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SAMENVATTING

In dit afstudeerrapport is een ontverp beschreven van een
operationele versterker met interne fase-comnensatie velke als
NMOS-i.e. kan vorden gerealiseerd. De gelijkspanningsversterking
van de versterker bedraagt ca. 70 dB en de fase verschuiving is
is kleiner dan 1350 voor frequenties lager dan de "unity-gain
band-vidthII (1 MHZ'.).

Tevens is een methode aangegeven om direct uit de gemeten
I-V karakteristieken van llbread-board" NMOST-en ,de parameters
te bepalen welke nodig zijn voor D.C. analyses met behulp van
het simulatie-programma SPICE. Metingen aan een bread-board
schakeling van een deel van de op-amp toonden voor de D.C. in
stelling een goede overeenstemming met de door SPICE berekende
instelling.

De voor een A.C. analyse noodzakelijke NMOS-capaciteiten,
velke aan SPICE aangeboden moeten vorden zijn door metingen aan
"bread-board" componenten bepaald.
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I INtEIDING

De ID10S-technologie wordt veelvuldig toegepast bij het realise
ren van omvangrijke digitale i.c.'s ( LSI en VLSI).Voordelen van
de NMOS-technologie zijn grote pakkingsdichtheid en een eenvou
dig en goedkoop proces.

De ~lMOS-technologie is in het algemeen minder geschikt
voor analoge circuits, wat voornamelijk het gevolg is van het
ontbreken van complementaire elementen. Er zijn echter schake
lingen denkbaar die deels digitaal en deels analoog van karakter
zijn (b.v. A-D en D-A omzetters,Switched-capacitor filters).
Daardoor is er een groeiende belangstelling voor analoge NMOS
schakelingen welke tesamen met digitale schakelingen op een chip
kunnen worden gerealiseerd. Hierbij wordt geeist dat in het pro
ces geen wijzigingen aangebracht moeten worden.

De binnenkort op te starten productie-eenheid voor ~~0S

i.c.s (EFFIC) op de T.H.E. heeft ook in de vakgroep E.E.B. de
ontwikkeling van digitale en analoge NMOS-schakelingen verveel
voudigd. In het kader van het onderzoek aan Switched-capacitor
filters is er behoefte ontstaan aan een NMOS-op-amp. Het ont
wikkelen van een dergelijke schakeling was de opdracht voor dit
afstudeeronderzoek.

Voordat echter een ontwerp"gebakteenllgaat worden moet de
schakeling eerst zo goed mogelijk doorgerekend worden. Hiervoor
staat ons het computer simulatie-programma Spice ter beschikking.
Spice vraagt aan de gebruiker een aantal parameters op te geven
welke het A.C. en D.C. gedrag van een MOST vastleggen.

Bij de aanvang van deze afstudeerperiode bestond op dit
punt veel onzekerheid.Daarom is in eerste instantie een methode
ontwikkeld,waarmee de para~eters die het ~.C. gedrag vastleggen,
direct uit metingen aan bread-board '10ST-en kunnen worden be
paald. Ook de parasitaire MOST capaciteiten die het A.C.gedrag
bepalen zijr.. d'.)or metingen bepaald. In hoofdstuk II wordt deze
methode besproken.

In hoofdstuk III wordt het nieuwe ontwerp van de op-amp be
handeld en worden de m.b.v. Spice verkregen resultaten gegeven.
Bij deze behandeling wordt aandacht besteed aan een verbeterde
fase-compensatie en nieuwe ontwerpen voor de "single-ended con
verter" en de uitgangstrap. Vervolgens worden de metingen,ver
richt aan de middentrap,besproken.De resultaten hiervan tonen
een bevredigende overeenkomst met de m.b.v. Spice uitgevoerde
berekeningen.Foofdstuk rl wordt hieraan gewijd. In hoofdstuk V
worden de specificaties van de op-amp,die m.b.v. Spice berekend
zijn,gegeven.Tn hoofdstuk VI tenslotte worden de conclusies,die
uit dit afstudeeronderzoek af te leiden zijn,besproken.
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Geometrie van de MOST
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fig. 1

Geometrie

De NMOS transistor

In principe is een NMOS
transistor opgebouwd vol
gens nevenstaande schets.
In een licht p-gedoped
substraat (bulk) zijn
twee n+ diffusies aange
bracht die de source
resp. de drain vormen.
Tussen de source en de
drain is het substraat
bedekt met een zeer dun
ne laag Si02 « lOOO~)

waarop de gate-electrode
is aangebracht. De gate
is dus volledig geIso
leerd opgesteld.

Het gate+electrode materiaal is meestal AL of polykristallijn Si.
De afstand tussen de source en drain wordt de lengte L genoemd terwijl
de breedte van de gate-electrode W wordt genoemd.

II

11.1

11.2 ~rincipe Electris~~_~~king

depletion
VTO<O

enhancement
VTO>O

Wordt nu tussen de gate en de source een positieve spanning (Vgs) aange
legd dan worden eerst gaten direct onder het gate-contact verdreven waar
door een verwarmingslaag ontstaat met een negatieve ruimtelading. Wordt
Vgs verder verhoogd dan ontstaat er een inversiekanaal met een beweeglij
ke negatieve lading. De drempelspanning V

T
is de spanning waarbij geldt

dat de ele:ctronendichtheid in het kanaal gelijk geworden is aan de oor
spronkelijke gatenconcentratie van de bulk.

V
T

hangt o.a. af van de contactpotentiaal tussen het materiaal van
de gate en de halfgeleider, de dotering van de bulk, de ingebouwde lading
in het oxide onder de gate en de hoeveelheid extra vangplaatsen in de
grenslaag t.g.v. de ver~chillende structuur van Si en Si0

2
•

VT kan zowel positief als negatief zijn. Is V
T

negat1ef, dan is er
al een inversiekanaal aanwezig als er nog geen spanning tussen de gate en
source aa~gelegd is. Dit type MOST wordt depletion-MOST genoemd. Het type
met een positieve drempelspanning wordt enhancement-MOST genoemd.

Wordt nu·tussen de drain en source een spanning aangelegd, dan kan
door het inversiekanaal een stroom gaan lopen, waarvan de grootte afhangt
van de aangelegde Vgs en Vds spanningen en de diverse procesparameters.

Als nu ook nog een spanning tussen Vsb tussen source en bulk aange
legd wordt'dan verandert de depletielading, hetgeen een· verhogende werking
op de drempelspanning Vm heeft.

De bulk wordt altijd op de laagste potentiaal in de schakeling aange
sloten.

In dit verslag worden de in fig. 2 gege
yen symbolen voor de twee mogelijke typen
NMOST-en gebruikt. De bulkaansluiting is voor
de overzichtelijkheid van de schakelingen niet
weergegeven en wordt geaard. (= laagste poten
tiaal)

Voor een meer ltwanti tatieve beschrijving van fig. 2
het D.C. gedrag van een MOST wordt naar
lit [1] en [8] verwezen.

MOST symbolen

2



D.C. gedrag van de tU40S transistor

11.3.1 De kwadratische vergelijkingen

am het D.C. gedrag van een MOST te kunnen berekenen moeten een aan
tal oarameters van deze MOST bekend zijn voordat met de for~ules gewerkt
kan worden.

Voor eenvoudige berekeningen maken we gebruik van de volgende bena
deringsformules van Schichman en Hodges [2J.

Voor het verzadigingsgebied geldt:

,~ 2 \ 0
Id = k.t (Vgs - VT) (1 +A ·Vds) (2.1)

Voor het lineaire gebied is afgeleid:

Id = k'I (2(Vgs - VT)Vds - Vds
2

)

waarin VT = VTO + 6 (V Vsb + Q' - 'fi,
(2.2)

(2.3)

K
Cy

(2.4)

Een MOST werkt in verzadiging als voldaan is aan:

Vgs,> V
T

Vds.>Vgs - V;;..-- T

(2.5)

Een ~lOST werkt in het lineaire gebied als geldt:

(2.6)

lineair Iller VgS4

.-------- VgS 3

J-------- VgS2

/~-------- VgS1

Vgs;:;. V
T

Vds<Vgs - VT

In het Id-Vds verloop bij verschillende toe
nernende Vgs1 4 kunnen de twee werkgebie
den aangegeven' worden , zie fig. 3.

-Vds

fig. 3 Id-Vds karakteristieken

In de formules (2.1), (2.2) en (2.3) moeten de volgende parameters nader
bepaald worden:
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V
TO

drempelspanning bij Vsb = 0

K steilheid
\ 0A kanaallengte modulatie t.g.v. Vds

a drempelspanningsvariatie t.g.v. Vsb

$ contactpotentiaal

II.3.2 Parameter bepaling m.b.v. kwadratische vgl.

5,05 V
4,62 V

volgt:
- Vgs =
- Vgs =

Uit de Id-Vgs bij verschillende Vsb resp.
Id-Vds bij verschillende Vgs karakteristieken

kunnen deze parameters in een eerste benadering rond een instelpunt be
paald worden. Deze procedure verloopt als volgt:

Eerst worden de statische Id-Vgs en Id-Vds karakteristieken van
een als bread-board component uitgevoerde MOST bepaald. Dit is
voor alle beschikbare W/L verhoudingen uitgevoerd. In bijlagen 1
en 2 zijn deze karakteristieken voor een 12/12 E gegeven.
(12/12 E: een enhancement MOST met de afmetingen W = 12 ~m en
L = 12 ~m of W/L = 12/12).
Met b.v. deze karakteristieken worden nu vier van de vijf parame

ters bepaald, door de gemeten curve rond het instelpunt te benaderen
met de kwadratische vergelijking (2.1), dus als de MOST in verzadiging
is. (Vds = 10 V, dus aan voorwaarde (2.5) is voldaan). Nemen we b.v. de
instelling rond Id = 20 ~A bij Vsb = 10V van een 12/12 E.

Eerst bepalen we V
T

m.b.v. form (2.1). Hierbij gaan we als volgt te
werk:

Uit de karakteristieken
Id = 25~A Vsb = 10V
Id = 15~A Vsb = 10V

Deze waarden

'.1
= K.L · (5,05

= K.r .(4,62

25.10-6

15.10-6

-
ingevuld.in formule (2.1) levert:

2 \0
- V

T
) (1 + A Vds)

2 \0
- VT) (1 + A Vds)

(V
T

blijft volgens form. (2.3) constant als Vsb niet verandert)

Door deling van deze vergelijkingen wordt V
T

bepaald:

V
T

= 3,142 [V]

Vervolgens wordt ~ bepaald m.b.v. form. (2.1) en (2.3) •.
Op de lijn I = 20~A bepalen we Vgs bij twee verschillende 'Isb rond
Vsb 10V. Dit levert:

Door deling van deze vergelijkingen vinden we voor D:
t = 5,14

13,65 -

4,5

7,65
= 0,689 [VV]
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Voor VTO volgt nu met V
T

= 3,142:

VTO = 1,449 [V]

De bepaling van AO geschiedt m.b.v. form. (2.1) en bijlage (2).
Uit form. (2.1) volgt namelijk dat

Deze
eerd
V

EA

Id = 0 als Vds = - !
",0

spanning is gedefini
als de Early-spanning
(zie fig. 4)

/"
/".--,/ .- ~i.-------,/.- - - Jj

/~::::::::.

o

fig.4 Definitie Earlyspanning

Dit houdt dus in dat de raaklijnen aan de Id-Vds krommen (in het ver
zadigingsgebied) elkaar snijden in het punt Vds = -VEA '

In dit voorbeelp van de 12/12 E levert dat voor AO de volgende gemiddel
de waarde op:

o -3 -1
~ = 9,726 • 10 [V ]

Met deze AO waarde volgt tenslotte voor K m.b.v. form. (2.1):

25.10-6 . 2
K = = 6,259 [~A/V ]

(1 + 9,726.10-2 )(5,05 - 3,142)2

Opm. Voor ~ is in bovenstaande parameter-bepaling de in de litera
tuur veel gebruikte waarde ~ = 0,65 LV] gebruikt, aangezien
de bepaling van ~ uit de grafieken een te grote spreiding in
de gevonden waarden vertoonde.

De gevonden parameters zijn dan:

K = 6,259 [~A/V2]

VTO = 1,449 [V]

0 0,689 [W]

'A0 -3 ["1-1 ]= 9,726.10

~ = 0,65 [V]

en z1Jn geldig in het kwadratische model voor een 12/12 E met een Vsb 10V
en een stroominstelling rond 20 ~A.

Hoe goed zijn nu deze parameters bij anPere instellingen van de
12/12 E ?

Een indruk hiervan krijgen we als we bijlage 3 bekijken. Hierop is
weergegeven:
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- Orie Id-Vgs krommen bij verschillende Vsb zoals ze aan de bread
board component zijn gemeten.

- Orie Id-Vgs krommen bij dezelfde Vsb spanningen als tijdens de me
ting. maar nuberekend met de bepaalde parameters en de kwadrati
sche formules.

Zoals te zien is, is ce benadering rond 20~A met een 10V zwaai van Vsb
goed te noemen.
Bij grotere stromen is de afwijking groter maar komt niet boven 8% voor
het weergegeven gebied.

~et deze volgens bovengenoemde methode bepaalde parameters is het ge
drag van een MOST dus redelijk te beschrijven. mits er niet teveel afgewe
ken wordt van de instelling waarvoor deze parameters zijn bepaald.

Het "met de hand" doorrekenen van complexe schakelingen met de kwadra
tische formules is echter een zeer tijdrovende bezigheid. Iedere verande
ring van welke instelling dan ook levert een enorme hoeveelheid rekenwerk
Ope Oeze methode wordt dan ook aileen gebruikt voor een eerste opzet van
een schakeling. Voor de verdere syntheseen eennauwkeurige analyse van de
schakeling wordt gebruik gemaakt van het sirnulatie-programma Spice 2.0.9
dat op de Burroughs ge!mplementeerd is. Hoe dit in zln werk gaat, wordt
uitgebreid in de handleiding beschreven [3],[4].

Het MOST-model waarmee Spice rekent, en de parameters die aan Spice
opgegeven worden. worden in de volgende paragraaf behandeld.

11.3.3 Het Spice-model en de Spice-parameters

Het MOST-model dat Spice 2.0.9 gebruikt is afgeleid van net Frohman
Grove model [5] met de toevoeging van subthreshold [6] en short-channel [7]
effecten.

De formules voor het verzadigingsgebied zijn de volgende:

Id

Beta

KP

= Beta * (F1 - 2 * Gammad * F2/3)

= KP*(Ueff/Uo) * (LO/Leff) * W/LO

= UO * Cox

Ueff = UO * (Vbp/(Vgst-UTRA * Vds) ** UEXP
for vgs-VTO-UTRA * Vds>Vbp otherwise Ueff = UO

F1 (Vgs-Vbi-VDSAT/2) * VDSAT

F2 = (PHIs + VDSAT - Vbs) ** (3/2) - (PHIs - Vbs) ** (3/2)

Gammad Gamma * (1 - G1)

G1 i:. * (sqrt (1 + 2 * W/Xj) - l)/LO,-,,
\l = Xd * sqrt (PHIs Vbs)

-Leff

La

= La * (1 - Lambda * Vds)

= Lmasker - 2*Xj*Ld

6



VDSAT = Vgs - Vbi + 0.5 '* Gammad '*'* 2 '* V1

V1 = 1 - sqrt ( 1 + 4 '* (Vgs - Vfb - Vbs)/Gammad '*'* 2 )

Xd = sqrt (2 '* EPSSIL/q '* NSUB)

PHIs 2 '* PHIf

Vfb = PHIr.ls - Qss/Cox

Cox = EPSox/Tox

Vbi = Vfb + PHIs

q = eler.lentaire lading

~"'= = constante v. Boltzmann

T = absolute temperatuur

(2.7)

De set parameters die voor de berekening van het D.C. gedrag in
verzadiging opgegeven kan worden luidt:

default

VTO

Gamma

PHI

Lambda

RD

RS

NSUB

NSS

NFS

Xj

Ld

UO

UCRIT

UEXP

UTRA

Tox

JS

Zero-bias threshold voltage

Intrinsic transconductance parameter

Bulk threshold parameter

Surface potential at strong inversion

Channel-length modulation parameter

Drain ohmic resistance

Source ohmic resistance

Effective substate doping

Effective surface state density

Effective fast surface sate density

i.tetalurgical junction depth

Latural diffusion coefficient

Surface mobility

Critical field for mobility degradation

Critical field exponent (mobility)

Transverse field coefficient (mobility)

Oxide thickness

Bulk junction reverse saturation current
per cm2 of junction area

tabel 1

o V

10 IJ.A/V
2

oW
0,6 V

a v-1

on
Oil.

A -3cm

A -2cm

A
-2cm

a cm

0,3
2

700 cm /VS

1.10
4

V/cm

a
a

oc
-51.10 em als NSUB

gespeeificeerd is

1.10-8 A/cm2

7



10 -3 )(NSUB > 1,45.10 [cm ] ,dan rekent Spice
De parameters Cox, PHI, Gamma, VTO ' Uo en KP

Als NSUB wordt opgegeven
in de lproces-orH§nted" mode.
worden dan berekend.

Wordt NSUB niet opgegeven, dan rekent Spice met de opgegeven parameter
waarden of in het geval een parameter niet wordt gespecificeerd, met de de
fault waarden (zie tabel 1). Wij gebruiken de laatste mogelijkheid. NSUB
wordt dus niet gespecificeerd omdat deze van de beschikbare bread-board
componenten niet bekend is.

De te specificeren parameters moeten nu zodanig bepaald worden dat de
gemeten curven zo goed mogelijk benaderd worden.

In het voorafgaande hebben we gezien dat de parameters die volgden uit
de kwadratische benadering van de Id-Vgs krommen, een bevredigende voorspel
ling gaven van het gedrag van de bread-board componenten met de kwadratische
formblle.

We kunnen dus eerst nagaan, hoe goed deze parameters voldoen, als we
ze aan de veel nauwkeuriger gemodelleerde Spice formules aanbieden.

De resultaten hiervan zijn te zien op ~ijlage 4.
Hierop is weer weergegeven:

de drie Id-Vgs krommen
- de drie bijbehorende Id-Vgs krommen die Spice berekent met de kwadra-

tische parameters.
Zoals hieruit volgt is de benadering slecht. Afwijkingen tot 18% in Id komen
voor. De op deze manier bepaalde parameters zijn dan ook ongeschikt om de
D.C. instelling van een schake ling m.b.v. Spice te berekenen.

Er moet dus een andere methode gevonden worden voor de parameter bepa
ling aan de hand van de gemeten karakteristieken.

De tot nu toe in de vakgroep gebruikte parameters (zie lit. [9] en
lit. [10]) geven bij de berekeningen dezelfde grote afwijkingen te zien
t.o.v. de metingen aan deze bread~board componenten zodat ook zij niet
bruikbaar zijn voor een voldoende nauwkeurige voorspelling va~ de D.C. in
stelling van een gegeven schakeling.

Een methode die tot beter resultaten leidt zal in de volgende paragraaf
worden beschreven.

II.3.4 Curve-fitting m.b.v. het algoritme van Marquardt
Beschrijving van het algoritme van !1arquardt

Op de Burroughs 7700 zijn een aantal algoritmen beschikbaar voor het
oplossen van minimalisatieproblemen van de vorm:

m
min L [(Y t - mt(x))/ <T't]2 I xER

n
(2.8)

t=l

waarin Y
t

: gemeten waarde van een grootheid

mt(x): theoretische waarde van de zelfde grootheid
afhankelyk van de parameter-vector x

ert:gewichtsfactor voor de t-de waarneming

x :parameter-vector

8



Deze algoritmen z~Jn beschreven in lit. [11], en z1Jn bij uitstek ge
schikt voor het probleem waarvoor we ons hier geplaatst zien.

Gezien de complexiteit van de Spice-formules is gekozen voor het al
goritme van Marquardt, dat voor minder goed geconditioneerde problemen
het slechte convergentiegedrag, dat dergelijke problemen met zich meebren
gen, verbetert.

Een bijkomend voordeel is, dat bij dit algoritme niet de partiele af
geleide van mt(x) naar elke te berekenen parameter hoeft te worden uitge
rekend en ingevoerd in het programma, hetgeen een enorme rekentijd bespa
ring oplevert.

Wat we aan het programma moeten aanbieden zijn:
- de meetpunten
- de benaderingsformule voor de gemeten grootheid
- een grove afschatting van de te berekenen parameters

11.3.5 Vereenvoudiging van de Spice-formules

In het ideale geval zou de Spice-formule (vgl. 2.7) in de procedure
Marquardt ingevoerd worden en tesamen met de gemeten curve de gewenste
parameters opleveren. De formule is echter dusdanig complex, dat zelfs het
algoritme van Marquardt geen oplossing geeft. We zullen dus de formule zo
ver moeten vereenvoudigen dat het programma weI een oplossing geeft en dat
de curve-fitting toch binnen bepaalde grenzen tot stand komt.

De volgende benaderingen bleken voldoende te zijn:
- stel t d = t = C (geen twee-dimensionaal body-effect)
- stel ~eff = ~o = C (geen beweeglijkheidsvariatie)

Deze twee benaderingen werden tot nu toe ook in de vakgroep bij de Spice
berekeningen toegepast.
De set formules kan dan na enig rekenwerk vereenvoudigd worden tot (zie
bijlage 6.1, 6.2,6.3):

KP.W [( Vgs- F3 - VDSAT/2).VDSAT - 2.F2.t/3]
(L -2Xj .Ld )(1 -X.Vds)

F2 = ¢ + VDSAT _ Vbs)1,5 _ ( ¢ _ Vbs)1,5

VDSAT = Vgs - F3 + ~.Vl.02

405
V1 = 1 - [1 + --2(Vgs + ¢ - F3 - Vbs)] ,

~
F3 VTO -OV'$

Met deze vereenvoudigde Spice-vergelijkingen wordt met Marquardt weI
een set parameters gevonden.

Deze set parameters had echter geen enkele fysische betekenis. Marquardt
gaf b.v. voor een enhancement MOST een negatteve V

TO
hetgeen natuurlijk uit

gesloten is. Berekeningen met deze parameters gaven weI de gemeten curve te
rug, maar met eenandere Vsb vertoonde de berekende drainstromen weer een
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groot verschil met de gemeten stromen.
Een verklaring hiervoor is de volgende:

Er zijn een aantal sets parameters te vinden, waarvoor het mini
malisatieprogramma een lokaal minimum vindt.

Welk minimum .bereikt wordt hangt mede sterk af van de startwaarden
van de parameters die aan het programma opgegeven worden. Het programma
houdt er uiteraard geen rekening mee of de gevonden parameter-waarden al
dan niet overeenstemmen met de fysische verwachting. Andere start-waarden
leverden dan ook vaak andere uitkomsten. Het is duidelijk dat het program
ma in deze vorm niet voldoet.

\'Je moeten 1.1arquardt zodanig gebruiken, dat juist die set parameters
gekozen wordt, die de gewenste curve-fitting bij verschillende Vsb's op
levert.

Dat is in het uiteindelijke programma dan ook gedaan: Aan het pro
gramma worden drie gemeten curven (Id-Vgs) aangeboden die tesamen verge
leken worden met de drie maal ingevoerde vereenvoudigde Spice-formules.
De optredende fouten worden nu simulta~~ door Marquardt geminimaliseerd.
Deze aanpak leverde weI fysisch aanvaardbare parameters op, zodat aange
nomen mag worden dat door de gevonden set parameters de werkelijke set
parameters zo goed mogelijk benaderd wordt.

Hoe e.e.a. in zijn werk gaat wordt duidelijk gemaakt m.b.v. bijlage
7.1, 8.1 en 8.2.

- bijlage 7.1 geeft de complete listing v.h. programma
bijlage 8.1 en 8.2 geven de programma input (de 3 gemeten Id-Vgs
curven) en de progra~ma output.

De berekende parameters luiden voor de 12/12 E

V
TO = 1,297 [V]

KP = 10,46 [IJ.A/V
2

]

d = 0,74 [VV'J

X = 9,7.10-3 [V-1 ]

Hoe goed met deze parameters de gemeten curven benaderd worden is te
zien op bijlage 5. De afwijking is maximaal 6,5% in een gebied 10IJ.A~Id~80 IJ.A
en 5V~ Vsb ~ 15V.

Met deze set parameters kan nu dus met Spice een voldoende nauwkeurige
voorspelling van het D.C. gedrag van een schakeling met deze bread-board
componenten gedaan worden. Enkele opmerkingen bij deze methode:

- ~kan m.b.v. de Id-Vgs karakteristieken niet gevonden worden, aange
zien Vds tijdens de metingen constant gehouden is, zodat Marquardt
geen Vds-afhankelijke parameter kan bepalen. De eerder gevonden gra
fisch bepaalde AOwordt hier gebruikt. Eventueel kan Marquardt uitge
voerd worden met de Id-Vds krommen. Deze metingen zijn met Vsb=O
uitgevoerd zodat dan de veel belangrijkere parametero niet meer ge
vonden wordt.

- T.b.v. een eventuele verdere ontwikkeling van dit programma is op
bijlage 7.2 de vereiste uitbreiding gegeven om het twee-dim. body
effect in de benadering mee te nemen. Door genoemde convergentie
problemen is hier niet verder op ingegaan.

- benadering X
d

x = 2 (. .1q. NSUB) 0,5
d S1

NSUB ~ 1015 [cm-3
]

1,1.10-4 [cml V 0,5]
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- De term L - 2.X
j

.L
d

is door Venekamp [10] benaderd met

L - 2.2~.0,75 = L - 3 [~m]

- T.b.v. de overzichtelijkheid zijn de stromen inlAmpere opgegeven
en de afmetingen in ~.

- Om de gevonden parameters op hun nauwkeurigheid te kunnen testen
is een testprogramma toegevoegd.
Dit programma leest de meetwaarden uit een file en berekent de bij
behorende Spice-drainstroom en bepaalt de afwijking in %.

Als voorbeeld van het gebruik van dit programma is toegevoegd de
12/12 E met Vsb = 10 [V] (zie bijlage 9).

- Omdat buiten het Id-Vgs bereik waarvoor de parameters zijn bepaald
de afwijkingen tussen de gemetenen berekende waarden groter worden,
kan het nodig zijn om de parameter bepaling te herhalen voor aangren
zende gebieden.

- Een aantal van 10 meetpunten per opgenomen curve blijkt reeds een
voldoende nauwkeurigheid in de parameters op te 1everen, zodat per
bepaling van een set parameters 30 meetpunten moe ten worden inge
voerd.

- De m.b.v. de vereenvoudigde formule (2.8) bepaalde drain-stromen
:<1oppen exact met de door Spice berekende stromen als we de i.larquardt
-parameters aan het eigenlijke rekenprogramma aanbieden. We rekenen
dus met de juiste formules.

11.4

11.4.1 Xlein signaal vervangingsschema

Voor de W<10ST heeft Kirkels [9] een klein-signaal a.c. vervangings
schema afgeleid:

Voor de drainstroom i
d

geldt :

idl
0 i = g v + vds/R. - (1 + A)gmvs

d m gs 1

Voor de steilheid gm = &Ial &Vgs volgt m.b.v. vgl. (2.1) :

I.J )...0 ))0.5 (2.10)R· gm = 2(K' T·Id( 1 + Vds

\rJ
I

\11+).19nt's Voor de invloed van v op. i d geldt:
s

(2.11)

of metg •
m

s

lOST a.c.vervangingsschema
fig. 5
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Voor de invloed van v
ds

op i
d

geldt

1
R. = gds

1 1 + A0
Vds

(2.12)

Voor eenvoudige berekeningen wordt R. in eerste instantie
verwaarloosd. 1

II.4.2 De MOST capaciteiten

Uiteraard is bovenstaand vervangingsschema incompleet.
Er moeten nog een aantal capaciteiten aan toegevoegd worden. De volgende
capaciteiten kunnen aan Spice worden opgegeven:

Cgb

.~.

-"_.

Gate-source overlap capacitance per CQ

channel width

Gate drain overlap capicitance per cm
channel width

Gate-bulk overlap capacitance per cm
channel length

Zero bias B-D junction capacitance per
cm2 of junction area

Zero bias B-3 junction capacitance per
cm2 of junction area

tabel 2.

Tot nu toe gebruikte waarde in (FJ

4 * 10-12

4 * 10-12

2 * 10-12

24 * 10-9

24 * 10-
9

VIe zullen nu nagaan waar deze capaciteiten in de geometrie terug te vin
den zijn en op welke wijze in Spice de afhankelijkheid van werkingsgebied
en spanning in rekening wordt gebracht.
In een doorsnede vinden we de verschillende capaciteiten [8J:

fig.6 De MOST capaciteiten
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Venekamp [10] heeft voor een MOST waarin geen kanaal aanwezig is,
de in de tabel 2 gegeven capaciteiten gemeten en omgerekend naar de aan
Spice op te geven waarden.

Cgs
- Cgb

"
-':; rj

en Cgd moeten per cm kanaalbreedte opgegeven worden
moet per cm kanaallengte opgegeven worden
en C. _ moe ten per opp.eenheid opgegeven worden

0""

Bij deze metingen moeten de volgende kanttekeningen worden gemaakt:

Uit de tabel van de berekende MOS capaciteiten [10] blijkt dat een MOST
met een 10 maal grotere W ook een 10 maal grotere Cgb heeft.
Spice vermenigvuldigt de opgegeven Cgb met de kanaallengte Lo zodat met
CGB=2pf een grotere W geen grotere Cgo tot gevolg zou hebben. We moeten
dan ook voor elke afmeting Ween aparte Cgb specificeren.

- De gegeven capaciteiten in tabel 2 gelden voor een MOST waarin geen ka
naal aanwezig is. In analoge toepassingen werken de MOST-en vrijwel al
tijd in verzadiging zodat dan een rei. grote Cgch parallel aan Cgs komt
te staan. De opgegeven C~~ is dan ook niet bruikbaar voor een t,toST in
verzadiging. ~~

Hoe in Spice de grootte van Cgs , Cgd en Cgb wordt berekend wordt nu uiteen
sezet.

In verzadiging komt het kanaal a.h.w. als afscherming tussen de gate en de
bulk. Cgo daal t daardoor zeer sterk. ;:leyer [8] benadert di t effect numeriek
door de actieve Cgch op te vatten als een serieschakeling van de geometrische
oxide capaciteit Cox en de rUimteladingscapaciteit C ~. Vervolgens wordt
de gevonden Cgch verdeeld over C.... -· en C...,.d in afbanke~l.jkheid van het werkings-

oS =
2;ebied.
In de door Meyer gevonden uitdrukkingenheeftVsb invloed op de groot~e van
de capaciteiten. Deze invloed is met V

T
(zie vgl. 2.3) ingebracht. In de

in Spice gebruikte uitdrukkingen [3] is V vervangen door V 0 zodat Vsb
geen invloed heeft op de berekende capaciteiten. Dit wordt 6evestigd door
de Spice-output in bijlage 15: Elke MOST van een bepaalde afmeting heeft
dezelfde CgsJ egd en Cgb, onafhankelijk van Vsb. Verder onderzoek zal moe
ten uitwijzen in hoeverre deze vereenvoudiging in Spice is toegestaan.
Spice rekent aileen met de afhankelijkheid van het werkingsgebied als
Tox gespecificeerd wordt. Aileen dan is namelijk Cox+O. Aangezien Tox
niet precies bekend is, wordt Tox in eerste instantie niet gespecificeerd.
Sp~ce neemt nu Cox=O, zodat voor de capaciteiten aileen de overlapcapacitei
ten Cgs. Cgd, Cgb (zie fig. 7 ) genomen worden. Voor een MOST in verzadi
ging moet nu dus de waarde C' gs i •p. v. Cgs opgegeven worden.
Om deze C'gs te bepalen zijn metingen uitgevoerd met een HP picoamp~remeter

die deze meting automatisch uitvoert. Gemeten is aan een 3000/20 E. Dit is
de grootste beschikbare bread-board component zodat mogelijke parasitaire
effecten zo weinig mogelijk invloed hebben.

De metingen zijn weergegeven op de bijlagen 10, 11 en 12.
Uit deze metingen kunnen op de vo1gende wijze de verschillende capaciteiten
berekend worden (m.b.v. de Spice benaderingen uit fig. 7):
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inversion

fig. 7 MOST-cap::.citeiten in de verschillende ,ferkingsgebiedm

~.b.v. de karakteristiek
,

Cgb = f( Vgs)v (bijlage 12)
ds=O

kunnen de

waarden van C. en C bepaald worden:
go ox

19,8 pf
VI.L.C

ox
18,2 pf

De afmetingen van de r,~OST zijn \v =
dus L = 1,7 10-

3 em.

0,3 cm en L = L k - 2. X
J
o.Ldmas er

Voor C geldt dus :
ox

C = 35,69 [nf/cm2
]

ox

L W.L.C = 17,9 pfI "ox

21,4 pf

= 3,5 pf

, ,
Cgs + Cgd = f( V )V =0 (bijlage 11) kun

gs ds

C en C bepalen:
gs ox

W.L.C + C
ox gs

C + C dgs g

M.b.v. de karakteristiek

nen we de waarden van

Uit de geometrie volgt dat C
gs

en C
gd

aan elkaar gelijk zijn zodat geldt:

Cgs = C
gd

= 1,75 pf
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Vaor C geldt nu :
ox

2C =35,09 [nf/cm ]
ox

Voor C nemen we de gemiddelde waarde:
ox

C = 35,4 [nf/cm
2

]
ox ,

Met deze twee metingen en m.b.v. fig. 7 kunnen we nu de waarde van C
g

bepalen:

I

C
g

1J1. L. C + C
ox gs + Cgd + Cg~ = 23,15 pf

M.b.v. de karakteristiek C = f( V )V =0
g gs ds

paald worden:

I

t:; = 23, 3 ~f ]
g

I

(bijlage 10) kan C be
g

,
Deze waarde stemt goed overeen met de berekende C = 23,15[pf]

g

De waarde van C als de rmST in verzadiging is kan met de karakteristiek
a
'='

C = f( Vgs )V =3 5V (bijlage 10) bepaald worden:
g ds '

C
g verzadiging

18,9 pf

2Net C = 35,4 nf/cm en de Spice-benadering (zie fig. 7) zou voor
ox

C volgen:
g verzadiging

C
g verzadiging

17,13 pf

Dit houdt een afwijking van 9,4 % in t.o.v. de gemeten waarde.
De Spice-benadering is in eerste instantie dus voldoende.
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C~d en Cbs metingen gaven geen grote afwijking t.o.~. de door Venekamp be
paalde waarden, zodat deze gehandhaafd kunnen blijven.
Opmerking: Het oplopen met toenemende Vgs van de curven, daar waar een ho
rizontaal verloop verwacht wordt is als voigt te verklaren:

Tijdens de meting wordt de laadstroom van de te bepalen condensator
gemeten alsaandezecondensator een rampfunctie wordt aangeboden.
Hoe wordt nu een lekweerstand R geinterpreteerd ?

~ i(t) = CdV(t)
+

V(t) met V(t)=a.t voIgt:
dt R

Vltl i a.C V(t)
C R = +--

R

V(t)
i C + a.Ra

i
Als maat voor C wordt de stroom genomen, en is dus aileen voor V(t)=O

a
correct. V(t)
Een bedrag --R- wordt bij C opgeteld. Zlke C-bepaling is dan ook naar
V=O geextra~oleerd.

Ter illustratie bepalen we nu de te specificeren capaciteiten van een
120/12 E:

Ui tgaande van de metingen a.an de 3000/20 berekenen we eerst Cgs en C;.;d
per een~eic van lengte en Cgb per eenheid van opp. van de MOSTEN die met
dit bepaalde proces gefabriceerd zijn.
Voor de 3000/20 is bepaald:

Cox=35.4 [nF ! cm2
]

C;'3=C"d=l,75 [pf]
C;~:~=176 [pf]

We moeten Cgs en Cgd per cm kanaalbreedte,en Cgb per cm kanaallengte opge
ven. Voor de lmSTEN houdt di t in:

Cgs=Cgd= 5,83 [pf/cm]
Cgb = 9,41 [pf/c~J

per oppervlakteee~~eidvinden we voor Cgb:

Cgb= 3,14 [nf/cr..2 ]

Met deze gegevens kunnen we nu C' gs , C'gd en C'gb berekenen voor een 120/12
in verzadiging:

2 I 2 -3 -3 -9 5,83.10-12 12.10-3C' gS-3'\'!' \L-3) .Cox + C gs = 3 ·12.10 .0,9.10 .35,4.10 +

0,325 pf

per cm kanaalbreedte geldt voor C'gs

C'gs = 27,1 [pf/cm]
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II.5

Voor C'~d voigt in verzadiging (zie fig. 7) C' =C dus geldt:
~ gd gd

C'gd=5,83 [pf/em]

Voor C' b voigt in verzadiging (zie fig. 7) C' =C dus geldt per
em l<ana~l1engte: gb gb

-9 -3C' gb
=3,14.10 .12.10 =37,7 [pf/e8]

Op deze manier zlJn voor elke toegepaste MOST de parameters bepaald.
Een overzieht hiervan geeft bijlage 13.

Nu deze eapaeiteiten bepaald zijn is het mogelijk een schatting voor Tox
te geven. Er geldt namelijk:

C £0.[si02 ~ 975[0]ox - ~ox= ATox

Deze schatting komt goed overeen met de gespecificeerde dikte van het gate
oxide materiaal van 1000 ~ met het proees wat bij de productie van deze
bread-board's is gebruikt.

c [ -13Spice werkt met o. si02=3,4523.10 [F.cm]
Dit levert voor Tox: 975,22 [R]

nu we deze waarde hebben bepaald kunnen we Spiee zelf de eapaciteiten af
hankelijk van het werkingsgebied laten berekenen volgens fig. 7.
De modellen die dan gebruikt moeten worden zijn te vinden op bijlage 14.
:1et deze parameters worden voor de nog te bespreken op-amp exact dezelfde
eapaeiteiten gevonden als met de parameters van bijlage 13.
Enkele opmerkingen:
- De overgang van verzadiging naar lineair is in fig. 7 sterk geeomprimeerd

weergegeven (de Vgs-sehaal is niet lineair). Pas bij zeir hoge Vgs ~ord

voor C' en C' d de theoretische -21 WL·C + C resp. - WL'C + C
bereikt~S g ox gs 2 ox gd

Tijdens deze afstudeerperiode zijn vooral de parameters van bijlage 13
gebrui!<t omdat deze het eerst bepaald zijn en omdat aan de verschillende
eapaeiteiten eenvoudiger een waarde toegekend kan worden.
Bovendien was er in ~et begin t.g.v. onduidelijkheden in de handleiding
onzekerheid over de mode waarin Spice met T werkt. In het algemeen ver
dienen de parameters van bijlage 14 de voor~~ur.

Voordat overgegaan wordt tot het bespreken van een ontwerp van een op
amp opgebouwd met [r.~OST-en worden eerst enkele problemen, die tijdens het
werken met Spice optraden, besproken.
- Voor eenvoudige berekeningen met de hand moet er rekening mee gehouden

worden dat de K-faetor in Spiee twee maal groter is als de K-factor uit
form. (2.1).

Dus Kspice=2.K kwadratisch
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Voor vervormingsanalyse's kunnen we bij Spice niet terecht met MOST
circuits.

In de handleiding wordt dit niet vermeld, maar uit de Spice-soft
ware en de literatuur [12], [13] en [14] waar de distorsie analyses zijn
afgeleid, blijkt dit duidelijk. Voor bipolaire circuits werkt de Disto
Card wel.
Indien C en C d verschillend opgegeven worden (bijlage 13), verwisse1t
Spice degsopgeg@ven waarden zoals ze in het programma gespecificeerd wor
den. Als aan C de waarde van C d wordt toegekend en omgekeerd, dan re-
kent Spice metgae gewenste g
waarden.
Een eenvoudige contrale
hierop geeft fig. 8.
Van de MOST wordt alleen
C gespecificeerd. Vu wordt
bg~ekend. Worden C en C d
verwisseld, dan isgs g
Vu frequentie-onafhankelijk.
Wordt C d alleen gespecifi
ceerd eft worden C en C d
verwisseld dan . gs g1 g R ) fig.8 Venrisseling Cgs-Cgd
treedt een pool bij f = (2 +. Cm [Hz] •

- Als met stroombronnen gewe~t wordt, moet er altijd een D.C. verbinding
naar aarde aanwezig zijn.
Als met wisselstroombronnen in b.v. vervangingsschema's wordt gewerkt kan
aan deze voorwaarde wel eens niet voldaan zijn. Om problemen te voor~omen

is het aan te ~evelen om over iedere stroombron een (zeer) hoogohmige weer
stand aan te sluiten. :1its hoog genoeg gekozen, heeft deze weerstand geen
invloed op de werking van het circuit.
De convergentievan Spice is goed te noemen. In sommige gevallen geeft
Spice echter "no JC convergence". Een andere analyse kan dan ui tl<:omst bie
den. Een voorbeeld:
Van een op-amp moet het D.C. bereik van de uitgang bepaald worden. De in
gangen moe ten dan flink uitgestuurd worden om het vastlopen van de uitgang
goed te kUTh~en waarnemen. De DC analyse begint dus bij volle uitsturing
van de ingang. Bij deze uitsturing vindt Spice geen oplossing.
am toch de gewenste overdracht te krijgen kan de PWL analyse gebruikt wor
den (zie handleiding, [3]). Met deze analyse kan bij de nulinstelling van
de op-amp gestart worden.
am ~~ice in de "proces oriented mode" te krijgen moet NSUB>1,45.10

10

[cm ] gespecificeerd worden.
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III Ontwerp van een m~os op-amp

III.1 Inleidin~

Aan een ideale op-amp kunnen we o.a. de volgende eigenschappen toe
kennen:
- versterking oneindig
- fase-draaiing nul
- ingangsimpedantie oneindig
- uitgangsimpedantie nul
- common-mode onderdrukking oneindig
Het is de taak van de onb~erper om deze eigenschappen zo goed mogelijk te
benaderen. Ook tijdens dit afstudeeronderzoek is dit nagestreefd bij het
ontwerpen van een op-amp in NMOS technologie. Er is uitgegaan van een eer
der in de v~tgroep vericht afstudeeronderzoek [9].
Dit ontwerp is daar waar nodig ~er-gedimensioneerden geoptimaliseerd. Oak
zijn delen van dit ontwerp geheel vervangen door nieuwe schill~elingen.

De algemene opbouw is als volgt:

fig.9 Algemene opbouw van de op-amp

De volgende blokken zijn te onderscheiden:
I ingangstrap
II middentrap (als verschiltrap uitgevoerd)
III differential to single-ended converter
IV uitgangstrap

Over de middentrap zijn t.b.v. de toegepaste compensatiemethode twee con
densatoren met bijbehorende buffers opgenomen.

Hoe de verschillende afzonderlijke blokken zijn gerealiseerd wordt in
de volgende paragrafen behandeld.

111.2 De_Ing~gs!~~E

Als ingangstrap is een eenvoudige verschiltrap toegepast (zie fig. 10)
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fig.l0 Vereenvoudigde ingangstrap fig.ll A.C. vervangingsschema ingangstrap

Uit het a.c. vervangschema v.e. nOST (fig. 5) is onder verwaarlozing van
R. het a.c. vervangingsschema van de ingangstrap af te leiden dat in fig.
1! is getekend.
Voor de versterking van deze trap wordt gevonden

V,..,
"-

" - V'u2 u1
V

1

(J .1)

Vbias zorgt voor de D.C. insteliling van de verschiltrap. Om een stabiele
instelling te garanderen wordt Vbias afgeleid van Vu + VU

2
d.m.v. common

mode tegenkoppeling. Dit wordt door de volgende sChaReling gerealiseerd
(zie fig. 12):

+

I--..L.-"Vj nste l

Aangezien VU1 en VU2 in tegenfase
zijn wordt Vx aileen bepaald door
het D.C. niveau van VU1 en VU2 en
de afmetingen en parameters van de
vier MOST-en. Bij een juiste keuze
krijgen we een Vinstel die dezelfde
is als de Vbias in fig. 10, zodat
Vbias kan vervallen. Als nu VU1 en
VU2 om welke reden ook beide stijgen,
neemt Vinstel ook toe. Hierdoor
neemt de stroom in de verschiltrap
toe, waardoor VU1 en VU2 weer dalen.
We hebben dus common-mode tegen-kop
peling gerealiseerd.
VU1 en VU2 hebben een hoog gelijl-::
spanningsniveau (10,3V). Om een vol
gende trap te kunnen sturen moeten

fig .12 D.C. instelling ingangstrap
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I

Vu2

we levelshifters toepassen. Om redenen die later volgen bij het bespreken
van de toegepaste compensatiemethode bij de middentrap, hebben we een
level-shifter met een hoge uitgangsimpedantie nodig. Dit kan met de in
fig. 13 gegeven schakeling. Deze schakeling trekt weliswaar zijn in-

stelstroom uit de "load"-transistor
van de verschiltrap waardoor de ver
sterking zal afnemen, maar heeft
als voordeel dat de uitgangsimpe
dantie van de verschiltrap de to
tale uitgangsimpedantie verhoogt,
zodat een hoge uitgangsimpedantie
aan de uitgangen V~ en V' 2 ver-
wcht mag vorden. U

Fig.14 geeft de totale ingangstrap
met levelshifters.

I

Vu1

fig.l] levelshifters na de ingangstrap
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fig.14 Schema van de ingangstrap met levelshifters
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Keuze van de versterking van de ingangstrap

Om de stabiliteit van de op-amp te garanderen bij ~olledige tegen
koppeling is het 450 fase-marge criterium van Nyquist als eis gesteld.
Dit betekent dat in de versterker een fasedraaiL~g van maximaal l350 mag
optreden voor de frequenties yaarbij de versterking groter is dan 0 dB.

In versterkers met "Hillercompensatie"is meestal de overdrachts
functie van de middentrap in hoofdzaak bepalend voor deze eis.Bij de
bespreking van de middentrap in de volgende paragraaf zal dit nader vor
den toegelicht. De versterking van de ingangstrap moet dan ook pas ge
kozen voraen nadat het ontverp van de middentrap gereed is gekomen.

In eerste instantie is voor de versterking van de ingangstrap een
yaarde van lOx (20dB) gekozen. In deze versterking is rekening gehouden
met de verzyak~ing van de level-shifters (zie fig. 14).

M.b.v. Spice is voor de uitgangsimpedantie een yaarde van 650 kil
gevonden. Tevens is het bode-diagram van de ingangstrap berekend. Dit
is op bIz. 23 gegeven.
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111.3 De middentrap

111.3.1 Principe van de werking

In de middentrap wordt de grootste versterking gerealiseerd.
In het nu volgende zal worden besproken op welke wijze dit is gebeurd.
We bekijken nog eens vgl. (3.1); de versterking van een verschiltrap:

n.b.v. vgl. (2.10) onder verwaarlozing van Aa l<Unnen we vgl. (3.1)
herschrijven als:

A
Kl ·1d1 ·'iJ/L1

K2 • I d2' 1·J2 /L2

(3.2)

Om een grote versterkin~ te halen moeten we er voor zorgen dat:

en

Hat de eerste voorwaarde betreft kan gesteld worden dat in de praktijk
de maximale waarde van de W/L verhoudingen ca. 100 bedraagt. Voor een
verdere vergroting van de verster~ing is dus een schake ling nodig waar
bij de gelijkstroom door de belastings(load) transistor kleiner is dan
de gelijxstroom door de stuurtransistor terwijl de signaalstroom wel vol
ledig door de "load"-transistor gaat. Dit is gerealiseerd door een zoge
naamde strooM-aftrek schakeling toe te passen.
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111.3.2 Realisatie van de middentrap

+ VO

I-- r- J..... _

Vu

M4 M3

I-X
M15 V·

I

1..-_.......,. _
naar andere helft
van de middentrap

M18
D.C.instelling

M17
D.C. in stelling

Fig. 15 Vereenvoudigd schema van de middentrap

In fig. 15 is een vereenvoudigd schema van de middentrap getekend (In wer
kelijkheid is deze trap als verschiltrap uitgevoerd). M6 is de load-transis
tor en transistor :.113 fungeert nu als ;;;elijkstroombron. De schakeling ge
vormd door de :,mST-en 111 tim :'6 vormen de stroomaftrekschakeling en deze
dient aan de vol2;ende eisen te voldoen:
1. De ingangsimpedantie op punt x moet veel kleiner zijn dan de impedantie

R13 die :·'13 heeft voor de signaalstroom van !"15.
Dan neemt de aftreksc~akelingvrijwel aIle signaalstroom op en loopt door
M13 slechts gelijkstroom (R13=1/gmbs13).

2. De signaalstroom i moet door r~6 gestuurd worden.
3. De D.C. component van i moet zo klein mogelijk zijn. Aan dezeeis Yordt

voldaan met een goede dimensionering van de schakeling.
Eis 1 en 2 worden door de schakeling met M1 tim ;.15 gerealiseerd.

In fig. 17 is het wisselstroom-vervangingsschema van deze schakeling
getekend.
Aangezien de middentrap a13 verschiltrap iiordt uitgevoerd staan de sources
van r,11 • :12 en M15 op een constante spanning zodat in het a. c. vervangings
sche~a deze punten aan aarde gelegd mogen worden.
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Vx
M2M1 Yx

M18

fig.16 De stroomaftrekschakeling fig.l? Sterk vereenvoudigd vervangingsschema

De werking van de schakeling is als volgt (zie fig. 16):
~15 fungeert als gelijkstroombron welke de stroom 10 levert.
Bij gelijke rmST-en HI en 112 loopt deze stroom ook door r'12 U,il en ;"2
vormen een stroomspiegel). De stroom door M3 en dus oak door ~16 bedraagt
dan la-i. HierQee is aan eis 2 voldaan.

Bij benadering kan voor de ingangsimpedantie na enig rekenwerk op
punt x worden gevonden (zie fig. 17 en bijlage 15):

R.
l.n,X

v
1x

=i 5m3

1

1 + X3 + Al

Qet:

Al is de loopversterking van de stroomspiegel

n.b.v. Spice (zie bijlage 16) is de bronweerstand van M13 en Rinx=R3
m.b.v. de exacte uitdrukking vaor R3 (zie bijlage 15.1 en 15.2) berekend:

Hiermee is aan eis 1 voldaan.
Wordt het deel van de signaalstroom dat door N13 gaat verwaarloosd,

dan is de versterking bij benadering gegeven door de formule:
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Een meer exacte berekening va~ de versterking kan worden uitgevoerd aan
de hand van het vervangingsschema van de middentrap i:l fig. 18.

---Vi

rig.18 Vervangingsschema van de middentrap

Er '.lordt dan gevonden (zie b:'jlage 15.3):

v
A = __u_

v.
~

gm15 (1 + ~ 3 + A1 )gm3

= - A6gm6 • (A 13gm13 + gm2 + (1 + 1\3 + A1 )gm3)

gm1 (1 + gm4/~ 5gr.J5)

(1 + A4 )gm4

Voor voldoende grote A1 (wat hier het geval is) gaat vgl. (3.5) over in
vergelijking (3.6).

v
u

v.
~

= (3.6)

'JJat overeenkomt met vergelijking (3.1)
Nu loopt echter door de load-transistor M6 een veel kleinere DC stroom
zodat we in onze opzet zijn geslaagd.

-7
gmbs6: 2,88.10

Spice geeft voor

en voor

0
""m15

-41,43.10 [A/V]

[A/V]
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Dit geeft voor de benaderde versterking van vgl. (3.6):

v
u

V.
1

= -500

Door de verwaarlozing van Hi (zie II.4.1) en de verwaarlozingen in vgl.
(3.6) zal de werkelijke versterking lager uitvallen.

De uiteindelijke versterking van de middentrap blijkt-450 te bedragen.

III.3.3. DC instelling van de middentrap

De realisatie van de in fig. 15 aangegeven D.C. instelspanningen wordt
in deze paragraaf besprol·:en.

Aangezien de stromen in de stroomaftrekschakeling zeer klein zijn, zal
een geringe stroomverandering in de stuurtrap deze stromen zeer sterk doen
veranderen. Zo is namelijk de schakeling ontworpen. Het gevolg is wei dat
met een afwijking van enkele tienden ~A tussen 113 en lIS de instelling van
de stroomaftrekschakeling al fors scheefgetrokken wordt, zodat van de uit
stuurbaarheid van de schakeling weinig meer overblijft.

Gekozen is dan ook voor een methode van instellen waarbij de kleine
stroom in de aftrekschakeling gemeten wordt en van deze gemeten waarde de
stroominstelling van de stuurtrap afgeleid wordt. Hoe dit gerealiseerd is
toont fig. 19.

In fig. 19 is de complete middentrap weergegeven inclusief de later
te ~espre~en frequentiecompensatie.

De stuurtrap en de stroomaftrekschakeling zijn tweemaal uitgevoerd
en vormen de gewenste verschilversterker.

De kleine stromen door 116 en r'\12 worden door !·119 en 1120 gemeten. De
wisselstroom-componenten in de stromen door M6 en M12 zijn In tegenfase en
heffen elkaar Ope Daardoor staat op punt 11 in de schakeling een zuivere
gelijkspanr.ing, die via H21 tim ~'124 zorgt voor de instelspanning van 1>1 17 ,
die de stroom levert aan de sturende verschiltrap M13 tim M16 • De rond
gaande versterking van de inste1trap is door deze methode bijzonder groot
zodat een stabiele D.C. instelling gegarandeerd wordt.

Op dezelfde wijze worden de stromen door :,1 5 en M11 gemeten door ?~26

en ::27. De gevonden D.C. spanning zorgt via r,128 tim :~32 voor de gatespan
ning van H18' die de stroom levert aan de beide aftrekschakelingen.
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111.3.4 A.C. gedrag van de middentrap

111.3.4.1. Afleiding A.C. gedrag zonder compensatie

De tot nu toe gehouden beschouwingen zijn in princip~ alleen geldig
voor lage frequenties daar alle capaciteiten, zoals in par. 11.4.2 be
sproken zijn verwaarloosd. Hoe de middentrap zich in het frequentiedomein
gedraagt en welke compensaties nodig zijn wordt nu besproken.

We gaan uit van net vereenvoudigde schema van fig. 15 met nu daarin
getekend de belangrijkste capaciteiten(zie fig.20).

+ VD

Vu

M4 M3

I-X
V'M15 I

Alleen de capaciteiten van rela
tief grote en hoogohmige t~OST-en

worden in de beschouwing meegeno-
men.
M.b.v. vgl. (3.5) kan weer de
overdracht v bepaald worden.

u
v.
~

1.p.v. gmbs5 , gmbs6 en gmbs
13

moet nu de volgende admittantie
gebruikt worden.

l----r--- -
naar andere helft

L.-----r---......--- van de middentrap

M18 . tll' M17
D.C.~ns e__lng D.C.instelling

fig.20 Belangrijkste capaciteiten in de middentrap

y = 0" + pC
""mbs

Vgl. (3.5) wordt dan:

c

fig.21

met

v
u

V.
·l

=

=

gm15 (1 +)...3 + Al )gm3

(gmbs6 + pC6 )' (gmbsl3 + pC l3 + gm2 +(1 +1\3 + A)gm3)

gml(l + gm4/(gmbs5 + pC 5 ))

(1 + A4)gm4

(3.7)
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M.b.v. de Spice-uitvoer (zie bijlage 16) kan van elke HOST de g ,
m

g b en paracitaire capaciteiten opgezocht worden.
m s

Dit resulteert in: (g in [A/V] en C in [F])
m

cr
°m4

-5
6,4.10

-6
= 6,21.10

-6
= 5,22.10

C
5

8,77.10-
14

-14
C

6
= 13,71.10

C
13

= 41,52.10-
14

-4
gm15= 1,43.10

-7
gmbs3= 9,35.10

-7
g = 6,26.10

mbs4
-7

CT = 2,18.10
~mbs5

-7
gmbs6= 2,88.10

-6
gmbs13=5,62.10

C
6

is inclusief de belastings

capaciteiten van de source-fol-

lower en de single-ended converter.

Een uitgebreide berekening leert dat door substitutie van deze waarden,in
uitdru~~king (3.7) een reele pool, een reeel nulpunt en twee complexe polen
wordt gevonden.

v
u

v.
~

= -465 .
-8(1 + p.3,1747.10 )

-7 -8 -16 2
(1 + p.4,7604.10 )(1 + 5,7271.10 .p + 8,8851.10 p)

(3.8)

reele pool : f = 334 kHz
twee complexe polen: p =~3,22 ± j.0,932}10

7

nulpunt : f=5,01 ~lliz

Aan de door Spice berekende overdracht (zie biz. 32) is dit te zien
De fasekarakteristiek draait verder als de theoretische 1800 en draait
daarna terug naar 180°.
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(3.9)

111.3.4.2. Opheffen van de complexe polen

Complexe polen moeten vermeden worden als we de nog te bespreken
R-C compensatie willen toepassen.

Er is daarom gezocht naar een manier om de complexe polen te doen
overgaan in reele polen.

Aangezien de factor Al grote invloed heeft op het frequentie-gedrag
van de schakeling is deze zodanig beinvloed, dat de middentrap zich nu ge
draagt als een schakeling met twee reele polen.

Dit is gerealiseerd met het aanbrengen van condensator C (C e is a1
getekend in fig. 19). net Spice is de waarde van Ce geoptil1altseerd en be
paald op 0,35 pf.

De factor Al uit vgl. (3.7) krijgt met Ce de volgende vorm:

gml(gmbs5 + pC 5 + gm4)
Al = --:::-;-------.;..;:..~~--:;"'7"'='-T_:_-~---~=___::__

pCe (gm4 + gmbs5 + pC 5 ) + (1 + A4 )gm4(gmbs5 + pC 5 )

v
uNa enig rekenwerk voIgt weer de uitdrukking voor met daarin 6e-

v.
substitueerd de getalwaarden van de diverse grootheaen:

v
u

v.
~

-8 -16 2
465(1 + 9,00.10 .p + 9,74.10 .p)= __..;...;;..;..;;;.._...;...:...;;..;...:....::..;~...;.o:._......;..~:..;......;...;;;~=-;..:;;;.......:.- -:-::--::-__

( -7)( -7 -152 5 3') 10-23 3)1 + p.4,76.10 1 + 1,51.10 .p + 6,62.10 P + , ....... .p

(3.10)

Hieruit voIgt voor de nulpunten: f 1=2,1 11Hz en f 2=12,6 MHz
Voor de polen wordt gevonden: f3=334 :<Hz, f 4=2,2 rmz, f5=2, 3 !"Hz en
f 6==15,3 r·lHz.

De polen bij 2,2 r*1z en 15,3 :'1Hz vallen vrijwel samen met de nulpunten.
Over blijven dus de polen bij 334 kHz en 2,3 tillz.

De Spice-simulatie is op bIz. 34 weergegeven.
T.g.v. de toegepaste benaderingen is de ligging van de tweede pool volgens
Spice niet bij 2, 3 ~lliz maar bij ca. 4 MHz.

Voor hoge frequentie hebben de verwaarloosde capaciteiten meer invloed
zodat dan de fase verschuiving verder toeneemt.

Het amplitude en het fase gedrag is nu zodanig dat we de middentrap
mogen beschouwen als een trap met twee reele polen, zodat we de hierna in
par. 111.3.4.3. te bespreken RC compensatie methode kunnen toepassen.

Realisatie capaciteiten

In de ~nl0S technologie worden spanningsonafhankelijke capaciteiten ge
realiseerd als gate-oxide capaciteiten (zie fig. 22).

1 2

~\....,..yn~=.~==~~~:::::;N:':-+~~?=! .P~A (; /
'...... 3::c '- -- - - - - - - __1_:.P~ - - - - - -"

__________________:J:!Ubstraat

fig.22 Realisatie van capaciteiten
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De gewenste C heeft een waarde C=A.Cox (Cox=35,4 nF/cm2
).

Er treedt echter een paracitaire spanningsafhankelijke capaciteit naar
aarde op t.g.v. de gesperde overgang van n+ diffusie naar substraat.
Spice rekent voor deze capaciteit:

C =par
Cd l·Aep •

\

+ V /0,8pn

(3.11)

C = 24 [nf/cm2
]depl.

Bij het gebruik van dergelijke capaciteiten moet aansluiting 1 bij voor
keur aan aarde of aan een punt van constante potentiaal aangesloten wor
den zodat C pa~ geen invloed heeft. Is dit niet mogelijk dan moet het
punt gekozen worden waar C par de minste invloed heeft.

111.3.4.3 R.C.-compensatie en Millercompensatie

R.C. compensatie

am een onvoorwaardelijke stabiliteit van de op-amp te garanderen bij
elke terugkoppeling is het gewenst dat de op-amp een amplitude karakteris
tiek met een helling van -6 d3/okt of -20 dB/dec heeft tot na het unity
gain punt. Een methode on dit te bereiken is de zgn. Miller-compensatie
[15J. Dit is echter alleen goed mogelijk als de middentrap in principe
slechts een pool oevat.

Dit kan bereikt worden door parallel aan de load transistor een serie
KC-netwerk [15] aan te brengen (zie fig. 23).

voor de impedantie geldt:

(1 + pRC)
z = ------------------

(3.12)

Als R «Rl
en

Fig. 23 R.C. compensatie
(1 + pRC)-jg b 6Z ~ m~,;..s;;....;.. _ (3.13)

In plaats van de oorspronkelijke pool voor W= gmbs6/C6 komen er

nu polen voor c.l = gmbs6/C en voor <.J = 1/RC6 •
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Bij de keuze van de waarden van R en C moet als eis Horden gesteld
dat de pool bij de hoogste frequenrie zover mogelijk boven het unity-gain
punt ligt, terwijl het nulpuntw-ryc samenvalt met de tweede pool in de
overdracht gegeven op blz.34. H

De condensator C is gerealiseerd m.b.v. een gate-oxide capaciteit.
Het benodi2de oooervlak bedraagt:

-5 2 2A = C/C = 1,98.10 [em] = 1980 [~ ]
ox

De weerstand van 100k.n. is gerealiseerd met een 12/30 depletion MOST
die in het lineaire gebied werkt en volgens Spice een weerstand van
103k.n. heeft.

De gerealiseerde schakeling is op blz. 29 terug te vinden.
De R-C combinatie is als volgt opgenomen:

5
I

5
II'------l

C3 is aangesloten op punt 11 en 30.
Op punt 11 staat slechts gelijl'.:span
ning. Als we dus zorgen dat de paraci
taire C op punt 11 aangesloten wordt
(zie fig. 24) heeft deze geen invloed
op de schakeling.

fig. 24 Mogelijke R-C configuraties

Doordat :,133 gee~ Vds aangeboden krijgt kan deze 1,1OST op twee manieren ge
schakeld worden (zie fig. 24 ).
Manier I is volgens Spice te prefereren.
De uitgang van de middentrap wordt nu niet extra belast met Cab van M33.
Cgb en Cbd staan nu parallel aan C3 zodat deze capaciteiten n8g afgetrok
ken mogen worden van C3 • Gezien echter de lage waarden van deze capaci
teiten is dit alleen van theoretisch belang.
De door Spice berekende overdracht voor de middentrap met RC-compensatie
is op blz. 37 gegeven.
Hieruit volgt dat de frequentie afhankelijk van de versterking in het ge
bied beneden 15 :4Hz beschreven kan worden met een pool.
De Bode-amplitude curve loopt birmen 1,5 dB om de -6dB/okt helling.
De afval in dB van 100kHz tot 10 rlliz bedraagt exact 40 dB hetgeen gelijk
is aan de theoretische verwachting.

Fase-compensatie m.b.v. het millereffect

In principe houdt het rUllereffect in dat een capacitei t die over een
versterker met versterking-A aangesloten wordt, de werking van een±A-maal zo
grote capaciteit heeft.

We passen deze methode toe omdat we : (1) een grote D.C. verster
king willen hebben en (2) tot OdB een helling van -20 dB/dec.
De eerste pool moet b.v. al bij 300 Hz liggen- als we een open~loop verster
king van 80 dB wensen en een unity-gain punt bij 3 MHz (over 4 decaden is
de afval dan 80 dB zodat de versterking dan een is). Een dergelijke pool
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LEGEND:

1: Vr'B(5)
2: VP (5)

FREU VDB(5)

(1)-----------~---- -3.000E+01 O. 3.000Et01 6.000Ei01 9.000B01

(2)----------------

2
2

2
2

2
2

2

2
2

2

2

2
2

· 2
.2
2

2.
2 ·2 ·2

2
2 ·2 ·-,.....

2
2
2
2

2 ·2

9.000E+01 1.800Et02

2
2

2
2

2
2

2
• 2
2

O.-9.000E+01-1,800Et02

5.293Et01
5.284E+01
5.271Et01
5.251E+01
5.221Et01
5.178H01
5.U7Et01
5.034Et01
4.929E+01
4.801E+01
4.652E+01
4.486E+01
4.306Et01
4. 115Et01
3.913Et01
3.702E+01
3.480E+01
3.246E+01
3.002Et01
2.749E+01
2.495Et01
2.247H01
2.015Et01
1.808E+01
1.628E+01
1.470Et01
1.326Et01
1.184E+01
1.030E+01
8.548E+00
6.508E+00
40145E+00
1.455E+00

-1.541E+00
-4.800E+00
-8.270E+00
-10189Et01
-1.562E+01
-1.941E+01
-2.321Et01
-2.700E+01

1.000H04
1.259E+04
1.585E+04
1.995H04
2.512E+04
3. 162H04
3.981H04
5.012Et04
6.310E+04
7.943Et04
1.000E+05
1.259E+05
1.585E+05
1.995E+05
2.512Et05
3.162E+05
3.981E+05
5.012E+05
6.310E+05
7.943E+05
1.000E+06
1.259E+06
1.585E+06
1.995E+01.
2.512E+06
30162E+06
3.981E+06
5.012E+06
6.310E+06
7.943E+06
1.000E+07
1.259E+07
1.585E+07
1.995E+07
2.:H2Et07
3. 162Et07
3.981E+07
5.012E+07
6.310E+07
7.943Et07
1.000E+08



c

Fig.25 Uitvoering Mi11er
compensatie

vereist een ontoelaatbaar grote capaciteit met conventionele technieken,
zodat we hier gebruik maken van de Miller-compensatie [15] rond de mid
dentrap (A is hier het grootst).
De uitvoering hiervan is schematisch weergegeven in fig.25.

De 1 x buffers zorgen ervoor dat de
middentrap niet belast wordt zodat
de frequentiekarakteristiek van A
onveranderd blijft.
Vi1 en Vi2 zijn de uitgangssignalen
van de levelshifters die aan de uit
gangen van de ingangstrap geschakeld
zijn (zie fig. 14).
De buffers stellen we voor door een
spanningsbron met een uitgangsweer
stand R2.
We stellen de ingangstrap voor als een
spanningsbron Vi met een uitgangsweer
stand R1 (R1=650 k ). Aangezien de
middentrap symmetrisch is uitgevoerd
wordt de berekening van het a.c. ge
drag voor een helft uitgevoerd.

c
De overdracht kan m.b.v. volgend vervangingsschema berekend worden (zie

bij1age 15.4).

v·I

R1=uitgangsweerstanc
van ingangstrap +

shifter
R2=uitgan~sweerstand

van buffer

v.
~

=

Fig.26 Vereenvoudigd vervangingsschema
van ingangs- en middentrap met
Mi11ercompensatie

lJuDe overdracht luidt:V.
~

'b~l + pR2C)v
u

De eerste pool ligt nu bij f =
1

Voor een lage pool moet HI zo groot mogelijk z~Jn wat gerealiseerd is in
111.2. Sen capaciteit tel' grootte 1,6 pf bleek volgens Spice voldoende
om de eerste pool bij 300 Hz te leggen (vgl. 3.14 geeft .3.39 Hz).

Het nulpunt bij
het gebied rond
de keuze van de

1
f= --- kan nog gebruikt worden om fase winst te halen in
3r~R2C waar de fase draaiing snel toeneemt. Door een goe
~uffer-MOST-en (zie fig. 27) is dit te realiseren.
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5 M52

33

MS4

17

46 MS5

+ vo

M53 9

35 1---1r----i~
C2

. Cpar2

Fig. 27 Uitvoering 1 x buffers

em wordt gerealiseerd met een gate-oxide capaciteit. Hierdoor wordt C par
geIntroduceerd (zie fig. 22)
Spice rekent voor C par: C par = 0,4 pf.

In de Spice berekeningen is met C par rekening gehouden.
C par.heeft de minste invloed op de schakeling indien aangesloten volgens
f.'-g. 27.
Aangezien de frequentie karakteristiek van de middentrap met :1iller-compen
satie mede bepaald wordt door de frequentie karakteristiek van de inga~gs

trap met bijbehorende levelshifters, zijn bij de analyse van de uiteinde
lijke middentrap, de ingangstrap en de levelshifters in de berekening mee
genomen. Het resultaat van de Spice-berekening is op biz. 40 weergegeven.

De D.C. gain hedraagt nu 73,32 dB. Aan de figuur is te zien dat nog
enige versterking is toegestaan voordat de fase-draaiing bij h~t 0 dB punt
g~oter dan -135° wordt.
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LEGEND 1

(2)----------------

(1)----------------

1. BOOEt02

8.000Ei'01

1
1
1
1
1
1

1
1

1
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• 1
1 •

4.000EtOI

9.000EtOI

2
2

2
2
2

2.
2 •

2

• 1

2.
2.

O.

O.

2
2

2
2

2

2
2
2
2
2
2
2
2

2.
2.

2 •

.2
• 2

.2

2

1 •

2

-·1.000EtOI

-9.000EtOI

2
2

2

-8.000EtOI

-1.800Et02

VDIl(5)

7.332E+Ol
7.331EtOI
7.330EtOI
7.325EtOI
7.314£+01
7.288EtOI
7.228EtOI
7.106£tOI
6.897EtOI
6.606E+Ol
6.258EtOI
5.980£tOI
5.490EtOI
5.094EtOI
4.695EtOI
4.296EtOI
~.996EtOI

3.496EtOI
3.096£tOI
2.696EtOI
2.297EtOI
1.897EtOI
1.499EtOI
1.104EtOI
7.136EtOO
3.293EtOO

-5.464E-Ol
-4.340EtOO
-7.412EtOO
-8.093£tOO
-1.585EtOI
-3.091EtOI
-4.256EtOI
-5.151EtOI
-5.812EtOI
-6.293EtOI

FREQ

11 VDlI(::;)
21 VP (5)

1.000EtOI
1.585EtOI
2.512EtOI
3.981EtOI
6.310EtOI
1.000Et02
1.585Et02
2.S12Et02
3.981Et02
6.310Et02
1.000Et03
1.585Et03
2.512Et03
3.981Et03
6.310Et03
1.000Et04
1.595Et04
2.512Et04
3.981Et04
6.310Et04
1.000Et05
1.5a5Et05
2.512Et05
3.981EtOS
6.310Et05
1.000E+06
1.585E+06
2.512Et06
3.981E:t06

::~: ::.}~~ ::~~g:::~
- . ~'" " 1. :58:5r.+07
ci)/ii.":' . :2.:512E+07

y ')' :-3.981£+07
~";" 310Et07
.·,:~,>.:t'l~00q£t08
J!"f.' .•• ".. _;".,.'". ," ."

''''-~.:~I'' "/~ I
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111.4 De differential to single-ended converter

Het verschilsignaal aan de uitgang van de middentrap moet omgezet
worden naar een enkel signaal waarmee de uitgangstrap gestuurd kan wor
den. Een uitgangssignaal moet dus geinverteerd worden en bij het andere
uitgangssignaal opgeteld worden.

Deze omzetting wordt met de volgende schakeling gerealiseerd (zie
fig. 28)

M63

17

64

62

VD
De twee uitgangssignalen van de
middentrap worden aan de gate's
van M60 en M61 aangesloten.
Vi2 verschijnt via follower M61
aan de uitgang en wordt dus niet
geinverteerd.
Van Vil wordt eerst het DC niveau
verlaagd met de levelshifters H63
en M62 waarna een versterking
volgt met M2 en M4.
Vi1 wordt dus geinverteerd.

M6 21---11.-----1 M64

o Fig. 28 De differential to single
ended converter

De schakeling moet aan drie eisen voldoen:
Het DC niveau van Vu moet hetzelfde zijn als het DC niveau van de uitgang
van de op-amp (~ 7 V) en de verzwakking waarmee Vil en Vi2 aan de uitgang
verschijnen moet voor beide hetzelfde zijn om extra vervorming te voorko
men.Als derde eis vordt gesteld dat de converter de grate spanningsz~aai

van de uitgangen van de middentrap moet kunnen ververken.
Aangezien het DC niveau van de uitgang van de middentrap 7,9V bedraagt

moet voor i-~61 een depletion :,1QST gekozen \...orden omdat een depletion met een
Vgs van O,9V al in verzadiging kan zijn. Hiermee is aan de eerste eis vol
daan.

O~ ook aan eis 2 te voldoen wordt met behulp van een vervangingsschema
(zie fig. 29) de versterking V en V bepaald. De keuze van de afmetingen

u u
volgt daarui t •

Vil Vi2
Aan de derde eis vordt voldaan door de stroom in beide takken niet te

klein te kiezen ,zodat de MOST-en M60 en M6l pas bij grote uitsturingen
uit verzadiging gaan.
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111+~ooJgm~v x 1 1 V
i2

9m61"i211+A619m61v
lJ

'Ix

t·A,,19m6,'I VIJ

vy

Fig. 29 Vervangingsschema van de .single-ended converter

v
u

~.b.v. superpositie voIgt voor
V
i2

=
1

1 + A61

Voor
v

u
voIgt na enig rekenwerk:

v
il

(3.16)

stel:

=
C

De D.C. instelling ~epaalt de ~<euze van de i~OST-en r160 , M63 en M62.
Zijn deze T.lOST-en bekend, dan kan door een goede keuze van r,161 en 1:164
de const~lte C gelijk een ge~aakt worden, zodat:

v v
u u

=

Spice geeft voor
v

u
resp.

viI
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~ =-0,854 resp. V u = 0,865 uat een afW'ijking van 1,3%
viI vi2

betekent. Voor de versterking van de converter definieren W'e:

Vu = 0,859
vn - vi2

De amplitude en fase karakteristieken van de single-ended converter
zijn m.b.v. Spice berekend en zijn W'eergegeven op bIz. 44.
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- - - --DIFFERENTIAL TO SINGLE-ENDED CONVERTER 1111

AC ANALYSIS TEMPERATURE • 27.000 DEG C

*************************************************************************************************************************

(1)---------------- -1.500E+01 -1.000E+01 -5.000E+00 O. 5.000E+00

(2)---------------- 1.400E+02 1.500E+02 1.600E+02 1.700E+02 1.BOOE+02

LEGEN[t:

2 •

2

2 •
2 •

2
2

2
2

2
2

2
2

2

2
2

2

2

2

2 •

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1 2

12

2

• 2

2

2
2

2
1

1
• 1

1
1
1

1
1

1
1

• 2

2.
2 •

V[IIt(5)

-1.319EtOO
-1.320EtOO
-1.321EtOO
-1.324E+00
-1.32BEtOO
-1.334E+00
-1.345EtOO
-1.361EtOO
-1.3B7EtOO
-1.427EtOO
-1.490EtOO
-1.589E+00
-1.741EtOO
-1.973EtOO
-2.317EtOO
-2.815EtOO
-3.505EtOO
-4.410EtOO
-5.51BEtOO
-6.74BEtOO
-7.93BEtOO
-B.B66EtOO
-9.3B3EtOO
-9.520EtOO
-9.43BEtOO
-9.2B5EtOO
-9.13BE+00
-9.024EtOO
-8.9HEtOO
-B.890EtOO
-B.B55EtOO

1.000Et05
1.259Et05
1.5B5Et05
1.995E+05
2.512Et05
3.162Et05
3.9B1Et05
5.012E+05
6.310E+05
7.943Et05
1.000Et06
1.259Et06
1.585Et06
1.995Et06
2.512Et06
3.162E+06
3.981E+06
5.012Et06
6.310Et06
7.943E+06
1.000E+07
1.259Et07
1.5B5Et07
1.995Et07
2.512Et07
3.162Et07
3.981Et07
5.012Et07
6.310Et07
7.9'13Et07
1.000Et08

1: V[tIt(5)
~!: Vf'(5)

FRED

p.
m



IrI.5 De uitgangstrap

Voor de uitgangstrap is een volledig teruggekoppelde klasse AB
ingestelde eindtrap ontworpen (zie fig. 30). De -AB instelling is gereali
seerd door het sturen van fV5 met een signaal dat in tegenfase is met het
ingangssignaal Vi dat a~~omstig is van de uitgang van de single-ended con
verter.
Dit stuursignaal wordt van de uitgang op knooppunt 5 (zie fig.19) van de
middentrap afgenomen. De uitgangsspanr.ing van de single-ended converter
heeft t.o.v. een uitgang van de middentrap (knooppunt 5) een 4,7 dB(=1,7l9x)
hoger signaalniveau. Daardoor is het niveau van de sturing op },[76 4, 7 d~

lager genormeerd als hat niveau van de sturing op M70 (zie fig.3l).

17 +VD

Fig. 31 Uitgangstrap vervangingsschema

De versterking voIgt uit het vervangingsschema:
Na enig rekenwerk voIgt:

"y
M74

72

M71
71 Vu

53
M70

5V· M75,
'Ix 7

M73
73 M77

+ +
V73 V77

0

-
~ig.30 De uitgangstrap

v =
z

= - O,481v.
1.

-Av.
1. (3.17)

v
u

V.
1.

=

A.g +m75

\ gm74· gm70
(1 +A 74 }gm,74 + -2--~--~~

·gmbs72

(J .18)

In deze.berekening· is aangenomen dat g =g. m70 m7l
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Voor de uitgangsimpedantie geldt:

R
u

1=-------.-.;;;.---------- (3.19)

2·gnbs72
----~- - ._--_.---_.-

M.b.v. de met Spice berekende ~arden voor de verschillende g s
vinden we voor de versterking : 0,89 maal en voor de uitgangsweerst~d:
Ru = 4320... Czie bijlage 16)

Dit zijn dus weer de benaderde waarden
Spice levert de exacte waarden:

versterking 0,84
ui tgangsweerstand: 495.n.

Aan de uitdrukking voor de uitgangsweerstand is te zien hoe deze lage
uitgangsweerstanrl 3erealiseerd wordt:

welke gelijk is aan de lusverster~ing overheerst.
gm70

De term
2gmbs72

Voor hoge frequenties gaat de capaciteit
zorgt ervJor dat deze versterking Kleiner
impedantie.

over M72 een rol spelen en
is. Hierdoor stijgt de uitgangs-

De keuze van de afmetin3en van :~72 en Id72 is. een compromis tussen:
1. kleine afmetin~en kleine capaciteit en kleine gmbs
2. grote afmetingen grote capaciteit en grote ~bs

3. kleine s~roo~ kleine ~mbs

4. ~rote stroam grote Gmbs

Op blz. 47 is door Spice berekende frequentiekarakteristiek weergege
ven.
Hoe de eindtrap zich met een capacitieve belasting gedraagt, zal bij de be
handeling van de totale op-amp besproken worden.
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I. EGf.tlD:

1: VDII(B)
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-1.145EtOO
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I1I.6 De instelspanningen

In de besproken schakelingen zijn drie instelspanningen nodig. I1et de
schakeling in fig. 32 kunnen deze spanningen gerealiseerd worden. Aange
zien de instelspanningen alleen op de gate's van de verschillende MOST-en
worden aangeboden, wordt geen stroom door deze schakeling geleverd.

M81

17 +VD Spice berekent voor
de instelspanningen:
V73 :: 3,4002 [V]
V46 :: 2,5002 [V]
V77 :: 2,6341 [V]

M82

M88~Tl.:.....L-. vni-=-~V46

93

~""'V73

f-.l...-----+n.........-------i M87

o

Fig. 32 Realisatie van de instelspanningen
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IV BREAD-BOARD r·1ETINGEN AAN DE MIDDENTRAP

De schakeling zoals weergegeven op blz. 29 is met uitzondering van de
capaciteiten CE1, CE2, C3 en C4 en de HOST-en M33 en M34, met bread-board
componenten gebouwd en gemeten.
Een vergelijking tussen de gemeten en berekende spanningen geeft tabel 3.

Knoop
punt

1

2

3

4

5

6

11

12

13

15

17

V geme
ten [V]

2,05

1,78

4,23

7,19

8,66

10,42

14,41

8,79

5,18

4,03

16

V Spice
[V]

2,07

1,54

4,02

6,96

7,93

10,20

12,08

8,30

4,92

4,11

16

Knoop
punt

20

14

7

8

9

10

21

22

23

16

V geme
ten [V]

2,14

1,51

4,21

7,17

8,66

10,46

12,83

9,72

5,58

4

V Spice
[V]

2,00

1,69

4,02

6,96

7,93

10,20

13,88

9,48

5,52

4,11

tabel 3

De 3pice-berekeningen zijn m.b.v. de in Hoofdstuk I bepaalde para
meters uitgevoerd (zie bijlage 16).

De afwijking bij punt 14 is te verklaren doordat de spanningen op de
punten 15 en 16 bij d~ berekening 0,11 V hoger zijn dan bij de meting.
Punt 14 gaat name1ijk mee met de common mode instel1ing van punt 15 en 16.

0e afwijkingen op.de andere punt~n kunnen verklaard worden doordat
vlellicht verschillende bread-board componenten zijn gebruikt bij de meting
en bij de parameteroepaling.

Een a.c. analyse is niet mogelijk met deze bread-board schakeling
doordat de paracitaire bedradingscapaciteiten die parallel aan de hoog
ohmige HOST-en staan al bij relatief lage frequenties het a.c. gedrag be
invloeden.

Het bread-boarden van de totale op-amp bleek niet mogelijk vanwege het
geringe aantal beschikbare bread-board MOST-en en de beschikbare tijd.

:~et een ingangsfrequentie van ~OHz is bij verschillende uitsturingen
de vervorming m.b.v. een spectrum analyser gemeten (zie tabel 4).
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v V Vervorming %
ul- u2

3 0,61

4 0,78

5 0,92

6 1,21

7 1,36

8 1,68

9 2,04

10 2,57

tabel 4

Op blz.51is de uitgangsspanning van len uitgang gegeven als de ingangsgelijk
spanning aan een ingang vordt gevarieerd.Tevens is hierin de uitgangsverschil
spanning Vul-Vu2 uitgezet.Het verband Vu=f(Vi) is nu meer lineair,yat een
gr~ot voordeel is van het uitvoeren van de middentrap als verschiltrap.
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V SPECIFICATIES VAN DE TOTALE OP-AMP BEREKEND ~·r.B.V. SPICE

De op-amp heeft blijkens Spice de volgende eigenschappen:

Maximale uitgangsspanningsz~ai

Uitgangsspanning zonder sturing
Open-loop gain
D.C. uitgangsYeerstand
Voedingsspanning
Dissipatie

11,59 V tot 3,68 V = 7,91 V
7,015 V
70,66 dB
495.0.
16 V
8,5 m\ol

Jp bIz. 53 is het frequentie en fase gedrag van de op-amp
weergegeven. Hieruit is af te leiden:

Unity-gain bandbreedte
Fase draaiing bij unity gain

Op bIz. 54 en 55 is het frequentie en fase gedrag var de
op-amp gegeven met een belasting van 10 pf resp. 20 pf.

~eze analyses tonen dat bij het unity gain punt de toe
gestane fase draaiing van 1350 nog niet bereikt is , zoyel in
het onbelaste geval als bij een belasting van 20 pf.

De karakteristieken op blz.53 laten zien dat een fase
draaiing van 1350 pas bereikt wordt bij een frequentie van
+ 2,5 MH~. De versterking van de op-amp bedraagt bij deze fre
quentie - 7,7 dB.Een extra versterking van ca. 6 dB is dus nog
toegestaan terwijl nog steeds aan het 450fase_marge criterium
van Nyquist is voldaan.

Tenslotte levert een transient-analyse de slew-rate van
de op-amp:

sley-rate : 1,9 V/us

De listing van aIle componenten van de op-amp met hun afmetingen
plus de D.C. instelling en de grootte van de diverse M0ST capaci
teiten van elke gebruikte MOST zijn in bijlage 16 weergegeven.
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VI CONCLUSIES

De in dit rapport beschreven methode, vaarmee de parameters
van ~~OST-en, welke nodig zijn voor de analyses met SPICE, direct
uit de gemeten stroom-spannings-karakteristieken bepaald worden,
levert bevredigende resultaten.

De capaciteiten welke gespecificeerd moeten worden om te ko
men tot een realistische voorspelling van het A.C. gedrag van een
NMOS-i.e. zijn afgeleid. Bedradingscapaciteiten binnen het i.e.
zijn niet meeg€nomen in de beschouwing.

Bij het ontwerp van de op-amp is uitsluitend gebruik ge
maakt van NMOST-en die als bread-board component beschikbaar wa
ren.Een vergelijking tussen de gemeten en de m.b.v. SPICE bere
kende D.C. instelling is daardoor mogelijk.De gemeten en de be
rekende instelling stemmen goed overeen.

Wanneer de beschreven op-amp in de op de T.H.E. te starten
i.c.productie-eenheid gerealiseerd gaat worden, zullen de proces
parameters opnieuw bepaald moeten worden. Hiervoor kan de beschre
ven "curve-fitting" methode worden toegepast.Aangezien deze parame
ters nog niet bekend zijn kan optimalisatie naar afmetingen,ruis
en drift pas plaatsvinden na een nauwkeurige parameterbepaling.
Het gegeven op-amp ontwerp moet daarom meer beschouwd worden als
het resultaat van een ontwerp-methodiek dan als een geoptimali
seerd i.e., dat ongewijzigd gerealiseerd kan worden.

Met de gegeven op-amp configuratie is de bereikte D.C. gain
ca. 70 dB. Om tot de gewenste D.C. gain van 80 dB te komen , is
extra versterking in de eindtrap mogelijk door deze niet volledig
tegen te koppelen. De eisen t.a.v. de uitstuurbaarheid van de
single-ended converter kunnen dan lager gesteld worden. Door deze
ingreep wordt weI de uitgangsimpedantie van de op-amp verhoogd.
Daardoor zal de fase-draaiing bij een capacitieve belasting toene
nemen,zodat voor zvare capacitieve belastingen niet meer aan het
450 fase-marge criterium van Nyquist kan worden voldaan. Hoeveel
de D.C. gain kan worden verhoogd,hangt dus sterk af van de maxi
male capacitieve belasting die gewenst wordt.

Tenslotte dient opgemerkt te worden dat een nader onderzoek
naar de juistheid van de benadering van de paracitaire capacitei
ten van een MOST door Meyer (8), en de interpretatie van deze be
nadering door Spice (4) gewenst is.

56



..
4 6

,.
I

. j

,- --

8



10

..

I
I

.1.

L..

'.:L., i
i

!
·-·t-·

I:

,
I
!

~L ' I .: !
, !. ········T..~-;·_··_···1·_· "

';"- 1

I
..... j.... .

:_.j_...:-1.....:.j- ~..l
I • I I
• I • .:.
I ' : I

.. ,. '7'
I

7

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

·.\

;·;i t; H,~ .. I ;~~ .: ..

fS:P~.;.ttP,P-*,r+:J.; ~ ~. ih.I".;.,..J;---!~f.i.'"

'54



Bijlage 3
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Bijlage 4

Id=f(Vgs,Vsb) met de kyadratische
parameters in Spice ingevoerd.
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Bijlage 5

Id=f(Vgs, Vsb) met de Marquardt
._._._. parameters in Spice ingevoerd.
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Bij1age 6.1

Afleiding van de vereenvoudigde Spice formules

Ventaarlozing van beweegIijkheidsvariatie

Aangezien VEX? niet gespecificeerd wordt neemt Spice hiervoor de

defaul twaarde 0 en voIgt voor Ueff( zie bIz 6 ) :

Ueff = UO

VenJaarIozing van het tweedimensionale bodyeffect

Aangezien NSUB niet gespecificeerd wordt neemt Spice hiervoor de

defauIv~aarde 0 en voIgt voor Gammad:

Gammad = Gamma

Over bIijft nu voor I
d

"I

I d = ~P*-r---(71 - 2 * 8amma * 02/3)
eff

Fl ('!gs - V'::li - VDSAT/2) * VJSAT

F2 (PHIs + VDSAT - Vbs) **(3/2) - (PHIs - Vbs) ** (3/2)

Leff = LO * (1 - Lambda * Vds)

LO = L - 2 .* X * Lmasker 'j d (L
masker

L = L)opgegeven

VDSAT = Vgs - Vbi + 0,5 * Gamma ** 2 * VI

VI I - sqrt(1 + 4 * (Vgs - Vfb - Vbs)/Gamma ** 2)

Volgens (BDM bIz.II-2) en (SPICE 2 program reference bIz. 102) geIdt:
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VTO = Vfb + 2~f +

Bijlage 6.2

c
ox

VTO = Vfb + 2~f + Gamma V2~i

V2 € 0 q.~!Slm'
s~

Gamma = ---c~---
ox

tes~uen ~et Vbi = Vfb + PHIs

en 2~f = PHIs

levert dit de volgende vergelijkingen op:

'roi = VTO - Gamna VPHI~

Vfb V'.:li - PHIs

Stel vervolgens:

PHIs = PHI = ~ en Vbi =:3 en \'le :wrnen tot de ui tdrukking zoals die

aan het programna :larquardt is aa'1geboden:

I{P * VI
• ('l.gs - F3 - VDSAT/2)"J1JSAT-2*Ganma*F2/3)

(1 - Lambda * 'lcs)(L - 2 * X. * L )
J d

F2 = (?:lI + VDSAT - Vbs) ** (3/2) - (?HI -Vbs) **(3/2)

V1=1-sqrt(1 +(4/Canma ** 2) .. (Vgs + PHI - F3 - Vbs))

F3 = VTO - Gamma * sqrt(PHI)

In heto programma zijn voor de verschillende parameters de volgende

notaties gebruikt:

VTO

KP

X[l]

X[2]

PHI : X4

Lambda: X5

Gamma X[3]
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Bijlage 6.3

Deze formulering van de Spice formule is als voIgt in het programma

i"arquardt opgenomen:

WORTELl:= SQRT(X4);

F3:=X[1] - X[3] * WORTELl;

VI :=1 -SQRT(l + (4/(X[3]**2))*(A[I]+X4 - F3 - VBS));
VDSAT := A[I]-F3 + O.5*Vl *(X[3]**2);

F2 := (X4 + VDSAT-VBS )**1.5-(X4-VBS )**1.5;

Rl:= X[2]*u*((A[I]-F3-VDSAT/2)*VDSAT-2*X[3]*F2/3)/((l-X5*VDS)*(L-3));
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Bij1age 7.1

3900
4000
4100
4200
4300

L
100 $SET AUTOBIND
200 $BIND=FROM PP5/= ON APPL;
300 $ SET INSTALLATION
400 BEGIN
500 PROCEDURE MARQUARDT(M,N,X,RESIDUAL,STOPCRIT,EPSABS,EPSREL,
600 IMAX,OUTPUT,OUT);
700 VALUE M,N,EPSABS,EPSREL,OUTPUT;
800 INTEGER M,N,STOPCRIT,IMAX,OUTPUT;
900 REAL EPSABS,EPSREL;
1000 ARRAY XC*J;
1100 PROCEDURE RESIDUAL;
1200 FILE OUT;
1300 EXTERNAL;
1400 ARRAY XC1:3J,AC1:27J,YC1:27J,BC1:27J ,ZC1:27J ,CC1:27J , TC1:27J;
1500 INTEGER STOPCRIT, IMAX;
1600 FILE IN(KIND=DISK, TITLE=·INPUT10.·, FILETYPE=7);
1700 FILE OUT(KIND=REMOTE);
1800 PROCEDURE RESIDU(X,R,I);
1900 INTEGER I; REAL R; ARRAY XC*J;
2000 BEGIN
2100 REAL ViA ,VDSATA,VBS1,F2A,VDS,F3,WORTEL1,X4,X5,W,L,Rl,
2200 V1B,VDSATB, VBS2,F2B,R2,RA,RB,V1C,VDSATC,VBS3,F2C,R3,RC;
2300 X4:=0.65; X5:=0.009726;
2400 VDS:=10;
2500 VBS1:=-5;
2600 W:=12;
2700 L:=12;
2800 WORTEL1:=SQRT(X4);
2900 F3:=XC1J-XC3J*WORTEL1;
3000 V1A:=1-SQRT(1+(4/(XC3J**2»*(ACIJ+X4-F3-VBS1»;
3100 VDSATA:=ACIJ-F3+0.5*V1A*(XC3J**2);
3200 F2A:=(X4+VDSATA-VBS1)**1.5-(X4-VBS1)**1.5;
3300 Rl:=XC2J*W*«ACIJ-F3-VDSATA/2)*VDSATA-2*XC3J*F2A/3)/«1-X5*VIIS)*\

\(L-3»;
3400 VBS2:=-10;
3500 V1B:=1-SQRT(1+(4/(XC3J**2»*(BCIJ+X4-F3-VBS2»;
3600 VDSATB:=BCIJ-F3+0.5*V1B*(XC3J**2);
3700 F2B:=(X4+VDSATB-VBS2)**1.5-(X4-VBS2)**1.5;
3800 R2:=XC2J*W*«BCIJ-F3-VDSATB/2)*VDSATB-2*XC3J*F2B/3)/«1-X5*VDS)*\

\(L-3»;
VBS3:=-15;
V1C:=1-SQRT(1+(4/(XC3J**2»*(CCIJ+X4-F3-VBS3»;
VDSATC:=CCIJ-F3+0.5*V1C*(XC3J**2);
F2C:=(X4+VDSATC-VBS3)**1.5-(X4-VBS3)**1.5;
R3:=XC2J*W*«CCIJ-F3-VDSATC/2)*VDSATC-2*XC3J*F2C/3)/«1-X5*VDS)*\

\(L-3»;
4400 RA:=«YCIJ-Rl)/YCIJ)**2;
4500 RB:=«ZCIJ-R2)/ZCIJ)**2;
4600 RC:=«TCIJ-R3)/TCIJ)**2;
4700 R:=RA+RB+RC;
4800 END;
4900 READ(IN,/,A);
5000 READ(IN,/,y);
5050 READ(IN,/,B);
5100 READ(IN,j,Z);
5200 READ(IN,/,C);
5300 READ(IN,/,T);
5400 READ(IN,/,X);
5500 STOPCRIT:=13; IMAX:=75;
5600 MARQUARDT(27,3,X,RESIDU,STOPCRIT,@.-5,@-5,IMAX,1,OUT)
5700 END •
•
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2000
2100
2110
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2810
2820
2830
2900
3000
3100
3200
3300

3400

l3410
3420
3430

1

3440
3500
3600

1
3700
3800

3900

13910
3920
3930

1
3940
4000
4100

':200
.,300

4400
14500
14600
4700

~800

I
I
I
I

Bijlage 7.2

BEGIN
REAL V1A ,VDSATA,VBS1,F2A,VDS,WORTEL1,X4,X5,W,L,R1,

W1A,W1B,W1C,G1A,G1B,G1C,GDA,GDB,GDC,F3A,F3B,F3C,
V1B,VDSATB, VBS2,F2B,R2,RA,RB,V1C,VDSATC,VBS3,F2C,R3,RC;

X4:=0.6S; XS:=0.009726;
VDS:=10;
VBS1:=-5;
W:=12;
L:=12;
WORTEL1:=SQRT(X4);

W1A:=1.1@-4*SQRT(X4-VBS1);
G1A:=0.2*(SQRT(1+2*W1A/2@-4)-1)/(L-3);
GDA:=XC3J*(1-G1A);

F3A:=XC1J-GDA*WORTEL1;
V1A:~1-SQRT(1+(4/(GDA**2»*(ACIJ+X4-F3A-VBS1»;

VDSATA:=ACIJ-F3A+0.S*V1A*(GDA**2);
F2A:=(X4+VDSATA-VBS1)**1.5-(X4-VBS1)**1.S;
R1:=XC2J*W*«ACIJ-F3A-VDSATA/2)*VDSATA-2*GDA*F2A/3)/«1-XS*VDS)*\

\(L-3»;
VBS2:=-10;
W1B:=1.1@-4*SQRT(X4-VBS2);
G1B:=0.2*(SQRT(1+2*W1B/2@-4)-1)/(L-3);
GDB:=XC3J*(1-G1B);
F3B:=XC1J-GDB*WORTEL1;

V1B:=1-SQRT(1+(4/(GDB**2»*(BCIJ+X4-F3B-VBS2»;
VDSATB:=BCIJ-F3B+0.S*V1B*(GDB**2);
F2B:=(X4+VDSATB-VBS2)**1.5-(X4-VBS2)**1.S;
R2:=XC2J*W*«BCIJ-F3B-VDSATB/2)*VDSATB-2*GDB*F2B/3)/«1-X5*VDS)*\

\(L-3»;
VElS3:=-15;

W1C:=1.1@-4*SQRT(X4-VElS3);
G1C:=0.2*(SQRT(1+2*W1C/2@-4)-1)/(L-3);
GDC:=XC3J*(1-G1C);
F3C:=XC1J-GDC*WORTEL1;

V1C:=1-SQRT(1+(4/(GDC**2»*(CCIJ+X4-F3C-VBS3»;
VDSATC:=CCIJ-F3C+0.S*V1C*(GDC**2);
F2C:=(X4+VDSATC-VBS3)**1.5-(X4-VBS3)**1.5;
R3:=Xr2J*W*«CrIJ-F3C-VDSATC/2)*VDSATC-2*GDC*F2C/3)/«l-XS*VDS)*\

\(L-3»;
RA:=«YCIJ-R1)/YCIJ)**2;
RB:=«ZrIJ-R2)/ZrIJ)**2;
RC:=«TCIJ-R3)/TCIJ)**2;
R:=RA+RB+RC;
END;
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Bijlage 8.1

L
100 3.8,3.9,4,4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.6,4.7,4.8,4.9,5,5.1,
200 5.2,5.3,5.4,5.5,5.6,5.7,5.8,5.9,6,6.1,6.2,6.3,6.4,
300 11.2,13,15,17.2,19.5,22.1,24.7,27.6,30.7,33.8,36.7,40.6,44.4,48.2,
400 52.2,56.4,60.7,65.2,69.8,74.5,79.3,84.3,89.6,95,100.4,106,111.7,
500 3.8,3.9,4,4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.6,4.7,4.8,4.9,5,5.1,
600' 5.2,5.3,5.4,5.5,5.6,5.7,5.8,5.9,6,6.1,6.2,6.3,6.4,
700 3.2,4.2,5.3,6.5,7.9,9.4,11,12.8,14.7,16.6,18.9,21.3,23.8',26.3,
800 29.1,32,35.2,38.4,41.7,45.2,48.9,52.7,56.8,61,65.2,69.8,74.7,
900 4.8,4.9,5,5.1,5.2,5.3,5.4,5.5,5.~,5.7,5.B,5.9,6,6.1,

1000 6.2,6.3,6.4,6.5,6.6,6.7,6.8,6.9,7,7.1,7.2,7.3,7.4,
1100 10,11.6,13.4,15.2,17.3,19.5,21.8,24.2,27.2,29.5;32.3,35.2,
1200 38.4,41.6,45,48.5,52.2,56.1,60,64.1,68.4,72.9,77.4,82.1,B6.5,
1300 91.9,97,
1400 1,10,1,
t

************************************************************************
****************** MAR QUA R D T: INPUT REPORT ******************
************************************************************************

NUMBER OF VARIABLES = 3

NUMBER OF RESIDUALS = 27

MAXIMUM NUMBER OF ITERATIONS = 75

OUTPUT PARAMETER = 1

EPS FOR ABSOLUTE ACCURACY = 1.00E-05

EPS FOR RELATIVE ACCURACY = 1.00E-05

STOPCRIT = 13 FROM l=NORMDELTAX
2=DELTAFX
3=NORMGRAD

< EPSABS+EPSREL*NORM(XK)
< EPS+EPSREL*ABSFX(K)
< EPSABS+EPSREL*NORMGRAD(XO)

*** VARIABLES ***
X STARTING

1 1.00000000E+00
2 1.00000000E+01
3 1.00000000E+00

FX = 6.43140007E+00
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Bijlage 8.2

************************************************************************
~*************** H A R a U A R D T: ITERATION REPORT ****************
~***************************************************** ******************

ITER FX NORHDELTAX DELTAFX NORHGRAD TIHE(S) NR.FEV

0 6.431400E+00 O. O. 1.363971E+02 0.7 4
1 3.085412E-01 3.931473E-01 6. 122859E+00 1.516964E+01 0.9 8
2 5.869400E-02 8.375584E-02 2.498472E-01 7.778213E-"1 1.2 12
3 9.061109E-03 8.047630E-01 4.963290E-02 1.059928E+00 1.5 16
4 4.254909E-03 2.314369E-01 4.806200E-03 1.493446E-01 1.8 22
5 2.430105E-03 7.396343E-01 1.824804E-03 3.816317E-01 2.1 26
6 1.861855E-03 2.690142E-01 5.682498E-04 1.303264E-01 2.6 35
7 5.838722E-04 3.848660E-01 1.277983E-03 2. 932203E-02 2.9 39
8 4.316893E-04 2. 161054E-01 1.521829E-04 1.157151E-02 3.3 45
9 3. 624358E-04 4.224480E-02 6.925353E-05 1.197618E-02 3.5 49

10 3.562955E-04 1.680223E-02 6.140276E-06 2.592228E-03 4.0 56
11 3. 562009E-04 4.317588E-03 9.464772E-08 1.406305E-03 4.3 61
12 3.561008E-04 4.362960E-03 1.000411E-07 1.321608E-03 4.6 66
13 3.560740E-04 1.646131E-03 2.679746E-08 5. 197061E-04 4.9 71
14 3.560510E-04 2.227046E-03 2.303953E-08 7.014032E-04 5.2 76
15 3.560436E-04 5.833370E-04 7.391225E-09 1.747995E-04 5.5 81
16 3.560367E-04 1.191918E-03 6.868969E-09 3.895380E-04 5.9 86
17 3.560347E-04 1.554655E-04 2.078430E-09 4.500805E-05 6.2 91
18 3.560323E-04 6.652966E-04 2.376584E-09 2.287058E-04 6.5 96
19 3.560317E-04 2.983600E-05 5.648424E-10 3. 666990E-05 6.8 101

************************************************************************
~******************* H A R a U A R D T: ENDREPORT ********************
~***************************************************** ******************

THE PROCESS IS TERHINATED BECAUSE STOPCRIT = 13

SOLUTION
I XCIJ

1
2
3

1.29685763E+00
1.04656889E+01
7.45485032E-01

VTO
KP
Gamma

FX = 3.56031721E-04

~***********************************************************************
~*******************H A R QUA R D T: THATiS ALL *******************
~***************************************************** ******************
tET=3:03.9 PT=7.0 10=0.4
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Bijlage 9

tFILE (ELLBPA14)INPUT8 ON USER6
100 3.8,3.9,4,4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.6,4.7,4.8,4.9,5,5.1,5.2,
200 5.3,5.4,5.5,5.6,5.7,5.8,5.9,6,6.1,6.2,6.3,6.4,
300 3.2~4.2,5.3,6.5,7.9,9.4,11,12.8,14.7,16.6,18.9,21.3,23.8,26.3,

400 29.1,32,35.2,38.4,41.7,45.2,48.9,52.7,56.8,61,65.2,69.8,74.7,
500 1.297,10.46,0.746,

100 $ SET INSTALLATION
200 BEGIN
300 FILE IN(KIND=DISK, TITLE=·INPUT8.·, FILETYPE=7);
400 FILE OUT(KIND=REHOTE);
500 INTEGER. I; ARRAY XC1:3J,AC1:27J,YC1:27J;
600 REAL V1,VDSAT,VBS,F2,VDS,F3,WORTEL1,R,W,L,X4,X5;
700 READ(IN,/,A);
BOO READCIN,/,Y);
900 READ(IN,/,X);
1000 FOR 1:=1 STEP 1 UNTIL 27
1100 DO BEGIN
1200 X4:=0.65;
1300 X5:=0.009726;
1400 W:=12;
1500 L:=12;
1600 VDS:=10;
1700 VBS:=-10;
1800 WORTEL1:=SQRT(X4);
1900 F3:=XC1J-XC3J*WORTEL1;
2000 V1:=1-SQRT(1+(4/(XC3J**2»*(ACIJ+X4-F3-VBS»;
2100 VDSAT:=ACIJ-F3+0.5*V1*(XC3J**2);
2200 F2:=(X4+VDSAT-VBS)**1.5-(X4-VBS)**1.5;
2300 R:=XC2J*W*«ACIJ-F3-VDSAT/2)*VDSAT-2*XC3J*F2/3)/«1-X5*VDS)*(L-3»;
2400 WRITE(OUT,<E12.5,X2,E12.5,X2,E12.5,X2,E12.5,>,ACIJ,YCIJ,R,
2500 100*(R-YCIJ)/YCIJ)
2600 END;
2700 END.

Vgs CV) Id gemeten (pA) Id berekend CpA) afYijking %
3.80000E+00 3.20000E+00 3.11414E+00 -2.68325E+00
3.90000E+00 4.20000E+00 4.11379E+00 -2.05254E+00
4.00000E+00 5.30000E+00 5.25254E+00 -8.95501E-01
4.10000E+00 6.50000E+00 6.53043E+00 4.68097E-01
4.20000E+00 7.90000E+00 7.94751E+00 6.01404E-01
4.30000E+00 9.40000E+00 9.50385E+00 1.10474E+00
4.40000E+00 1.10000E+01 1.11995E+01 1.81350E+00
4.50000E+00 1.28000E+01 1.30345E+01 1.83187E+00
4.60000E+00 1.47000E+01 1.50089E+01 2.10123E+00
4.70000E+00 1.66000E+01 1.71227E+01 3.14906E+00
4.80000E+00 1.89000E+01 1.93761E+01 2.51913E+00
4.90000E+00 2.13000E+01 2. 17690E+01 2.20210E+00
5.00000E+00 2.38000E+01 2.43016E+01 2.10752E+00
5.10000E+00 2.63000E+01 2.69738E+01 2.56195E+00
5.20000E+00 2.91000E+01 2.97857E+01 2. 35638E+00
5.30000E+00 3.20000E+01 3.27374E+01 2.30429E+00
5.40000E+00 3.52000E+01 3.58288E+01 1.7J3650E+00
5.50000E+00 3.84000E+01 3.90602E+01 1.719~OE+00

5.60000E+00 4. 17000E+01 4.24314E+01 1.75396E+00
5.70000E+00 4.52000E+01 4.59426E+01 1.64286E+00
5.80000E+00 4.89000E+01 4.95937E+01 1.41869E+00
5.90000E+00 5.27000E+01 5.33849E+01 1.29970E+00
6.00000E+00 5.68000E+01 5.73162E+01 9.08849E-01
6.10000E+00 6.10000E+01 6.13876E+01 6.35476E-01
6.20000E+00 6.52000E+01 6.55992E+01 6.12311E-01 69
6.30000E+00 6.98000E+01 6.99510E+01 2.16375E-01
6.40000E+00 7.47000E+01 7.44431E+01 3.43919E-01



~
A C~=f(Vgs)V =0- 3 5

v. "" ds'
a 3000/20 E

.,..

I

! ..

1 ..-t"""' ........ · I

+·1
I 1__

..j
I
I

I

,; , I
Ii

I
I

!\
... j.. ,.j

i .1
I ! I

I

:-tl·
I '

. i
!
I·
i
!
!

I Ir ~,

i !
!.. j'

I; !
[. ,
!

··ni
I .I, ...c. "1\Wl

j

(v)

'i' ",- :,' ,
,

i i :
I 1': iI' +_.... !

I .. '1' :!
! . :
1 I

:' I
I

I :"r i
'r -- .. f·

I.. I
I i

I I i... 1

I :." ..J... L

J~.J : I
15

10

r
I I

I
I !I

C' ;

g
!

I !
CPf)

._~. ..._+-
!.

20

. j

i

. j

I..

o-5

-!--.L---r--.--.------,-----,---.----;--i----r-------r---;-~r______;_-;__.-r__---t--..:--____.---.--r.-----.1-----··-,··- V (vT-'- _
, 5 gs
,-10



) ,

, I

Cgs+Cgd

,(pf)

, .

C' +C' =f(V )gs gd gs Vds=0

3000/20

2],4
-'- -.._...... -_..

..

,
f

: I

i .l!

i·, ! I \ '

.. r' " 11"';:i i'l iii i)1 -i" I Ii. i
, 'I' ,i I I
. t .! I! " I .- I' " I ",' ! ,i -I' - ',',: !' ','" . '., '['1 '
I I : \. I " , i, 'i!. . I I I I I

., f :: I ·1 .\.1- ~ 1" i :, i : '1 : Ii· I' i: ri ' , ·I·:i l"!""~': - f··· t I ,J j' : f -!. '1 I
. --it' :--;. --l:':' ~~...+. '11' ;''1'' ---I-'j' j- ~"l 'lhtt~-li" -T'j . j : i, ,U i i : I: 'j; II' i
.... " ....-t... r--! ..;.... . i ' 1.: r I' ['-i 'I' :-- r+", ..:.. +.. --'j.,-.-I +·1·- "l;:~'--; t;· ..j -f- ~... i- J . I .. i
, ' .. i'::' j : I ,! i ,:, i , i ,I ;! -; 1 i' .'- I.! • I , I

.:..~: ~r:" ·T·t....;:·':t·:'· .", ''', .. :' ":''';1 ' I i I :'''T T +'1 ! ..~.,~. L",'_+' 3,5'iw-'-j--..L. " ;-t..J"·I~-;" t·~· t.. j.
.k/~,+L+,.~ ..; I.. .\. .j+: ..! -! .. T.;.' i': 1 ' :'1 : l ; "11 : i I!! I· .

~:",: .·.··.:·.··,~,',:::+i·,·~,I.~.J..;; ..,': ·:,I.~1 'i,',' i ··-·I
i

'I, 1·--I··~··I .. :--i' t 1
1
- ;'--,' 1 .. +i'- i'" I,-I.. :.!

i ! I I ! I . i I I ,'" " ,.. !. ,. '" i ., i
-'-+---'-'t--i.........-,.:.+...L....~-+~+..,.....f-:-I--"--t--.L-H-+"-!-'--l-+----1'----'--++--+--'-- ...........-+......+-~P""'+-"-'----'+---;-:.r,H-+-+--;-+--t-~·---+-------;-----'--.- ......---.. --..'..--.--------,

L~~1!:Jl]i±Jj~ijJ.,.,",'.:..-.-.:,:--".J! .. :~i:"J ...!...f ;-5 _,.~ ..II" -~!!i~.r---i', ..1.··.·.i-l.:·,L,:i·.:L',' ..i._,',,,, 0 "J-. _.; :1.j,_:_L~._~.:.. I.-I'. 5 Vgs (V) -_..
;:;;j,:' . ,- ri;JII~ ::::j:Fi: ·:I·d ... '\ I ·1: I ..-'~!, I 1"'1 • ! ' I !. 1 I: i!
:':;~:;. tE.L~j~'4j;~U ~:::.;.: i I I ' . : t! I , I



5

o

.10
: ro··

..
j

, i
I ' ;

.,L'J
I . :
, I

-j

I

j
I

3000/20 E



Bij1age 13

---------------------------------------------------------------------------
****ii*i*****i***************************12/120 DEPLETION 4<VSa<15 *
**i**i***i*****i**i*********************.HODEL HSD NHOS(VTO=-3.532 KP=13.16U GAHHA=0.S28 PHI=0.65 LnHBDA=2M
tCGD=2S2P CGS=5.SJP CG8=3.77P CBD=24N C~S=24N XJ=0.2M LD=0.7S)
---------------------------------------------------------------------------
*****************************************120/24 DEPLETION 4<VSB<15 *

o **********i*****************************o •MODEL M1D NMOS<VTO=-3. 594 Kf'=22. 4SU GAHMA~O. 583 PHI=O. 65 LAHBDA=7. 7M
o tCGD=55.4P C6S=5.83P CGB=37.7P CBD=24N CBS=24N XJ=O.2M LD=O.I~)

o ---------------------------------------------------------------------------
o ****************************************o *12/12 ENHANCEMENT I<10UA 4<VSB<15 *
o ****************************************o .HODEL M4E NHOS<V10=1.421 KP=8.44U GAHHA=0.6713 PHI~0.6S LAHBDA~9.7M
o tCGD=27.1P CGS=5.83P CGB=3.77P CBD=24N CBS=24N XJ~0.2H LD=0.15)
o ---------------------------------------------------------------------------
o ****************************************o *12/12 ENHANCEHENT 0<VSB<3 *
o ****************************************o .HODEL H3E NHOS<VTO=1.166 KP=15.1U GAHHA=1.13S PHI=0.65 LAH~DA=9.7H
o tCGD=27.1P CGS=S.S3P CGB=3.77P CBD=24N CBS=24N XJ=0.2H LD=0.75)
o ---------------------------------------------------------------------------
o ****************************************o *12/12 ENHANCEMENT 4<VSB<15 *
o ****************************************'0 .HODEL H2E NHOS(V10=1.297 KP=10.46U GAHMA~0.746 PHI~0.65 LAHBDA=9.7M
o tCGD=27.1P CGS=S.83P CGB=3.77P CBlt=24N CBS=24M XJ=0.2M LD=0.7S)
'0 ---------------------------------------------------------------------------
o ****************************************o *12/60 DEPLETION 4<VSB<15 *
o ****************************************
o .HODEL H4D NKOS<VTO=-3.44 KP=13.6U GAMHA=0.811 PHI=O.65 LAHlIDA=3.7M
o tCGD=140.35P CGS=S.83P CGB=3.77P CBD=21N CBS=24N XJ~O.2M LD=0.75)
o ---------------------------------------------------------------------------
o ****************************************'0 *12/60 ENHANCEMENT 4<VSll<15 *
o ****************************************o .MODEL HIE NHOS(VTO=1.395 KP=16.06U GAMMA=0.90S PHI=0.65 LAMBDA=2.2M
o tCGD=140.35P CGS=5.83P CGB=3.77P CBD=24N CBS~24N XJ=O.2M LD=O.7S)
o ---------------------------------------------------------------------------
'0 ****************************************
'0 * 12/60 ENHANCEMENT 0<VSB<3 *
o ****************************************'0 .MODEL HSE NHOS(VTO=1.213 KP=15.21U GAHMA~0.B94 PHI~0.65 LAMNDA=2.2M
'0 tCGD=140.35P CGS=S.83P CGB=3.77P CBD~24N CBS~24N XJ=0.2M LD=O.7S)
'0 ---------------------------------------------------------------------------
'0 ****************************************'0 *120/12 DEPLETION 4<VSB<15 *
'0 ****************************************'0 .KODEL K3D NMOS(V10=-4.34 KP=20.64U GA~MA~1.03 PHI=0.6S LAM~DA=le.7M
'0 tCGD=27.1P CGS=5.83P CGB~37.7P CllD=21N CBS=21N XJ=0.2M LD=0.7~)

'0 ---------------------------------------------------------------------------
'0 ****************************************,0 *120/12 ENHANCEMENT 0<VSB<3 *
o ****************************************'0 .MODEL M6E NMOS<VTO=1.039 KP=22.33U GAMMA"'1.06 PHI=0.65 LAMBItP.=12M
o tCGD=27.1P CGS=5.83P CGB=37.7P CllD~24N CBS=24N XJ=0.2M LD=0.7o)
'0 ---------------------------------------------------------------------------
'0 ****************************************'0 *120/12 ENHANCEMENT 4<VSB<15 *
o ****************************************'0 .HODEL M1E NMOS(VTO=1.506 KP=21.28U G~MMA~0.4552 PHI"'O.65 LAMNDA=12M
o tCGD=27.1P CGS=5.83P CGB=37.7P CBD=21N CBS=24N XJ~0.2M LD=0.75)
'0 ---------------------------------------------------------------------------
o ****************************************o *12/12 DEPLETION 4<VSB<15 *
8**************************I****f********.MODEL M2D NMOS<VTO=-3.43 KP= 0.59U GAMMA=0.7~29 PHI=O.65 L~M~DA=1~.9M
o tCGD=27.1P CGS=5.83P CGB~3.77P CBD~21N CBS~21M XJ~O.2M LD=0.75)
o ---------------------------------------------------------------------------
o ****************************************o -*12124 DEPLETION 4<\lSB<15 *
o ************************************~***
o .MODEL H5D NMOS(VTO=-3.486 KP~11.91U GAMMA=0.779 PHI~O.65 L~MP.ItA=8.3M
o tCGD=55.4P CGS~5.83P CGB~3.17P CBD~24N CBS~21N XJ=0.2M LD=0.75)
o ---------------------------------------------------------------------------
o ****************************************
o *12/24 ENHANCEM~NT 4<VSB<15 *
o ****************************************'0 .MODEL M5E NMOS(VTO=1.1125 KP=11.88U GAHMA=-O.7523 PHI~O.65 LflMBDA=5.1M
o tCGIt~55.4P ~GS~5,83P CGB~3.77P CBD~21N CBS~~1N XJ=O.2M LD=O.75)
,0 --------------------------------------------------------------------------- 73



Bijlage 14

If~f!~*~8~lff~:**n****f~nU~******f
*n*****n****************************,*."ODEL "BD N..aS(V10=-3.S32 KP=13.16U GAH"A=0.828 PHI=0.6S LAHBDA=2H
+TOX=9.7~22E-6 CGD=5.83P CGS=5.83P CGB=J.77P CBD=24N CBS=24N XJ=0.2M LD=0.7S)----- .. -------------------------
*n***n***************nn**************120/24 DEPLETION 4<VSB<15 *

) n*******n*****************************) .HODEL H1D NHOS(VTO=-3.594 KP=22.48U GAKt1A=0.SB3 PHI=0.6S LAHBDA=7.7H
) +TOX=9.7~22E-6 CGD=5.8JP CGS=5.83P CGB=37.7P CBD=24N CBS=24N XJ=0.2H LD=0.75)
) ---- -- ---------------------
) ****************************************) *12/12 ENHANCEHENT I<10UA 4<VS~<15 *
) *************************n*************) .HODEL H4E NHOS(VTO=1.421 KP=8.44U GAHMA=0.6713 PHI=0.65 LAHBDA=9.7H
) +TOX=9.7522E-6 CGD=5.8JP CGS=5.83P CGB=3.77P CBD=24N CBS~24N XJ=0.2H LD=0.75)
) _..- .. ---- -- _.. - - ------------------
) ****************************************) *12/12 ENHANCEHENT 0<VSB<3 *
) *********************n***n***n*******) .HODEL H3E NHOS(VTO=1.166 KP=15.1U GAHHA=1.138 PHI=0.65 LAHBDA=9.7H
) +TOX=9.7522E-6 CGD=5.8JP CGS=5.B3P CGB=J.77P CBD=24N CBS=24N XJ=0.2H LD=0.75)
) ._----------------------------
) *********n******n*********************) *12/12 ENHANCEHENT 4<VSB<15 *
) ****************************************) .HODEL H2E NHOS(VTO=1.297 KP=10.46U GAHHA=0.746 PHI~0.65 LAMBDA=9.7H
) +TOX=9.7522E-6 CGD=5.83P CGS=5.83P CGB~3.77P CBD=24N CBS=24N XJ=0.2H LD=0.7S)
) - . --- ----------------------------------
) n**************************************) *12160 DEPLETION 4<VSB<15 *
) n*********n***************************) .HODEL H4D NHOS(VTO=-3.44 KP=13.6U GAHHA=0.811 PHI=0.65 LAHBDA=J.7M
) +TOX=9.7522E-6 CGD=5.83P CGS=5.83P CGB~3.77P CBD=24N CBS=24N XJ=0.2M LD=0.7S)
) - - ------------ - . ----------------
) ***************n***********************) *12/60 ENHANCEMENT 4<VSB<1S *
) *************************************n*) .HODEL H7E NHOS(V10=1.395 KP=16.06U GAKt1A=0.90B PHI=0.65 LAHBDA=2.2H
) +TOX=9.7522E-6 CGD=5.83P CGS=5.83P CGB~J.77P CBD=24N CBS=24N XJ=O.2H LD=O.75)
) -----------------------------------------------------) ***************n***********************)* 12/60 ENHANCEHENT 0<VSB<3 *
) **n************************************) .HODEL HBE NHOS(VTO=1.213 K~=15.21U GAHt1A=O.894 PHI~0.65 LAHBDA=2.2H
) +TOX=9.7522E-6 CGD=5.8JP CGS=5.83P CGB=3.77P CBD=24N CBS=24N XJ=0.2H LD=0.75)
) ---- ---------------------------------------------) *******n******n***********************) *120/12 DEPLETION 4<VSB<1S *
) ****************************************) .HODEL H3D NHOS(VTO=-4.34 K~=20.64U GAHHA=1.03 PHI=0.65 L~HaDn=18.7H
) +TOX=9.7S22E-6 CGD=5.83P CGS=S.8JP CGB=37.7P CBD=24N CBS=24N XJ=O.2M LD=O.75)
) -... -------------------------------------) **n*****~***nn***********************) *120/12 ENHANCEHENT O<VSB<3 *
) **n****n******************************) .HODEL H6E NHOS(VTO=1.039 KP=22.33U GAHHA=1.06 PHI~0.6S LAHBDA=12"
) +TOX=9.7522E-6 CGD=5.83P CGS=S.83P CGB=37.7P CBD=24N CBS=24N XJ=0.2H LD=0.75)
) ----------------------------------------------) ****n**********************************) *120/12 ENHANCE"~NT 4<VSB<15 *
) ****************************************) .HODEL H1E NHOS(VTO=1.506 KP=21.28U GAHHA=0.4552 PHI~0.65 LAHBDA=12H
) +TOX=9.7522E-6 CGD=5.8JP CGS=S.83P CGB=37.7P CBD~24N CBS~24N Y.J=O.2H LD=0.7S)
) ------------- --------------------------------------------------------) *******n*******************************) *12/12 DEPLETION 4<VSB<15 *
) ***********************************ttt**) .HODEL M2D NHOS(VTO=-3.431 KP=10.59U uAHHA=0.7429 PHI=0.65 LAMBDA=14.9M
) +TOX=9.7522E-6 CGD=5.83P CGS=5.83P CGB=3.77P CBD=24N CBS=2~N XJ~O.2M LD=0.75)
) ---------------------------------------------------------------------------) *******************tt*****t*************) *12/24 DEPLETION 4<VSB<15 *
) **********************************t~*ttt) H8DEL Msn N"OS(VTO~-3.486 KP=11 ~1U GAH"A~O.779 PHI=O.65 LAMBDA=S.3M
D +1 X=9.75~2E-6 CGD=5.83P CGS=5.B3~ CGB=3.77~ CBD=24N C~S~24N XJ~O.2M Ln~0.7S)

) ---------------------------------------------------------------------------) ********************tt*ttttt************) *12124 ENHANCEMEtlT 4<VSlt<:15 *
~ **************t************t*********~tt.) .MODEL MSE tIMOS(VTO=1.425 KF'=11.8SU G:'\I1MA=O.7523 PHI~O.65 LAI'lBDA"'5.1M
o +TOX=9.7S22E-6 CGD=5.83P CGS=~.S3P CeF=Z.77F' CP.D~=1N (~S=2~N XJ~O.2~ LV=O.75~

o ------------------------..:--------------- ---------..--- --_.. --------------.---- 74



Bijlage 15.1

Afleiding van de ingangsimpedantie van de stroornaftrekschakeling

---'Vi

Fig.18 Vervangingsschema van de middentrap

;·:et behulp van :f~_g.18\'!ordt eerst de loop-versterking van de stroomspie-

gel berel-::end. De Kirch!1off stroomvergelijkingen in de linkertalc zijn:

g IV + (1 +/.. )g v .. = g vrn x 4 m4 ~ m4 z

v ..
--..l =

v
x

ofwel

De nodige Kirchhoff stroomvergelijkingen in de middentak zijn

(l + A3) g 3vm x i 3 + g 3v"T7l .iJ

M:et v .. =
1J

A v kan nu voor R
3

=
1 x afgeleid worden:
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Bij1age 15.2

1 (15.2)
R

3 g 3( 1 +..\3 + AI)n

1:) 1
"2 D"

c m2
cr

( =m4)g 1 + ;----
n 1 \ g

1\5 r:l5

De ingangsim~cdantie van de middentrap wordt nu gevormd door de inpe

dantie van de parallelschakeling van R~ en R
3

. E.b.v. Spice berekenen
,::.

27,31

151, 03 ~<.n.

'.Je mogen -L.:; ::,., t. (;. v. ;~." ver'.,;o.ar:"ozcn ~uua"C gesteld mag worden:

i

fle ui tdrulc~dng voor Al kan nag herschreven worden als:

""ml

wat ongeveer gelijk is BEn:

i·let deze verwaarlozingen kan de ingangsimpedantie met vgl. (3.3) benaderd

worden.
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Bijlage 15.3

Afleiding van de versterking van de middentrap

rlet vgi. (15.1) en vgl.(15.2) kan de versterking A van de middentrap af

geleid worden (zie fig. 18 ).

De nodige Kirchhoff stroomvergeiijkingen in de middenta? zijn:

i
3 =AGgm6vu

~
AG

g
m6 (15.4)

v = .v
(l +A 3 A)g 3v

x
(1 +,\~ + Al)gm3

u
J.

3 = +
r:1 X ,J

i :"2 + .... 3 + = v (g 2 + (1 +A 3 +,)g ,,)x r:1 m~

(15.5)

De I:irchhoff stroomvert;;elijking die in de rechtertak geldig is:

i -(g lSv " -Al~E; 13v )m ~ _' m x (15.6)

':1e substitueren vgl.(15.4) in vgl.(15.5) en vgl.(15.6) en vervolgens

substi tueren we vgl.(15.5) in vgl.(15.6). Zr wordt dan gevonden:

A =
v

u
v.
~

= (15.7)

met A, =...
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Bijlage 15.4 .1

Afleiding van de benaderde overdracht van de middentrap
met millercompensatie.

De ingangst~ap me~ bijbehorende levelshifters kan beschouwd wo~den
als een span~ingsbron vi met een inwendige weerstand ~ (=uitgangs
weerstand van de ingangstrap) en een condensator C naar aarde.
De karakteristiek van de ingangstrap plus levelshitters is nu be
naderd met een overdracht met een reele pool. (zie fig. 15.1).
De uitgangsweerstand van de I-maal buffers is R

2
en de millercapa

citeit is C.

v·
I

Fig. 15.1 Vereenvoudigd vervangingsschema van de ingangstrap~midentrap en
eer: ~aal buffers als millercompensatie wordt toegepast.

Voor de overdracht geldt nu:

v__u=- _

vi

Hierin geldt bij benadering voor de versterking van de middentrap:
AOA = ....."...-'---
1 + p'l:'

Deze formule is vrlJ complex en hieruit kunnen niet eeneenduidig
de vaarden voor R2 en C afgeleidt worden.Voor het bepalen van R2
en C is daarom de volgende methode gevolgd om een ~ gunstig mo-
gelijk verloop van de fase-frequentie karakteristiek te verkrijgen.

Voor lage frequenties is de overdracht beschreven met:

v
u---v.
1

Voor lage frequenties vinden we nu een reele pool bij een frequentie:
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Bijlage 15.4.2

Bij een keuze van C= 1,6 pF wordt nu m.b.v. Spice gevonden:

f=300 Hz.

Bij hogere frequenties treden extra fasedraaiingen op t.g.v. de andere
polen in de overdrachtsfunctie (zie vgl.15",8).Deze extra fase-draaiingen
kunnen voor eenbelangrijk deel geeli~ineerd worden m.b.v. het nulpunt
in de overdracht voor:

R2 is vrij te kiezen en is met Spice geoptimaliseerd.
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Bijlage l6.1

Un' Ij T L i .3 I I NG TEMPER':'; UH. 77.()()(o ltEG [

***~~****~**************************
:+.
* INVERTERENltE INGANG :43* NIET-INVERTERENDE INGANG:44
* UITGANG :71* UITGANGEN INGANGSTRAP :41,42* UITGANGEN MIDDENTRAP :5,9
* UITGANG S.E. CONVERTER :63

******************'*************"*'
*:f,
* MILLERCAPACITEITEN PLUS PARACITAIRE CAPACITEITEN

*C1 33 13 1.6f--12
[2 33 16 1.6E-12
[PAR1 33 0 .4E-12
CPAR2 35 0 .4E-12

42 50 0 112E W=1.211 L=1.211 AD=2.56U AS=2.56U
41 51 0 112E W=1.211 L=1.211 AD=2.56U AS=2.56U
46 0 0 I1BE W=1.211 L=6M AD=2.56U AS=2.56U
46 0 0 I1SE W=l.211 L=611 AD=2.56U AS=2.56U
50 15 0 112E W=1.211 L=1.211 AD=2.56U AS=2.56U
51 16 0 112E W=1.211 L=1.211 AD=2.56U AS=2.56U

W=1.2M L=3M AD=2.56U AS=2.56U
W=1.2M L=3M AD=2.56U AS=2.56U

M5D W=1.2M L=2.4M AD=2.56U AS=2.56U
M5D W=1.2M L=2.4M AD=2.56U AS=2.56U
M2E W=2.4M L=1.2M AD=3.84U AS=3.S4U
112E 101=2.411 L=l.211 AII=3. S1U AS=3.S4U
113E W"-1.211 L=1.211 AD=2.56U AS=2.56U

41 0
42 0
45 0
45 0
o 0

30 0 M5D
31 0 M5D
.7E-12
.7E-12

** COMPLEXE POLEN COMPENSATIE

*CE1 4 0 .35F'
CE2 8 0 .35F'

** R-C COMPENSATIE

*M33 5 30
M34 9 31
C3 11 30
C4 11 31

** INGANGSTRAP

*M41 17 41
M42 17 42
M43 42 43
M44 41 44
M45 45 53

** LEVEL-SHIFTER NA INGANGSTRAP
*.
M46 42
M47 11
M48 15
M49 16
M50 50
M51 51

112E W=1.211 L=l.211 AD=2.56U AS=2.56U
112E W=1.211 L=1.211 AD=2.56U AS=2.56U
115E W=1.211 L=2.411 AD=2.56U AS=2.56U
113E W=1.211 L=1.211 AD=2.56U AS=2.56U

\

** SOURCE-FOLLOWER NA I1IDDENTRAP

*1152 17 5 33 0 112E W=611 L=1.211 AD=9.6U AS=9.6U
1153 17 9 35 0 M2E W=611 L=l.211 AD=9.6U AS=9.6U
M54 33 46 0 0 113E W=2.411 L=1.211 AD=3.S4U AS=3.84U
1155 35 46 0 0 113E W=2.411 L=1.211 AD=3.84U AS=3.S4U

*, D.C. INSTELLING INGANGSTRAP

*1156 17 41 52 0
1157 17 42 52 0
1158 52 52 53 0
M59 53 53 0 0

** INGANGSSIGNALEN

*V1 47 0 DC 6
V2 48 0 DC 6
VIN 43 47 AC 1
El 44 48 47 43

** MIDDENTRAP

*111 4 3 2 0 M3E W=1.2M L=1.211 AD=2.~6U AS=2.56U
M2 3 3 2 0 113E W=1.2M L=l.2M AD=2.56U AS=2.56U
M3 5 4 3 0 114E W=1.2M L=1.2M AD=2.56U AS=2.56U
M4 6 6 4 0 M4E W=1.211 L=1.211 AD=2.56U AS=2.56U
M5 21 6 6 0 MSD W=1.211 L=12M AD=2.56U AS=2.56U
116 11 550 MSD W=1.2M L=12M AD=2.56U AS=2.56U
M7 B 7 2 0 113E W=1.2M L=1.211 AD=2.56U AS=2.56U
M8 7 7 2 0 113E W=1.2M L=1.2M AD=2.S6U AS=2.S6U
119 9 8 7 0 M4E W=l.211 L=1.211 AD=2.S6U AS=2.S6U
Ml0 10 10 8 0 114E W-l.211 L=1.2M AD-2.S6U AS=2.56U
Hll 21 10 10 0 118D W=1.2M L=12H AD-2.S6U AS=2.56U
H12 11 9 9 0 I1SD W=1.211 L=1211 AD=2.56U AS=2.56U
H13 17 3 3 0 112D W=1.211 L=1.211 AD=2.56U AS=2.56U
1114 17 7 7 0 112D W=1.2M L=1.2M AD-2.56U A5-2.56U

,.
.y.)".

8o,~~~M
-~~i"

·;,,~a'



"

\

Pij1age 16.2

Hl~ 3 1 :4 0 M6E W:l~M L~1.2M AD:19.2U AS:19.2U
M16 7 1 14 0 MbE W=12M L:l.2M AD:19.2U AS:19.2U
H17 14 0 0 0 MbE W:12M L=1.2M AD=19.2U AS=19.2U
hiS 7 1 0 0 M3E W~1.2M L:l.2M AD=2.56U AS:2.56U
H19 17 11 11 0 M4D W=1.2M L=6M AD=2.56U AS=2.56U
H20 17 11 11 0 M4D W:1.2M L=6M AD=2.56U AS:2.56U
H21 1~ 11 1~ 0 M4E W=1.2M L=1.2M AD=2.56U AS~2.56U

M22 12 12 13 0 M4E W=1.2M L=1.2M AD=2.56U AS:2.56U
"23 13 13 20 0 M4E W=1.2M L=1.2M AD=2.56U AS:2.56U
M24 20 20 0 0 M3E W:1.2M L=1.2M AD=2.56U AS=2.56U
M26 17 21 21 0 M4D W=1.2M L:6M AD=2.56U AS=2.56U
M27 17 21 21 0 M4D W=1.2M L=6M AD=2.56U AS=2.56U
M28 17 21 22 0 M4E W=1.2M L=1.2M AD=2.56U AS=2.56U
M29 22 22 23 0 M4E W:l.2M L=1.2M AD=2.56U AS=2.56U
M30 23 23 1 0 M4E W=1.2M L=1.2M AD=2.56U AS=2.56U
M31 1 1 0 0 M3E W=1.2M L=1.2M AD=2.56U AS=2.S6U
M32 1 1 0 0 M3E W=1.2M L:l.2M AD=2.56U AS=2.S6U

** VOEDINGSSPANNING

*VD 17 0 DC 16

** S.E. CONVERTER

*M60 17 5 64 0 M2E W=1.2M L=1.2M AD:2.56U AS=2.S6U
H61 17 9 63 0 M4D W:l.2M L=6M AD=2.56U AS=2.56U
M62 62 62 0 0 M3E W=1.2M L=1.2M AD=2.S6U AS=2.56U
M63 64 64 62 0 M3E W:2.4M L=1.2M AD=3.84U AS=3.84U
M64 63 62 0 0 M3E W=2.4M L=1.2M AD=3.84U AS=3.84U

** UITGANGSTRAP

*M70 17 63 76 0 M2E W=1.2M L=1.2M AD=2.56U AS=2.S6U
M71 72 71 76 0 M2E W=1.2M L=1.2M AD=2.S6U AS=2.S6U
M72 17 72 72 0 M2D W~1.2M L=1.2M AD=2.56U AS-2.S6U
M73 76 73 0 0 M3E W~1.2M L=1.2M AD=2.S6U AS:2.S6U
M74 17 72 71 0 M1E W=12M L~1.2M AD=19.2U AS=19.2U
M75 71 75 0 0 M6E W=12M L=1.2M AD=19.2U AS=19.2U
M76 17 5 75 0 M8E W=1.2M L=6M AD=2.56U AS-2.56U
H77 75 77 0 0 M3E W=1.2M L=1.2M AD=2.56U AS=2.S6U

** D.C. INSTELSPANNINGEN

*M81 17 81 81 0 MSD W=1.2M L=3.2M AD-2.56U AS=2.56U
M82 81 81 83 0 M4E W=1.2M L=1.2M AD=2.S6U AS=2.56U
M83 83 83 73 0 M4E W:l.2M L=1.2M AD=2.S6U AS=2.S6U
M84 73 73 0 0 MBE W=1.2M L=6M AD=2.S6U AS=2.S6U
M85 17 B3 46 0 M5E W:l.2M L=2.4M AD=2.S6U AS=2.S6U
M86 46 46 0 0 M4E W=3M L=1.2M AD=4.8U AS-4.8U
M87 17 S3 77 0 MSE W=1.2M L=2.4M AD=2.56U AS=2.56U
MSB 77 77 0 0 M4E W=2M L=1.2M AD=3.2U AS-3.2U

** MOS-MODELLEN

*.MODEL M8D NMOS(VTO=-3.532 KP=13.16U GAMMA=O.828 PHI-O.65 LAMBDA=2M
tTOX=9.7522E-6 CGD=S.83P CGS=5.83P CG~=3.77P CBD=24N CBS-24N XJ-O.2M LD-O.75)
.MODEL M1D NMOS(VTO=-3.S94 KP=22.48U GAMMA-O.583 PHI-O.65 LAHBDA-7.7H
tTOX=9.7S22E-6 CGD=S.83P CGS=5.83P CGB-37.7P CBD-24N CBS=24N XJ-O.2M LD-O.75)
.MODEL M4E NMOS(VTO=1.421 KP=8.44U GAMMA-O.6713 PHI-O.65 LAMBDA-9.7M
tTOX=9.7522E-6 CGD=5.83P CGS=S.83P CGB=3.77P CBD-24N CBS=24N XJ-O.2M LD-O.7S)
.MODEL M3E NMOS(VTO=1.166 KP=15.1U GAMHA=1.138 PHI-O.6S LAMBDA-9.7H
tTOX=9.7S22E-6 CGD=S.83P CGS=S.83P CGB-3.77P CBD-24N CBS-24N XJ-O.2H LD-O.7S)
.MODEL M4D NMOS(VTO--3.44 KP=13.6U GAMMA-O.811 PHI-O.65 LAMBDA-3.7H
tTOX:9.7S22E-6 CGD:S.B3P CGS=S.83P CGB=3.77P CBD-24N CBS-24N XJ-O.2M LD-O.75)
.MODEL M6E NMOS(VTO:l.039 KP=22.33U GAMMA-l.06 PHI-O.6S LAMBDA-12M
tTOX=9.7S22E-6 CGD-S.B3P CGS=5.83P CGB=37.7P CBD-24N CBS=24N XJ-O.2H LD-O.7S)
.MODEL MSD NHOS(VTO=-3.486 KP=11.91U GAMMA=O.779 PHI=O.65 LAMBDA-8.3M
tTOX=9.7S22E-6 CGD=5.83P CGS-S.83P CGB-3.77P CBD-24N CBS-24N XJ=O.2H LD-O.75)
.HODEL M2D NHOS(VTO=-3.431 KP=10.59U GAHMA=O.7429 PHI-O.6S LAMBDA-14.9M
tTOX:9.7522E-6 CGD:5.83P CGS=S.83P CGB=3.77P CBD=24N CBS-24N XJ=O.2H LD-O;7S)
.MODEL MSE NMOS(VTO=1.42S KP=11.88U GAMMA=O.7S23 PHI-O.65 LAMBDA-5.1M
tTOX=9.7S22E-6 CGD=5.83P CGS=5.83P CG~=3.77P CBD=24N CBS-24N XJ-O.2M LD-O.7S'
.HODEL M1E NHOS<VTO=1.506 KP=21.28U GAMMA=O.45S2 PHI-O.6S LAMBDA-12M
tTOX:9.7522E-6 CGD=5.83F' CGS-5.83P CGB=37.7P CBD-24N CBS-24N XJ-O.2M LD-O.7)
.HODEL M2E NMOS<VTO=1.297 KP-l0.46U GAMMA=O.746 PHI-O.65 LAMBDA-9.7M
tTOX=9.7S22E-6 CGD-5.83P CGS=5.83P CGB-3.77P CBD-24N CBS-24N XJ-O.2H LD_07S)
,MODEL M7E NMOS<VTO=1.395 KP-16.06U GAMMA-O.908 PHI-O.6S LAMBDA-2.2M
tTOX=9.7522E-6 CGD=5.83P CGS=5.83P CGB-3.77P CBD-24N CBS-24N XJ-O.2M LD4.7~)
.HODEL M8E NHOS<VTO~1.~13 KP-15.210 GAHMA-O.894 PHI-O.6S LAMBDA-2.2M
tTOX=9.7S22E-6 CGD=5.83P CGS=5.83P CGB=3.77P CBD-24N CBS-24N XJ-O.2M ,D-O.75)
.OPTIONS NOHOD
.OP
• END .' ,'~
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*************************************************************************************************************************

OPAMF'

SMALL SIGNAL ~IAS SOLUTION

11n

TEMPERATURE ~ 27.000 DEG C

//



***- VOLTAGE-CONTROLLED VOLTAGE SOURCES

****************~******************'****************** *******************************************************************

OPAMP

OPERATING POINT INFORMATION

??1?

TEHf'ERATURE " 27.000 IIEG C



n~o I'I.JU 111 M2 H3

MODEL

ID

VGS

VDS

VEIS

VlH

'J{lSAT

8M

H2E H2E H2E H3E H3E H2E H2E H5E H3E H3E H3E H4E

I.B2E-06 2.35E-05 2.35E-05 2.35E-05 2.35E-05 5.73E-06 5.73E-06 1.15E-05 1.15E-05 1.31E-06 1.27E-06 I.BBE-06

2.B6B 3.251 3.251 2.500 2.500 3.631 3.631 4.142 2.499 2.3B2 2.3B2 2.940

2.B6B 11.31B 11.31B 4.6B2 4.6B2 9.359 9.359 4.142 2.499 5.322 2.3B2 3.910

-4.111 -4.682 -4.6B2 0.000 0.000 -6.641 -6.641 -2.499 0.000 -1.641 -1.641 -4.024

2.323 2.41B 2.41B 1.166 1.166 2.710 2.710 2.153 1.166 1.971 1.971 2.331

0.467 0.721 0.721 0.B~5 0.B55 0.B12 0.B12 1.672 0.B55 0.301 0.301 0.529

6.70E-06 5.64E-05 5.64E-05 3.61E-05 3.61E-05 1.25E-05 1.25E-05 1.16E-05 1.76E-05 6.40£-06 6.21E-06 6.19E-06

i
F.:.

"

ODS I.B2E-OB 2.56[-07 2.56E-07 2.39[-07 2.39E-07 6.11E-OB 6.11E-OB 5.97E-OB 1.14E-07 1.34E-OB· 1.26E-OB 1.90E-OB

GNIIS 1.12E-06 B.B3E-06 B.B3E-06 2.02E-05 2.02E-05 1.6BE-06 1.68E-06 2.20E-06 9.B7E-06 2.33£:-06 2.26E-06 9.35E-07

CIID 1.97E-14 5.03E-14 5.03E-14 3.52E-14 3.52E-14 1.34E-14 1.34E-14 2.01E-14 3.03E-14 1.97E-14 2.50E-14 I.B6E-14

CBS 2.4BE-14 B.BO£-14 B.BO[-14 9.22E-14 9.22[-14 2.01E-14 2.01[-14 3.03E-14 6.14E-14 3.52E-14 3.52E-14 2.50E-14

CGS 3.25E-14 1.62E-13 1.62[-13 6.50£-14 6.50E-14 3.25E-14 3.25E-14 6.65E-14 3.25E-14 3.25E-14 3.25E-14 3.25E-14

COD 7.00E-15 3.50E-14 3.50[-14 1.40E-14 1.40E-14 7.00E-15 7.00E·-15 7.00E-l~ 7.00E-15 7.00E-15 7.00F.-15 7.00[-15

COD 3.39E-15 3.39E-15 3.39E-15 3.39[-15 3.39E-15 3.39[-15 3.39[-15 7.92E-15 3.39E-15 3.39E-15 3.39E-15 3.39E-15

H4E HaD HBD H3E H3[ H4E H4E HBD HBII H2D H2D H6E

1.31E-06 1.31E-06 I.BBE-06 1.31E-06 1.27E-06 1.8B[-06 1.31E-06 1.31E-06 I.BBE-06 4.35E-05 4.35F.-05 4.41[--05

MODEL

1[1

VGS

VIIS

H4

t 3.235

3.235

M5

0.000

3.6BO

H6

0.000

H7

2.3B2

5.322

H8

2.392

2.3B2

H9

2.940

3.910

MI0

3.235

3.235

H11

0.000

3.6BO

H12

0.000

H13

0.000

11.976

M14

0.000

11.976

HIS

2.425

2.337

VIIS

VTH

VDSAT

GH

GDS

GHllS

CIID

CBS

CGS

-6.964 -10.199 -7.934 -1.641 -1.641 -4.024 -6.964 -10.199 -7.934 -4.024 -4.024 -1.6B6

2.732 -1.472 -1.774 1.971 1.971 2.331 2.732 -1.472 -1.774 -2.424 -2.424 I.B05

0.449 1.312 1.562 0.301 0.301 0.529 0.449 1.312 1.562 2.097 2.097 0.466

5.22E-06 1.7BE-06 2.13E-06 6.40E-06 6.21E-06 6.19E-06 5.22E-06 1.7BE-06 2.13E-06 3.60E-05 3.60E-05 1.43E-04

1.31E-OB 2.64E-09 3.BOE-09 1.34E-OB 1.26E-OB 1.90E-OB 1.31E-OB 2.64E-09 3.BOE-09 7.B9E-07 7.B9E-07 5.45E-07

6.26E-07 2.1BE-07 2.BBE-07 2.33E-06 2.26E-06 9.35[-07 6.26£-07 2.1BE-07 2.BBE-07 ~.62E-06 5.62E-06 4.72E-05

1.66E-14 1.43E-14 1.53E-14 1.97E-14 2.50E·-14 1.86[-14 1.66E-14 1.43E-14 1.53E-14 1.34E-14 1.34E-14 I.BBE-13

1.97E-14 1.66E-14 I.B6E-14 3.52E-14 3.52E-14 2.50[-14 1.97E-14 1.66E-14 I.B6E-14 2.50E-14 2.50E-14 2.61E-13

3.25E-14 3.3BE-13 3.3BE-13 3.25E-14 3.25E-14 3.25E-14 3.25E-14 3.3BE-13 3.3BE-13 3.25E-14 3.25E-14 3.25E-13

CGD 7.00E-15 7.00E-15 7.00E-15 7.00E-15 7.00E-15 7.00E-15 7.00E-15 7.00E-15 7.00E-15 7.00E-15 7.00E-15 7.00E-14



VDS 2.337 1.686 1.641 3.922 3.922 7.700 3.385 2.919 1.997 2.121 2.121

VDS -1.686 0.000 0.000 -12.078 -12.078 -8.300 -4.915 -1.997 0.000 -13.879 -13.B79

ID 4.41E-05 8.82E-05 5.17E-06 1.88E-06 1.88E-06 4.34E-06 4.34E-06 4.34E-06 4.34E-06 1.31E-06 1.31E-06

VGS 2.425 1.997 2.073 0.000 0.000 3.778 3.385 2.919 1.997 0.000 0.000

HonEl

VHl

VDSAT

H6E

1.'B05

0.466

H6E

1.039

0.618

H3E

1.166

0.568

H4D

-1.200

1.0BO

H4n

-1.200

1.080

H4E

2.888

0.802

H4E

2.463

0.810

H4E

1.972

0.79-\

H3E

1.166

0.51B

-1.002

0.907

-1.002

0.907

3.017

1.253'

I
! '

, ..

Gns 5.~5E-07 1.08E--06 ~.10E-OB 7.07E-09 7.07E-09 4.~5E-OB 4.35E-OB 4.33E-08 4.29E-08 4.89E-09 4.B9E-09 1.08E-07

GH 1.43E-04 1.88E-04 1.16E-05 3.14E-06 3014E-06 9.75E-06 9.43E-06 9.19E-06 1.06E-05 2.62E-06 2.62E-06 1.51E-05
i
I.
(
/,'

.. ".

GHDS 4.72E-05 1.03E-04 6.93E-06 3.49E-07 3.49E-07 1.07E-06 1.30E-06 1.77E-06 6.42E-06 2.74E-07 2.74£-07 1.54E-06 j
CDn 1.88[-13 2.61E--13 3.52E-14 1.34E-14 1.34E-14 1.34E-14 1.82E-14 2.30E-14 3.29E-14 1.34E-14 1.34E-14 1.34E-14

CDS 2.61E-13 4.61E-13 6.14E-14 1.53E-14 1.53[-14 1.82E-14 2.30E-'14 3.29E-14 6.14E-14 1.43E-14 1.43E-14 1.71E-14

[GS 3.25E-13 3.25E-13 3.25E-14 1.6BE-13 1.68E-13 3.25E-14 3.25E-14 3.25[-14 3.25E-14 1.68E-13 1.6BE-13 3.25E-14

CGD 7.00[-14 7.00E-14 7.00£-15 7.00E··15 7.00E-15 7.00E-15 7.00E-'15 7.00[-15 7.00E-15 7.00E-15 7.00E-15 7.00E-15

CGD 3.39E-14 3.39[-14 3.39[-15 2.15E-14 2.15E-14 3.39E-15 3.39[-15 3.39E-15 3.39E-i5 2.1~E-14 2.15E-14 3.39E-15

~IOD[l

1))

H29 H30 H31 H32 H60 H61 H62 H63 H64 H70 H71 H72

H4[ H4E H3E H3E H2E H4D H3E H3E H3E H2E H2E H2D

1.04E-05 1.04[-05 5.19E-06 5.19E-06 4.66E-06 9.BOE-06 4.66[-06 4.66[-06 9.80E-06 1.74E-05 1.60E-05 1.60E-05

'txl.....
, Lt•

.....
Il'

,aq
(l)

.....
0'.
()\

VG5

V[IS

3.964

3.964

3.445

3.445

2.073

2.073

2.073

2.073

3.248

11.315

0.900

8.966

2.026

2.026

2.659 2.026

7.034

3.776

12.743

3.756

7.4B3

0.000

5.260

VI'S

VTIl

\!l'SAT

GH

G[lS

C1'[I

CBS

CGS

GGn

-5.518 -2.073 0.000 0.000 -4.685 -7.034 0.000 -2.026 0.000 -3.257 -3.257 -10.740

2.547 1.988 1.166 1.166 2.419 -1.846 1.166 2.110 1.166 2.170 2.170 -1.523

1.255 1.230 0.568 0.568 0.718 2.416 0.537 0.411 0.537 1.368 1.350 1.376

1.47E-05 1.43E-05 1.17E-05 1.17E-05 1.12E-05 7.16E-06 1.10[-05 1.70E-05 2.32E-05 2.18E-05 2.03£-05 2.11[-05

1.05E-07 1.04E-07 5.14E-08 5.14E-08 5.07E-08 3.7~E-08 4.61E-06 4.64E-08 1.02£-07 1.93E-07 1.68E-07 2.59E-07

1.89[-06 2.64E-06 6.96E-06 6.96E-06 1.76E-06 9.75E-07 6.63E-06 5.70E-06 1.39E-05 3.80E-06 3.55E-06 2.25E-06

1.71E-14 2.19[-14 3.24E-14 3.24£-14 1.34E-14 1.34E-14 3.27[-14 3.52E-14 2.95E-14 1.34[-14 1.62E-14 1.34E-14

2.19E-14 3.24E-14 6.14E-14 6.14E-14 2.35[-14 1.96E-'14 6.14E-14 4.90E-14 9.22E-14 2.73E-14 2.73£-1-\ 1.62E-14

3.25E-14 3.25E-14 3.25E-14 3.25E-14 3.25E-14 1.68E-13 3.25E-14 6.50E-14 6.50E-14 3.25E-14 3.25E-14 3.25E-14

7.00E-15 7.00[-15 7.00[··15 7.00£-15 7.00E-15 7.00E-15 7.00E-15 1.40E-14 1.40[-14 7.00E-15 7.00E-15 7.00E-15

3.39E-15 3.39[-15 3.39[-15 3.39[-15 3.39[-15 2.15[-14 3.39E-15 3.39E-15 3.39E-15 3.39E-15 3.39[-15 3.39E-15



, .
HO[l[L H3E HIE H6E H8E H3E H5D H4E H4E H8E H5E H4E "5E

1[1 3.34E-05 2.60E-04 2.60E-04 1.40E-05 1.40E-05 5.40E-06 5.40E-06 5.40E-06 5.40E-06 1.24E-05 1.24E-05 1.05E-05

VGS 3.400 3.727 2.609 5.325 2.634 0.000 3.715 3.270 3.400 4.170 2.500 4.036

VflS 3.257 8.987 7.013 13.391 2.609 5.616 3.715 3.270 3.400 13.500 2.500 13.366

VEtS 0.000 -7.013 0.000 -2.609 0.000 -10.384 -6.670 -3.400 0.000 -2.500 0.000 -2.634

VTH 1.166 2.399 1.039 2.106 1.166 -1.526 2.696 2.231 1.213 2.154 1.421 2.182

VIISAI 1.488 1.231 1.045 2.658 0.947 1.370 0.909 0.897 1.575 1.695 0.810 1.561

GM 3.09E-05 3.91E-04 3.40E-04 8.77E-06 1.96E-05 7.08E-06 1.06E-05 1.04E-05 5.08E-06 1.24E-05 2.33E-05 1.14E-05

(;lIS 3.35E-07 3.49E-06 3.40E-06 3.17E-08 1.39E-07 4.70E-08 5.44E-08 5.41E-08 1.20E-OEl 6.78E-08 1.23E-07 5.74E-08

lJHEtS 1.55E--05 3.10E-05 1.71E-04 'l.85E-06 1.08E-05 8.06E-07 1.28E-06 1.65E-06 1.98E-06 2.34E-06 7.78E-06 2.13E-06

C [1[1 2.73E-14 1.01E-13 1.47[-13 1.34E-14 2.98E-14 1.34[-14 1.64E-14 2.01E-14 2.68E-14 1.34E-14 5.67E-14 1.34E-14

[;E'S 6.14E-14 1.47E-13 4.61E-13 2.98E-14 6.14[-14 1.64E-14 2.01E-14 2.68E-14 6.14E-14 3.02E-14 1.1~E-13 2.97E-14~ tD
I...."

CGl3 3.25E--14 3.25E-13 3.25E-13 1.68E-13 3.25E-14 8.91E-14 3.25E-14 3.25E-14 1.68E-13 6.65f.-14 8.12E-14 6.65E-14 e......
I-'
I»

CG[I 7.00E-15 7.00E""-14 7.00E-14 7.00E-15 7.00E-15 7.00E-15 7.00E-15 7.00E-15 7.00E-15 7.00E-15 1.75E-14 7.00E-15 lTQ
CD

CGll 3.39[-15 3.39E-14 3.39E-14 2.15E--14 3.39[--15 1.09E-14 3.39[-15 3.39E-15 2.15E-14 7.92E-15 3.39£-15 7.92E-15 I-'
0'.
--J
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