordt beschreven door formule (2.9) op
T

dV (T)/dT = dV (T)/dT + dbV (T)/dT, waarbij
T To T

beschreven door formule (3.1) op pag.

dbV (T)
T

dT = y. [ (3.3)

met: bovenste teken voor NMOST

onderste teken voor PMOST
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Met formule (3.3) wordt de invloed, die het body-effect op

dV Idt volledig beschreven. In de eerste benadering mag men
T

dV IdT constant blijven veronderstellen. (zie figuur 3.5a)
T

1-:
I 1. I - - ~-r~ .~ ~ T-~-- -~1

' ,;. I

(b)

I -.- i

(a)

,- .,..;\'.

-7.0 -10 0 10 '1.0

~..i.9.~.~.:' ....;?.~.~. (a): Het verloop van VTN als functie van T bij

V
sb

= 5 volt. (bepaald met SPICE)

(b): Het verloop van V
TN

als functie van T met Vsb
als parameter. (bepaald met SPICE)

IdVT/dTI neemt echter af bij toenemende

figuur 3.5b kunt zien.

zoals u in
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Het temperatuurgedrag van de beweeglijkheid van de

ladingsdragers wordt door de twee volgende effecten bepaald:

~.~--------~~~.~-~.~.~_..~~.~~.~.~!:".~.~~~ ..

De ladingsdragers worden "gescatterd" door roosteratomen,

die van hun plaats komen door thermische vibratie. Dit

"scatteren" vindt vaker plaats als de temperatuur toeneemt,

zodat de beweeglijkheid afneemt met toenemende temperatuur.

Vanwege de lattice scattering is ~(T)

met T-3
/

Z
.

~~.. _. __ ._~.~~-~-~.!._--~.~.~~.~.~!:"_~-~~~_.

nagenoeg evenredig

De ladingsdragers worden "gescatterd" door de impurity-

ionen. Ais de temperatuur afneemt, wordt de thermische

beweging van de ladingsdragers minder. Het "scatteren" met

een impurity-ion heeft dan meer effect op de beweging van

de ladingsdragers, zodat de beweeglijkheid afneemt met

afnemende temperatuur. Vanwege de

~(T) evenredig met T3
/

2
•

impurity scattering is

Voor temperaturen boven 150 K (-123°C) speelt aIleen de

lattice scattering een role De temperatuurafhankelijkheid van

~ wordt nu in het algemeen met de volgende formule beschreven:

-3/2

~(T) = ~(To). (~o J (3. '+ )

In figuur 3.6 op de volgende pagina is het verloop van de

beweeglijkheid als functie van T voor zowel de elektronen als

voor de gaten uitgezet.
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1-,- -- ,---!-- -+-

-aO -20 0 <l0 20 "0 40 so '" )0 &> ~
T,,, (0c.1

~__~_9~~:' ....~._._~..:. De beweegl i jkheid als functie van T. (bepaald met

SPICE)

Het blijkt dat er slechts een constante wordt verkregen

indien beide beweeglijkheden op elkaar worden gedeeld. Deze

constante is echter een dimensieloze grootheid,

hiervan geen gebruik kan worden gemaakt.

zodat ook
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Wanneer van een MOS transistor het verloop van de drainstloom

als functie van de gate-source spanning bij verschi llende

tempel-atul-en wordt gemeten en in een grafiek wo\-dt uitgezet,

wordt het volgende plaatje verkregen: (zie figuur 3.71

Ie>
i >

7-2

or 1>0OVCSS
:to:: CoNST.

T; >T.
" (-1

VOS ::. CONS1""AN-r

: Cl:r == c . 0 ~ _
01 1 "OVGS = 0

:f".~9.~.~~~_._.~.~.7:. De Id-Vgs karakteristieken

dIs parameter.

van een NMOST met T

Dit plaatje is op beide werkingsgebieden van de NMOST van

-v
gs
te

toepassing. Voor een PMOST moet bij de assen -I
d

worden gezet. In dit plaatje zijn nu twee

resp.

gebieden

onderscheiden, waarin het temperatuurgedrag van de transistor

van elkaar verschilt.

In het linhergebied is het temperatuurgedrag van de spanning

en de stroom equivalent aan dat van een bipolaire transistor.

weak-inversion (sub-threshold) werken.

Meestal laat men de MOS transistoren

gebied

dan in

In

het

het

weak-inversion gebied is de I-V relatie exponentieel en de

MOST gedraagt zich dan in feite helemaal als een bipolaire
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transistor. In de bipolaire techniek zijn reeds heel goede

referentie stroom- en spanningsbronnen ontworpen. (zie o.a.

[7]) Deze technieken, die zich reeds in bipolaire zaken

in weak-inversionhebben bewezen,zouden dus ook op een MOST

kunnen worden toegepast.

Van dit gegeven heeft men reeds vruchtbaar gebruik gemaakt.

AIle referentie bronnen in CMOS techniek, die tot nu toe zijn

ontworpen werken in weak-inversion. (zie o.a. [3] tim [6])

In het rechtergebied is het temperatuurgedrag van de stroom

en de spanning juist omgekeerd. De MOST werkt dan steeds in

strong-inversion. De I-V relaties zijn dan kwadratisch en

worden beschreven door de formules (2.1) en (2.4) op pag. 5.

De transistor gedraagt zich dan als een zuivere MOST.

Verder vertonen de grafieken bij een bepaaide gate-source

spanning een snijpunt, waarbij de drainstroom een minimale

temperatuurafhankelijkheid heeft. Dit snijpunt is het

Zero-Temperature-Coefficient (ZTC) punt. Een MOST heeft twee

van zulke punten. Het ene ligt in het linea i re gebied, het

andere in het verzadigingsgebied. (zie [2], pag. 474 ev.)

formules worden

Voor de gate-source spanning en de

punt kunnen op eenvoudige wijze een

drainstroom

aantal

in het ZTC

afgeleid. Deze afleiding verloopt als voIgt:

Voor de drainstroom in het lineaire gebied en in het

verzadigingsgebied gelden de volgende formules:

Id.LINo REOION = J.1.Cox. ( ~ ). (Vgs - V T

I = J.1. cO
2

x • ( W
L

). ( V
g

s - V
T

) 2
d.SAT.REOION

1
-V

d
). V

d2 s s
(3.5)

( 3 • 6 )

Per definitie blijft de drainstroom in het ZTC punt constant

bij variaties in de temperatuur. De genormaliseerde afgeleide

van de stroom naar de temperatuur moet dus in het

gelijk zijn aan nul.

ZTC punt
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D it I ever t :

[
1 J d I

-1- "CiT = [+J. ~~ +
(V

gs

~ ] ] = 0

- V )
T

(3" 7)

met: {m = 2
1

m =
LIN. GEBIED
SAT. GEBIED

(V
ds

«V - V )
gs T

Omdat V = V (ZTC) geIdt: dVgs/dT = O.
gs gs

Hieruit voIgt voor formule (3.7):

[
1 J d I

-I- '----a-=r-

dVT

[
dT ]= (+J. ~~ - m.-- = 0

(V (ZTC) - V )
gs T

( 3.8)

me:? t: {m = 1
m = 2

LIN. GEBIED
SAT. GEBIED

Voor /-In) geldt formule (3.4): (zie pag. 18 )

/-l(T) = /-l(To) . (~J-3/2

Hieruit voIgt:

d/-l = -3/2. ( J.J~T), )
~

Substitutie van ( 3 .9) in ( 3.8) geeft:

m. [

dVT

]-3/2
dT

= 0
T (V (ZTC) V )-

gs T

(3.4)

(3.9)

(3.10)

met: {: : ~
LIN. GEBIED
SAT. GEBIED

(V «V - V )
gs gs T
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Hieruit voIgt:

V (ZTC) V dVT
= 2/3.m.T'd"Tgs T

{m = 1 LIN. GEEIEDmet:
2 ~AT. GEEIEDm =

<3. l 1 )

Dus voor V (ZTC) in het lineaire gebied engs
verzadigingsgebied geldt respectievelijk:

in het

(
dVT )V <ZTC) ~ VTo(To) - 2/3.To. dT To9 s LIN. REGION

(
dVT )V ( ZTC ) :::::: VTo ( To) - 4 13 • To. d T Togs SAT. REGION

waarin: V (To) = 1.6 VTo
To = 300 K

(3.12)

(3.13)

Uit deze formu]es blijkt dat de absolute waarde

in het verzadigingsgebied grater is dan in

van

het

V (ZTC)
gs

lineaire

gebied. (NB: V ( To) (' 0 en dVT/dT > 0 voor een PMOST;
To

V ( To) > 0 en dVT/dT < 0 voor een NMOST)
To

Substitutie van (3.12) en (3.13) in respectievelljk ( 3 .5) en

( 3.6 ) levert voor de dl-ainstroom in het ZTC punt:

I (ZTC) ...... J.1 <T0) • Co x. ( ~ ). [
-2To . (dVT

)TO]·'.JdSd LIN. REGION
......

3 dT

(3.14)

I (ZTC) Cox
(~). [ -4To . (d'.JT

) TO] Z
...... J.1 (To) .~.d SAT. REGION
......

3 dT

(3.15)
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kantte~eningeneen paar8ij deze formules moeten echter

WO 1- den gemaa k t .

De formules (3.14) en (3.15) zijn nodige, maar niet -voldoende

voorwaarden waaraan de drainstroom maet voldoen. Ze

garanderen niet dat de

werkelijk angevoelig vaor

I
d

, die aldus wordt verkregen,

temperatuurveranderingen is. Indien

I
d

, zoa 1s beschr-even door (3.14) en

temperatuurwisselingen constant moet blijven,

(3.15) ,

moet de

b i j

term

dVT/dT exact pe temperatuurvariaties, die door ,u ( T ) en de

term T warden geintroduceerd compenseren. De functie dVT/dT

ZOu dus zowel in het lineaire gebied als in het

verzadigingsgebied een bepaald

moeten hebben.

verloop in de t em per a t u u 1-

De ideale functies dVT/dT voor het lineaire gebied en
OPTIMAL

het vel-zadigingsgebied warden gevonden door de afgeleide naar

T van (3.14) resp. (3.15) te nemen en die gelijk aan nul te

stel1en. Dit levert:

d 2 VT(T) 1 dVT(T)
LINEAR REGION (3.16)=

~dT
2 dT

d 2 VT(T) -1 dVT <T)
SATURATION REGION (3.17)= """"4T'dT

2 dT

Integratie van (3.16) en (3.17) tussen To en T I evei- t

tenslotte:

(
dVT(T») =

dT OPTIMAL

dVT(To)
dT

LINEAR REGION

<3.18)

(
dVT(T») =-

dT OPTIMAL

d'v'T(T",,)
dT

-1/4( ~o) , SATURATION REGION

(3.19)

In figuur 3.8 op de volgende pagina is het verloop van beide

aptimale functies en het

uitgezet.

werkelijke verloop
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-1,----- -----,

-Z

~.

! -3

~I~~ ">
"

-4

To' Z5'C

Na '4.10'6 c",-J

'" -IZOO!

10'

(dV'l")
(a.): CIT .

_ OP'TI'il\L, Sf"lT. REGION

- 50:-----:50l;:-------;1O:=:0=-----:l~50=-----:Z:':OO."...------:Z,-L5.,,-0----,--1300

TEMPERATURE I'C'

~.~_9.~.~.:..... :? •. ~.:. dVT/dT a 1s funt i evan T voor een NMOST.

(uit [2], pag. 477)

U ziet dat de werke1ijke functie dVT/dT van beide idea1e

functies afwijkt. Hij benadert echter de idea1e functie van

het 1ineaire gebied beter dan die van het verzadigingsgebied.

Het is dus te verwachten dat de ZTC punten in het 1ineaire

gebied "idea1er" z u 11 en zijn dan die in het

verzadigingsgebied.

Om dezelfde reden zu11en de gate-spanningen V (ZTC), zoa1s
gs

die door (3.12) en (3.13) worden voorspeld, beter in

overeenstemming zijn met de experimente1e data in het

1ineaire gebied dan met de data in het verzadigingsgebied.

In figuur 3.9

karakteristieken

op de

met T

vo1gende pagina

als parameter

zijn vier

getekend.

I -V
d gs

De=e

karakteristieken zijn verkregen uit metingen, die zijn

verricht aan een typische NMOST en PMOST,

1ineaire gebied en in het verzadigingsgebied.

werkend in het
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figuur 3.9:.. -- .. ~ _ -. -.. -- Gemeten I -v karakteristieken van een PMOST
d gs

een NMOST met T als parameter.

(uit (2], pag. 496 - 497)

en

U ziet dat in de karakteristieken van beide MOS transistol"en

verzadigingsgebied een duidelijk ZTC

in het lineaire

karakteristiek

Identificeren

het

hetin

in

PMOST

NMOST

de

tepunt

de

van

van

dieinengebied

deInis.

verzadigingsgebied kan echter geen goed gedefinieerd ZTC punt

worden gevonden. Volgens de auteurs van (2] is dit te wi j ten

aan het verloop van V (T), waarvan de helling bij
T

bij 100 K plotseling steiler wordt. Voor meer

hierover wordt u verwezen naar (2J.

de NMOST

informatie

verslagM.b.v SPICE zijn de ZTC punt en van de verder in

gebruikte NMOST en PMOST bepaald. De resultaten

dit

vindt u in

bijlage 3. 20als u in de volgende hoofdstukken zult zien zal

het ZTC punt een belangrijke rol bij het ontwerp van de

nieuwe referentie bron spelen.
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4. REFERENTIE CIRCUIT 1: EEN CMOS STROOH- EN SPANNINGSBRON

BESTAANDE UIT ENKEL MOS TRANSISTOREN.

In dit hoofdstuk wordt een referentie circuit, dat enkel uit

MOS transistoren bestaat besproken. Hierbij komen

achtereenvolgens de achtergrond en het basisprincipe, enige

noodzakelijke modificaties en de m.b.v.

prestaties aan de orde.

SPICE berekende

Veel van de "klassieke" stroombronnen maken gebruik van een

weerstand als stroom definierend element. Het principe is in

figuur 4.1 weergegeven.

RUE i'RANSisioREN IN VER'2AD\61IVG

1'-\3> =. M'A.

~---,"",----I._--+Y

VtH;rfL

! ..~.9.~.~.:' ....~..:..1..~. Het principe van de stroombron met R als stroom

definierend element.

De schakeling werkt als voIgt:

Aangenomen wordt dat de voedingsspanning een dusdanige waarde

heeft dat aIle transistoren in verzadiging zijn. De P-kanaal

stroomspiegel, bestaande uit de identieke transistoren M2 en

M3 zorgt ervoor dat beide takstromen I en I gelijk zijn.
1 2

Verder geldt:

I == I< . (V - V )2
1 1 gS1 To

V
I =

gS1
2 R

( 4 • 1 )

(4.2l
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Het instelpunt moet aan al deze voorwaarden voldoen en

dus in het snijpunt van beide karakteristieken, zoals

in figuur 4.1 is gete~end.

ligt

rechts

De werkelij~e outputstroom wordt door de uitge~oppelde

transistoren M4 en M5 geleverd. Het circuit bestaande uit M1,

M2, M3 en R is de aanstuurschakeling. die M4 en M5 een

stuurspanning opdrukt. De outputstromen zijn linea i r

afhan~elijk van de instelstraom. Er geldt namelijk:

I =
(+-)5

I
N (+-)1

.
INSTEL

I =
(+-)4

I
P (+-)2

.
INSTEL

(4.3)

(4.4)

Aan de toepassing van weerstanden in geintegreerde circuits

zijn echter nadelen verbonden. Geintegreerde weerstanden

nemen in het algemeen veel chipoppervlak in beslag, hebben

veelal een nogal hoge tolerantie of vergen extra

processtappen voor de implementatie.

Deze nadelen vallen weg wanneer een MOST als stroom

defini~rend element wardt gebruikt. Het principe is in figuur

4.2 weergegeven.

--.-....,....------r--r-----~r_v"

~1.::IIll

• I p :~'WSTc

fHl£ ~f\N;'STORfN ItJ VER'2AD'I"'~()

M3= M~

!

~..i.9.~.~.:' ....~....~..:. Het principe van de str-oombron met een MOST als

stroom definierend element.
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Bij dit principe wordt gebruik gemaakt van het body-effect.

Er wo~dt weer aangenomen dat aIle transistoren in verzadiging

zijn. T.g.v. de source-bulk spanning neemt de drempelspanning

van transistor Ml toe. Deze toename wordt door het \- ec h te,"

gedeelte van formule (2.91 op pag. 9 beschreven. De P-kanaal

stroomspiegel zorgt er weer voor dat de beide

en I gelijk zijn. Verder geldt:
2

takstromen I
1

I = K • (V V )2 met: V = V + t:N (4.51
1 1 gS1 Tl T1 To T

I = K . (V - V )2 (4.61
2 2 gsz To

Het instelpunt moet aan al deze voorwaarden voldoen en I i 9 t

dus in het snijpunt van beide karakteristieken, zoals rechts

in figuur 4.2 is getekend. u ziet dat er slechts een

instelpunt mogelijk is indien (W/Llz < (W/L)1.

Het totale circuit moet b i j voorkeur slechts met MOS

transistoren worden gerealiseerd. De spanningsbron in figuur

4.2 moet dus vervangen worden. Deze spanningsbron diende om

transistor Ml een source-bulk spanning te geven. Dit kan ook

worden verwezelijkt door in de source van Ml een als load

geschakelde MOST op te nemen. De totale schakeling

dan als voIgt uit te zien: (zie figuur 4.31

---:---r------r-,-----....,... Ve

komt er

Hi

ALle TRflloJS\SToRe('l ltol "ER'1AOlbIN,

M~=t\~ M5:t\b=M2.

~..i.9.~.~.:. ....~..~.:?.~. He t tot a I e c i r cui t .
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Een nadeel van deze schakeling is dat een startcircuit

nood.:'akelijk is. Uit figuur 4.2 blijkt nameliJk dat er twee

evenwichtspunten mogelijk Z 1 j n, namelijk het

instElpunt Q en de oOI-sprong. Om te verhinderen dat de

schakel ing het verkeerde evenwichtspunt kiest, is een

startcircuit noodzakelijk. <zie oak bijlage 11)

Deze schakeling zou nu een stroom moeten kunnen leveren, die

dealsvoedingsspanningdezowelvanonafhankel i jk" is

temperatuur.

De verwachting is dat het circuit nagenoeg onafhan~elijk van

de voedingsspanning is, omdat het gebruik maakt van de zgn.

"bootstrap bias" techniek. Hierbij wordt de spanning over een

actief element gebruikt am een stroom te creeren deze

stroom wordt weer gebruikt am de oorspronkelijke stroom

het actieve element te sturen.

door

Om het circuit onafhankelijk van de temperatuur te maken

wordt het instelpunt op het ZTC punt van de NMOS transistoren

gelegd. Verder worden oak de andere NMOS transistoren in het

circuit <M5 en M6) in hun ZTC punt afgesteld. Is de

schaveling correct ingesteld, dan kunnen zowel referentie

stroombronnell tegen "aarde" als tegen de voedingsl i jl-'

uitgekoppe:d. Tevens is dan tegen de "aarde" de referentie

spanning V <ZTC) beschikbaar. Wenst men oak
gs N

spanning tegen de voedigslijn, dan dient de

een referelltie

W/L-verhouding

van de P-kanaal transistoren dusdanig te worden gekozen, dat

dezen zich instellen op V <ZTC)gs p

In hoeverre het circuit van f i gUUl- 4.3 aan de genoemde

verwachtingen voldoet, zal nu

worden ondErzocht.

in de va 19~nde hoofdstukken
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Het is qeb] eken dat de schake] i ng, zoals in f~guur 4.4

getekend, fiiet in het gewenste punt kan wOI-den ingeste~d.

T1.~ \<l(V~,-Vf)2

r,. ~ \(1 (V'S,l-Vto):1.

I

-+---~-"'---....I....---7 VGS
V(2TC)N

«OS

--v-o

AlLE TP,~5 ~5-rO t\E/IJ ItJ VffUFIO;6,'I'JG

N3=t'1li M5'=t\6=~2

~~9~~~ .. ~~~.: De oerspronkelijke opzet van het aanstuurci,·cuit.

Het be~ijs hiervan verloopt als voIgt:

Transistol- Ml levert slechts streom indien Iv
gS1

- "jTl I ~ C.

Voor de drempelspanning van Ml geidt formule (2.9) op page 9.

Met 'V' = V
sb gs~

Ievert dit:

V = \) + r· [/12¢F + V I 112¢FI ]Tl To gs~

(4.7)

= V + 6.',)
To T

GeWEllst is: V = V (ZTCI
g5'5 gs N

Ml levert dan aIleen stroom indien:

IV ( 2TC ) - V - 6.V I > 0
gs N To T

(4.8)

Substitutle van (4.7) in (4.8) le\rert:
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Hieruit voIgt:

(4.10)+
- V

To

r[

V <ZTC)
gs N

OngeIijkheid (4.10) levert na substitutie van de nodige

parameters: (T = Tv = 300 K)

1.289 V <: V
To

(= 1.6 V}

Indien transistor M5 echter aan de bovenstaande voorwaarde

moet voldoen, kan deze MOST nooit stroom leveren. Deze

tegenstrijdigheid wordt veroorzaakt door de hoge body-effect

faktor van de NMOS transistoren.(y = 2.2) Dit is weer een
N

gevolg van de hoge substraatdotering van de NMOST. (zie

bijlage 1 en formule (2.11) op pagina 9)

Het circuit, zoals getekend in figuur 4.4, kan dus nooit in

het ZTC punt worden ingesteid. Daarom wordt de volgende

wijziging in de opzet van het aanstuurcircuit voorgesteld:

uitgegaan van een N-substraat,

fabricageproces voorNormaliter wordt bij het ic

waarin voor de

CMOS

NMOS

transistoren P-eilanden worden gediffundeerd. (zie figuur 2.1

op page 2)

Men kan echter ook van een P-substraat uitgaan, waarin voor

de PMOS transistoren N-eilanden worden gediffundeerd. (zie

figuur 4.5 op de volgende pag.) De P-kanaal transistoren

zouden dan de rol van de N-kanaal transistoren in het circuit

van figuur 4.4 kunnen overnemen en omgekeerd de N-kanaal

transistoren de rol van de P-kanaal transistoren.
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.
O)(,IPE

SOURCE GATE

~..~.9.~.~.:: ....l.t..~.~..~ Doorsnede van een PMOST (links) en een NMOST

(rechts) op een P-type wafer.

Het aanstuurcircuit komt er nu als voIgt uit te zien:

(zie figuur 4.6)

PltE "TRANS\STOREN i"", VE~f\D\c;IN6

H'; :: ~ 1..\ M 5 =t16 :; M~

-1.

--1-------.........--~-v GS
'J(2TCJp

GS

~..~.9.~.~.:: ....~..~.~..:. De nieuwe opzet van het aanstuurcircuit.

Omdat de PMOS transistoren een veel lagere ~ody-effect faktor

hebben (r = 0.7) is het gewenste instelpunt nu weI te
p

berei~en. Dit blijkt overduidelijk indien de parameters van

de P-kanaal transistoren in ongelijkheid (4.10) worden

i ngevu 1d. Dit I ever t name I i j k: (T = T'=' = 300 K)

IV I (' 3.653 V
gS5 .
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4.3~~I~~.~~~~r~!~~

~ ?~..~ y?fO"t:i~.I~~~.~.p'~~~~~.~~~.~~.~~~~~~.~.) ~.~.~~ ~.cj..~.

H)eoretisch zouden de beide t.akstromen in het circuit van

figuUl" 4.6 onafhankeliJk van de voedingsspanning moeten zij\"'.

In de praktijk is dit echter niet het geval de

eindige uitgangsweerstand van de transistoren.(zie hst 2.2.3)

De SPICE analyse van het circ~it van figuur 4.6 toont aan dat

deze schakeling behoorlijk gevoelig voor voedingsspannings

variaties is. (zie grafiek 4.1 in bijlc3.ge 4)

Om de effecten van de eindige uitgangsweerstand van de

transistoren duidelijk te maken, wordt een beroep op de

klein-signaal theorie gedaan. De schakeling van figuw- 4.6

kan men opgebouwd denken uit

figuur 4.7)

twee stroomverster~ers. (zie

I
~ ... ~c: X~ ... ~~ p~ :r",+LCL~ 1 Vu..""-
~

r

!- -' - . _ .. _a _._ .. - .. - -- -
t ~lL+ Lv :r~+ l\, ,

I..

I.l. IJ\,L. " Ni. JV~Jr

.. ~
..L

v

v

!.i.~.~.~.:' ....~..~.?~. De schakeling opgebouwd uit 2 stroomversterkers.

Voor een goede stroomversterker geldt dat de ingangsweerstand

relatief klein en de uitgangsweerstand relatief groot is. De

variaties in VB moeten dus door de uitgangsweerstand van

beide stroomversterkers opgevangen worden.
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Om de ingangs- en uitgangsweerstand van de stroomversterkers

te bepalen. wordt van het in figuur 4.8 getekende

klein-signaal model gebruik gemaakt.

~__~_9.~.~_:' ~__:.~__:_ Klein-signaal model voor de MOS

lage frequenties.

Hierin is:

transistor voor

old
oVgs

(4.11>

old
gmb = oVsb =

y
(4.12>

r = (Old )-1=
d~ oVds

(4.13)

Voor het bepalen van de uitgangsweerstand van stroomver-

sterker Nl kan nu gebruik worden gemaakt van het

vervangingsschema, dat in figuur 4.9 op de volgende pagina is

getev.end.
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~..~.~.LJ.LJ.r. ...~..:.~..:. Het klein-sgnaal vervangingsschema voor stroom

versterker Nl.

Voor de uitgangsweerstand geldt:

R "tu 1 ,Nt
= ( ~~ ) i =0 =

L

r
da3

(4.14)

Op stroomversterker PI is het volgende vervangingsschema van

toepassing: (zie figuur 4.10)

~tIli(Vi.- ~~S")

~ ~l'II'1C.I,)L - ""'t')! rDS1

O~,
V'3S'

~tnSVj' rll5, ~f'\'O~'t

: ..~.9~~:'....~..~ ..~.~.~. Het klein-signaal vervangingsschema VOOI- stroom

versterker Pl.

Voor de uitgangsweerstand geldt:

R. =
U 1 t ,PI

r
d"Z

+
(l+g r ).r

m2 d"z ds6

= r + r = 2r (M2 = M6)
ds2 ds6 ds2
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De uitgangsweerstand van beide stroomversterkers is nogal

1aag. 'v'oo \- de i ng a ngswee,- stand van beide

(~eldt:

1
r {

dS1-,-----_.
+"q r

-m1 dsl .

1 +
r
ds~

---,---
+ gm~r ds~ dS1

gr" 1 gm~

1
+

1 + 9 r
m4 dS4 gm4

14.17)

De uitgangsweerstand van stroomversterker Nl kan

ve T- 9 r a a t do 01- cascode N-kanaal stroomspiegel tue te

passen. De schakeling komt el- dan als volgt uit te ZIP-Ii: (::cie

figuur 4.11)

I:'~ii.1~"'Ui. P1. It4+i.1I< Vv..+ U

l' '" }

1- " ~. -' - .-. _. _._._ . ._. -

i 'I... i.1& Id- l ,,' i
ll'tu....~ N~ "V~.l,)t

L
,

~
-L

v

t ~
V

M3 £: H~ =NT:: NO:>
H5=M6 5 H;:l

figuUl- £+.11:. . - .. .. .... . Het gemodificeEl de clrcuit met de cascade

N-~anaal stroomsplegel.
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Voor stroomversterker N2 geldt nu het volgende v~rvangings

schema: ':zie figuur 4.12)

q",&(L)l-~~)

'--------1~~~+__-__(/}U~~

~ '1m~LJ~,

~..~.~.'!.'!.'. ....':...~.~..~. Het klein-slgnaal vervangingsschema voor' stroom

versterker N2.

Na enig rekenwerk voIgt dan voor de ingangs-

u i tgangsweer'stand:

r
d!io8

+
+ 9 r

m8 ds8

r + (I+T)q r r
ds4 8 -me ds8 ds4

(l+g r ).(I+g r )
m8 ds8 m4 ds4

1

gm4

+ (4.18)

R .
U 1 t ,N2 ( ~~ ) i = 0 =

~

r
dS3

+ r
ds7

+ (1+1)g r ,-
7 m7 ds7 ds3

(4.19)

De uitgangsweerstand van stroomversterker N2 is nu een faktor

9 r grater
m7 d ..7

Orrlda t de uitgangsweer~tand van

schakellngstroomversterker PI nag relatief laag is, zal

van figuur 4.11 nog gevoelig voor variaties in

spanning ziJn. Dit wordt door SPICE bevestigd.

4.2 in bljlage 4)

de

de

( z i e

voedings-

grafiek

De uitgangsweerstand van stroomversterker PI kan echter

worden vergroot door er een extra PMOS transistor IM9) in op
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te nemen. De schakeling komt er dan ais voIgt uit te zien:

(zie figuur 4.13)

r l r
+1Ji.' I{.\'i. P~ :r\L+llA,. I Vu.+

l'
,

1. - -_ .. _. ----_. _.- . - .- . -

1 _1:,.,," rX~+L ... ~

+0" tJ~ '"Vi.+-
~ I

I

~
..L

M" z H~ 5 ~, • M~

t1~ ~ !"Ilj • t11 : 1'18

! ..i.\l.~.~.:' ....~..~ ..~.:?.:. Het gemodificeerde circuit met extra PMOST.

Op stroomversterker P2 is nu het volgende vervangingsschema

van toepassing: <zie figuur 4.14)

u· ~~lU~ -ut~)
l

~"F<
~m~ (Ui ,-- \),~) ~ft\1(\),i'~i6) U'A1

~ ~
\liS

!._~.\l.~.~.:'_...~_.~ ..~_~..~_ Het kiein-signaal vervangingsschema voor stroom

versterker P2.
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Na enlg re~enwerk voIgt voor de ingangs- en uitgangswperstand

1 + q r •
- m!i ds!i[

r . ]ds~
+::::

1 +

:::: 3/2. (
gmt

+ (4.20)

R .
ult,P2 = ( ;~ Ji =0 =

l

= r +
ds9

(l+~)g r + 9 r 9 r J.9 m9 ds9 m9 ds9 m2 ds2

r
ds2

+ 9 r
m2 ds2

+ r ]dS6

1 + q r
-m6 ds6

:::: 2g r r
rn9 ds9 ds2

(4.21)

De uitgangsweerstand van stroomversterker P2 is een faktor

9 r groter geworden.
m9 dS9

Omdat de schakeling nu bestaat uit twee stroomversterkers met

zeer hoge uitgangsweerstand, moet het circuit nu ongevoel ig

voor voedingsspanningsvariaties zijn. Dit

bevestigd. (zie grafiek 4.2 in bijlage 4)

wordt door SPICE

Met het toevoegen van twee NMOS transistoren en een PMOS

transistor aan het basiscircuit is de aanstuurschakeling

onafhankelijk van de voedingsspanning geworden. De prijs, die

minimaal

men hiervoor moet

voedingsspanning

betalen,

toeneemt.

is dat

De

de minimaal benodiqde

benodigde

voedingsspanning om de schakeling, zoals gegeven in

4.13 op paglna 39, open te hrijgen bedraagt ca.

:::: 5!thresholdspanning I. Hieruit voIgt dat

2VTN+ 3 IV TP I
een lager e

drempelspanning een lagere voedlngsspanning verelst.
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Alhoewel de aanstuurschakeling nu volledig voedingsspannings-

onafhankelijk is, is dit met de uitgekoppelde transistor-en

als eigenlijke stroombronnen niet het geva 1 • Vanwege de

kanaallengte modulatie hebben de uitgekoppelde transistoren

een elndige uitgangsweerstand en derhalve zal hen

geleverde stroom enigszins gevoelig voor spanningsvariaties

op de uitgang zijn. Dit

grafiek 4.3 in bijlage 4)

wordt door SPICE bevestigd. (:oie

transistoren kan worden uitgegaan vanuitgekoppelde

Voor- het berekenen van de uitgangsweerstand van de

de

volgende klein-signaal vervangingsschema's:

(zie figuur 4.15b en c)

(a)

(b)

(c)

:t:"..i.~.~.~.r: ....~~.~.~ (a): De aanstuurschakeling met uitgekoppelde MOS

transistol-en.

(b): Het klein-signaal vervangingsschema voor de

uitgekoppelde PMOS transistor.

(c): Het klein-signaal vervangingsschema voor de

uitgekoppelde NMOS transistor.
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van de uitgel<oppelde transistoiE'\'O

zijn respectievelijk:

Ru it .Mll = (~~ ) 1 • 1. =0 = r dSll
\1 \2

(4.22)

R _ =
.u 1 t.M10

r
dS10

(4.23)

U ziet dat de uitgangsweerstand van de beide uitgekoppelde

stroomb\-onnen nogal laag is.

Deze uitgangsweerstand kan echter worden vergroot door

transistoren in cascade aan te sluiten. De schakeling komt er

nu als voIgt uit te zien: (zie figuur 4.16)

~__~9_lJlJ_:' ~_:.. _I.~.~. De aanstuurschakel ing met de

transistorer in cascade.

uitgekoppelde MOS
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\/oor het bepalen van de uitgangsweerstand van de

uitgekoppelde stroombronnen kunnen de hieronder gelekende

~ lein-signaal vervangingsschema's worden

figuur 4.17a en b)

geb,-uikt. ( ;:: i e

v·
li,

(a)

Vii l)~

t
~TOii"'l~O rI!ig i

'l"'''9t8
Ud.3 r. ?+'A...."'~ Vel

os".

(b)

~.~.~LlLJ.~ ..~.•.l.? (0): Het klein-signaal vervangi.ngsschema voor de

uitgekoppelde PMOS transistoren in cascade.

(b): Het klein-signaal vervangingsschema voor de

uitgekoppelde NMOS transistoren in cascade.
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van de uitgekoppelde st ,-oomb ro nnen

= r + r + (1 +n ) 9 r r
d s 1 1 ds 13 13 m13 dS13 dsll

= r + r + (l+n )g r r
dS12 dS1C 12 m12 ds12 cislO

(4.24)

(4.25)

u ziet dat de uitgangsweertsnaden van de uitge~oppelde

stroombronnen nu een faktor 9 r groter zijn geworden. Omdat
m ds

de stroombronnen nu een zeer hoge uitgangsweerstand hebben,

moeten ze nu ongevoe 1 i g voor spanningsgsvariaties QP de

uitgang zijn. Dit wordt door SPICE bevestigd.(zie grafiek 4.3

in bijlage 4)

voedingsspanningsonafhankelijk is te maken. In het

Hiermee is nu aangetoond dat de referentie bron volledig

vO 1gende

hoofdstuk zal het temperatuurgedrag van het

onderZQcht.

wo ,-den
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Om de temperatuurafhankelijkheid van de schakeling te bepalen

zijn SPICE analyses bij ve,-schi llende temperaturen op het

basiscircuit, dat hieronder nog eens is getekend. uitgevoerd.

De resultaten van deze analyses

grafiek 4.4 in bijlage 4)

vindt in

V(~Tc..)~
(,5

:r~• 'K., (V'~i.- Vtt') '1

~

-+--~---f~--~-~VbS
I I

~
A\Jl

H~ =M4

----.---r------..........-:---vs

..L

1.1

! ..~.<;l~.~.r. ....~..~.~.~..~. Het bas i esc i rcu it en z i j n stroomi nste 11 i ng.

Uit grafiek 4.4 blijkt dat de stromen dalen bij toenemende

temperatuur. De temperatuurcoefficient wordt hierdoor hoog en

bedraagt:

TC =
I

fl.1

I .fl.T
= 4350 ppm/oC

fl.T = 154 0 C

Voor een referentie bron is dit zeer slecht.

Voor het dalende karakter wordt onder voorbehoud de volgende

verklaring gegeven:

Zoals reeds eerder werd gezegd, wordt het stroombepalend deel

van de schakeling IMI en M2) In het ZTC punt ingesteld.

Transistor M2 bevindt zich dan in zijn 2TC punt, b i j

karakteristieken van namelijk

trnasistor Ml 1S dit

Ml

echter

worden

nief. het geva 1 .

t.g.v.

De

het

body-effect met 6.V verschoven. Omdat 6.V afhankeliJk van de
T T
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temperatuur, zal M1 zelfs geen ZTC punt meer hebben. Iedere

karakteristiek krijgt namelijk een andere offset, zodat ze

elkaar niet meer in een punt (het 2TC punt) zullen snijden.

Voor de stroominstelling van het circuit geldt nu het

volgende plaatje: (zie figuur 4.19)

Mi
H'l

- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,- ------------------ ---------

--t-----,....-=-=~,_....-=-~=-....,..:::.....---------~ VGS
Vto(To): ta.Vd.To)

I

Vl;o (T~: bVI: ("T 4.)

~..~.9.~.~.:. ....~..:..1.~..:. De stroominstell ing van

verschillende temperaturen.

het circuit b i j

Bij T = To ligt het instelpunt van het circuit bij A.

nu de temperatuur tot T1 wordt verhoogd, kunt u in

4.19 zien hoe het instelpunt naar B verschuift en

Wanneer

figuur

dat de

stroom hierbij afneemt. Hiermee is het dalen van de stromen

onder voorbehoud verklaard.



47

,
4.4 Resume en conclusie.

In dit hoofdstuk 1 S een die enkel 'J it

t ,- an 5 i s t 0;- en bestaat beschre ,·en. Hierbl Z Ijn

spaililings- en de temperatuurafhankelijkheid aan de Ci ,- de

ge~umen. Er is aangetoond dat het cirCUIt volh:omen \/oedings-

spanningsonafhankelijk te maken is. Het temperatuurgedrag

b Ii j k tech tel-. voor een refe,-ent i e bl- on zeer s I ec.h t te z i j n .

Pogingen om hierin verbetering in te brengen door het zoel--en

andere instelpunten voor het circuit z i j ,., hElaas

mislukt. De conclusie moet dan ook luiden dat de in dit

hoofdstuk beschreven schakeling niet geschikt is om als

refer-ent i e bron te fungEren.



5. REFERENTIE CIRCUIT 2: EEN CMOS STROOM- EN SPANNINGSBRON

MET EEN EXTERNE WEERSTAND Ru.

In dit hoofdstuk II'Jordt een referentie stroom- en

spanningsbron in CMOS techniek met een uitwendig aan de

geintegreerde schakeling aangebrachte aftrimweerstand

besproken. Hierbij komen achtereenvolgens de achtergrond en

het principe, de m.b.v. SPICE berekende prestaties en de

experimentele resultaten aan de orde.

AIle ontwerpen voor een referentie stroombron in CMOS

techniek zijn tot nu toe gestrand op het feit dat ze aIleen

ofwe I temperatuuronafhankelijk dan weI voedingsspannings-

onafhankelijk kunnen worden gemaakt. Daarom wordt nagegaan of

voor een schakeling, die reeds voedings?panningsonafhankelijk

tevens temperatuuronafhankelijk wordt.

is, niet een instelpunt

circuit

kan worden gevonden, waarbij

Bij

het

het

circuit, dat in het vorige hoofdstuk is besproken, is dit

helaas niet gelukt. In dit hoofdstuk zal een "klassieke"

stroombron met een weerstand als stroom definierend element

in figuur

--I1'---""---"-C.2-T-C~)-N-~V'S,,
i A)

IA
:rD,;:r.,c:t. 1.,");.", ~ (V",_V!)>'

•
I

Ptue "{~NS'STop..EN

1N \/eR.7.AoiG\NG

'T""T-------r-r-----.....,......,..v&

worden onderzocht.

Het principeschema van de stroombron is hieronder

5.1 getekend.

~..~.~.~.~.:' ....:?.:..~ ..:. Het pr inc i peschema van de "k I ass i eke" stroombron.

met Ru als stroom definierend element.
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De werking is als voIgt:

Aangenomen wordt dat de voedingsspanning VB een dusdanige

waarde heeft dat aIle transistoren in verzadiging zijn. De

P-kanaal stroomspiegel, bestaande uit de identieke

transistoren M2 en M3, zorgt ervoor dat voor de takstromen

geldt: I d1 = I
d2

= I
d

. De grootte van deze stroom

enerzijds bepaald door de transistorgrootheden van

wordt

Ml en

ander z i j ds door. de u i twend i 9 aangebr ach te weer stand Ru. er

geldt namelijk:

I d
Cox

( ~ ). (V gSI V ) 2 (5. 1>= ~.~. -
To

V

= gSI (5.2)
Ru

Seide analytische uitdrukkingen kunnen worden uitgezet, zoals

rechts in figuur 5.1 is gedaan. U ziet dat bij een gegeven

W/L-vehouding van transistor Ml de instelling van de

schakeling wordt bepaald door Ru.

De eigenlijke outputstroom moet door uitgekoppelde

transistoren worden geleverd. Het circuit bestaande uit Ml,

M2, M3 en Ru is de stuurschakeling, die de uitgekoppelde

transistoren een stuurspanning opdrukt. De outputstroom is

lineair afhankelijk van de instelstroom. Er geldt namelijk:

I =
N

I =p

(5.1)

(5.2)

Een nadeel van deze schakeling is dat een startcircuit

noodzakelijk is. (zie bijlage 11)
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Dit circuit zou nu in principe in staat moeten zijn een

stroom te leveren, die onafMankelijk is van zowel de

voedingsspanning als van de temperatuur.

De scMakeling is voedingsspanningsonafMankelijk omdat Met

circuit gebruik maakt van de "bootstrap bias" tecMniek. De

spanning over Met actieve element M1 wordt namelijk gebruikt

om een stroom te creeren en deze stroom wordt via de P-kanaal

stroomspiegel en Ru weer gebruikt om de

stroom door Met actieve element te sturen.

oorspronkelijke

Om Met circuit temperatuuronafMankelijk te maken, wordt de

scMakeling in Met ZTC punt ingesteld. Voor de temperatuur-

coefficient van de beide takstromen geldt namelijk:

1=
~

.( 61 dl ) =
6T

1

~
. (61d2

6T ) =
1

-r;; . (61d
6T ) =

1= V gSI
(

6V9Sl) _
• 6T

1
Ru . (6Ru )

6T
(5.3>

Nu is V = V (ZTC> , dus geldt:
gSI gs N

6Vgsl = 0
6T •

weerstand
6Ru

6T = O.

Omdat Ru een uitwendig aan Met ic aangebracMte

een gegeven vaste temperatuur T is geldt tevens:

Voor beide takstromen geldt dus nu:

op

61dl
6T = 6Id2

6T = 6Id
6T = 0

voor aIle waarden van de temperatuur T (binnen bepaalde

grenzen> , daar V = V zicM zodanig instelt als. gS2 gS3
van T dat de stromen door beide transistoren

functie

van de

P-kanaal stroomspiegel constant blijven in de temperatuur.

Uit formule (3.13> op pag. 23 blijkt dat V (ZTC>gs
gewenste bedrijfstemperatuur To een constante is, die

door fysische parameters wordt bepaald. Deze

parameters Mangen af van Met gevolgde tecMnologiscMe

b i j de

geheel

fysiscMe

proces.
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Rechts in figuur 5.1 ligt V (ZTC> dus steeds op de
gs N

stippellijn A - A'. De grootte van I(ZTC> wordt bepaald door

de W/L-verhouding van transistor Ml en Ru. De grootte van de

weerstand Ru = V (ZTC> II(ZTC> dient dus
gs N

overeenstemming te worden gebracht.

daarmee in

Is de schakeling correct ingesteld, dan kunnen zowel

referentie stroombronnen tegen "aarde" als tegen de

voedingslijn worden uitgekoppeld. Tevens is tegen " aar de" de

referentie spanning V = V (ZTC> beschikbaar. Wenst men
gS1 gs N

ook een referentie spanning tegen de voedingslijn, dan dient

de W/L-vehouding van de PMOS transistoren M2 en M3 zodanig te

worden gekozen dat deze transistoren zich

instellen.

in hun ZTC punt

In hoeverre de in figuur 5.1 getekende schakeling aan de

genoemde verwachtingen voldoet

hoofdstukken worden onderzocht.

zal nu in de volgende
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Theoretisch zouden de beide ta~stromen van het basiscircuit

onafhankeliJk van de voedingsspanning moeten zijn. In de

pra~tijk is dit echter niet het geval vanwege de eindige

uitgangsweerstand van de transistoren. (zie hst 2.2.3)

De SPICE analyse van het laat zien dat deze

schakeling nogal gevoelig voor voedingsspanningsvariaties is

en dat de stroom daalt bij toenemende VB. (zie grafiek 5.1 in

bijlage 5)

Het dalende karakter van de stroom is te verklaren m.b.v. de

klein-signaal theorie. Hierbij wordt weer gebruik gemaakt van

het klein-signaal model, dat in figuur 4.9 op pag. 35 is

weergegeven. Op het basiscircuit is nu het volgende

k 1e l'-I-S i 9 r,aa 1 Vel- yang i ngsschema van toepass i ng :

(zie figuur 5.2)

t
~fY\3("13- Vu.)

~l'I\-\O,j.

~

figuur 5.2: Het bdsiscircuit en z i j n klein-signaal

vervangingsschema.
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Voor de inqangs- en uitgangswee~stand geldt respectieveli jl

r + R·.J
ds2

1 + 9 r
m2 ds2

9 r 9 r r Ru
ml ds 1 rn2 ds2 ds3

(1 + 9 r l.(r + r + 9 r r l
rn2 ds2 dS1 ds3 rn3 ds3 ciSl

9 "'1
• R·.J ( 5 . 4 l

R . t =
Ul

ds3

1 + 9 r
rn3 dS3

+ r
dSl

+ r
ds!

(5.5 l

Uit de klein-signaal analyse van het basiscircuit blij~t dat

een van de takken een negatieve impedantie heeft. Dit

reden dat de stroom daalt bij toenemende VB.

is de

Om het circuit voedingsspanningsonafhankelijk te maken,

zu 1 I en de impedanties van beide takken moe ten worden

verhoogd. De impedantie van de rechtertak kan worden verhoogd

en tevens positief worden gemaakt door er een extra NMOST

(M4l in op te nemen. De schakeling komt er nu als

te zien: (zie figuur 5.3 op de volgende paginal

volgt uit
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H2o: 1'13 Hi : M4

~.i9.~.~r: ...:?:.~.:. De gemodificeerde schakel ing met extra NMOST.

Deze scr,a~.eIing kan men weer opgebouwd denken uit twee

stroomversterkers, zoals rechts in figuur 5.3 is getekend.

Omdat de ingangsweerstand van een stroomversterker relatief

laag en de uitgangsweerstand relatief hoog moet zijn, zu II en

de voedingsspanningsvariaties door de uitgangsweerstand van

beide stroomversterkers opgevangen moeten worden.

Vaor het bepalen van de ingangs- en uitgangsweerstand van

stroomve1-sterker NI kan gebruik worden gemaakt van het klein

signaal vervangingsschema van figuur 5.4.

u·L

~ .~.9u.~.r: 5.4: Het klein-signaal vervangingsschema voor stroom

verste,-ker Nl.



No E::nig ,-ekenwe ..-I< voIgt dan voar

wee,-stand:

de inganys- en uitgangs-

r (1 + (1 + T) ) 9 r )
ds 1 4 m4 dS4

1 + (1+r;)g r + 9 r 9 r
4 m4 d s 4 TTl 1 ds 1 m4 de;4

( 5 .6)

= r + R,.... {l +
ds4

:::::- 9 r 9 r R....
ml dsl m4 dS4

( 1+ )) ) 9 r + 9 r 9 r }
4 m4 d S 4 ml dsl m4 ds4

(5.7)

U ziet ddt de uitgangsweerstand van straamversterker Nl

haag is.

zeer

Op straamversterker PI is het valgende klein-signaal

vervanggingsschema van taepassing: Czie figuur 5.5)

~_i.9Y_~.~::;._:_:?:. Het ~.lein-signaal ve,-vangingsschema vaar stroam

versterker Pl.
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Veer de ingangs- en uitgangsweerstand van stroomversterker PI

geldt nu:

(5.8)
+ gmzr dsz

(5.9)

Omdat de uitgangsweerstand van stroomversterker Pl neg

relatief laag is, zal de schakeling van figuur 5.3 neg

gevoelig voor voedingsspanningsvariaties zijn. Dit wordt door

SPICE bevestigd. lzie grafiek 5.2 in bijlage 5)

De uitgangsweerstand van stroomversterker Pl

worden vergroot door een cascode P-kanaal stroomspiegel toe

te passen. De schakeling komt er dan als voIgt uit

(zie figuur 5.6)

te zien:

""~:: M3 5HS':! H&
"11= 1'14

t t, III.

U.+U"'- "...'I."'.. ~u p" IX~ ... ti .. .Y~+

~ ,
... ~I

~. -. - .. - . - . _. -' - . _. - . 1-'-

t ~i +l~ ... 'Iu'tl.,. t
I r ,

(+\J' .L N1- Ai.Vl4.+

+ ~ ~
1.

~..~.9Y.tJ.r ....~..~.?.: De gemedificeel"de schakel ing met cascode P-kanaal

st,-oomsplegel.
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')00'- st'·OOmVel-ster ker P2 geldt nu het volgende

vel' van9 i i 1 9 sse II e ma: (z i e fig u u ,- 5. 7 )

~l'Il5lvi - Ud3 ) ~""lVL- '1~)

l ~
'tm!O~" ~"~~1

~ !

~..i.9lJ.lJr ..~..~7..~. Het klein-signaal vervangingsschema voor stl-oom

verster-ker P2.

Na enig rekenwerk voIgt dan voor de ingangs- en uitgangs-

weerstand van stroomversterker P2:

(

Vt ) __R. =:
In,PZ It v:::o

U

=
r

ds2
+

+ 9 r
mZ ds2

r .(1 + (1+"'I)g r )
ds<5 Z mZ dsz

(1 + 9 r ).(1 + 9 r )
mZ ds 2 m<5 ds<5

gm2
+

1

gm<5

(5.10)

= ( ~~ ) i ::: 0 =:
t

r
ds.3

+ r +
ds5

( 1 +"'1) ) 9 r r
3 m3 ds3 ds~

(5.11)

De uitgangsweerstand van stroomversterker P2 is nu een faktor

9 r grater geworden.
m3 dS3
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Omdat de schakeling nu uit twee stroomversterkers bestaat met

een zeer hoge uitgangsweerstand, moet het circuit nu

ongevoelig voor voedingsspanningsvariaties zijn. Dit wordt

door SPICE bevestigd. <zie grafiek 5.2 in bijlage 5)

Met het toevoegen van drie MOS transistoren aan het

basiscircuit wordt praktisch volledige voedingsspannings

onafhankelijkheid verkregen. De prijs, die men echter moet

betalen, is dat de minimaal benodigde voedingsspanning

toeneemt. De minimaal benodigde voedingsspanning om de

schakeling, zoals gegeven in figuur 5.6 open te krijgen

bedraagt ca. 21VTPI + 2V TN ~ 4 Ithresholdspanning I. Hieruit

voIgt dat een lagere drempelspanning een lagere

voedingsspanning vereist.

Hoewel de aanstuurschakeling nu praktisch volledig voedings

spanningsonafhankelijk is, is dit met de uitgekoppelde

transistoren als eigenlijke stroombronnen niet het geval.

Deze hebben namelijk vanwege de kanaallengte modulatie een

eindige uitgangsweerstand en derhalve zal de door hen

geleverde stroom enigzins gevoelig yoor spanningsvariaties op

de uitgang zijn. Dit wordt door SPICE bevestigd. <zie grafiek

5.3 in bijlage 5)

Voor het berekenen van de uitgangsweerstand van de

uitgekoppelde transistoren kunnen de op de Yolgende pagina in

figuur 5.8b en c getekende klein-signaal vervangingsschema's

worden gebruikt.



c: ~,

•.J "'

(a)

(b)

(c)

figuu, 5.8 (a): Het
........................ --

aanstuurcircuit met uitge~oppelde MOS

t'-ansistoren.

(b): Het klein-signaal vervangingsschema voor de

uitgekoppelde NMOST.

(e): Het hlein-signaal vervangingsschema

uitgekoppelde PMOST.

VOOI de

De uitgangsweerstanden van de uitgekoppelde transistor-en zijn

respectievelijk:

r
d&e

(5. 12)

R .
u1t,P =

(
V'-l )

1u 1 ,1 =0
1.. t 1.. 2

= r
ds7

(5.13 )

U ziet dat de uitgangsweerstand van beide stroombronnen

relat1ef laag is.

Zoals reeds in het vorige hQofdstu~ is gebleken, han de

uitgangsweerstand vaG de uitgehoppelde stroombronnen worden

ve1"groot dool- tI-ansistoren in caslade te schakelen.
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De scr,a~'Eo'11nq kU/Til er dan "ds voIgt uit te zien:

'.:ie figu·...JJ" 5.9)

Het aanstuul-C i rcu it met de uitgekappelde

transistaren in cascade.'

Vaar het bepalen van de uitgangsweerstande n van de

uitgekoppelde straambronnen, kunnen de valgende vel-vangings

schema's worden gebruikt: (zie figuU\- 5.10 en 5.11)

~~(V~.u~)

~ ll~ !+-----I

~ iguur: .. :5.. 10:. He t klein-signaal vervangingsschema voar de

uitgekoppelde NMOS transistoren in cascade.
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klein-signaal vervangingsschema voor de

uitgekoppelde PMOS transistoren in verzadiging.

Voor de uitgangsweerstanden van de uitgekoppelde stroom-

bl-onnen geldt nu respectievelijk:

= r + r + (1+D)9 r r ~
dsB ds9 9 mP ds9 dsB

(5.14)

R. =
ult,P

(5.15)

= r + r + (1 +n ) 9 r r ~
ds7 dSl0 10 ml0 d&10 ds7

u ziet dat de uitgangsweerstanden van de uitgekoppelde

stroombronnen nu een faktor 9 r groter zijn geworden. Omdat
m ds

de stroombronnen nu een zeer hoge uitgangsweerstand hebben,

moeten ze nu ongevoelig voor spanningsvariaties op de uitgang

Zljn. Dit wordt door SPICE bevestigd. (zie grafiek 5.3 in

biJlage 5) Hiermee is nu aangetoond dat de referentie bron

volledig voedingsspanningsonafhankelijk is te maken.
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Als laatste wordt nog opgeme,-kt dat het circuit van figuui-

5.3 op pag. 54 in de literatuur wordt vermeld als een

voorbeeld van de "bootstrap bias" of "self-biasing" techniek.

<zie [8], pag. 246 ev. en zie [9], pag. 732 ev.)

De betreffende auteurs leggen het instelpunt echter bij de

drempelspanning en laten het circuit dus in weak-inversion

werken. De schakeling wordt derhalve door hen het "threshold

referenced cicuit" genoemd.

Het circuit is in die configuratie echter niet temperatuur

onafhankelijk. Voor de takstromen geldt nu namelijk:

V
TN= R

(5.16)

Voor de temperatuurcoefficient geldt nu:

TC 1 . ( 6Idt ) 1 .(6Id2
) =

1 . ( 6Id )= = =Id ~ 6T ~ 6T ~ 6T

1 . ( 6VTN ) 1 . ( ~~ ) (5.17)= - =V 6T "R"TN

laTNI met.{ laTNI = 2.8 mV/K
1 . ( ~~ )= V ~ V 1.6 VTN =TN

Aangenomen dat R een polysilicium weerstand is (TC = + 1500
R

ppm/oC; zie bijlage 1) is de temperatuurcoefficient gelijk

aan 3250 ppm/oC. Indien R een ionen gei:mplanteerde

weerstand (TC = + 400 ppm/oC; zie bijlage 1) of een externe
R

weerstand is, dan is de temperatuurcoefficient resp. gelijk

aan - 2150 ppm/oC en - 1750 ppm/oC. Voor een referentie bron

is dit zeer slecht en het circuit is dus in die configuratie

niet als referentie stroombron te gebruiken.

In het volgende hoofdstuk zal nu het temperatuurgedrag van

het circuit, dat in de in hoofdstuk 5.1 beschreven

configuratie werkt, worden onderzocht.
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De circuits waaraan de bere~enlngen met SPICE zijn uitgevoerd

om de temperatuurafhankelijkheid te bepalen zijn hieronder in

figuur 5.12 getekend.

-----------,,.......,....---r------,.~VB

:x:~~ ~:r1
:t1~

Ru-
t:tp

(a)

(b)

Va
RlA.

~:rNH8

:t~ ~

(C)

~..~.9l.:l~.'. ...:5.~.~2...:. De onderL'ochte circuits.

(a): Het basiscircuit.

(b): Referentie circuit 2.1 •

(c): Referentie circuit 2.2 •
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De resultaten van de Spice simulaties van het basiscircuit

zijn hleronder samengevat in de tabellen 5.1 en 5.2.

tabel 5.1: temp. afhankelijkheid van de takstromen van

het basiscircuit.

zie grafiek Ru .Alt .AIz .AT
It • .AT Iz . .AT

in bijlage 5 [kOJ [ppm/oCJ [ppm/oCJ [oCJ

5.4 240 71 39 130

tabel 5.2: temp. afhankelijkheid van de ref. spanningen

van het basiscircuit.

zie grafiek Ru .AVgSN .AVgsP .AT
VgsN . .AT Vgsp . .AT

in bijlage 5 [kOJ [ppm/oCJ [ppm/oCJ [oCJ

5.5 240 40 48 133

Uit de resultaten van de SPICE simulaties blijkt dat de

takstromen en de referentie spanningen een voor CMOS

uitzonderlijk lage temperatuurafhankelijkheid vertonen.

Hiermee is nu bewezen dat het in hoofdstuk 5.1 beschreven

basisprincipe in de praktijk goed werkt.

In de tabellen 5.3 en 5.4 op de volgende pagina zijn de

resultaten van de SPICE simulaties van

schakeling samengevat.

de verbeterde
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tabel 5.3: temp. afhankelijkheid van de takstromen en van

de referentie stromen van referentie circuit 2.1.

1I11,2,p

zie grafiek Ru
11,2,p.lIT liT 1I1N liTIN.lIT

in b i j 1age 5 (11=12=lp)

[kO] [ppm/DC] [DC] [ppm/DC] [DC]

5.6 250 {37 142 23.5 117
26 100 23 100

5.8 730 { 30 111 - --
27 100 23 100

tabel 5.4: temp. afhankelijkheid van de referentie

spanningen van referentie circuit 2.1.

zie grafiek Ru
lIVgSN

liT
lIVgsP liT

VgsN.lIT Vgsp.lIT
in b i j I age 5 [kO] [ppm/DC] [DC] [ppm/DC] [DC]

5.7 250 { 43 146 32 127
30 100 27 100

5.9 730 { 33.5 115 25.5 110
28 100 19 100

De resultaten van de SPICE simulaties van het verbeterde

referentie circuit laten wederom zien dat de referentie

stromen en spanningen een voor CMOS bijzonder lage

temperatuurafhankelijkheid vertonen. Verder blijkt dat de

temperatuurafhankelijkheid van de referentie stromen en

spanningen onafhankelijk van de grootte van de weerstand Ru

is.

Voor de rest blijken de karakteristieken geen horizontale

rechte lijnen te zijn (ideaal geval), maar een bol verloop te

vertonen. Dit bolle karakter komt waarschijnlijk voort uit

het feit dat het ZTC punt bij een NMOS transistor in

verzadiging geen punt is, maar een gebiedje, waarin de

temperatuurvariaties minimaal zijn.(zie figuur 3.9 op pag.26)
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Bij een PMOS transistor Iijkt het ZTC punt echter duideIijker

gedefinieerd te zijn. Daarom worden er betere resuitaten ver

wacht indien het stroombepalende deel door PMOS transistoren

wordt gevormd. M.a.w. De PMOS transistoren moeten de rol van

de NMOS transistoren overnemen en omgekeerd de NMOS

transistoren de rol van de PMOS transistoren.

Dit is in het circuit van figuur 5.12c gerealiseerd. In de

tabeIIen 5.5 en 5.6 zijn de resuitaten van de SPICE

simulaties van deze schakeling samengevat.

tabel 5.5: temp. afhankeIijkheid van de takstromen en van

de referentie stromen van referentie circuit 2.2.

~IJ..2.N

zie grafiek Ru
IJ..2.N.~T

~T
Alp

~T
Ip.~T

in bijiage 5
(IJ.=I2=IN)

[kOJ [ppm!OCJ [oCJ [ppm!OCJ [oCJ

5.10 235 { 23 127 54 127
19 100 30 100

tabel 5.6: temp. afhankeIijkheid van de referentie

spanningen van referentie circuit 2.2.

zie grafiek Ru
~VgSN AT ~VgsP

~T
VgsN.~T Vgsp.~T

in bijiage 5 [kOJ [ppm!OCJ [oCJ [ppm!OCJ [oCJ

5.11 235 { 31 113 26 125
28 100 18 100

VergeIijking van deze resuitaten met die van referentie

circuit 2.1 Iaat zien dat er weinig verbetering is

opgetreden. Dit doet vermoeden dat er nog andere effecten

een rol spelen.
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De schakeling is m.b.v. breadboard ic's opgebouwd. Hieraan

zijn verscheidene metingen uitgevoerd. De resultaten van deze

metingen zullen in dit hoofdstuk worden besproken.

Als eerste is de invloed van voedingsspanningsvariaties op

twee aanstuurschakelingen gemeten. Vervolgens is de invloed

van spanningsvariaties op de uitgang van zowel de

enkelvoudige als de cascade stroombron bepaald. De resultaten

van deze metingen vindt u weergegeven in grafiek 7.1 en 7.2

in bijlage 7. Deze resultaten blijken in orde-grootte

uitstekend met de SPICE berekeningen overeen te komen.

Om de invloed van de temperatuur op de schakeling te kunnen

meten, werd gebruik gemaakt van een temperatuur beproevings

kast. Deze kast biedt de mogelijkheid om de testschakeling

zowel te verwarmen als af te koelen waarbij, zodra een

bepaalde ingestelde temperatuur wordt bereikt deze zeer

stabiel wordt gehouden.

die op

metingen

transistoren,

geintegreerd,

Als eerste zijn aan diverse

verschillende breadboard ic's zijn

verricht om het ZTC punt te bepalen.

De resultaten van deze metingen vindt u weergegeven in

bijlage 6. Uit de grafieken in deze bijlage blijkt dat er

tussen de transistoren op verschillende ic's onderling nogal

spreiding is.

Vervolgens werd de gehele schakeling in de temperatuur

beproevingskast opgesteld, waarbij echter de weerstand buiten

de kast werd geplaatst. De invloed van de temperatuur op de

door de schakeling geleverde referentie stroom werd nu

gemeten. De resultaten van deze metingen vindt u weergegeven

in de grafieken 7.3 tim 7.5 in bijlage 7.
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8ij deze metingen is gebleken dat men, indien met breadboard

ie's wordt gewerkt, de schakeling zoveel mogelijk moet

opbouwen met transistoren die op hetzelfde ic zijn

gelntegreerd. (in de grafieken aangegeven d.m.v. stippel

lijnen) De spreiding tussen de transistoren op verschillende

ic's zullen anders de prestaties van het circuit aanzienlijk

verslechteren, zoals u bij het vergelijken van de grafieken

7.3 tim 7.5 kunt zien. 8ij integratie van het gehele circuit

zal dit probleem niet optreden omdat dan alle transistoren op

~~n wafer zullen liggen en dus hetzelfde temperatuurgedrag

zullen hebben.

Uit de grafieken 7.3 tim 7.5 blijkt dat de schakeling een

referentie stroom kan leveren, die een voor CMOS buitengewoon

lage temperatuurafhankelijkheid heeft. De gemeten

karakteristieken wijken in zoverre van de resultaten van de

SPICE analyses af, dat ze niet een bol maar een hol verloop

vertonen. Dit kan worden veroorzaakt door randeffecten, die

niet in het SPICE model zijn opgenomen.

5.4 Resum:.

In dit hoofdstuk is een referentie stroom- en spanningsbron

met een uitwendig aan de geYntegreerde schakeling

aangebrachte weerstand besproken.Hierbij zijn de achtergrond

en het principe, de voedingsspanningsafhankelijkheid en de

temperatuurafhankelijkheid aan de orde gekomen. Zowel door

SPICE analyses als door metingen is aangetoond dat het

circuit volkomen voedingsspanningsonafhankelijk is te maken.

Verder blijkt uit de resultaten van de metingen en van de

SPICE analyses dat de uiteindelijke schakeling in staat is

referentie stromen en spanningen te leveren die een voor CMOS

uitzonderlijk lage temperatuurafhankelijkheid vertonen. Een

nadeel van deze schakeling is de extern aangebrachte

weerstand. In het volgende hoofdstuk zal worden onderzocht of

deze niet door een geintegreerde weerstand kan worden

vervangen.
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6. REFERENTIE CIRCUIT 3: EEN CMOS STROOM- EN SPANNINGSBRON.....- __ - .

~~! ~~~ ~.~~~ ~~~.~~~!~~~~ ~~~~~ ~.~~.~..

In dit hoofdstuk wordt een referentie stroom- en

spanningsbron in CMOS techniek met een ionen geYmplanteerde

weerstand besproken. komen achtereenvolgens

principe, de m.b.v.

Hierbij

SPICE berekende prestaties,

het

de

gevoeligheid va~ het circuit voor afwijkingen in het ic

fabricageproces, het ruisgedrag en de experimentele

resultaten aan de orde.

referentie stroom- en spanningsbronnen te realiseren

Als men uitgaat van de in figuur 5.1 48 gegeven

principeschakeling, dan blijkt het

op pag.

mogelijk te zijn

indien

Ru vervangen wordt door een ionen geYmplanteerde weerstand.

Deze weerstand is temperatuurafhankelijk. De temperatuur-

coefficient van een dergelijke weerstand bedraagt ca. 400

ppm/oC, terwijl een vierkantsweerstand tussen 0.5 kO en 2 kO

kan worden gerealiseerd met een relatieve nauwkeurigheid van

5'1.. (zie tabel 3 in bijlage 1) In figuur 6.1 is een schets

gegeven van de te verwachten referentie stroom

daarbij behorende spanning V (T).
gs

1( T) met de

-Vgs

1(To

I mC)

0

T-2

T-l

To

T T.l

l T..

Vg.CZTC)

'~ •.....""\,-,,,(11

!.~.~.~.~.:' ....~..:..~ ..~. Het verwachte verloop van I(T) en Vgs(T).
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Hier voIgt nu een analytische afieiding voor de te verwachten

referentie stroom ais functie van de temperatuur T aan

weerszijden van de bedrijfstemperatuur To:

Aangenomen wordt dat de ionen geimplanteerde weerstand in het

beschouwde temperatuurgebied mag worden voorgesteid door:

R(T) = R(To).[l + a (T - To)]
R

Waaruit voIgt:

dR
lIT = aR·R(To)

(6. 1 )

(6.2)

En de drempelspanning van de N-kanaal

gegeven door:

V <T ) = V (To) + a (T - To)
T T T

waaruit voIgt:

dVT
met < 0= a adT T T

transistoren wordt

(6.3)

(6. '+)

Terwiji de eIektronenbeweeglijkheid wordt gegeven door:

(
T )3/2

~(T) = ~(To). ~

waaruit voIgt:

(6.5)

3
~

(6.6)

Voor de N-kanaal transistor geldt bij benadering de volgende

stroom-spanningsrelatie:

(6.7)
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De stroom l(T) moet in ieder geval onafhankelijk van de

temperatuur zijn bij T = To . Hieruit voIgt dat:

Daar

V (T) = l(T).R(T)
gs

vindt men voor

(6.8)

( 6.9)

6Vgs
6T = ex .R(To).l(To)

R
(6.10)

Formule (6.7) differentieren naar T levert:

---;-;V-..::.
2

-_---;-;V-· [
gs T

dVgs
dT

dVT ]
dT

(6.11>

Gewenst is 61/6T = 0 voor iedere waarde van T, maar in ieder

geval moet gelden: 61/6T = 0 bij T = To.

M.b.v. formule (6.11) wordt dan gevonden:

V (To) - V (To) ~
gs T

4To [ ]3 • ex
R

• 1 ( To) • R ( To) + IexT I (6.12)

Substitutie van (6.9) in (6.12) geeft na herschikking van de

termen:

1 (To) ~

R(To).

Substitutie van (6.12) in (6.7) geeft:

(6.13)

l(To) ~J.l(To).C~)(.(~ J.16~02 [ex
R

.l(TO).R(TO) + lexTI]2

(6.14)
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(6.7) delen door (6.14) levert !(T) als functie van Top:

! (T)

!(To)

3
- 2

~ 9 . GO) ~ [( T )R( To ) [ 1+CI. ( T- To) ) -vT( To) + IaT I (T- TO)]

16To2 T CI•• ! (To) .R(To) + ra:;l

~aarbij aangenomen is dat ~T! I = 0
T=To

(6.15)

Op de volgende pagina zijn enige curves getekend die m.b.v.

de formules (6.13) en (6.15) zijn berekend.Hiervoor ~erden de

volgende aanamen gedaan:

- bedrijfstemperatuur To = 300 K , ~aarbij geldt gi = 0

- drempelspanning VT(To) = 1.6 V met laTI = 2.8 mV/oC

De berekende krommen I(T) = f(T) laten zien dat met de in

figuur 6.2a gegeven principeschakeling uitzonderlijk goede

referentie stroombronnen te realiseren zijn. Verder blijkt

dat de relatieve temperatuurafhankelijkheid van de referentie

stroom onafhankelijk is van de grootte van de ~eerstand Rimpt

(zie figuur 6.2b). Ze is ~el afhankelijk van de temperatuur

coefficient van de ~eerstand. Wanneer men bijvoorbeeld een

polysilicium ~eerstand met een temperatuurcoefficient van

+1500 ppm/oC in de schakeling opneemt, zal de relatieve

temperatuurafhankelijkheid van de referentie stroom toenemen.

(zie figuur 6.2c) Deze toename is ongeveer gelijk aan de

verhouding van de groottes van de referentie stromen bij de

bedrijfstemperatuur To.

temperatuurcoefficient van de ~eerstand

De referentie stromen I(To) blijken bij een hogere

toe te nemen en

omgekeerd evenredig met R(To) te zijn. (zie figuur 6.2d resp.

6.2e) Ook blijkt dat V nagenoeg lineair met de temperatuurgs
toeneemt. (zie figuur 6.2f) Voor nadere informatie over dit

laatste ~ordt u naar (15) verwezen. De mogelijkheid van een

referentie spanning tegen de voedingslijn blijft echter

bestaan. (zie bijlage 13)

In hoeverre het circuit aan deze theoretische ver~achtingen

voldoet, zal in de volgende hoofdstukken worden onderzocht.
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(a.)
BASIC CIRCUIT

15001000

(d)
-----1__ G.1Pfxntc>
750500o

To- 300K analytic

so~ RfTol=lSSk1l_lcalculated curve)
~)=18V

"'" _ -2.8 mvrc /
"0

f7

-"~~
!~ l~)

~ rtl

R(To)Iv

cttt-~
---......- T(Kelvln)To

(C)

(l)J('!') .• analytic
IAJ pAl (calculated curves)

1
~".o 1 I I

~ff\l"c - ~= ISSk1l.-
~~~

~ "'I"f-

'".0 r"3.5
Y I '. \.
7r--I·ppmfC;6.Tal54~-+)\

/ ~ooppm/t---4-.

~I I 1 I I ..........
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I

,,3.0

2)() 300 <tI)()

I
If

R(T)

(f)

200 TO= OK 400 -T(K)

TO=300K; Ol.a400Ppmf'c; Ger - -Z.8mvfc; Vr-1.8V

3.2+---+----1---,14---1-

Vgs(T).----.------.-----,-----.---r--...,
(V)

1'·3

(e)

Calculated curves with:

To= 300K; Vgs1(ZTC)= 2.85 V;

YtN= -Vyp= 1.6V; ~r= -Z.8mV/oC;

V.= 15V.

o~--"----=-:±7"""----J..-~1:-::0:l:0~O--I..-----"

-...:..:..;:..::......-- R (till)

10r-------1~.__-+---+--_+--__+_--j

11=12=1

(fA)

• 20 r------+--+--,

~.~_9.~~.:'__ ..~.~_?
(a): De principeschakeling.

T met R(To) als parameter.

T met 0 als parameter.
R

met R(To) = constant.

van

van

I(To) als functie van 0
R

I(To) als functie van R(To) met 0 als parameter.
R

I(T) als functie( b ) :

( d I :

( e I :

( c ): I ( T) a 1s f u nc tie

(fl: V (TI als functie van T.
1"Ic=.
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De in hoofdstu~ 5 gegeven beschouwingen over de

voedingsspanningsafhankelijkheid van diverse soorten

aantstuurschakelingen en de gevoeligheid van de uitgehoppelde

stroombronnen voor spanningsvariaties op de uitgang alsmede

de betreffende resultaten van de SPICE analyses en de

metingen gelden oak voor het circuit met de i onen

geimplanteerde weerstand. De verbeterde schakeling, zoals

gegeven'in figuur 5.9 op pagina 60 blijft dus van toepassing.

De circuits waaraan de computerberekeningen met SPICE zijn

uitgevoerd am de temperatuurafhankelijkheid te bepalen zijn

hieronder in figuur 6.3 getekend.

--r.....,...----........---va

(a)

--T""'T----.......--r---,.----r--r- Ve

(b)

r.i.~.l.:l.l.:l:. ...~..:.:? (a): Het basiscircuit.

(b): Referentie circuit 3.
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De resultaten van de SPICE simulaties van het basiscircuit

zijn hieronder samengevat in de tabellen 6.1 en 6.2.

tabel 6.1: temp. afhankelijkheid van de takstromen van

het basiscircuit.

zie grafie~ Rimpl
~b ~I2

~T
Ij,.~T 12 .~T

in b i j 1age 8 [kOJ [ppm/oCJ [ppm!OCJ [oCJ

8.1 155 { 75 34 154
19 28 100

tabel 6.2: temp. afhankelijkheid van de ref.

spanning van het basiscircuit.

zie grafiek Rimpt
~VgsP

~T
VgsP.~T

in bijlage 8 [kOJ [ppm/oCJ [oCJ

8.2 155 { 78 154
32 100

Uit deze resultaten van de SPICE simulaties blijkt nu dat de

takstromen en de referentie spanning een voor CMOS

uitzonderlijk lage temperatuurafhankelijkheid vertonen. De in

hoofdstuk 6.1 beschreven theoretische verwachtingen t.a.v.

het basisprincipe zijn nu bevestigd.

In de tabellen 6.3 en 6.4 op de volgende pagina zijn de

resultaten van de SPICE simulaties van

schakeling samengevat.

de verbeterde
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tabel 6.3: temp. afhankelijkheid van de takstromen en van

de referentie stromen van referentie circuit 3.

zie Alt.z.p
grafiek Rlmpl I <To) I <To) It.z.p.AT AT AIN ATin N P <It=Iz=Ip) IN.AT
bijlage

8 [kOJ [J.lAJ [J.lAJ [ppm/oCJ [oCJ [ppm/oCJ [oCJ

8.3 155 20.95 21.21 { 23 143 19 127
20 100 19 100

8.5 450 7.287 7.324 { 29 152 24 143
20.5 100 22 100

ANALYTISCHE RESULTATEN:

{
I <To} = 20.91 J.lAre!

Ri.mpl = 155 kO
Alre!

Ire! .AT = 18 ppm/oC

AT = 100 oC

{
I <To} = 7. 196 J.lAre!

Ri.mpl = 450 kO
AI re!

= 18 ppm/oC
Ire!. AT

AT = 100 °C

tabel 6.4: temp. afhankelijkheid van de ref.

spanning van referentie circuit 3.

zie grafiek Ri.mpl AVgsP AT
VgsP.AT

in bijlage 8 [kOJ [ppm/oCJ [oCJ

8.4 155 {75 154
28 100

8.6 450 { 65 154
20 100

Deze resultaten van de SPICE simulaties laten weer zien dat

de referentie stromen en de referentie spanning van de

1I"''IlII; ~c..,.,.,.,awnnn l""OE?
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tabel 6.5: temp. afhankelijkheid van de ref. spanning

bij de aangenomen afwijkingen in VTP.

AVgspzie grafiek V (To) V AT
TP gsP Vgsp.AT

in bijlage 9 [V] [V] [ppm/oC] [oC]

{
-1.35 -2.247 81 154

9.1 -1.6 -2.496 75 154

-1.95 -2.844 76 154

De resultaten van de SPICE simulaties laten zien dat variatie

van V totaal geen invloed heeft op de referentie stromen.TP
Verder blijkt dat de relatieve temperatuurafhankelijkheid van

de referentie spanning nagenoeg onafhankelijk is van de

waarde van V De referentie spanningTP
offset, die gelijk is aan de afwijking van

nominale waarde.

~.~....§P..:..~.~.~..~.~~.....~.~ ...y.'!.!!..~.

krijgt enkel

V t.o.v.TP

een

zijn

Volgens de door Philips opgegeven specificaties kan de

drempelspanning van de N-kanaal transistoren varieren van 1.1

volt tot 2.1 volt, waarbij de nominale waarde 1.6 volt is. In

de tabellen 6.6 en 6.7 op de volgende pagina zijn de

resultaten van de SPICE simulaties samengevat, waarbij de

genoemde afwijkingen in V werden aangenomen.
TN
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tabel 6.6: temp. afhankelijheid van de ref. stromen bij de

de aangenomen afwijkingen in VTN.

zie
grafiek V (To) -1- -l- AIN Alp

ATin TN N P IN.AT Ip.AT
bijlage

9 [V] [~A] [~A] [ppm/oC] [ppm/oC] [oC]

9.2 1.1 16.49 16.67 134 140 154

en 1.6 20.90 21.16 40 37 154

9.3 2. 1 25.10 25.42 96 82 154

tabel 6.7: temp. afhankelijkheid van de ref. spanning

bij de aangenomen afwijkingen in VTN.

AVgsPzie grafiek V (To) V AT
TN gsP VgSP.AT

in bijlage 9 [V] [V] [ppm/oC] [oC]

{
1.1 -2.390 82 154

9.4 1.6 -2.496 75 154

2. 1 -2.586 166 154

De resultaten van de SPICE simulaties laten zien dat variatie

in V invloed heeft opTN
temperatuurafhankelijkheid

de grootte en op

van de referentie

de relatieve

stromen en

referentie spanning. De aangenomen 32% verandering in

brengt een gemiddelde verandering van ±20% in de grootte

V TN
van

de referentie stromen en ±4% in de grootte van de referentie

spanning teweeg, terwijl de relatieve temperatuurafhankelijk

heid van zowel de referentie stromen als van de referentie

spanning toeneemt.
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Volgens tabel 3 in bijlage 1 heeft de ionen geYmplanteerde

weerstand een tolerantie van 5%. In de tabellen 6.8 en 6.9

zijn de resultaten van de SPICE simulaties samengevat,

waarbij de genoemde tolerantie in

aangenomen.

de weerstand werd

tabel 6.8: temp. afhankelijkheid van de ref. stromen bij de

de aangenomen tolerantie in Rimpl.

zie
grafiek

Rimpl -1- -1- flIN flIp
fiT

in N p IN.flT Ip.flT
bijlage

9 [kOJ [I-JAJ [I-JAJ [ppm/oCJ [ppm/oCJ [oCJ

9.5 147.25 22.40 22.67 90 75 154

en 155 20.90 21.16 i;tO 37 154

9.6 162.75 19.55 19.79 60 69 154

tabel 6.9: temp. afhankelijkheid van de ref. spanning

bij de aangenomen tolerantie in Rimpl.

flVgspzie grafiek Rimpl V fiT
gsP Vgsp.flT

in b i j lage 9 [kOJ [VJ [ppm/oCJ [oCJ

{
147.25 -2.529 110 154

9.7 155 -2.496 75 154

162.75 -2.468 50 154

De resultaten van de SPICE simulaties laten zien dat variatie

in Rimpl invloed heeft op de grootte en de relatieve

temperatuurafhankelijkheid van de referentie stromen en van

de referentie spanning. De aangenomen 5% variatie in Rimpl

brengt een gemiddelde verandering van ±7% in de groottes van

de referentie stromen en slechts ±1% in de grootte van de

referentie spanning teweeg.
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Terwijl de relatieve temperatuurafhankelijkheden van de

referentie stromen toenemen, blijkt de relatieve temperatuur

afhankelijkheid van de referentie spanning af te nemen bij

een afwijking van -5% in Rimpt. Dit wordt veroorzaakt door

het fe it dat de takstromen b i j -5% afwi j king in Rimpt b i j

hogere temperaturen sterker dalen dan bij de nominale Rimpt.

Hierdoor krijgt de referentie spanning een gunstiger verloop.

In de aanstuurschakeling is een P-kanaal stroomspiegel

opgenomen. De transistoren, waaruit de stroomspiegel is

opgebouwd, worden verondersteld identiek te zijn, hetgeen in

de praktijk nooit helemaal het geval zal zijn.

Er wordt nu aangenomen dat er als gevolg van een maskerfout

5% mismatch in de P-kanaal stroomspiegel zit. Dit betekent

dat de W/L-verhoudingen van de PMOS transistoren van de ene

tak 5% afwijken van de W/L-verhoudingen van

transistoren van de andere take

de PMOS

In de tabellen 6.10 en 6.11 zijn de resultaten van de SPICE

simulaties samengevat, waarbij de genoemde afwijkingen in de

P-kanaal stroomspiegel werden aangenomen.

tabel 6.10: temp. afhankelijkheid van de ref. stromen bij

de aangenomen afwijkingen in de P-kanaal stroom

spiegel.

zie
grafiek

mismatch -1- -1- flIN flIp
flT

in N p IN.flT Ip.flT
b i j I age

9 [%] [IoJA] rIoJA] [ppm/DC] [ppm/DC] [DC]

9.8 -5 19.47 20.75 60 69 154
en 9.9

normal 20.90 21.16 40 37 154
case

9.10 +5 22.32 21.52 81 72 154
en 9.11
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tabel 6.11: Temp. afhankelijkheid van de ref. spanning

bij de aangenomen afwijkingen in de P-kanaal

stroomspiegel.

AVgspzie grafiek mismatch V AT
gsP Vgsp.AT

in b i j lage 9
[%] [V] [ppm/oC] [oe]

-5 -2.488 63 154

9.12 normal -2.496 75 154
case

+5 -2.504 88 154

De resultaten van de SPICE simulaties

afwijkingen in de P-kanaal stroomspiegel

laten zien dat de

invloed hebben op

zowel de grootte van de referentie stromen en referentie

spanning als op de relatieve temperatuurafhankelijkheden

ervan. Deze invloed blijkt het grootst te zijn op de

referentie stroom, die door de N-kanaal

geleverd.

transistoren wordt

De 5% mismatch in de P-kanaal stroomspiegel brengt een

gemiddelde verandering van 6.9 % teweeg in de grootte van de

door de N-kanaal transistoren geleverde referentie stroom. De

geleverde
,

verandering in de grootte van de door de P-kanaal

referentie stroom bedraagt gemiddeld slechts 1 .8"•• De

relatieve temperatuurafhankelijkheden van beide referentie

stromen blijken toe te nemen.

De verandering in de grootte van

bedraagt gemiddeld slecht 0.35r.,

de referentie

terwi j 1 de

spanning

relatieve

tempreratuurafhankelijkheid bij -5% mismatch blijkt af te

nemen. Dit wordt weer veroorzaakt door het sterker dalende

karakter van de takstromen bij deze afwijking,

referentie spanning een gunstiger verloop krijgt.

waardoor de

Tot zover het onderzoek van de gevoeligheid van de verbeterde

referentie schakeling voor afwijkingen in het technologische

proces. Uit dit onderzoek is gebleken dat het circuit nogal

ongevoelig is voor afwijkingen in het fabricageproces en dat

de prestaties van de schakeling niet te zeer verslechteren.
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Aan het m.b.v. breadboard ic's opgebouwde·referentie circuit

zijn nag enkele metingen verricht. De resultaten van deze

metingen zullen nu worden besproken.

Om te zien of het in hoofdstuk 6.1 beschreven principe in de

praktijk oak werkelijk werkt, moet het circuit inclusief de

weerstand nu aan temperatuurvariaties worden blootgesteld en

de geleverde referentie stroom bij verschillende temperaturen

worden gemeten. De desbetreffende weerstand moet een lineair

verloop in de temperatuur hebben en een positieve

temperatuurcoefficient, omdat anders het instelpunt naar het

weak-inversion gebied zou verschuiven.

Daarom werd een draadgewonden weerstand in het circuit

opgenomen. Deze weerstand werd aan temperatuurvariaties

blootgesteld en doorgemeten. Het resultaat van deze meting

vindt u in grafiek 10.1 in bijlage 10 weergegeven. De

weerstand bleek over een temperatuurgebied van ongeveer 70°C

lineair met de temperatuur toe te nemen. In dit temperatuur

gebied bedraagt de temperatuurcoefficient 59 ppm/oC.

Vervolgens werd de gehele schakeling inclusief de

draadgewonden weerstand in de temperatuur beproevingskast

geplaast en werd de geleverde referentie stroom bij

verschillende temperaturen gemeten. Het resultaat van deze

meting vindt u weergegeven in grafiek 10.2 in bijlage 10.

U ziet dat de relatieve temperatuurafhankelijkheden van de

beide referentie stromen bijzonder laag zijn. Het holle

karakter van de curves kan worden teruggevoerd op het feit

dat de draadgewonden weerstand bij T < 20°C en T > 50 G C

afwijkt van de rechte lijn, die het ideale lineaire verloop

voorstelt. <zie grafiek 10.1 in bijlage 10)
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6.3.2 Ruis.

Door dhr. dr. i r • Vandamme van de vakgroep EV z i j n

10.3 en 10.4 in

ruismetingen aan het circuit verricht. De resultaten van deze

metingen vindt u weergegeven in de grafieken

bijlage 10.

Grafiek 10.3 laat de spectrale ruisdichtheden van de

referentie stromen zien. Voor de spectrale ruisdichtheid van

een MOS transistor in verzadiging geldt de volgende formule:

(uit [13], page 1050)

= 2
4kTg

m
• 3 +

0..2IsZ

N.f
(6.16)

waarin: a = ruisparameter

= (6.17)

Is = 1-1° • Co x • (V
2LZ gs

V )z
T

(6.18)

N = Co x • (V
q gs

V )
T

(6.19)

Het ruisspectrum van een MOS transistor in saturatie bestaat

dus uit witte ruis, die bij hoge frequenties overheerst, en

l/f ruis, die bij lage frequenties domineert. In grafiek 10.3

kunt u zien dat het spectrum van de door de P-kanaal

transistoren geleverde stroom een dergelijk gedrag

vel-toont, terwi j 1 het spectrum van de door de N-kanaal

transistoren geleverde stroom slecht 1/f ruis lijkt

bevatten. Dit komt omdat de schaal van SIN zodanig is dat

witte ruis component er buiten valt. Na substitutie van

te

de

de

betreffende parameters uit bijlage 1 in het eerste gedeelte

van formule (6.16) wordt voor de spectrale ruisdichtheden van
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de witte ruis componenten name1ijk gevonden:

(T = 293 K)

(T = 293 K)

Verder ziet u dat de P-kanaa1 transistor minder ruis

produceert dan de N-kanaa1 transistor. Dit komt omdat de

P-kanaa1 transistor een vee1 groter opperv1ak bes1aat en

minder stroom voert dan de N-kanaal transistor.

Het is nu ook moge1ijk m.b.v. de curves in grafiek 10.3 om de

signaal-ruis verhouding van de referentie stromen te bepalen.

Voor de signaal-ruis verhouding geldt namelijk:

(+) in dB = 1010g 10 [ f2 T:. f
]

Ir.r JS (f).df
r1 Ir.f

Waarin f2-fl=Af de beschouwde bandbreedte is.

(6.20)

Dit levert voor de frequentieband 10 Hz ~ f ~ 10 kHz:

(~) ~ 85 dB
N IN

en (~) ~ 95 dB
N Ip

Deze hoge signaal-ruis verhoudingen zijn een direct gevolg

van het feit dat de schakeling in strong-inversion werkt en

niet in weak-inversion, waar de lage stroominstellingen

gemakke1ijk door ruis- en/of lekstromen verstoord kunnen

worden.

In grafiek 10.4 is het correlatiespectrum en de coherentie-

factor weergegeven. De coherentiefactor

gedefinieerd:

is als voIgt

z
y =

5 2
INIp (6.21)

U ziet dat de schakeling vanwege het feit dat de referentie

stromen zijn gecorreleerd additionee1 nogal

produceert.

veel ruis
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7. ALGEMENE CONCLUSI ES EN AANBEVELI NGEN.

In de voorgaande hoofdstukken is het ontwerp van een

referentie stroom- en spanningsbron uitgebreid besproken. Het

ontwerp is gebaseerd op de "klassieke" stroombronnen met een

weerstand als stroom definierend element. Het is gebleken dat

met de ontwikkelde schakeling uitzonderlijk goede stroom- en

ook wanneer voor de

geYmplanteerdeionen

spanningsbronnen te realiseren zijn,

extern aangebrachte weerstand een

weerstand wordt toegepast.

De kwaliteit van de ontwikkelde schakeling wordt duidelijk

wanneer u de volgende tabel bekijkt, waarin een vergelijking

wordt gemaakt met de voor zover mij bekend enige reeds

bestaande stroombron in CMOS techniek van prof. Sansen.

(zie [6])

het ontwikkelde referentie de bestaande

circuit met CMOS

externe ionen impl. referentie

weerstand weerstand
stroombron

Irer vr i je keuze vri je keuze 0.774 I-JA

Alrer < 25 ppm/oC < 25 ppm/oC 450 ppm/oC
Irer.AT

(AT=100°C) (AT=100°C) (AT=80°C)

Alrer < 30 ppm/V < 30 ppm/V > 130 ppm/V
Irer.AVs

(AVs=4V) (AVs=4V)

Vrer tegen niet

voedingslijn 2.5 volt 2.5 volt beschikbaar

Vrer tegen niet niet

" aarde" 2.85 volt beschikbaar beschikbaar

AVrer < 30 ppm/oC < 30 ppm/oC
Vrer.AT

(AT=100°C) (AT=100°C)

AVrer < 30 ppm/V < 30 ppm/V
Vrer.AVs

(AVs=4V) (AVs=4V)
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Voordelen van de ontwikkelde referentie schakeling zijn:

1 Het circuit werkt in strong-inversion, waardoor het in

staat is zeer hoge stromen te leveren en waardoor de

signaal-ruis verhouding een hoge waarde krijgt;

2 Het circuit is zeer eenvoudig in te stellen of af te

trimmen met de weerstand;

3 Het circuit is vrij ongevoelig voor afwijkingen in het

fabricageproces;

4 Het aantal beschikbare referentie stroombronnen is in

feite onbeperkt. Men hoeft slechts ~~n aanstuurcircuit op

de chip te integreren waarvan de stroombronnen naar

believen kunnen worden uitgekoppeld, zowel tegen " aarde"

als tegen de voedingslijn;

5 Er is tevens een referentie spanning beschikbaar. Bij het

circuit met de extern aangebrachte weerstand bestaat de

mogelijkheid van een referentie spanning zowel tegen de

voedingslijn als tegen de " aarde". In geval van de ionen

geYmplanteerde weerstand blijft slechts de mogelijkheid

van een referentie spanning tegen de voedingslijn over.

De referentie spanning tegen de "aarde" moet dan via een

kunstgreep worden gerealiseerd; (zie bijlage 13>

6 De relatieve temperatuurafhankelijkheid van de referentie

stromen is onafhankelijk van de grootte van deze stromen.

Nadelen zijn:

1 Het circuit heeft een startschakeling nodig;

( z i e b i j 1age 11>

2 De ionen geYmplanteerde weerstand vergt veelal een extra

fotolitografische en ionen implantatie processtap.
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Afgezien van het laatstgenoemde nadeel voldoet de ontwikkelde

schakeling in aile opzichten aan de in hoofdstuk 3.1

beschreven ontwerpeisen. Er zijn nog pogingen ondernomen om

de weerstand door een transistor of door een eenvoudige

schakeling te vervangen. (zie bijlage 12> Deze pogingen zijn

aile mislukt. Het verdient de aanbeveling het onderzoek naar

een eenvoudige schakeling om de weerstand te vervangen voort

te zetten.
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afstudeeronderzoek behulpzaam zijn geweest willen bedanken.
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de PC heeft gemaakt, dhr. Bakker en dhr. Verhoeven, die op

vlotte wijze aile door mij gevraagde meetinstrumenten

leverden, dhr. prof. dr. ire van Bokhoven, die mij de nodige

aanwijzigingen gaf zodat het onderzoek een afgerond geheel

werd en, last but not least, mijn coach dh~ ire van Kessel,

die me ten aile tijde met raad en daad bijstond en

zich onvermoeibaar voor me heeft ingezet.



89

[1] F.S. Shoucair,

"Design considerations in high temperature analog CMOS

integrated circuits",

IEEE Trans. Components, Hybrids, Manuf. Technol., vol.

CHMT-9, No.3, pp. 242-251, Sep. 1986.

[2] F.S. Shouc~ir, W. Hwang, P. Jain,

"Electrical characteristics of large scale integration

(LSI> MOSFET's at very high temperatures",Parts I S. II,

Microelectron. ReI., vol. 24, pp. 465-485,487-510, 1984.

[3J E.A. Vittoz, O. Neyroud,

"A low-voltage CMOS bandgap reference",

IEEE J. Solid-State Circuits, vol. SC-14, pp. 573-577,

June 1979.

[4J V.P. Tsividis, R.W. Ulmer,

"A CMOS reference voltage source",

IEEE International Solid-State Circuits conference,

pp. 48-49, 1978.

[5] R.A. Blauschild, P.A. Tucci, R.S. Muller, R.G. Meyer,

"A new NMOS temperature-stable voltage reference",

IEEE J. Solid-State Circuits, vol SC-13, pp. 67-73,

Dec. 1978.

[6J W. Sansen, F. Op 't Eynde, M. Steyaert,

"A new CMOS current reference",

ESSCIRC 87, pp.125-128.

[7J H.J. van Kessel,

"A new bipolar reference current source",

IEEE J. Solid-State Circuits, vol. SC-21, pp. 561-567,

Aug. 1986.



90

[8] P.E. Allen, O.R. Holberg,

"CMOS analog circuit design",

Holt, Rhinehart and Winston, New York, 1987.

[9] P.R. Gray, R.G. Meyer,

"Analysis and design of analog

second edition, Wiley, New York,

integrated

1985.

circuits",

1049-1056,

[10] S. Soclof,

"Analog integrated circuits",

Prentice-Hall, 1985.

[11] K. Schumacher,

"Intergrationsgerechter Entwurf analoger

MOS-Scha 1tungen",

Oldenbourg-Verlag, 1987.

[12] G. van Beuningen,

"Aanzet tot het ontwerpen van een referentie stroombron

in CMOS",

Stageverslag Technische Universiteit Eindhoven,

Faculteit der Elektrotechniek, Vakgroep EEB, Feb. 1987.

[13J L.K.J. Vandamme, R.G.M. Penning de Vries,

"Correlation between most lff noise and CCO transfer

inefficiency",

Solid-State Electron., vol. 28, No. 10, pp.

1985.

[14J R. Gregorian, G.C. Temes,

"Analog integrated circuits for signal processing",

Wiley, New York, 1986.

[15] "Circuit arrangement for supplying a drive voltage to a

current circuit",

Ned. octrooiaanvrage No. 8600306, dd. 10-2-1986,

Faculteit der Elektrotechniek, Vakgroep EEB.



91

- Harrison 6112A

digitaal instelbaar voedingsapparaat EEB 5352

- Fluke 8000A

digitale universeelmeter

- Keithley 186

digitale universeelmeter

- Goerz Unigor 4

universeelmeter

(2x) EEB 5540

EEB 5541

EEB 5596

EEB 902

- Delta Elektronika 0050-0.5

voedingsapparaat

- Delta Elektronika 0030-1

voedingsapparaat

- Statham 325-1

temperatuur beproevingskast

- Fluke 2180A RTD

digitale temperatuurmeter

EEB 5390

EEB 5200

EEB 5481

EEB



BIJLAGE 1:

De modelparameters veer SPICE, enige fysische censtantes en

een voorbeeld van een inveerfile veer de SPICE simulaties.
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tabel 1: Modelparameters VOOl MOST-model SPICE.

parameter NMOST PMOST

LEVEL 2.000 2.000
VT +1.600 -1.600
P8 0.750 0.750
CGSO 3.70E-I0 3.70E-10
CGDO 3.70E-10 3.70E-10
CG80 3.95E-10 3.95E-10
RS 20.000 20.000
XQ 0.400 0.400
CJ 8.00E-05 8.00E-05
MJ 0.500 0.500
CJSW 3.30E-10 3.30E-10
MJSW 0.250 0.250
JS 6.20E-06 6.20E-06
TO 1.00E-07 1.00E-07
NSU8 1.74E+16 1.76E+15
XJ 1.00E-06 1.00E-06
LD 1.00E-06 1.00E-06
UO 578.000 214.000
UCRIT 6.50E+04 6.50E+04
UEXP 0.115 0.115
VMAX 5.00E+04 5.00E+04
DELTA 4.000 4.000

Aan de hand van deze gegevens wordt voor de volgende groot-

signaal parameters gevonden: <T = 300 K)

de NMOST: Cox 3.453 10-- -2voor = x [F.cm ]

IrNI = 2.2 [V 1 / 2 ]

I¢yl = 3.624 x 10- 1 [VJ

de PMOST: Cox 3.453 10-- -2voor = x [F.cm J

Irpl = 0.7 [V 1 / 2 ]

/¢yl = 3.030 x 10- 1 [V]
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tabel 2: Fysische constantes.

naam symbool waarde

permittiviteit van £ 8.854 x 10- 16

0

het vacuum -I[F.cm )

elementair ladings- q 1.602 x 10- U )

quantum [C)

constante van Ie 1.3807 x 10- 23

Boltzmann [J.K- 1
)

intrinsieke concentratie n. 1.450 x 10+ 10

L

ladingsdragers Si -3voor [cm )

relatieve diEHektrische

~Clnstantes

voor Si £ 11.7
Si

voor SiO £ 3.9
2 SiO

2

tabel 3: Enkele gegevens over passieve CMOS

componenten. (uit [8), pag. 66)

Component Range of Relalive Temperature Voltage Absolute

Type Values Accuracy Coefficient Coefficient Accuracy

Poly/poly 03-0.4 0.06% 25 ppm/DC -50 ppm/V 20%

capacitor If/ Il'

MOS 0.35-0.5 0.06% 25 ppml"C -20 ppm/V 10%

capacitor fF /Il'

Diffused 10-100 2% (51lm 1500 ppm/DC 200 ppm/V 35%

resistor ohms/sq. width)

Poly 30-200 2% (51lm 1500 ppml"C 100 ppmlV 30%

resistor ohms/sq. width)

Ion impl. 0.5-2k 1% (51lm 400 ppm/DC 800 ppmlV 5%
resistor ohms/sq. widlh)

p-well I-10k 2% 8000 ppm/DC 10k ppm/V 40%

resistor ohms/sq.

pinch 5-20k 10% 10k ppm/DC 20k ppmlV 50%
resislor ohms/sq.
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Vaarbeeld van een SPICE invaerfile.

*CIRCUIT UIT 80EK ALLEN MET CASCADE

*ION-IMPLANT WEERSTAND

STROOM8RONNEN EN

*************************************************************
.MODEL NMOST NMOS<LEVEL=2 VTO=+1.6 PB=0.75 CGSO=370P

+CGDO=370P CG80~395P RSH=20 XQC=0.4 CJ=80U MJ=0.5 CJSW=330P

+MJSW=0.25 JS=6.2U TOX=lE-7 NSU8=1.74E16 XJ=lU LD=lU UO=578

+UCRIT=65E3 UEXP=0.115 VMAX=5E4 DELTA=4)

*************************************************************
.MODEL PMOST PMOS(LEVEL=2 VTO=-1.6 PB=0.75 CGSO=370P

+CGDO=370P CG80=395P RSH=20 XQC=0.4 CJ=80U MJ=0.5 CJSW=330P

+MJSW=0.25 JS=6.2U TOX=lE-7 NSU8=1.76E15 XJ=lU LD=lU UO=214

+UCRIT=65E3 UEXP=0.115 VMAX=5E4 DELTA=4)

*************************************************************
.MODEL ION RES (R=l TC1=4E-4 TC2=0)

*************************************************************
Ml 3 2 0 0 NMOST W=79U L=53U

M2 4 3 2 0 NMOST W=79U L=53U

M3 3 4 6 1 PMOST W=260U L=30U

M4 4 4 5 1 PMOST W=260U L=30U

M5 6 5 1 1 PMOST W=260U L=30U

M6 5 5 1 1 PMOST W=260U L=30U

M7 7 2 0 0 NMOST W=79U L=53U

M8 9 3 7 0 NMOST W=79U L=53U

M9 8 5 1 1 PMOST W=260U L=30U

M10 10 4 8 1 PMOST W=260U L=30U

*************************************************************
RS 2 0 ION 150K

V8 1 0

VN 1 9 DC OV

VP 10 0 DC OV

*************************************************************
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*************************************************************
.DC VB 14V 15V 1V

.TEMP -27 0 27 SO 7S 100 127

• PR I NT DC I ( VN) I ( VP ) I D( M1) I D( M2 )

.PRINT DC V(2) V(S,l)

.OPTIONS NOMOD NOPAGE

*************************************************************
.END

SPICE
. .

(IRCu,T
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BIJLAGE 2:

Afleiding van de formules (3.1) en <3.3).
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V
To

Q
ox

c
ox

Q
B

c
ox

+ 2¢F"
( 2 . 1 )

Uitgaande van de bovenstaande vergelijking, waarin de enige

temperatuurafhankelijke termen ¢ en Q zijn, volgt:. F" B

dVTo
dT

= d ¢F"
2. dT

dQB
dT

(2.2)

Q wordt beschreven door:
B

Q = + 14Nql: I: ·I¢ I
B 0 Sl F"

Hieruit volgt:

voor NWOST
+ voor PWOST (2.3)

dQs
dT = :; 2.1 I: I: .N

o Sl

1 d¢F"
dT

voor NWOST
+ voor PWOST

(2.4)

Substitutie van (2.4) in (2.2) levert:

dVTo
[ 2 -

Q
1 l d¢F"B (2.5)=dT 2¢ .

C dT
F" ox

¢F" wordt beschreven door:

+
(k~ ).In( nN(T»)

+ voor NWOST (2.6)¢ = -
F" - voor PWOST

l
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Hieruit voigt:

d¢F' + k
in(T)

+ kT .[hi+ [-N ]. 6ni. ]= -- . -- =dT q q 2 6T
I. n

i.

¢F kT . (_1 . 6ni. ) voor NWOST (2.7)= -T- + -- 6Tq n. + VOOT PWOST
I.

Voor n geldt:i.

10
16 3'2 ( -Ego ) (2.8)n. (T) - 3.9 x . T' •exp- 2kTI.

Hieruit voigt:

+ T3/2. ( -Ego
2k

)- [ ~~ ]]

). [ ~~ ]]

-Ego
2kT.(

-Ego
2kT

16 [3 1/2 (~ 3.9 x 10 • ~.T .exp
6ni.

6T

=
n.

I.

T 3 / 2 .[+ • T1/ 2 + T-1/2. Ego ]
2k

(2.9)

U i t (2.9) vo 1g t :

kT
q

1
n.

I.

6ni.
6T = k

q .[+- +
Ego
2kT

Ego
2qT

(2.10)



Combinatie van <2.7) en

100

(2.10) en substitutie van het

resultaat in (2.5) levert tenslotte:

dVTo
dT

1= + -T-
Ego

2q

voor NWOST

+ voor PWOST
(2.11>
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~.~.~~-~~-~...!~~ ...!.~~.~.~_ ..~.~:._~?.:_.

Uitgaande van de bovenstaande vergeIijking voIgt:

<2.12)

d~VT

dT [

dVsb + 2 d¢F
dT dT

=y.~

2./12¢F + Vsb I
(2.13)

Uit (2.7) en <2.10) vo 19 t :

d¢F 1 Ego
dT = --T- '¢F + 2qT

- voor NUOST

+ voor PUOST
<2.14)

Substitutie van (2.14) in (2.13) levert tenslotte:

d~VT

dT

¢F Ego
-T-- + 2qT

112¢FI I

] =

-+ ( I¢F I Ego

T 2qT

bovensle lelcen voor NUOST

ondersle lelcen voor PWOST
<2.15)
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BIJLAGE 4:

De resultaten van alle SPICE analyses van referentie

circuit 1.
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BIJLAGE 5:

De resultaten van aile SPICE analyses van referentie

circuit 2.
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BIJLAGE 5:

De gemeten Id-V karakteristieken met T als parameter van ings
verzadiging werkende NMOS en PMOS transistoren die op

verschillende breadboard ic·s zijn gelntegreerd.
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BIJLAGE 7:

De resultaten van aIle metingen die aan referentie circuit 2

werden verricht.
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BIJLAGE 8:

De resultaten van de SPICE analyses van referentie circuit 3

om de temperatuurafhankelijkheid van de geleverde referentie

stromen en referentie spanningen te bepalen.
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BIJLA6E 9:

De resultaten van de SPICE analyses van referentie circuit 3

em de geveeligheid veer af~ijkingen in het ic fabricagepreces

te bepalen.
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1 - } - 1988
door:

datum:

~," :?4T j
1 I .. II ----+~--Ii~ . ", . i j-_. - --l-----T ---~ -._~. 1 : U . .I. I j .. . . ... 11 !1

'"'''' I . I . r.-r i : .. j



A. SpraDkenis

1 - 3 - 1988

r Q~!~_2!!Q_!~_2!!!_!

~ Temp. afhanke1ijkheid Tan de stromen b~ +5%
l
I mismatch in de P-kanaa1 stroomspiege1.

~ door:

~a~um:

j
_l ~~
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BIJLAGE 10:

D~ resultaten van aIle metingen die aan referentie circuit 3

werden verricht.
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IGRAFIEK 10.1 : t--------------
Temp. afhankelijkheid Tan de draadgewoBden

• I
weerstand. .
door: A. Sprankenis

datum: 18 - 3 - 1988
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Bet rui.spectrua ~an de referentie stroaen.

door: dr. ire L.K.J. Vanda.JlUle

datum: 24 - 3 - 1988

BRUTO SPECTRUM KANAAL A £N B

LINKS KANAAL A~R£CHTS KANAAL B

1£-23

CMOS (MEASUREO) . [Aq.]
S:Ito' IW 112.-

1
l.E-21.

1E-2't

JE-'22

4l.C-be

, '-."

.' ''..'....
- - - - - - - - ~- '. - - - - - - - - --

""" -, 5x.," '.... /
",,,}~ 1E-23

......

" '--e....'\. ......, .....

~f
'\.

"1£-26

1£-2~

1£-2'1

------------------- -

10 100
FR£KW£NT I £ (HZ)

lOOO



GRAFIEK 10.4 :--------------
15l

Bet corre1atiespectrum en de coherentie

factor van de referentie stromen.

door: dr. ire L.K.J. Vandamme

datum: 24 - 3 - 1988

COHERENCE EN CORR.SPECTRUM

S If'l [~J CMoS LMcASURE.O)
:tt'l:!'P ttl.

t
~N~P

/
lE-22 1-

J
" ... r

1E-23 lED
• .~... ~ r".. -.

• ".
• _-l· ·...., r- ....

"I• ---..
•
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lE-24 j£-j

VB: 1~J~58V

1120
bO "-

~"~ :Cp :: 3,93}AA1£-25 f '1E Z

'"3D
~~;'0

10 100
FREKWENT IE (HZ)

1000



Hieronder in figuur 11. 1
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is de aanstuurschakeling van

referentie circuit 2 cq. 3 en de stroominstelling getekend.

GE'WEW5T
~(.pu..,.

'\,

(q)

:I1.= K1(VGS,,-Vr)~

I~: VGS1

R

!..~.~.~.~.:. .....~..~ ..~ ..~. (a): De aanstuurschakeling van referentie circuit

2 cq. 3.

(b): De stroominstelling.

Een belangrijk aspect van deze aanstuurschakeling is dat het

circuit twee mogelijke instelpunten heeft. <zie figuur 11.lb)

Het ene instelpunt is het gewenste punt Q en het andere

mogelijke instelpunt ligt in de oorsprong. Theoretisch is het

instelpunt in de oorsprong veelal een onstabiel punt en het

circuit heeft dan de neiging zichzelf uit dit punt te sturen.

In de praktijk echter blijkt het circuit soms toch niet in

staat te zijn om uit het instelpunt in de oorsprong te

komen. Om dit laatste te voorkomen is een startcircuit nodig.
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In figuur 11.2 is een startcircuit aan de aanstuurschakeling

toegevoegd.

STf\~iC'ACU',,,,

T""r...,..--r--__-----,r-I~...,..-----....__r__-VB
I

I
I
I
I
I

I

!..~.9.~~.:' .....~..~..:.~.: De aanstuurschake 1 i ng met het star tc: i rcu it.

Het startcirc:uit bestaat uit een gewone active-load inverter

(M8 en M9) en een transistor

sc:hakelaar fungeert.

(M7) , die als een gestuurde

De werking is globaal als voIgt: (met SPICE geverifieerd)

Veronderstel dat de voedingsspanning wordt ingeschakeld en

dat het instelpunt zic:h nog in de oorsprong bevindt. Er loopt

dus geen stroom en er geldt dan: V = 0 volt en V < V
R I TN

VI is tevens de ingangsspanning van de inverter. ,Voor de

uitgangsspanning van de inverter geldt nu: V = V - V •o B TN

Transistor M7 gaat nu open. (schakelaar open) Dit heeft tot

gevolg dat transistor M4 in de aanstuurschakeling open gaat

In delopenoen er dus een stroom in de rechtertak gaat

linkertak loopt echter vooralsnog geen stroom.

De stroom in de rechtertak zorgt er via de weerstand R voor

dat Ml open gaat, zodat in de linkertak ook een stroom gaat

aanstuurschakelinglopeno De

gewenste instelpunt. Terwijl

begeeft

dit

zich

gebeurt

nu naar

stijgt

het

de
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ingangspanning van de inverter en daardoor

uitgangsspanning, zodat transistor M7 van twee

afgeknepen. (schakelaar open)

daalt

zijden

diens

wordt

Tot zover de werking.

Het startcircuit moet aan twee eisen voldoen, namelijk:

1 De referentie schakeling opstarten. D.w.z. ervoor zorgen

dat de schakeling niet in het ongewenste instelpunt

blijft vastzitten.

2 Geen invloed op de referentie schakeling meer uitoefenen

wanneer het gewenste instelpunt is bereikt. D.w.z.

transistor M7 moet dan volledig zijn afgeknepen omdat M7

anders een stroom gaat leveren die de referentie

schakeling helemaal scheef trekt en de stroominstelling

verstoort.

Aan de eerste eis wordt door het in figuur 11.2 getekende

startcircuit altijd voldaan. Aan de tweede eis kan worden

voldaan door de inverter goed te dimensioneren. De

overdrachtskarakteristiek van de active-load inverter is

bekend. Verder is de ingangsspanning van de inverter bij het

bereiken van het instelpunt bekend. Deze is namelijk:

v = 2V +~V
% %NSTEL T4

De uitgangsspanning van de inverter mag dan maximaal zijn:

v = V + V = 2V + ~V + V + ~V
O.MAX % T7 %NSTEL T4 TN T7

Aan de hand van deze gegevens kan men dan de inverter

dimensioneren.
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BIJLAGE 12:

De pogingen om de weerstand in de aanstuurschakeling van

referentie circuit 2 cq. 3 te vervangen.
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In deze bijlage worden in het kort de pogingen beschreven om

de weerstand in de aanstuurschakeling van referentie circuit

2 cq. 3 door een een eenvoudige transistorschakeling te

vervangen.

Dit levert de ih figuur 12.1 getekende schakeling op:

! ..~.~.~.~.:' .....~.?..~ ..~ ..:. De aanstuurschakel ing met load.

De aanstuurschakeling bestaat nu uit een P-kanaal cascode

stroomspiegel en een N-kanaal Wilson stroomspiegel. Omdat de

stroominstelling nu onbepaald is kan deze schakeling niet

worden gebruikt.
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~~._ ~'::~.:v.~~~~_~~ :v.~~_..~ ~~~~ '::~~ ~~_ ..~~.~ ~.~ ~~~ _.~~~ ~~~~.~c:t

werJct.

Dit levert de in figuur 12.2a getekende schakeling op:

Hi (SAT)
M] lOHI'1S)

I
I
I

I

I Vl»~
VGSl21c:..) tI,SAT

(b)

-~---.........,.-- Ve.

!.~.9.~~:' .....~.~.~.~ (a): De aanstuurschakel ing met de ohmse MOST.

(b): De stroominstelling.

In figuur 12.2b is getekend hoe de stroominstelling tot stand

komt. Voor de gate-source spanning van transistor M7 geldt:

v = V + V = 2V ( ZTC ) + IN >> V (ZTC )gS7 gSl gS4 gs N.SAT T gs N,LIN

61
Voor transistor M7 geldt nu: ~ < o.
Omdat M1 en M7 de stroominstelling bepalen zal de stroom bij

toenemende temperatuur dalen. Het circuit van figuur 12.2a is

dus niet temperatuuronafhankelijk.
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~~ ~~!:".!~~~~.~~ !~~ ~ ~!?!?!:" !~~ !?~~ ~~ ~~ _..~~~ ~~_._._.~_~

~.~~.~_~~.~.~ ...p.~!:".~~.~.~~ ....~~~~.~~~~.~:'..

Dit levert de in figuur 12.3a getekende schakeling op:

"18
(OHMS)

-1r-----.-::::;.,-------·V(j,S
VTo V6SL2TL) .1

(b) ",SlIT

~1:~ ="ISf\"I'+ l:.n.

'XA « :t.SA""

<it)

!"..~.~.~.~.:. .....~.?..:.~ (a): De aanstuurschakel i ng met een ohmse MOST en

een MOST in saturatie parallel geschakeld.

(b): De stroominstelling.

In figuur 12.3b is getekend hoe de stroominstelling tot stand

komt.
61Voor transistor MB geldt nu ook: ~ < O.

Het idee is de temperatuurafhankelijkheid van de schakeling

minimaal te maken door I A zeer klein te maken. De gate-source

spanning en de drain-source spanning van MB zijn echter vrij

hoog. Hierdoor zou de W/L-verhouding van MB zeer klein moeten

zijn. De ondergrens van W is 6 ~m. Om nu een zeer lage stroom

te verkrijgen wordt L e~orbitant groot, hetgeen het genoemde

idee in de praktijk onuitvoerbaar maakt.
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~~ .y.~~!~~~~.~!~._.!~~...~...~!?!?~....!::~~ ...!?~~._.~~ ._.~.~_ ..~.~~.~.~_ ..~~ ...~~~ .._~~
in sat.uratie.

Dit levert de in figuur 12.4a getekende schakeling op:

(a)

- - 1'11

M1

.-'
..--~ y

-t--v.-'f'O-./=::-r:..-:,,;;OC:;"....,~~-V-G-SL..(-2-1-c..-)-N-, S-"T~ 65 j

DC8 (~)

!_~.~_~~~.....~.?.~.~ (a): De aanstuurschakel i ng met de ohmse MOST in

serie met de MOST in saturatie.

(b): De stroominstelling.

In figuur 12.4b is de stroominstelling bij verschillende

temperaturen getekend. De stroominstelling wordt door de

transistoren M1 en M7 bepaald. M1 zit in zijn ZTC punt, maar

bij M7 is dit echter niet het geval. De karakteristieken van

M8 worden immers met V
d

verschoven.
S3

Stel bij T = To ligt het instelpunt van het circuit bij A.

Wanneer nu de temperatuur tot Tl wordt verhoogd, kunt u in

figuur 12.4b zien hoe het instelpunt naar B verschuift en dat

de stroom hierbij afneemt. De schakeling van figuur 12.4a is

dus temperatuurafhankelijk.
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e. Een CMOS circuit om een lineaire weerstand tegen de........................................................................-_ - - ..

.'.~~~~.~.~.'.~ ...~.~ ...~.~~~.~_~~~.~~~ ..._~_~.~.....~.~.~.~.~.....p.~~~..._.~~~::~~~?.

Het circuit is hieronder in figuur 12.5 getekend.

!"..~.9_~.~_:. .....~.~._:_~._:. Een CMOS circuit om een weerstand tegen de

" aar de" te realiseren.

Het circuit werkt als volgt:

De transistoren M2 en M3 werken beiden in saturatie en voeren

gelijke stromen. Hieruit volgt:

(12.1>

Deze vergelijking oplossen voor V levert:
o

V =o

met:

V
D

1 + 0

o =

eN c
+

1 + 0

(W/L)2
(W/L)3

+
1 0

1 + 0
(12.2)

(12.3)
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Transistor MI werkt in het ohmse gebied. Voor de drainstroom

van Ml geldt dus:

I = ~.Cox.(V - V
Dl G TN

1 V ). V
2 D D

(12.4)

Substitutie van (12.2) in (12.4) geeft:

{

V eN 1
I Dl = ~ • Co x • 1 + D ex + 1 + c ex + 1

Indien ot = 1 geldt:

- ex
+ ex

(12.5)

I
D1

= ~.Cox. ( ; Vc - VTN ).V
D

(12.6)

De schakeling gedraagt zich dan als een lineaire weerstand

met als waarde:

R = 1

~ . Co x • ( ~ V c - VTN )

(12.7)

DE temperatuurcoefficient van deze weerstand is:

1 6R
[ d~ (' V - VTN) + ~ ( T ) . (

1 dVc dVTN J]R 6T = - R(T).Cox. dT i - dT ~c 2

- R <T ) • Co x. [ -
3 ~<T) (i V - VTN) + ~ ( T ) • (

1 dVc dVTN J]= - -T- - dT - CiT2 C 2

=

1 dVc
i dT

1 V
2 C

dVTN
CiT

VTN )

(12.8)
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Uit formule (12.8) blijkt dat de temperatuurcoefficient een

term bevat, die omgekeerd evenredig met Tis. Het zal niet

eenvoudig zijn een stuurspanning V te realiseren, die deze
c

term compenseert. De schakeling van figuur 12.5 is dus niet

geschikt om de weerstand

vervangen.

in de referentie schakeling te

In deze bijlage'zijn een vijftal pogingen besproken om de

weerstand in de aanstuurschakeling van referentie circuit 2

cq. 3 door een eenvoudige transistorschakeling te vervangen.

Deze pogingen hebben geen resultaat gehad. Het verdient

echter aangeveling dit onderzoek naar de mogelijkheid om de

weerstand te vervangen voort te zetten.
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BIJLAGE 13:

De kunstgreep om bij referentie circuit 3 een referentie

spanning tegen de "aarde" te realiseren.
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Zowel referentie circuit 2 (met de extern aangebrachte

kunnen een referentie spanning

weerstand) als referentie

geYmplanteerde weerstand)

circuit 3 (met de ionen

tegen de voedingslijn alsmede tegen de "aarde" leveren.

Bij referentie circuit 2 is zowel de referentie spanning

tegen de voedingslijn als tegen de "aarde" direkt bij de

aanstuurschakeling beschikbaar. (zie pag. 51) Bij referentie

circuit 3 kan de aanstuurschakeling slechts de referentie

spanning tegen de voedingslijn rechtstreeks leveren. (indien

de W/L-verhoudingen van de transistoren van de P-kanaal

stroomspiegel zodanig worden gekozen dat deze zich in hun ZTC

punt instellen)

Daar de gate-source spanning van de N-kanaal transistor in

het stroombepalende deel van de schakeling bijna lineair met

T toeneemt (zie figuur 6.2f op pag. 73), is deze spanning

niet meer geschikt om als referentie spanning te fungeren.

Via een kunstgreep is het echter toch mogelijk om een

referentie spanning tegen de "aarde" te verkrijgen. Deze

kunstgreep bestaat uit het aansluiten van een als load

geschakelde NMOST aan de uitgang van een uitgekoppelde

stroombron tegen de voedingslijn. (zie figuur 13.1)

-T"--t"----"I"""""'I'-----__~ Va
+-

tVG5(ZTC)"SIlf

!:.~.9.~~:......~.~.~..~..:. De kunstgreep om een referent ie spanni ng tegen

de "aarde" te real iseren.
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De werking is als voIgt:

De uitgekoppelde stroombron levert een stroom die nagenoeg

onafhankelijk van de temperatuur is en stuurt deze door de

load. De W/L-verhouding van de als load geschakelde

transistor moet nu zodanig zijn gekozen dat deze zich in zijn

ZTC punt instelt. Aldus wordt dan de referentie spanning

tegen de "aarde" V (ZTC) verkregen.
gs N.SAT
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