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Samenvatting

In dit verslag wordt een geintegreerd, bipolair Read

Only Memory besproken. De geheugencapaciteit is 2048

bits, georganiseerd als 256 woorden van 8 bits.

Als bouwsteen voor deze schakeling is de Miniwatt-gate

gebruikt.

Het ROM is in het standaardproces geintegreerd, dus met

enkellaagsbedrading en vrij ruime toleranties. De chip

oppervlakte bedraagt 15 mm2 •

De schakeling werkt met een voedingsspanning van 2 Volt

en een logische slag van 200 mVolt. De maximale access

tijd is 0,6 a 0,7 ~sec bij een dissipatie van 60 mWatt.

Inleiding

In feite is een Read Only Memory niets anders dan een

gewoon combinatorisch netwerk, waarbij de uitgangs

spanningen bepaalde logische functies van de ingangs

signalen zijn. Voor deze schakeling wordt echter toch

het woord geheugen gebruikt, omdat uitgaande van de

basisschakeling vrij eenvoudig aIle mogelijke logische

functies gemaakt kunnen worden. Bij de ontworpen scha

keling gebeurt dit door tijdens de fabricage, met

behulp van een of twee gewijzigde maskers, andere

informatie in het geheugen te plaatsen.

Het ontwerp van dit bipolaire Read Only Memory had

een tweeledig doel. Ten eerste moest de schakeling

geschikt zijn voor toepassing in een tafelrekenmachine

als karakter-generator voor een mozaikprinter en

eventueel, met andere geheugeninformatie, ook als

generator van het microprogramma.

Het tweede, en in feite het belangrijkste doel was,

dat met dit ontwerp kon worden nagegaan of dergelijke

grote schakelingen met een redelijke opbrengst in

het standaardfabrieksproces te maken zijn.

Voor de gewenste toepassing worden aan de snelheid

van de schakeling geen hoge eisen gesteld. Bij het

ontwerpen is er daarom slechts naar gestreefd, de
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accesstijd kleiner dan 1 ~soc to houden.

Het feit dat de schakeling in het standaardprocus

gemaakt moest worden, vereiste een lay-out ontwerp

in enkellaagsbedrading en met vrij ruime toleran

ties. In verband met de opbrengst was het ontwerp

er op gericht de chipoppervlakte zo klein mogelijk

te houden en, uitgaande van de gegeven snelheids

eis is.gestreefd naar een zo laag mogelijke dissi

patie van de chip.

1. Elektrische Opbouw

Het Read Only Memory heeft een geheugencapaciteit

van 2048 bits, georganiseerd als 256 woorden met

8 bits per woord. Deze 8 bits zijn elk opgebouwd

uit een 16 x 16 matrix.

Ook het selecteren van de woorden gebeurt op de

chip, waardoor het aantal ingangen van de schakeling

beperkt blijft tot 8. De selectie van een woord

gebeurt door twee maal aen 1 uit 16 keuze te doen.

Figuur 1 geeft de globale opbouw van het ROM.
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1.1. Miniwatt-gate

Het Read Only Memory, zowel de geheugencellen zelf,

als ook de selectie, is opgebouwd uit een aantal

"Miniwatt gates" (figuur 2). Zoals de naam reeds

weergeeft, zijn dit logische gates met een kleine

dissipatie, waardoor ze zich goed lenen voor toe

passing in LSI-schakelingen.

o volt

.....----0 'VOR
.....--........---..-----+"""""1r--'r----- VNO~

-2 volt

Fig. 2. Miniwatt-gate met 4 ingangen.

De Miniwatt-gate is een current-mode schakeling, waarbij

de transistoren niet in verzadiging komen. De spanning

over de basis-collector overgang van de transistoren

komt weliswaar in de voorwaartsrichting, maar doordat

dit slechts 200 mVolt bedraagt treedt hierbij nog geen

verzadigingseffect op. De snelheid van het circuit is

afhankelijk van het gekozen stroomniveau, met een mini

male delaytijd die bepaald wordt door de afsnijfrequentie

van de transistoren. Bij de gangbare types is dit

minimum ongeveer 2 nsec.

In deze gate wordt meekoppeling toegepast, door de

geinverteerde uitgang als referentiepunt te gebruiken.

Het verschil in basis-emitter spanning van de OR- en

NOR-transistor is hierdoor in de stabiele toestand

steeds gelijk aan de logische slag. Bij schakelingen

met een vaste referentiespanning bedraagt dit verschil

slechts de halve logische slag. Door deze meekoppeling
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wordt dus de storingsmarge verbeterd. De snelheid wordt

hierdoor echter mngunstig beinvloed, omdat nu de RC-tijd

van de NOR-collector het omschakelen van de stroom ver

traagt.

In de figuur is een voedingsspanning van 2 Volt aangegeven.

Dit is tevens de voedingsspanning van het ROM. Deze waarde

is zo gekozen dat nog juist voldoende speelruimte over

bleef voor het ontwerpen van de selectie.

Een belangrijke eigenschap voor het toepassen van een

logische gate in een LSI-schakeling, is het ~D-produkt

(propagationdelaytijd maal dissipatie). Voor niet al

te hoge snelheden, waarbij de afsnijfrequentie van de

transistoren nog geen rol speelt, is dit produkt kon

stant. Door de kleine logische slag, de lage voedings

spanning en de eenvoudige opbouw, is het TD-produkt

van de Miniwatt-gate zeer laag, ongeveer 10 p Joule.

Dit betekent dat de gate bij een lage dissipatie toch

nog vrij snel is, bijvoorbeeld 10 nsec bij 1 mWatt.

Het D-produkt is uiteraard afhankelijk van de capaciteiten

in de gate en dus van de lay-out. Door de opbouw van

de gates in het ROM ligt deze waarde meestal hoger.

1.2. Geheugencel

De geheugencellen van het ROM zijn opgebouwd uit een

16 x 16 transistormatrix (figuur J). Hierin zijn de bases

horizontaal en de emitters verticaal doorverbonden.

De transistoren hebben een gemeenschappelijke collector,

die de uitgang van de matrix vormt.

De kruispunten in de matrix zijn de 256 woorden van het

geheugen. Hierin wordt een informatiepatroon aangebracht

door op de kruispunten de transistoren weI of niet aan

te sluiten. Een kruispunt wordt geselecteerd door 1 van

de 16 basisrijen hoog te maken en uit 1 van de 16 emitter

kolommen stroom te trekken.

Als nu op het geselecteerde kruispunt de transistor is

aangesloten, dan zal de selectiestroom via deze transistor

lopen en dus een spanningsverschil over de collectorweer

stand veroorzaken. In het andere geval, dus als de transistor
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Fig. 3. 16 x 16 transistormatrix.

niet is aangesloten, mag er door de collectorweerstand

geen stroom lopen. Ais met een stro~mbron geselecteerd

wordt, zal de stroom echter via andere transistoren

van de geselecteerde kolom kunnen lopen, ook al hebben

die een lagere basisspanning. Dit kan voorkomen worden

door de geheugenmatrix als een Miniwatt-gate te

schakelen (figuur 4). De geselecteerde kolom kan nu

als een Miniwatt-gate beschouwd worden met maximaal

16 ingangen, als aIle transistoren in die kolom zijn

aangesloten.

Is nu op het geselecteerde kruispunt de transistor

aangesloten, dan is een van de ingangen van de gate

hoog, dus de NOR-uitgang laag en de OR-uitgang hoog.

Is er op het kruispunt geen transistor, dan heeft de
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gate uitsluitend lage ingangen en zal dus de OR-transistor

geleiden. In het ROM zijn de 8 matrices parallel geschakeld

(figuur 4). Om de belastbaarheid te verbeteren is achter

elke matrix een "opknapper" geplaatst. De extra weer

standen in de emitterkolommen zorgen voor een goede

verdeling van de selectiestroom over de 8 matrlcl!s.
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1.3. Selectie

Zowel de basisrijselectie als de emitterkolomselectie

geschiedt in twee stappen (figuur 5). Eerst worden met

4 Miniwatt-gates naast de rechtop ook de geinverteerde

ingangssignalen gemaakt. Met deze 8 signalen wordt de

eigenlijke 1 uit 16 keuze gedaan. De verschillende

binaire combinaties worden aangeboden aan 16 Miniwatt

gates met elk 4 ingangen.

b c. d

I' II
II 'I
'I II
II II

It II
II
II
II
I I

It

II
II
II
II

16&---00 a.bc.d

Fig. 5. 1 uit 16 keuze.

De uitgangen van de basisselectie zijn verbonden met

Miniwatt-gates met 16 ingangen, namelijk de geselecteerde

kolommen van de matrices. Van deze gates zijn steeds

maximaal 15 ingangen laag, zodat die in feite parallel

geschakeld zijn. Door elke transistor loopt dan 1/15

deel van de totale stroom. Nu betekent een faktor 15

stroomverschil door een transistor een verschil in

basis-emitterspanning van ongeveer 70 mVolt. Als deze

15 transistoren dus een basisspanning van -200 mV

hebben, kunnen zij vervangen gedacht worden door een

transistor met een basisspanning van slechts -130 mVolt.
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Om dit effect te compenseren is de logische slag voor

de basisselectie vergroot tot 270 mVolt (figuur 6).
De emitterselectie gebeurt door uit 1 van de 16 kolom

men stroom te trekken. Hiertoe wordt de OR-transistor

van de Miniwatt-gate als schakelbare stroombron gebruikt.

Deze transistor geleidt als de NOR-uitgang hoog is, zo

dat geen extra invertor nodig is.

Nu kan de Miniwatt-gate niet zonder meer gebruikt worden,

omdat de spanningsniveaus niet overeenstemmen. De emitters

in de matrix zitten namelijk een junctiespanning onder

het aardniveau. De emitterselectiegate moet daarom ook

op een lager spanningsniveau gebracht worden. Hiertoe

zijn achter de eerste trap van de selectie emitter

volgers geplaatst en is de voedingsspanning van de

gates met diodes omlaag gebracht. Door de emitter-

volgers loopt dezelfde stroom als door de diodes, zodat

beide spanningsverschuivingen nauwkeurig aan elkaar

gelijk zijn.

Deze selectiemethode was bepalend voor de keuze van de

voedingsspanning van het ROM. Bij de gekozen voedings

spanning van 2 Volt staat over de staartweerstand van

de selectiegate nog 500 mVolt. Figuur 7 geeft de op

bouw van de emitterselectie.
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Fig. 6. Basisselectie.
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Fig. 7. Emitterselectie.
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2. Lay-out ontwerp

De maskers voor het Read Only Memory zijn gemaakt

met behulp van het computerprogramma DRAW. Uitgaande

van een aantal ponskaarten met gegevens over de

ligging en de afmetingen van de diverse componenten,

genereert dit programma een ponsband. Deze ponsband

bevat de informatie die nodig is voor het besturen

van een snijtafel, waarmee de stabileenmaskers gesneden

worden. Met deze ponsband kan echter ook een plotter

bestuurd worden, zodat een nauwkeurige controle van

de gemaakte lay-out mogelijk is.

Dit progr:cmma biedt dus het voordeel dat de stabileenmaskers automatisch

gesneden kunnen worden, waardoor de kans op fouten

aanzienlijk kleiner is. Ook voor de ontwerper is

het gebruik van DRAW voordelig, omdat hiervoor niet

een met de hand volledig uitgewerkte tekening van de

lay-out vereist is. Het programma biedt namelijk de

mogelijkheid om een component eenmaal in een zogenaamd

onderblok te beschrijven en hem daarna meerdere malen

op te roepen. Voor symmetrische structuren kan boven-

dien met voordeel gebruik gemaakt worden van een

zogenaamde COPY-instructie. Het programmeren kan hier-

door gedaan worden aan de hand van een globale schets

van de lay-out waarop niet aIle componenten hoeven te

zijn aangegeven. Een volledige tekening wordt met

behulp van een door de gegenereerde ponsband bestuurde

plotter verkregen.

Figuur 8 geeft een afbeelding van het uiteindelijke

resultaat. Aan de boven- en onderzijde van de chip

bevinden zich respectievelijk de emitter- en de

basisselectiegates en:in het midden de 8 geheugencellen

met verdeelweerstanden en opknappers.

De oppervlakte van de chip bedraagt ruim 15 mm 2

(4,16 x ),66).
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Fig. 8. Afbeelding van het ROM.
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2.1. Geheugenmatrix

De opbouw van de geheugenmatrix wordt weergegeven

door de detailopname in figuur 9. AIle 256 transistoren

liggen in een groot collectoreiland (n-epitaxiale

laag, geisoleerd door p-substraat en p+scheidings

diffusie). In dit gebied liggen horizontaal 16 basis

banen (p-diffusie) en in elk basisgebied zijn maximaal

16 emitters aangebracht (n+ diffusie). Deze emitters

zijn verticaal met aluminiumsporen doorverbonden

en aan de onderzijde aangesloten op de verdeelweer

standen en aan de bovenzijde op de emitters van de

OR-transistor.

De horizontale doorverbinding in de matrix wordt dus

gevormd door de basisbanen. De normale basisdiffusie

is hiervoor echter te hoogohmig en daarom is een

extra P+ diffusie gebruikt. Door nu naast elke basis

baan een p+ baan te diffunderen wordt de serieweerstand

verkleind tot ongeveer 1 kl1. Omdat hierdoor aIleen

kleine basisstromen lopen, blijft het spanningsverlies

voldoende klein. Maximaal is het verlies over de 4
basisbanen in de orde van 10 mVolt. Daar over de

verdeelweerstanden nominaal een spanningsverschil

van 200 mVolt staat, betekent dit slechts 5% variatie

in de selectiestroom.

In de matrix is het informatiepatroon aangebracht

door op de kruispunten emitter en contactgat weI of

niet te plaatsen. Eventueel zou de informatie aIleen

in de contactgaten verwerkt kunnen worden. Dit heeft

tot voordeel dat voor het veranderen van de informatie

slechts een masker gewijzigd hoeft te worden. Doordat

het oxide boven de emitter echter een vrij slechte

isolator is, ontstaat dan een kans op kortsluiting

van emitter en aluminium als het contactgat niet is

aangebracht.

De geheugeninformatie wordt in het DRAW-programma ver

werkt, door deze in de vorm van "nullen" en "enen" in

een array te plaatsen. Voor het wijzigen van de infor

matie hoeft in het bestaande programma aIleen de inhoud
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Fig. 9. Detailopname geheugencel.
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van dit array veranderd te worden.

Emitter en contactgat worden geplaatst als het betreffende

array element de waarde "een" heeft. Dit tekenen gebeurt

matrixgewijs, te beginnen met de 256 woorden van de

8ste bit. De woorden worden in binaire volgorde getekend,

te beginnen bij het woord dat hoort bij de situatie dat

aIle 8 ingangen laag zijn. In daze volgorde moet de

informatie ook in het array geplaatst worden.

2.2. Selectiegates

De afbeeldingen 10 en 11 geven detailopnames van de

basis- en emitterselectiegates. Over beide gatee lopen

in verticale richting 8 aluminiumsporen met de rechtop

en de gelnverteerde ingangssignalen. Onder deze sporen

liggen in elke gate in horizontale richting 4 p+ banen,

die steeds met een van de sporen contact maken. Deze

p+-banen zijn verbonden met de bases van de NOR-transistor.

De 16 binaire combinaties ontstaan door het contactgat

in de P+ banen zodanig te plaatsen, da~ een basis steeds,

ofweI op het bijbehorende rechtop ingangssignaal, ofweI

op het gelnverteerde ingangssignaal is aangesloten.

De NOR-transistor van de emitterselectiegate is via de

collectorweerstand aangesloten op een extra voedingslijn,

een junctiespanning onder het aardniveau. De collector

van de OR-transistor is via een p+ onderdoorgang verbon

den met de verdeelweerstanden.

De NOR-transistor vande basisselectiegate vormt xevens

deultgang. Een extra collectorcontact zorgt voor ver

binding met de basisbanen in de matrices. In feite is

hier dus de begraven laag als onderdoorgang gebruikt.

De OR-transistor ligt in het weerstandseiland, dus met

de collector op aardpotentiaal.
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Fig. 10. Basisselectie

Fig. 11. Emitterselectie.
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3. Testschakeling

Omdat het afzonderlijk testen van 2048 bits een on

doenlijke zaak is, was het noodzakelijk een test

schakeling te bouwen. De eenvoudigste oplossing was

een schakeling waarmee de chips functioneel worden

getest. Ret Read Only Memory is ontworpen als

karaktergenerator voor een mozaikprinter. Door nu de

karakters op een kathodestraalbuis zichtbaar te maken,

kunnen fouten heel eenvoudig geconstateerd worden.

De karakters voor de mozaikprinter zijn opgebouwd

uit een 9 bij 7 matrix, 9 horizontaal en 7 verticaal.

Een kolom van het karakter wordt gevormd door 7 bits

van een woord in het ROM. De achtste bit kan voor

de besturingslogica gebruikt worden. Deze bit heeft

de waarde "een" als de laatste kolom van het karakter

gegenereerd wordt, en de waarde "nul" bij de overige

kolommen. In de testschakeling wordt ook de 8ste bit

ter controle op het scherm gebracht en, omdat de

karakters van rechts naar links geschreven worden,

verschijnt links onder elk karakter een extra punt.

Nu wordt het ROM niet aIleen als karaktergenerator

gebruikt, maar tevens als decoder. De karakters

worden gekozen met de eerste 32 adressen van het

geheugen, dus met de 5 minst significante ingangen.

De andere 3 ingangen blijven daarbij laag. Ret ROM

genereert dan het 8-bits adres van de eerst te

schrijven, dus de 9de kolom van het karakter. Door

dit adres aan de ingang aan te bieden verschijnt

deze kolom in de vorm van "nullen" en "enen" aan

de uitgang. De andere 8 kolommen staan opeenvolgend

in het geheugen. Deze worden dus verkregen door bij

het gegenereerde adres steeds een op te tellen.

Figuur 12 geeft het principeschema van de testscha

keling. De horizontale en verticale zaagtandgenerators

worden door de tell~r gestuurd. Bij de verticale zaag

tand wordt een van de teller afhankelijke gelijkspanning

opgeteld, zodanig dat de Y-zaagtand een sprong maakt

bij het starten van de X-zaagtand. Op deze wijze ont

staan op het scherm 4 regels met elk 128 verticale

streepjes, dus 16 per karakter.
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Door middel van een vast pulspatroon wordt met de

Z-versterker de elektronenstraal aan en uit geschakeld,

zodat voor elk karakter een matrix van 9 bij 8

lichtende punten ontstaat.

Figuur 14 geoft eon moer ui tgewerkt schema van dt)

adressering van hut te teston Read Only Momory. nit

onderdeel, un ook de schakeling voor hut uiLlu:I;un

van het ROM, is gebouwd met Miniwatt logica.

Voor de adressering worden 8 D-flip flops gebruikt.

Afhankelijk van de stand van de cross-bar schake

laars kunnen deze de uitgangssignalen van het ROM

overnemen, of als serieteller werken. De werking

van deze schakeling kan verduidelijkt worden aan de

hand van een paar pulspatronen (figuur 13).

t5
•
I
I

U. l L
I I

I I
I I

V l L
I I

I I
I I

'w' 1 L

Fig. 13. Cyclus voor een karakter.

De cyclus begint met het doorgeven van de teller

signalen t8 tim t12 aan de 5 minst significante in

gangen van het ROM. De andere ingangen zijn laag

(v=o). Hiermee wordt dus een van de 32 karakters

gekozen. Aan de uitgangen van het ROM verschijnt

dan het adres van de eerst te schrijven kolom van

dat karakter. Deze uitgangen zijn via cross-bar
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Fig. 14. Adressering van het ROM.
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schakelaars verbonden met de D-ingangen van de Ilip

flops (w=o). Deze flip-flops triggercn op ecn neergaande

i'lank, 7.odat het adr(~s wordt overgenomen zodra. u=l.

Als v=l wordt dit adres doorverbonden met de ingangen

van het ROM en verschijnt dus de eerste kolom aan de

uitgangen. Daarna wordt w=l en zijn de flip-flops

als serieteller geschakeld. Op dit moment begint

tevens het schrijven van het karakter. De neergaande

flank van tJ triggert de eerste flip-flop, zodat

steeds halverwege het schrijven van een kolom, het

adres van de volgende kolom gegenereerd wordt.

Voor het uitlezen van het ROM worden 8 flip

flops als buffer gebruikt (figuur 15). Hiermee

kunnen de parallel aangeboden signalen in serie

naar de Z-versterker worden doorgegeven. Deze

buffer neemt steeds bij de opgaande flank van tJ,

dus aan het begin van elke kolom, de informatie

uit het ROM over. Door 8 poorten beurtelings open

te zetten worden de uitgangssignalen na elkaar

aan de Z-versterker doorgegeven.

De ingang van de Z-versterker is steeds laag als

w=o en to=l. Hierdoor ontstaat op het beeldscherm

de matrix van 9 bij 8 lichtende punten.

Figuur 16 geeft een afbeelding van de op het scherm

gebrachte karakters. Hierbij is de 8ste bit van

elke kolom onderdrukt, zodat de extra punten niet

zichtbaar zijn.

Het ROM bevat 24 verschillende karakters. Van de

J2 beginadressen geven enkele dezelfde output, zodat

dus enkele karakters meerdere malen geschreven worden.
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Fig. 15. Parallel-serie ornzetter.

z- verst.

Fig. 16. Afbeelding van de karakters op het beeldscherrn.
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4. Resultaten

Het primaire doel van dit ontwerp was na te gaan of

het economisch mogelijk is, schakelingen met een

dergelijk groot aantal componenten op een chip te

integreren. Het ROM bevat namelijk ongeveer 300

weerstanden en 800 emitters (waarvan 460 in de

geheugenmatrices). Wat het aantal emitters betreft,

komt dit overean met 160 Miniwatt-gates met 4 in-

gangen.

De uiteindelijke opbrengst van de schakeling was

redelijk goed. Op de 14 gemeten plakken varieerde

de opbrengst tussen 0% en 32%, met een gemiddelde

van 12%. Met op een plak 81 chips, betekent dit dus

gemiddeld 10 goede chips per plake Dit aantal is

op zich vrij klein, maar~s men hierin het aantal

componenten per chip calculeert, komt dit bijvoor

beeld overeen met 1600 Miniwatt-gates per plake

Deze opbrengst kan bovendien nog enigszins ver

beterd worden, door na het aanbrengen van het alu

minium de chips van een beschermende glaslaag te

voorzien. Het is namelijk gebleken, dat het alu

miLium vrij gemakkelijk door krassen of sto~en

beEohadigd wordt.

De snelheid van het circuit voldoet ruimschoots

aar. de gestelde eis van 1 ~sec. De maximale access

ti~d van het ROM ligt voor de verschillende chips

tU5sen 0.6 en 0.7 ~sec, bij een dissipatie van

60 mWatt.

5. Snelheidsverbetering

Voor de gewenste toepassing is deze uitvoering van het

Read Only Memory voldoende snel. Er zijn echter andere

toepassingen, bijvoorbeeld in een computer, waarvoor

accesstijden in de orde van 50 nsec verlangd worden.

De schakeling kan uiteraard sneller gemaakt worden,

door de stroomniveaus en dus de dissipatie te verhogen.

De huidige waarde van 60 mWatt biedt hiervoor een be

hoorlijke speelruimte. Voor het bereiken van dergelijke
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hoge snelheden is dit echter niet voldoende. Ook

de opzet van de schakeling zal dan enigszins gc

wij:zigd moeten worden, omda t deze niet op snellleid

is geoptimaliseerd.

5.1. Geheugencel

De grootste delaytijd van de schakeling wordt ver

oorzaakt door de geheugencel. De NOR-transistor

van deze Miniwatt-gate heeft namelijk een grote

collector-substraat capaciteit (25pF) en een nog

grot,ere basis-collector capaciteit (5pF per basis

baan). Deze gate kan allereerst sneller gemaakt

worden door het stroomniveau hoger te kiezen.

Dit betekent evenwel dat ook de spanningsverliezen

over de basisbanen groter worden, zodat deze serie

weel'stand kleiner moet worden. Dit is niet aIleen

van belang voor de storingsmarge, maar ook voor de

snelheid.

Afhc.nkelijk van de technologische mogelijkheden

kan dit op verschillende manieren gebeuren. De beste

oplossing zou zijn, de huidige p+ diffusie (2511/0 )

laagohmiger te maken. Een tweede mogelijkheid is om

in de p+ banen een extra n+ baan te diffunderen, die

aan beide uiteinden contact maakt met de basisbanen.

Doo)' deze extra emi tterdiffusie (5!1/c) word t de

serj.eweerstand van de basisbanen gedeel telijk kort

gesloten. De horizontale npn-transistor met deze n+

baan als collector, die hierdoor ontstaat, heeft een

te verwaarlozen invloed. WeI een nadeel is echter

dat de aluminiumsporen in de matrix deze n+ banen

moe-;en kruisen, waardoor een kans op kortslui ting

ont!,taat. Bovendien worden de basisbanen door deze

diff'usie breder en wordt de vierkantsweerstand van

de p+ banen kleiner.

Ten!;lotte kan de serieweerstand natuurlijk ook ver

kleind worden, door de p+ banen breder te maken.

Deze verbreding moet echter beperkt blijven, omdat
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h~e)~oor tevens de bas~s-collector capac~te~t en de

totale ch~poppervlakte groter worden. Een verdubbel~ng

van de breedte b~jvoorbeeldJ betekent een capac~te~ts

toename van 25% en een vergrot~ng van het ch~poppervlak

met ongeveer 10%.

Een belangr~jke snelhe~dsverbeter~ngvan de geheugencel

kan worden verkregen door h~er~n de meekoppel~ng te

la t(~n vervallen en de bas~s van de OR-trans~stor op

een vasto rcf'erent~espann~ngaan to slu~ ten. D(~ e;roto

capac~te~ten ~n de matr~x hebben dan geen ~nvlued

mee::' op het omschakelen van de stroom ~n deze gate.

De delay-t~jd wordt dan vr~jwel u~tslu~tend bepaald

door de veel kle~nere RC-t~jd van de OR-u~tgang, het

geen ru~m een f'aktor 10 snelhe~dsw~nst betekent.

5.2. Select~e

Met een dergel~jke geheugencel wordt de select~e van

het ROM bepalend voor de totale delay-t~jd en met

name de bas~sselect~e door de grote capac~t~eve

bel~st~ng van deze gates.

Om zonder meekoppel~ng toch dezelf'de stor~ngsmarge te

behouden, zal de logische slag van de bas~sselectie

gates verdubbeld moeten worden. Dit betekent een

verdubbel~ng van de waarde van de collectorweerstand.

H~er staat echter tegenover dat de transistoren in

de matrices als em~ttervolgers gebruikt kunnen worden,

waardoor het Miller-ef'f'ect n~et langer optreedt. De

max~male capac~tieve belast~ng van de selectiegates

wordt h~erdoor gehalveerd, zodat de delay-t~jd vr~jwel

gel~jk zal blijven.

WeI betekent deze vergroting van de log~sche slag,

dat de NOR-trans~stor ~n verzad~g~ng zal gaan. D~t

kan echter eenvoud~g voorkomen worden door de ~n

gar,.gsspann~ng en de ref'erent~espann~ngeen junct~e

n~veau omlaag te brengen. Dit levert bovend~en en~ge

sn~lheidsw~nst op, omdat de bas~s-collector capac~te~t

h~Erdoor kle~ner wordt.
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De delay-tijd van deze gate kan verder verkleind worden

door' de OR-transistor een vaste referentiespanning te

gevEn, al is de winst hier niet zo groot als bij de

gehEugencel. Het sneller omschakelen van de stroom

betEkent echter toch bijna een faktor 2 aan snel

heiriswinst. Vergroting van de logische slag aan

de ingang lijkt niet zo essentieel, omdat het hier

een gate met slechts 4 ingangen betreft, waarbij

bovEndien de spanningsverliezen vrij klein zijn.

Een verdere verbetering van de snelheid kan bereikt

worden door de stroom van deze gates, ten opzichte

van de stroom door de matrices, te vergroten.

De 'l.i tgangsspanningen van de 4 invertergates moeten

een junctiespanning omlaag gebracht worden. Dit

kan door achter deze gates emittervolgers te

plac.tsen, zoals in de huidige schakeling bij de emi tter

selE'ctie is gebeurd. Deze emi ttervolgers zijn echter

weI snel voor een opgaande flank, maar niet voor

een neergaande flank, omdat de belastingscapaciteit

dan via de hoogohmige emitterweerstand ontladen

moei: worden. Voor de snelheid is het daarom voor

deliger de invertergates een junctiespanning omlaag

te brengen. Dit kan eenvoudig door de beide collector

weel'standen via een diode met de voedingsspanning

te Yerbinden. De ingangsspanningen worden dan met

emittervolgers verlaagd, waarbij de belastings

capLciteit nu veel kleiner is.

Ook voor de invertergates betekent het gebruik van

een vaste referentiespanning een halve ring van de

deILy-tijd. Doordat de capacitieve belasting van

dez(! gates (1 5pF) kleiner is dan die van de selec tie

ga t(lS, lijkt het echter niet noodzakelijk hiervoor

extra storingsmarge op te offeren. Deze snelheids

verlletering kan ook bereikt worden door het stroom

nivoau van deze gates te verdubbelen. Op de totale

chipdissipatie heeft dit een vrij kleine invloed,

omdat het aantal invertergates relatief klein is.

Het:~elfde geldt ui teraard voor de invertergates van

de emitterselectie. De emitterselectiegates zijn
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in de huidige opzet al vrij snel. De meekoppeling geeft

hier slechts een kleine vertraging, door de kleine

coll'~ctorcapaciteitenvan de NOR-transistor. Een wezen

lijk0 verbetering van de snelheid kan hier aIleen be

reikt worden door de belastingscapacitcit van de OR

transis tor te verkleinen, door de verdenl WO(~ r'standen

smaller te maken.

Door de gates in het ROM op deze wijze te veranderen,

worden aIle stromen, met uitzondering van de opknappers,

bepaald door een staartweerstand waarover slechts

500 mVolt spanningsverschil staat. Dit betekent een

grotere afhankelijkheid van de voedingsspanning en

ook van de basis-emitterspanning van de transistoren.

Deze stromen, en dus ook de logische slag, hebben

echter dezelfde afhankelijkheid, zodat het nadeel

niet zo groot lijkt. Dit zou evenwel verbeterd kunnen

worden door, in plaats van de staartweerstanden,

stroombronnen te gebruiken. Naast een vergroting van

het chipoppervlak, betekent dit echter ook een toe

name van de dissipatie met ongeveer 25%.

6. Conclusie

Voorgaande beschouwingen rechtvaardigen de veronder

stelling, dat met dit Read Only Memory, door het

optimaliseren van de snelheid, een accesstijd van

50 Lsec bereikt kan worden bij een disspipatie

die kleiner is dan 200 mWatt.

VOOI' een goede optimalisatie en een nauwkeurige

bepaling van de snelheden, zijn uiteraard metingen

aan breadboardmodellen noodzakelijk. Globaal wil

ik hier echter tach een opzet van het ROM be

schrijven, waarmee deze snelheid haalbaar lijkt.

De Imidige schakeling wordt hierbij veranderd

zoa~s in het voorgaande is beschreven. Voor de gates

worden geen stroombronnen gebruikt en de weerstand

van de basisbanen wordt met minimaal een faktor 2
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verkleind.

De stroomniveaus worden als voIgt gekozen:

Voor zowel de emitter- als de basisselectiegates

cen stroom van 1.4 rnA. Door de matrices loopt

dus cen stroom van 0.175 rnA.

De stroom door de invcrtereatcs wo r'd t 2.8 rnA

en door de bijbehorende emi ttcrvolgcrs 1 .l~ rnA.

De opknappers worden ingesteld op cen stroom

van 0.7 mAo

Verder vraagt het maken van de referentiespan

ningen extra stroom. Voor elke matrix bedraagt

deze 0.05 mA en voor de basisselectiegates 0.35 rnA

per gate.

In totaal zou het Read Only Memory dan een stroom

van 90 mA vragen en dus 180 mWatt dissiperen.
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