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Summary

In the ohmic reg10n of the MOS-transistor, it is possible to write very

accurately the drain current as: i d = S • Vg,Vd + f(Vd), where B is the

known transistor constant. It is found experimentally that the value of

B depends upon the sign of Vd . The difference between the values of S at

+V
d

and -V
d

is about 5%. We have looked after this effect but an explanation

was not found up till now.

For the temperature-compensated multiplier circuit it is nessecary to

use four identical MOS-transistors. However, up till now it was not possible

to integrate such a quad MOS-transistor because of the technological problems

of integration.

The influences of all components used in the multiplier are calculated

and the output voltage is expressed as a product term and a number of error

voltages.

Despite the fact that the principle of the multiplier circuit 1S simple, the

need for more accuracy, necessitated a more complicated circuit. If we can

tolerate less accuracy, then it will be possible to integrate the multiplier

circuit in its simpler form, especially it is expected to get a good frequency

response in this case.

In the more complicated circuit it 1S possible to compensate a lot of

errors and we have reached an accuracy of 2%. However, the simple circuit

has the additional advantage of the possibility of using it as a divider,

without an extra amplifier.



Samenvatting

De drainstroom van een MOS-transistor blijkt in het ohmse gebied zeer nauw

keurig te kunnen worden beschreven met de formule: i d = S Vg'Vd + f(Vd).

Rierin is S de bekende ~10S-transistor constante, maar het is gebleken dat

de waarde van S nog van het teken van V
d

afhangt. Ret verschil bij posi

tieve en negatieve V
d

is ongeveer 5%. De oorzaken van dit laatste verschijn

sel zijn onderzocht maar een verklaring hiervoor is niet gevonden.

Voor de vermenigvuldiger zijn vier identieke MOS-transistoren nodig. In

tegratie van zoln viertal is tot nu toe niet gelukt en ook ontbreekt het 1n

zicht in de moeilijkheden hiervan.

Van de gebouwde vermenigvuldiger is de invloed van alle gebruikte componenten

op de vermenigvuldiging onderzocht. De uitgangsspanning is uitgedrukt in een

produktterm en een aant~l fout-spanningen.

Alhoewel in opzet de schakeling zeer eenvoudig was en bovendien direkt ge

schikt voor integratie, heeft de wens tot een grotere nauwkeurigheid tot een

meer ingewikkelder schakeling geleid.

Nemen we genoegen met een mindere nauwkeurigheid (5%) dan is de integratie

goed mogelijk en het te verwachten frekwentiegedrag bijzonder goed.

In de ingewikkelder schakeling is compensatie van vele fouten mogelijk en 18

de nauwkeurigheid van 2% bereikt.

Een belangrijk voordeel van deze vermenigvuldiger 1S dat, in tegenstelling

tot andere typen, zonder dat een extra versterker nodig is deling tegelijker

tijd mogelijk is.
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1. Inleiding

Er is een categorie '/an vermenigvuldigers waarin we gebruik maken van ele

menten waarvan de geleidbaarheid G geregeld wordt door de spanning V opg
een stuurelectrode. De stroom I door zo'n element is dan het produkt van

de regelspanning V en de spanning V over het element. Schematisch wordt
g

dit element voorgesteld door figuur 1.

v

fig. 1 Vermenigvuldigelement (schematisch)

In het ideale geval geldt hier: G =

I = V.G = a(V .V)g

aV
g

en

1.1

Met MOS-transistoren kan zo'n vermenigvuldigelement worden verwezenlijkt.

Zoals bekend kunnen we voor de drainstroom in het ohmse gebied de volgende

vergelijking schrijven:

Ids = K Vds {2 (V
gs

- Vp) - Vds }· Hierin zijn K en Vp temperatuurafhankelijke

transistorgrootheden.

am tot een bruikbaar vermenigvuldigelement te komen moe ten we lineaire be

trekkingen tussen drainstroom en drainspanning Z1en te verkrijgen. De scha

keling, zoals getekend in figuur 2, levert ons een vermenigvuldigelement met

MOS-transistoren.

Indien aIle spanningen worden gedefinieerd t.o.v. aarde dan gelden de volgen

de betrekkingen:

V {2(V - V ) - V }
Y x PI Y

K2 • V {2(- V ) - V }
Y P2 Y



....------tl·

- z -

Z K (V • V )
x y

- V'a
fig. Z Vermenigvuldigelement met MOS-transistoren

i 3 i
l

- i Z = V
y

Z (K I - KZ) + Z V
y

(K I Vx + KZ V
pZ

Zijn beide MOS-transistoren gelijk, dan geldt:

K = K = K en V V We vinden dus:
I Z PI PZ

1.3 = Z K (V .V )x y

- K V )
I PI

I.Z

Hiermee is dus het vermenigvuldigelement van figuur I verkregen.

Er is echter nog een bezwaar en dat is dat in de uitdrukking I.Z nog de

transistorgrootheid K voorkomt. Deze grootheid is temperatuurafhankelijk

en voor een goede werking moet de hier getekende vermenigvuldiger op een

constante temperatuur worden gehouden.

We weten echter dat vaak door toevoeging van een tweede element een derge

lijke temperatuurafhankelijkheid kan worden weggewerkt. De schakeling hier

voor is getekend in figuur 3.

Hiervoor gelden de volgende betrekkingen:

i
l

- i
Z

= Z K.V
x

Vy ' (mits R te verwaarlozen).

Indien aIle vier de transistoren gelijk zijn dan ook i 3 - i 4 = Z K Vo • Vz '

Door gebruik te maken van een operationele versterker zorgen we dat de span

ningen over de weerstanden R gelijk zijn. Dus R(i
l

- i
Z

) = R(i 3 - i
4
). En

mogen we schrijven

Vo

V • V
x y

Vz
1.3
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v~

fig. 3 Een temperatuuronafhankelijke vermenigvuldiger

v~ -v~

Als V een constante spanning ~s hebben we een temperatuuronafhankelijke
z

vermenigvuldiger verkregen. Is V een variabele dan kunnen we met deze scha
z

keling ook nog delen.

Als bezwaar van de schakeling van figuur 3 geldt dat de spann~ng V geinver-
y

teerd moet worden om als -V
y

aan T2 toegevoerd te worden. Een tweede bezwaar,

van meer fundamenteler aard, is dat indien we de transistoren op een chip

willen integreren, in deze schakeling de transistoren niet meer gelijk zullen

zijn.

Het was de bedoeling dat voor de praktische uitvoering van de vermenigvuldi

ger gebruik gemaakt zou worden van identieke transistoren die door de T.H.T.

voor ons geIntegreerd zouden worden. Maar omdat in de schakeling van figuur

3 voor aile transistoren het substraat gemeenschappelijk is en de rol van

source en drain verwisseld in T] en T2, we op grond van het artikel van J.A.

Nielen en a.w. Memelink kunnen zeggen dat T] en T2 niet meer dezelfde zullen

zijn. Dit is de invloed van het substraat en voor gelijke eigenschappen van

de transistoren moet het substraat t.o.v. de source een vaste spanning hebben,

of aan aarde liggen. Leggen we nu het substraat aan aarde dan heeft de source

van T2 een negatieve potentiaal t.o.v. het substraat. De source van T] ligt

op aardpotentiaal dus zijn T] en T2 niet meer gelijk.

Het is echter mogelijk de schakeling van figuur 3 zodanig te w~Jz~gen dat

bovengenoemde bezwaren niet meer gelden. Het schema komt er dan uit te zien

zoals getekend is in figuur 4.
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v~

R R

Fig. 4 Verbeterde vermenigvuldiger

Indien de transistoren identiek zijn en we de spanning over de weerstanden

R verwaarlozen dan kunnen we voor de stromen i] tim i
4

schrijven:

Het is dan eenvoudig ~n te zien dat ook hier geldt:

~4 K V (-2 V
Y P

We hebben al gezien dat de versterker zorgt dat ~] + i 2

- 2 V - V )
P Y

V )
z

2 V - V )
P z

V )
Y

operationele

( 2 V
x

(-2 V
P

( 2 V
oKV

z

~] KV
Y

~ = K V
2 z

V
o

V Vx y
V

z
1.4

Hiermee is dus een temperatuuronafhankelijke vermenigvuldiger verkregen. waar

van de MOS-transistoren op een chip geintegreerd kunnen worden.
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2. MOS-transistor karakteristieken

2.1 Inleiding

Droo.iV\

..

Fig. 5 Doorsnede MOS-transistor

Zoals we in hoofdstuk 1 hebben gezien is het uitgangspunt van deze vermenig

vuldiger een viertal identieke MOS-transistoren.

Ret is waarschijnlijk dat indien we deze vier transistoren in een chip ~n

tegreren dit viertal zo goed mogelijk gelijk zal zijn.

Omdat de vermenigvuldiging rechtstreeks berust op de formule id=K Vd (2 Vg-2 Vp-Vd)

is het van belang de geldigheid van deze vergelijking te onderzoeken. Dit zal

gedaan worden met behulp van de MOS-transistor karakteristieken.

Een doorsnede van een mos-transistor ~s getekend in figuur 5.

~o"".,.c.(. S~(C

V~

_ ........... Vr)..

v :0

in figuur 6.Vd-karakteristiek is geschetst

T(#.t lo ..A

loV

Fig. 6 De I d Vd-karakteristiek met globale waarden

We onderscheiden twee gebieden:

A het ohmse gebied

B het verzadigingsgebied.

Voor de grens tussen deze gebieden, aangegeven door een stippellijn, geldt

V = V • Rierin ~s V een transistor constante en wordt de pinch-off span-
d p P

ning genoemd.
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In 1952 heeft Shockley voor de junction-fet een theorie gegeven welke goed

aansluit bij de gemeten karakteristieken. Bijna dezelfde rekenwijze is

bruikbaar voor de mos-fet en we vinden dan als formule voor de drainstroom

in het ohmse gebied:

2. I

Hierin zijn K en V de transistorgrootheden. We maken voor de vermenigvul-
p

diger aIleen gebruik van het ohmse gebied. In bijlage I, 2 en 3 zijn de

MOS-karakteristieken gemeten.

am de grens van het werkgebied van de vermenigvuldiger te bepalen is door

Willemsen de grafiek ~d = f (Vd) bepaald. Hiervoor verwachten we rechte
d

lijnen die voor verschillende V evenwijdig zijn en op gelijke afstand liggen.
Id ' g

Want --V : 2 K (V - V ) - K Vd ·
d g P

De grafieken van deze functie gemeten aan een MaS-transistor, vindt U op bij-

lage 4 en 5. Aan de grafiek op bijlage 4 zien we dat het moeilijk is een grens

voor het ohmse gebied aan te geven. Beperken we ons tot spanningen welke sym

metrisch zijn t.o.v. aardpotentiaal dan zien we in bijlage 5 dat we nog goede

rechten hebben indien - 1 V < V
g

< 1 V en - 0,6 V < V
d

< 0,6 V. Dit geldt

voor een MaS-transistor met een pinch-off spanning van ongeveer 2V. Een gro

ter ohms gebied kan verwacht worden als deze pinch-off spanning groter is.

In deze vermenigvuldiger is echter een vereenvoudigiug van de formule voor

de drainstroom mogelijk. Dit komt door de compensatie welke in T
I

en T2 en

tevens in T
3

en T
4

plaatsvindt. Stel we schrijven voor de drainstroom de vol

gende vergelijking:

2.2

Deze vergelijking 1S een veralgemening van 2.1. Het is duidelijk dat met

2,2 een betere aanpassing van de gemeten drainstroom aan de drainstroom in

formulevorm is te verkrijgen.

Ook voldoen de resultaten voor de drainstroom, zoals gevonden door J.A. Nielen

en O.W. Memelink, aan de algemene vergelijking in 2.2.

Passen we 2.2 toe op de schakeling van figuur 4 dan geldt (onder de reeds eer

der genoemde voorwaarden):
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~] 6v .V + f(V )
x y y

i 2
f ~ )z

~3 = 6v .V + f(V )
o z z

f (V )
Y

Omdat i] + i 2 = i 3 + ~4 vinden we 6Vx ·Vy =
spanning vinden:

6V.V zodat we voor de uitgangs
o z

V
o

V .V
x y
Vz

2.3

We z~en dat ook hier de gewenste uitdrukking voor V ~s verkregen.
o

2.2 De afhankelijkheid van 6 van het teken van V
d

Om te onderzoeken ~n hoeverre vergelijking 2.2 een goede beschrijving van

de MOS-transistor geeft is de afgeleide van de drainstroom naar de gate

spanning bepaald.

2.4

De grafiek van 2.4 moet dus, onafhankelijk van de gatespanning, een rechte

door de oorsprong opleveren.

In de grafiek op bijlage 6 is geschreven I d = f(V ) voor kleine V en als
g g

parameter V
d

. Omdat we in de vermenigvuldigschakeling ook graag negatieve

spann~ngen op de ingangsklemmen willen zetten (een vier kwadranten verlnen~g

vuldiger) is eveneens deze functie voor negatieve Vd geschreven.

De hellingen, uit deze grafiek bepaald, van deze rechten geven ons aId als
~functie van V

d
' De grafiek hiervan is samengesteld aan de hand van

tabel ] en is getekend op bijlage 8.

We mogen de hellingen aIleen bepalen als deze onafhankelijk van V kunneng
worden bepaald. Hiertoe moe ten de geschreven krommen recht zijn. Zoals we

zien is aan deze voorwaarde in de grafiek op ~ijlage 6 goed voldaan. Een

eis is echter dat het te onderzoeken gebied niet te groot is. Op bijlage

7 is dezelfde grafiek voor een groter gebied bepaald en we zien dan ook

een duidelijke kromming indien de gatespanning in de buurt van de pinch

off spanning komt.



- 8 -

Tabel I

Vd(V)
IUd

Sgem (mA/V2 )I1V (llA/V)
g

met I1V = IV
g

0, I 80

0,2 16O

0,3 240 0,824

0,4 320

0,5 41O

0,6 490

-0, I - 80

-0,2 -16O

-0,3 -230 0,750

-0,4 -300

-0,5 -370

111
Zoals we op bijlage 8 z~en liggen de meetpunten van I1Vd

= f (Vd) goed op een

rechte door de oorsprong als we positieve Vd bekijken,g
l11d

Ook de meetpunten van I1V = g(Vd) voor Vd 2 ° liggen voor kleine Vd goed op
g

een rechte door de oorsprong.

Klaarblijkelijk gelden de volgende betrekkingen:

l11
d f(Vd)--=

I1Vg

l11
d g(V

d
)-- =I1Vg

Of samengevat:

voor Vd < °

2.5

Hierin beteknt S(sign Vd) dat de waarde van S aIleen van het teken van Vd
afhangt.

Omdat we ~n de grafiek 1d = f(Vg), zie bijlage 6, met rechten hebben te rnaken
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LU
d

1S !W ~ uit
g

Vergelijking

De conclusie

de metingen bepaald~ gelijk
dId .

2.5 wordt dan: ~ =
g

van de metingen moet dus zijn dat we voor 2.2 moeten schrijven:

2.6

Deze formule is geldig indien Vg en Vd kleiner zijn dan V
p

. Omdat i d = 0

voor Vd = 0 bevat f(Vd) geen constante maar kan dus alleen een veelterm in

Vd zijn.

Het resultaat in 2.7 is niet wat we verwachten want tot nu toe is nergens

vermeld dat de trunsistorconstante 2K = S afhangt van het teken van Yd.

Wel is~ volgens mij met vergelijking 2.6 een zeer goede beschrijving van de

MOS-transistor in het ohmse gebied gegeven.

Nu is volgens J.A. Nielen en O.W. Memelink~ deze transistorconstante bepaald

door de eigenschappen van de mos-transistor. Er geldt

hierin 1S

jlC W
ox

L
2.7

jl elektronen drift beweeglijkheid in het kanaal

C = capaciteit van het oxide per oppervlakte eenheid
ox
W breedte van het kanaal

L lengte van het kanaal

In hun berekening van de drainstroom~ rekening houdend met de invloed van

het substraat~ is geen negatieve Vd verondersteld. Als we Vd van teken om

keren dan loopt de stroom 1n tegengestelde richting door de transistor, we

verwisselen dus feitelijk de rol van source en drain. Het is van belang om

te kijken wat we dus voor uitdrukking van de drainstroom krijgen indien we

de drainspanning omkeren van teken.

Geldt voor de drainstroom de volgende formule (J.A. Nielen en O.W. Memelink):

2 a- ---
3 Cox

{(v -v _V)3/2
ds bs 0

2.8
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1
hierin is: a = (2 £ £ • q • N )2

o si a

met N = acceptor dichtheid in de halfgeleider
a

V
T

= gate offsetspanning

Vb = aangelegde bulk (of substraat)-spanning

Bij 2.8 horen de volgende tekenafspraken (fig. 7)

~. +
tolA

+~
r-

f-
VrJ.A

V~1
Fig. 7

Keren we het teken van Vds om dan krijgen we fig. 8

-- +
L~ol

-'-

Er geldt nu: Vgd
V + V

sdgs

Vbs
= V

bs
+ V

sd

Vsd
- V

ds

Fig. 8

2 a- ---
3 cox

{(V -V +V)3/2
sd bd 0

2.9
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1 sd

- (-V -V +V )3/2}
bs sd 0

2 a {(V d-Vb -Y d+Y )3/2"3c s s s 0
ox

2. 10

- 6 (V -V) V - ~ V2 + 2 a {(-V +V )3/2 - (V -V +V)3/2}
gs T ds ds"3 C bd 0 ds bs 0

ox

2. 11

Als I sd = - Ids dan is 2.11 identiek met 2.8. Dus het teken van Vds veranderen

geeft precies dezelfde drainstroom maar van richting veranderd.

De theorie, waar rekening wordt gehouden met het substraat en de juiste tekens

van de spanningen, geeft dus geen verklaring voor de gemeten B(sign V
ds

),
j.JCox,W

Omdat 6 = L kunnen we misschien, aan de hand hiervan, een mogelijke oor-

zaak voor het te verklaren effect vinden. Onderzocht is de invloed van de

volgende parameters op B(sign Vds ),

1. Invloed van afmetingen en ronde structuur

2. Invloed van temperatuur

3. Invloed van eventuele serieweerstanden

4. Invloed van substraat.

2.3 Invloed van afmetingen en ronde structuur op B

Alhoewel het mogelijk zal zijn om op theoretische gronden iets te zeggen over

de invloed van het teken van Vd op B is het beter eerst aan de hand van me

tingen een mogelijke invloed op B te zoeken.

Van de T.H.T. heb ik MOS-transistoren gekregen welke op de afmetingen na

identiek waren. De geometrie van deze transistoren is als afgebeeld in fig. 9.

De kanaalbreedte bedraagt hier 50j.J. Duidelijk is de cirkelvormige structuur

te zien. In het centrum is de drain met daaromheen de gate. Concentrisch is

dan de smallere source aangebracht.

De vier onderzochte types hebben de volgende afmetingen:

type a W 100j.J

type b W 50\-1

type c W 200\-1

type d W 10j.J

Dus uiteenlopende afmetingen maar verder zo gelijk mogelijke n-channel MOS

transistoren.
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(dro..'n

Fig. 9 N-channel MOS-transistor (1 rom = 5~)

Het resultaat is vermeld in tabel 2. Hierbij zijn de steilheden genormeerd

aan de steilheid bij Vd = 0,5 V. Deze tabel is samengesteld uit dezelfde

metingen als bij tabel 1.

Tabel 2 Genormaliseerde steilheden bij verschillende kanaalbreedten
...

bij I:!.V 1 VI:!.I d /I:!.V if' =Vd(V) g g

type c a b d

0,1 0,19 0,19 0,19 0,19
0,2 0,24 0,39 0,39 0,39
0,3 0,60 0,59 0,59 0,59
0,4 0,80 0,80 0,795 0,795
0,5 1,00 1,00 1,00 1,00
0,6 1,21 1,20 1,22 1,20

-0,1 -0,19 -0,185 -0,19 -0,19
-0,2 -0,38 -0,37 -0,375 -0,375
-0,3 -0,57 -0,57 -0,56 -0,56
-0,4 -0,75 -0,73 -0,74 -0,74
-0,5 -0,94 -0,91 -0,91 -0,91
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We zien ~n de metingen bijna identieke getallen, het ~s dus onwaarschijnlijk

dat de kanaalbreedte invloed op het effect heeft.

De transistoren van T.H.Twente hebben een cirkelvorrnige structuur, zie fi

guur 9. am te onderzoeken of de geometrie van de transistor invloed heeft

is gemeten aan mos-transistoren van verschillend fabrikaat. In tabel 3 zijn

de resultaten van de metingen vermeld. De foto's van de structuren vindt u
op bijlage 9.

Opmerkingen bij ,de metingen:

a. AIle metingen zijn bij constante temperatuur (3I oC) uitgevoerd.

b. Bulkstromen waren volledig te verwaarlozen.

c. De IdVg-karakteristiek bestaat uit rechten, in het onderzochte gebied.

Tabel 3 De afwijking van Bbij verschillende structuren

most type V (V) V (V) s (mA/V2)
i3 +-6 -g2 gl gem v vnr 0::..Vds::..50OmV 0>Vds~500mV 100%·S i3+ + -v v

(Vds=V+)
-(V =V ) relatieve aft;ds 1n i3

D1O(THT) n-channel 0,5 -0,5 0,824 0,750 9,5%
depletion

D (THT) n-channel 5,5 4,5 0,520 0,50 4 %
1O depletion Vbulk =- 5V

RNI020 p-channel -5,5 -4,5 0,57 0,59 -3,5%
(Raythe- enhancement
on)

2N3769 n-channel 0,5 -0,5 1,00 0,98 2 %
(Motor- depletion
ola)

MFE3006 n-channel 0,5 -0,5 0,228 0,211 8 %
(Motor- dual gate
ola) depletion

HI (THT) p-channel -5 -4 0,327 0,352 -7,5%
enhancement

We kunnen nu opmerken dat S altijd van het teken van Vd afhangt en weI zo dat

de grootste S altijd optreedt bij de situatie waarin source en drain hun nor

male functie vervullen.

De grootte van het effect is verschillend voor de diverse transistoren en de

transistoren van de T.H.T. vertonen het in sterke mate.
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Als conclusie van de berekeningen van tabel 3 kan ik zeggen dat het ef

fect waarschijnlijk zeer algemeen optreedt. Ook zal de invloed van kanaal

breedte en lengte weI zeer moeilijk te berekenen zijn.

2.4 Invloed van temperatuur or a
In uitdrukking 2.7 voor a zitten de beweeglijkheid ~ en de C . Bekend is

ox
dat ~ sterk van de temperatuur afhangt, maar ook zal C weI temperatuur

ox
afhankelijk zijn. Om de laatste bewering aannemelijk te maken denk ik bij-

voorbeeld aan de dikte van de depletion laag welke met de temperatuur va-

rieert. Om te onderzoeken welke

van transistor D
IO

ook bij 640 C

voor grafiek op bijlage 8.

De berekeningen van e staan 1n tabel 4.gem

Tabel 4

D
IO V (V) V (V) agem(mA/V2) s + - S -g2 gl v v

n-channel THT 0<Vds~500mV 0~Vds~-500mV S + + S -v v
(Vds=V+) (Vds=V-) 2

31,7oC 0,5 -0,5 0,824 0,750 9,5%

64,2oC 0,5 -0,5 0,684 0,644 6 %

Ook bij hogere temperatuur blijft het effect bestaan, de relatieve afwijking

wordt dan echter kleiner.

2.5 Invloed op serieweerstanden op S

Nemen we in het kanaal, of in de aansluiting van source en draincontacten,

serieweerstanden aan dan kunnen we de mos-transistor schetsen zoals in fi

guur 10 is aangegeven.

Als eenvoudige uitdrukking voor de drainstroom in het ohmse gebied hebben we:

Voor de totale weerstand tussen drain en source kontakt geldt:
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•

Fig. 10 Doorsnede met serieweerstanden

2. 12

de weerstand van het kanaal aanduidt wat af-

Rd = R dan schrijven we als uitdrukking

Waarbij ~(Vg) dat gedeelte van

hankelijk is van V .g
Nemen we als vereenvoudiging R

s
voor de drainstroom in figuur 6:

2.14

K.Vds {2(V -V) - V
d

}
gs p s

1 + 2 R.K (2 V -2 V -Vd )gs p s
2. 15

In vergelijking 2. 15 zien we in de teller de bekende uitdrukking voor de

drainstroom en in de noemer komt er een correctieterm bij. We rekenen nu

weer de afgeleide van de drainstroom naar V uit.
g

aid [ 1--:av- = 2 K. Vds' -1-+-2-R-K-.(-:-2-V---2-V--V-
d
-""")

gs gs p s

4 R.K(2 V -2 V -Vd ) ]gs p s

2. 17

voor 2.17 schrijven:

In het algemeen zal R klein zijn t.o.v. ~(Vg)~ dus is ook de correctieterm

klein en 2 R K (2 V -2 V -Vd ) « 1. Voor ~ (V) vinden we als globalegs p s -k S
waarde ongeveer 500~. De weerstand R ligt da~ in de praktijk~ volgens de T.H.

1d
in Twente op een waarde van 10 a 20~. Omdat ---V = K (2 V -2 V -V

d
) mogen we

ds gs p s
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2 K V
d

{I - 6 R.K (2 V -2 V -Vd )}
s gs p s

i
= 2 K Vds (1 - 6 R K V

d
)

ds
2. 18

In het algemeen kunnen we zeggen dat deze functie geen rechte zal zijn. We

meten eigenlijk twee rechten dus zal de berekening geen verklaring geven

voor de twee verschillende B's.

Om de afwijking van een rechte te bekijken zal ik de tweede afgeleide van

2.18 berekenen.

2 K - 12 R K2 (2 V -2 V ) + 24 R2.V
dSgs p

2. 19

S van een rechte een lineaire functie isRier staat dat de afwijking,van
d d1.d

van Vds . Stellen we av-- (av--) s, de helling van de steilheidskromme

welke een functie is ds gs van V
ds

• Met S' = 2 K - 12 R K2 (2 V
gs

-2

geldt dan:

s S' + 6 R S' . Vds = S' (1 - 6 R.Vds )

V )
p

Afhankelijk van de grootte van R zal dus de steilheid een functie van Vds zijn en

wel zodanig dat voor toenemende Vds een grotere B wordt verwacht. De richting

van de afwijking van S als functie van Vd komt dus overeen met de richting

zoals hierboven is berekend. Ret is echter niet mogelijk hiermee te verklaren

dat we in de praktijk eigenlijk een geknikte rechte meten.

2.6 Invloed van het substraat op B

Alhoewel ik in het begin van hoofdstuk 2 aangetoond heb dat volgens de theorie

van J.A. Nielen en O.W. Memelink geen invloed van het substraat is te verwach

ten speelt het substraat in de mos-transistor toch een zodanig belangrijke rol

dat experimenteel naar de invloed hiervan gekeken moet worden. Rierbij denk ik

aan het feit dat de potentiaalverdeling tussen source, drain en substraat de

vorm van het kanaal bepaalt en dat het niet zonder meer duidelijk is wat er

gebeurt met dit potentiaalveld als de rol van source en drain wordt omgedraaid.
dId

Ret praktisch onderzoek van de rol van het substraat geschiedt door de av- -
meting uit te voeren met verwisselde source en drain en het substraat op g

verschillende manieren met deze te verbinden.

In figuur II zijn de verschillende mogelijkheden voor mos-transistor aanslui

tingen getekend.
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Fig. II Verschillende aansluitingen van een MOS-transistor

De metingen volgens figuur II zijn uitgevoerd aan D10 , een n-channel mos

transistor van de T.H.T. Om duidelijk de verschillen te laten zien zijn de

metingen in tabelvorm weergegeven.

We zien dus dat de situatie van figuur lla en llc identiek z~Jn, evenals

lib en 11d. Terwijl llle en l)1f identiek zijn en bovendien voor V
d

:..- 0 over

eenkomen met llb en 11,d en voor Vd ~ 0 overeenkomen met lOa en 10c.

Het is dus voor de karakteristieken van de mos-transistor van belang op wel

ke manier we, alhoewel er geen substraat stroom loopt, het substraat aanslui-

ten.

De gebruikte transistor is volkomen symmetrisch want als we source en drain

verwisselen meten we dezelfde stromen en steilheden.

De verklaring voor S(sign Vd) heb ik dus niet kunnen geven. Waarschijnlijk

speelt hier vooral het substraat een belangrijke rol. Ook in de literatuur,

waar bijna nooit een negatieve Vd wordt bekeken, is dit verschijnsel niet

vermeld.
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Tabel 5 Verschillende aansluitingen van het substraat

Vds(V) /:::,Id//:::,V (met /:::,V = I V) in 1J.A/V2

gs gs

b a c d e en f

0, I 81 81 80 81 79

0,2 163 163 163 162 161

0,3 245 248 247 244 243

0,4 327 333 332 336 326

0,5 411 418 418 408 410

0,6 496 502 503 491 495

-0, I - 80 - 80 - 79 - 80 - 78

-0,2 -159 -157 -157 -158 -154

-0,3 -236 -233 -233 -235 -228

-0,4 -313 -307 -308 -313 -302

-0,5 -387 -378 -379 -387 -374

2.7 Metingen aan geintegreerde MOS~transistorenvan de T.H.T.

Zoals in hoofdstuk 1 is uitgelegd werkt de vermenigvuldiger aIleen dan goed

indien de MOS-transistoren zo goed mogelijk gelijk zijn. De ontworpen scha

keling maakt het mogelijk een op een chip geintegreerd viertal MOS-transis

toren te gebruiken.

Bij de T.H.T. zijn verschillende pogingen gedaan om tot een dergelijk vier

tal te komen. De verwachting was dat de vervaardiging hiervan geen problemen

zou opleveren omdat afzonderlijke transistoren van een chip goed op elkaar

leken. Ook behoort de vervaardiging van een MaS-transistor tot de eenvoudig

ste uit de transistor-techniek. Er is maar een diffusiestap nodig dit in te

gens telling tot een junction field-effect transistor waar ook de gate gedif

fundeerd moet worden.

Bij een eerste poging om tot een vier tal te komen werd een maskerset gebruikt

waarvan een foto in figuur 12 staat.

am het viertal te kunnen "bonden" moe ten de aansluitcontacten steeds langs de

rand van de chip liggen. Ret is, zie figuur 4, mogelijk om voor de drain een

gemeenschappelijk diffusiegebied te gebruiken. Verder zijn natuurlijk de af

metingen van de transistoren zo goed mogelijk gelijk en omdat ze op het kristal

zo dicht mogelijk naast elkaar liggen verwachten we gelijke karakteristieken van
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de vier MOS-transistoren.

~ .e.W1L
1
e \1\5 G\"01 f (Je Iij k

0\', tt lAS c:a ~t "~o<.

Source ,

Fig. 12 Geometrie van een geIntegreerd tweetal MOS-transistoren

Ontvangen heb ik aIleen paren MOS-transistoren, voor een viertal hebben we

dus twee keer het paar van figuur 12 nodig, zowel in P-channel als in N-channel.

De karakteristieken hiervan gemeten vindt U op bijlage 10, 11 en 12.

Tot onze verbazing zien we grote ongelijkheden tussen de verschillende paren.

Vooral de N-channel paren vertonen grote versch~.llen en het is niet mogelijk

hieruit een redelijk viertal te kiezen. De P-channel transistoren zijn beter

van gelijkheid maar zij zijn van het enhancement-type en zonder voorspan

ningen op de gates niet in de vermenigvuldiger te gebruiken. Ret verschil

tussen de P-channel en N-channel is dat bij N-channel een extra legeerstap

nodig is. Op de diffusiegebieden van source en drain moet een aluminiumcon

tact worden gemaakt. Dit lukt slecht bij aluminium en Borium. Bij P-channel

is deze legeerstap niet nodig en waarschijnlijk is dit de oorzaak van de ver

schuiving der karakteristieken. Maar deze verklaring is strijdig met het feit (,

dat individuele transistoren weI een goede gelijkheid vertonen.

Bij een tweede poging om tot een goed viertal te komen werd een nieuw masker



- 20 -

~~5 c ~4Pt'~ I~' k
0< i +~~l£ ~~ud

5O(A r ce. 1..
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gebruikt. Bij dit type ~s een zodanige geometrie ontwikkeld dat de afzonder

Iijke MOS-transistoren geheel ~n elkaar verweven zijn. De foto hiervan vindt

U in figuur 13.

Fig. 13

)lA'l'c.e

I

Hier is duideIijk dat aan aIle voorwaarden is voldaan om een zo gering moge

Iijk verschil tussen de transistoren te kunnen doen ontstaan. Zijn er ver

schillen dan kunnen die veroorzaakt worden door inhomogeniteiten in het kristal

of, defecten in het oxide of in het oppervlak van het kanaal. Toch moeten

pIaatseIijke verschiIIen bij een dergelijke in elkaar grijpende structuur
f
,makkeIijk over het opperviak kunnen uitmiddelen. De I d Vd-karakteristiek van

twee paren is gemeten in bijlage 13.

Ook hier zien we ~eer frapant grote verschillen en is ook dit viertal onbruik

Ibaar voor de vetmenigvuldiger.

\Een mogelijkheid om de oorzaken van deze ongelijkheden op te sporen zie ik in

Ihet meten van de MOS-transistoren op de chip. Misschien ontstaan er bij het

monteren van de transistoren in de behuizingen door de temperatuurverhoging
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verschillen in de transistoren.

Toch is de grote mate van ongelijkheid, zelfs bij een zo gunstig mogelijke

structuur, een zeer vreemde zaak. Ret lijkt mij wenselijk te onderzoeken

waardoor deze grote onderlinge verschillen bij integratie van MOS-transistoren

ontstaan.

2.8 Selectie van V1er gelijke MOS-transistoren

De ontmoedigende resultaten van de vorige paragraaf ten spijt heb ik voor mijn

vermenigvuldiger toch vier gelijke MOS-transistoren nodig. Alhoewel ik toch de

verwachting heb dat het mogelijk moet zijn een goed viertal te integreren heb

ik uit discrete transistoren een viertal moe ten kiezen. Riertoe heb ik van on-

geveer 50 transistoren de I d f(Vg) karakteristiek geschreven. Op bijlage 14

is veor type D van T.R.T. deze karakteristiek geschreven. Bij dit type trad de

beste onderlinge gelijkheid op en deze zijn dan ook gebruikt voor het bouwen van

de vermenigvuldiger. Op bijlage 15 vindt U de I d = f(Vd) grafiek voor het ohmse

gebied van twee gelijke MOS-transistoren.

Omdat ook hier nog steeds verschillen zijn zal ik 1n paragraaf 3.5 de invloed

van de ongelijkheden berekenen.



- 22 -

3. De Vermenigvuldigschakeling

3.1 De invloed van meetweerstanden in de sources

Van de schake ling gegeven in hoofdstuk

Deze is opgetekend in figuur 14.

V~o-----r-----,

R R

Fig. 14 Schema van vermenigvuldiger

fi.guur 4 is een variant mogelijk.

Door de operationele versterker wordt de spanning op de beide ingangen van

de operationele versterker gelijk gehouden. Dus V+ = V en we noemen de

spanningsval over de weerstanden V+. Zi.jn aIle transistoren gelijk dan:

i 1 K(V V+).(2 - 2 +
- V )= V V - V

Y x P y

i 2 K(V V+). (-2 V - V + V+)
Y P y

i
3

K(V V+).(2 +
- 2 - V )E - V Vz 0 p z

+ +
i 4

K(V -V).(-2 V - V + V )z p z

i 1
+ i

4
i

2
+ ~3

(V - V+) (2 - V+ - V ) + (V
+ + V+)V - 2 V + V ) (-2 V - V

Y x P y z P z

(V - V+) (-2
+ (V - V+) (2 - V+ 2V - V + V ) + E V - V )

Y P Y z 0 p z
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en
(V - V+)

Z

V+ is klein dus verwaarlozen we (V+)2

3. I

K.R.
2 V V - 2 V V - V 2 - V 2 - 2 V Vyx yp y z zp

I + K R (2 V - 4 V - 2 V )x p z
3.2

De reeds bekende schakeling is getekend in figuur 15.

E0 ,

~
"T: t- T1. ~1; ~ T\.f

~k
-~ -

l 1. - t'1I-

~.
t3

Ll

R R
Or

-1-

v~

Fig. 15 Schema van vermenigvuldiger

Hiervoor geldt:

~I K(V V+).(2 V - v+ - 2 V - V )y x p y

i 2 K(V v+) (-
+

- V )= V - 2 V
y P y

i
3

K(V V+) (2
+ - 2 - V )E - V V

z 0 p z

K(V - V+) +
V )i 4 = (-V - 2 V -

z p z

i
l

+ i
4 = i 2 + i

3

We vinden dan voor de uitgangsspanning van de operationele versterker

E
o

V . (V - V+)
X Y 3.3
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Omdat we in het algemeen streven de fout in de vermenigvuldiging zo klein mo

gelijk te houden zullen we R klein kiezen om V+ klein te houden. We vinden
+ 2 +dan, bij verwaarlozing van (V) de volgende uitdrukking voor V .

(2 V V - 2 V V - V 2 - V 2 - 2 V V)
V+ = Y x Y P Y z z P 3 4

K.R. 1 + K R (2 V - 4 V ) •
x p

Vergelijken we de uitdrukkingen 3.1 en 3.3 en bedenken we dat V+ in beide ge

vallen nagenoeg hetzelfde is, dan zien we dat in 3.1 de foutspanning V+ minder

voorkomt.

is door

functie van R uitrekenen.
Vx·(Vy-V+) +

(V -V+) waarin V gegeven
z

vgl. 3.4.

Voor de gebruikte transistoren geldt Vp - 2V en K = 0,4 mA/v2. Nemen we als

maximale waarden voor de aangelegde spanningen: - 1 < V < 1 V en
x

De totale fout in de vermenigvuldiging is dus kleiner en de schakeling van fi

guur 15 zal dus te verkiezen zijn.

Om de invloed van de foutspanning V+ op de vermenigvuldiging te onderzoeken

zal ik de maximaal optredende V+ als

We hebben dus als vermenigvuldiging Eo

- 0,5 < V = V < 0,5V. Dan wordt
y z

2 V V - 2 V V - V 2 - V 2 - 2 V V = 1 + 2 - 0,5 + 2
y x y p y z z p

24,5 V •

en 2 V - 4 Vx p
2 + 8 = 10 V.

dus 4,5 10. K.R
+ K.R. 3.5

Uitgezet in een tabel 6, levert functie 3.5 de volgende waarden Ope

Tabel 6 Berekening van V+
max

R(rl) V+ (mV)
max

1 1,8
5 9,4

10 18,5
50 79

100 134
500 340

1000 365
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+
W h bb E" 1 ° (± 500 - V ) met V+ 1"n mV.e e en a •• (± 500 - V+)
De maximale uitgangsspanning voor E 1S in ons rekenvoorbeeld 1,0V en R=10Q

a
levert een fout van ongeveer 1% in de uitgangsspanning Ope

Behalve een schatting van V+ kunnen we oak de uitgangsspanning uitrekenen.max
Om te laten zien welke de invloed is van R op de vermenigvuldiging is voor

R=100Q, deze waarde is genomen am de invloed duidelijk te laten uitkomen,

en V 1,0 V de uitgangsspanning uitgerekend.
z

Om de berekening niet al te ingewikkeld te maken is V+ bepaald uit de grafiek

van I d = f(V
d

).

Tabel 7 Berekening E , rekening houdend met V+
a

V (V) V (V) ~ (V)
I d1 Id4 + . +

- V+ (V)--+--=V V - V V E
Y x 10 1° (V) Y (V)

z
(V)

a

0,2 -1,0 0,014 0,122=0,014+0,108 0,078 0,878 -0,0890

-0,6 22 0,130 70 870 -0,0483

-0,2 29 137 63 863 -0,146

° 32 140 60 860 +0,0133

0,2 35 143 57 857 +0,0353

0,6 42 150 50 850 +0,0533

1,° 47 155 45 845

0,4 -1,0 0,023 0,131 0,269 0,869 -0,309

-0,6 38 146 254 854 0,178

-0,2 52 160 240 840 0,0572

° 59 167 233 833 °0,2 66 174 226 826 +0,0547

0,6 78 186 214 814 0,158

1,° 90 198 202 802 0,252

0,6 -1,° 0,028 0,136 0,464 0,864 -0,537

-0,6 48 156 444 844 -0,308

-0,2 70 178 422 822 -0,1025

° 80 188 412 812 °0,2 90 198 402 802 +0,100

0,6 0,107 215 385 785 0,294

1,°
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De grafiek van tabe1 7 vindt U op bij1age 16. In deze grafiek zien we dat

we niet meer met rechte 1ijnen te maken hebben. Bovendien is de uitgangs

spanning voor positieve V k1einer dan voor negatieve V .g g

3.2 Berekening van de vermenigvu1diging, rekening houdend met de eigenschappen

van de operatione1e versterker

3.21 De inv10ed van de open versterking A van de versterker

Uitgangspunt van deze berekening is de reeds eerder gebruikte formu1e

i d = S Vg,Vd + f(Vd). Voor de schake1ing maak ik gebruik van figuur 15.

hierin ge1den:

en dus

S V
x

3.2. I

Evenzo vinden we

+
(V - V )

z
3.2.2

Nu ge1dt voor de uitgangsspanning:

3.2.3

V ) de verschi1spanning tussen de beide ingangen van de ver-Hierin is (V+

sterker.

We hebben ~n de uitdrukkingen 3.2.1 en 3.2.2 a1 gebruik gemaakt van het feit

dat V+ ~ V zodat we in deze verge1ijkingen een te verwaar10zen fout maken
+a1s we ste11en dat V V. We krijgen dan:

3.2.4

- E
o

(V -V+) _1_
z -

A.R.S

A.R.S {V (V - V+)
X Y

V (V - V+)
X YEo

-Eo
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In vergelijking 3.2.4 zien we in de noemer een foutterm waarin gezamelijk

optreden de open versterking, de weerstand R en de transistorgrootheid S.

Voor de in 3.1 genoemde transistor en een versterker van het type ~A 70ge,

welke een versterking heeft van ongeveer 50.000x kunnen we tabel 8 samen

stellen.

Tabel 8 De invloed van A.R.S

R(~) V+ (mV) I (mV)max A.R. B

I I ,8 40

5 9,4 8

10 18,5 4

50 79 0,8

100 134 0,4

500 340 0,08

100 365 0,04

Dus voor deze transistor en versterker zal de optimale waarde van R tussen

de 5~ en 10~ liggen. Want voor die waarde is de totale foutspanning, welke
. + I h 1de som ~s van V en A.R.S et aagst.

In deze paragraaf is dus aangegeven op welke wijze voor een gegeven MaS-tran

sistor en versterker een optimale waarde van R kan worden bepaald.

3.2.2 Berekening van de invloed van ruis en drift van de versterker

e = ruis- en driftspanning van de versterker teruggerekend op de ingang (~15~V).
n
ib-~ i b+ = biasstromen van de versterker

A = open versterking van de versterker

Voor de stromen, afkomstig van de MOS-transistoren, geldt i d = SVg.Vd + f(Vd).

Overeenkomstig de berekening in 3.2 gelden de volgende betrekkingen:

S Eo

Voor de uitgangsspanning van de operationele versterker geldt

+
E A (V - e - V )o n
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Fig. 16 De spanningen op de versterker

Omdat i b ~ 100 nA en i
2

+ i
3

~ I rnA geldt i
3

+ i
2

» i
b

en kunnen we dus

de ingangsstromen van de versterker verwaarlozen.

E
o

e
i

3
+ 1. -....E.)4 R

+ + + en
E = A.R.S {(V - V ) (V - V ) - E (V - V ) - ---}o x y 0 z R. a

3.2.2.16.R

(V - V+) + _1_
z ASR

+V . (V - V ) -x y
E

o

Omdat R klein zal zijn krijgen we ook op de ingangen van de versterker kleine

spanningen t.o.v. de signaalspanningen. Dus is (V+)2 te verwaarlozen. De uit

gangs spanning van de vermenigvuldiger wordt dan:
e

n

In vergelijking 3.2.2.1 is de ruisspanning op te vatten als een foutspanning

1.n de vermenigvuldiger.
e

De spanning S~ wordt bij de uitgangsspanning opgeteld. De rondgaande versterking

van de versterker heeft de waarde ~R' Een schatting van de fout, met als ge-
en -3 2

bruikte grootheden en = IS lJV"> 6 = 0,8 rnA/V2 en R = 10D geeft 6R ~ 8.10 v.
Bij een maximale uitgangsspanning van 0,5V geeft dit dus een fout van ± 0,8%.
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3.3 De invloed van S op de vermenigvuldiging

Voor de schakeling waarvoor deze berekening geldt1zie men figuur 15.

Als formule voor de drainstroom gebruiken we :

voor Vd > 0

en ~d

S Vg.Vd + f(Vd),

(S - ~S) Vg.Vd + f(Vd), voor Vd < 0

Dit zoals de metingen in het tweede hoofdstuk hebben aangetoond. Zoals reeds

is afgeleid vinden we voor de vermenigvuldigspanning:

v
y

> 0 dan E
o =

Gemakkelijk is in te zien dat dan voor V < 0 geldt:
y

Eo (I - ~S).

wordt.

Door dit effect zal dus een verschil in de vermenigvuldiging ontstaan als V
y

van teken verandert. Het gedeelte waar V negatief is zal als het ware ge-
y

draaid worden, om de oorsprong, ten opzichte van het stuk met positieve Vy .

Om de fout die hierdoor wordt veroorzaakt op te heffen moeten we ons dus be

perken tot positieve V • Als we toch V van teken willen laten wisselen moeteny y
we genoegen nemen met een grote fout of een voorspanning aanleggen zodanig dat

de spanning over de transistor niet negatief wordt. Hierdoor wordt de schake

ling, zoals we later in 3.4 zullen zien, ingewikkelder.

3.4 Een voorspanning op de sources

Zoals we in 3.3 hebben gezien is het wenselijk om geen negatieve drainspan

ningen toe te laten. Dit is mogelijk door de source een negatieve potentiaal

te geven t.o.v. aarde. De drainspanning, steeds V genoemd, kan dan ook nega-
y

tief t.o.v. aarde worden gestuurd zonder dat de drain-source spanning negatief

dId
We moeten dus onderzoeken hoe de av- = f(Vd) karakteristiek wordt als we aIleen

positieve Vds toelaten en dan teven~ of we een wat grote spanning kunnen aan

leggen. Zie hiervoor bijlage 17. Bovendien zal gekeken worden wat de uitgangs

spanning zal worden als we een voorspanning aanleggen.
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Om de sources van de transistoren een negatieve voorspanning te geven kunnen

we ook het knooppunt van de weerstanden een voorspanning geven. Voor de scha

keling geldt figuur 17.

E- 0

~
~T ,.. T'l. ~T

...
T'1I

It,.
3

+ -
~L

,..
~

L~", j
R R

YL'd
T T

+

v~

Fig. 17 Voorspanning op de sources

Voor de drainstroom gelden de volgende betrekkingen:

1.} S (V Vb) (Vx - Vb) + f (V Vb)
Y Y

i
2 = S (V Vb) (- V ) + f (V - Vb)

Y b y

1.
3 S (E Vb) (Vz - Vb) + f (V Vb)

0 z

i = S (Vz - Vb) (- V ) + f (Vz - Vb)4 b

Nu is in het ideale geval 1. 1 + i 4
i

2
+ 1. 3 ' We krijgen dan de volgende be-

trekking:

3.4. 1

V Vb
dus een spanning (; -V ) afgetrokken. nit is

z b
dus slechts geelimineerd worden door deze fout-

- V V
x b

- V )
b

V V
x y

E
o (V

z

V V
Van de produkten (; _~ ) wordt

z b
geen constante spanning en kan

term weer bij het uitgangssignaal op te tellen. Hiervoor is een operationele
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versterker nodig en de schakeling vindt U in figuur 18. Hierin is:

E en

E
R

4
R1 + R2

E
_ R2 V

-~
. (R + R ) . R10

3 4 x

Bij geschikte keuze van de weerstanden maken we

Vx Vb R
4 R) + R2

R
2

(R + R ) V = a
(Vz-Vb)

.
R) R

13 4 x

R,
~

1 Y)

Rj R~

1
AE

J T'1~1
,...

f1\ 1;
\

,...

~t
,...

It jL, L

"R R., lor

1(-) t-

Fig. 18 V afhankeliike foutterm wordt afgetrokken
x

dan wordt:

3.4.2

3.4.3

v~
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E
o

v v
x y

V -v
z b

3.4.4

en we zien in de uitgangsspanning E alleen de produktterrn V V optreden.
o x y

Uit 3.4.3 kunnen we een voorwaarde voor de weerstandswaarden afleiden. Ge-

lijkheid 3.4.3 geldt indien

Vb R
4

RI + R2 R2
0(R + R ) + - =V -V R

I
RIz b 3 4

Nernen we nu als spanningen -V V 0,5V, dan vinden we:b z

3.4.5

of

3.4.6

Hieraan is voldaan als we bijvoorbeeld R
3

= R4 = R en R] = 3 R2 = R rnaken.

We kunnen dus als waarden nernen: R3 = R
4

= 10 k~, R
2

= 10 k~ en RI = 30 k~.

Met deze waarden van R is dus een vermenigvuldiger verkregen waarin in de

uitgang alleen een produktterrn voorkomt en waarin de rnos-transistoren geen

negatieve drainspanning krijgen. Voor de uitgangsspanning E kunnen we voor
o

deze waarden van R schrijven:

E
o

2
3

V V
x y

Vz - Vb
3.4.7

Op deze paragraaf hebben de bijlagen 18 en 19 betrekking.

Hierin is de verrnenigvuldigingskarakteristiek geschreven op de XY-recorder.

In bijlage 18 is de verrnenigvuldiging van figuur 15 geschreven. Voor -

dat vooral in het vierde kwadrant, V > 0 en V > 0 een
x y

aanzienlijke fout wordt genlaakt. Hier is als het ware de vermenigvuldigings-

constante kleiner dan in de overige kwadranten. In bijlage 19 is de grafiek

-0,5 < V , V < 0,5V vinden we een maximale fout van ± 7,5%.
y x

Opvallend is hier

van de verrnenigvuldiger van figuur 18 geschreven. Hier is de maximale on

nauwkeurigheid ongeveer 5% en ligt de grootste onnauwkeurigheid in het tweede

en derde kwadrant.

We kunnen dus zeggen dat het gebruik van een voorspanning op de sources de

nauwkeurigheid verbeterd.
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3.5 Ongelijkheden in MOS-transistoren

Alhoewel het uitgangspunt van deze vermenigvuldiger is dat de MOS-transistoren

gelijk moeten zijn, bleek al spoedig dat gelijkheid van MOS-transistoren niet

gemakkelijk te verwezenlijken valt. Zie hiervoor 2.7 en 2.8.

De reden dat de transistoren bijna identiek moeten zijn is dat verschillen in

deze bijna volledig als fout in de vermenigvuldiger te voorschijn komen. We

hebben bij het onderzoek van S in 3.3 al gezien wat voor fout ontstaat bij ne

gatieve Vd . Dezelfde fouten ontstaan als de transistoren niet gelijk zijn. Een

goede controle op de gelijkheid is het feit dat aIle lijnen van de vermenig

vuldigingsschaar door de oorsprong moe ten gaan.

Voor de berekening van de invloed van ongelijkheden in de MOS-transistoren

geldt figuur 15 en we gebruiken de formule i
d

= K.V
d

(2 V
g

- 2 V
p

- V
d

).

We krijgen dan de volgende vier stroomvergelijkingen:

~I 2 K
I

V V - 2 K V V
pl

- K V 2
y x I y 1 Y

i
2

- 2 K2 V
y

V
p2

- K V 2
2 Y

i
3

2 K
3

V E - 2 K
3

Vz
V - K V 2

z 0 p3 3 z

= - 2 K V V - K V 2
~4 4 z p4 4 z

Hier hebben de indices 1 tim 4 betrekking op de individuele transistoren T I
tim T4.

Omdat ons uitgangspunt is dat de transistoren goed gelijk moeten zijn geldt:

en

Door terugkoppeling geldt, in het ideale geval, het volgende stroomevenwicht:

~I - i
2

= i
3

- i 4 · Zodat we de volgende betrekking kunnen opschrijven:

Waar nodig duiden we de verschillen aan met een griekse kleine letter:
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K
1 K - 62

K
3

K - c4

V
p1

V - Yp2

V
p3

V - sp4

Dan vinden we bij verwaarlozing van o.y en e.s de volgende uitdrukking:

- V
z

(K V ) + ~ V 23 s - e p3 2 z 3.5.1

term kan worden geelimineerd door van E
o

Hierin kunnen we de volgende termen onderscheiden:

K
1

= eigenlijke produktterm

- oV I) = constante. V , dezep y
af te trekken.

o. V 2 = belangrijkste stoorterm, deze kan niet worden weggewerkt en veroor
y

zaakt een kromming van de vermenigvuldigkarakteristiek.
e 2

Vz ·(K3s - eV
p3

) + 2 . Vz = constant voor Vz = constant en veroorzaakt een

offset in de uitgangsspanning.

De conclusie van deze berekening moet dus zijn dat we ook een spanning even-

redig met V van E moeten aftrekken en dat 6 zo klein mogelijk d.w.z. van dey 0

eerste twee transistoren de K's zo goed mogelijk gelijk moeten zijn.

am praktijk aan te laten sluiten bij het resultaat van formule 3.5.1 1S van

een van te voren uitgezocht vijftal MOS-transistoren de K en V bepaald.
p

De V is bepaald door de gatespanning te meten waarbij de drainstroom 1,0 ~A
P

werd. Hierbij bedroeg de drainspanning IOV. Deze meting is tamelijk willekeurig

maar het gaat hier toch om de onderlinge gelijkheid.
aId

De waarde van 2K is bepaald uit de av- = f(Vd) karakteristiek en wordt dan be-

rekend als het gemiddelde uit een aan~al metingen. Zie hiervoor tabel 9.

Aan de hand van het resultaat 1n 3.5.1 moeten we dus voor de transistoren 1 tim 4

de volgorde 2, 6, 9, 5 kiezen.

De vermenigvuldigings grafiek vindt U op bijlage 20. Verwisselen we nu de volg

orde van de transistoren, zodat we bijvoorbeeld 9, 6, 5, 2 krijgen, dan vindt U

het resultaat op de grafiek van bijlage 21. Het 1S dus duidelijk dat hoewel de

zelfde transistoren in beide grafieken gebruikt worden we bij de als juist be

rekende volgorde een veel betere vermenigvuldiger hebben verkregen.
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Tabel 9 Berekening van 2 K
gem.

Vd(V)
dId

(\lA/V) gemeten bij IJ.V = I,°v.av gg

D
IO D

9
D

6 D2 D
5

0, I 80 77 75 76 77

0,2 162 156 152 152 157

0,3 245 236 230 230 236

0,4 329 318 309 31O 318

0,5 413 400 388 389 400

0,6 497 481 468 469 483

0,7 580 560 545 548 565

0,8 661 637 622 625 646

0,9 737 7 I I 694 700 724

2K (flA/V2) 819,6 791,1 770,3 773,7 795,6gem

-V (V) 2,020 2,220 2,290 2, 10O 2,100p

Deze meting onderstreept nogmaals het grote belang van een zeer goede gelijk

heid der MOS-transistoren.

Tenslotte kan een schatting van de fouten, die veroorzaakt worden door de on

gelijkheden, worden gedaan. De kwantitatieve gegevens van de transistoren

kunnen we in be trekking 3.5.1 invullen. We gebruiken hiervoor de volgende

waarden van K en V :
p

Tabel 10 KI tim K4 en vpl tim Vp4

K. 10-4 (~) _ V (V)
V

2 P

TI 3,87 2, 1O

T2 3,85 2,29

T3 3,96 2,22

T4 3,98 2, 1O

Zodat we voor de verschillen de volgende waarden berekenen:
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0 2.10-6 (A
2

)
V

e: = - 2.10-6 (A
2

)
V

Y - 0,19 V

(, 0,12 V

Voor V = IV vinden we ingevuld in 3.5.1 de volgende waarde voor de uitgangsz
spanning:

-3E = V V + 0,19 V - 1,2.10o x y y

of benaderd:

V 2 +0,12
Y

oE ~ V V - y.V -
o x y y 2K3

Hiervan kunnen we opmerken:

V 2 + (,
Y

(,

y

Veroorzaakt een offset in E en is zeer gemakkeIijk weg te regelen.o
Veroorzaakt een Iineaire fout in de uitgangsspanning. Deze was kleiner ge-

weest als we de combinatie 5, 9, 6, 2 hadden gebruikt, maar zoais we hebben

gezien kan met een extra operationele versterker deze fout worden wegge

werkt.

3.6 Gebalanceerde sturing van de gates

In hoofdstuk 2 hebben we gezien dat we voor de drainstroom van een MOS-tran

sistor mogen schrijven:

3.6. I

Nu wordt in deze vermenigvuldiger f(Vd) geelimineerd. Ret is in deze paragraaf

de bedoeling dat we onderzoeken of we ook nog een andere niet-lineariteit in

de karakteristieken kunnen elimineren. Stel nu dat in de formule voor de drain

stroom ook termen voorkomen met hogere machten van V • Dan zal de formule voor
g

de drainstroom er ais voIgt uitzien:

+ •••• 3.6.2

Het zal duideIijk zijn dat we met deze beschrijving van de drainstroom een
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betere benadering van de werkelijke stroom kunnen verkrijgen dan met formule

3.6.1.

Voor de nu volgende berekening stellen we a2 = a
3

= a4, enz = O. Maar het zal

straks duidelijk zijn dat het eindresultaat hetzelfde is, onverschillig of we

even machten van V meenemen of niet. We kunnen dus een schakeling ontwerpen
g

waarin ook de even machten van V worden geelimineerd.
g

Hiertoe moeten we aan de gates van de transistoren 2 en 4 respectievelijk -Vx
en -E toevoeren. De schakeling, hier bedoeld, is getekend in figuur 19.

o

I

~
~ ,- \1, V\ -0 Eo ~~ ~ Tlf

L. ~ /+ -\ 1L3 -- Po-

L.'1I L'l,

"

R R

1 1
.1.

v~

Fig. 19 Gebalanceerde sturing van de gates

Indien we de spanningsval over de weerstanden R verwaarlozen en de versterker

ideaal veronderstellen, krijgen we de volgende vier vergelijkingen voor de

drainstromen:

i 1 S V (V + a
1

V 2) + f(V )
y x x y

i
2 S V (-V + a

1
V 2) + f(V )

y x x y 3.6.3
i

3 S V (E + a
1

E 2) + f(V )
z 0 o z

i 4 S V (-E + a
1

E 2) + f(V )
z 0 o z
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Na de voorafgaande berekeningen is het gemakkelijk in te zien dat de fornrule

voor E er als voIgt uit moet zien:
o

E
o =

v .V
Y x
Vz

3.6.4

De conclusie is dus dat door een gebalanceerde sturing van de gates aIle even

machten van V in de formule 3.6.2 worden geelimineerd. Dus zal deze schakeg
ling een verbeterde lineariteit van de vermenigvuldiger opleveren.

3.7 Meting van de invloed van de temperatuur op de vermenigvuldiger

De eigenschappen van de MOS-transistoren zijn temperatuurafhankelijk. Het is

de bedoeling dat de vermenigvuldiger, die met deze mos-transistoren gebouwd

is, temperatuuronafhankelijk is.

Zoals uit de berekeningen voIgt is de uitgangsspanning van de vermenigvuldiger

onafhankelijk van de transistoreigenschappen. Dus is de vermenigvuldiger, als

de operationele versterker ideaal is, ook geheel temperatuurafhankelijk. Hier

voor moe ten we echter over identieke transistoren bezitten, waarvan ook de

temperatuurscoefficienten gelijk zijn. Bovendien moeten de transistoren ook

dezelfde temperatuur bezitten.

Aan de bovenstaande eisen wordt zo goed mogelijk voldaan als we in een chip

vier MOS-transistoren zouden integreren. Dit is tot op heden, ondanks ver

schillende pogingen niet gelukt, en ik heb mij moeten behelpen met op gelijk

heid uitgezochte afzonderlijke transistoren.

Zie hiervoor paragraaf 3.5. Hierin werd ook de invloed van ongelijkheden in

de transistoren behandeld.

Om aIleen de invloed van de temperatuur op de MOS-transistoren te meten heb

ik deze apart gemonteerd en in de oven gebracht. De vermenigvuldigkarakteris

tieken van deze meting vindt U op bijlage 22.

Hieruit blijkt dat de grootste verandering, bij een temperatuurverhoging van

30oC,beschreven kan worden als een verhoging in de offsetspanning. Deze ver~

hoging bedraagt 12 mV en is zeer gemakkelijk weg te regelen met een potentio

meter welke de offsetspanning van de operationele versterker instelbaar maakt.

Dat deze temperatuurcoefficient van de vermenigvuldiger op kan treden is in te

zien als we kijken naar de offsetspanning zoals berekend in 3.5.

We vonden:

2 V (K3s- £V 3) + V 2.£
Z P z Voffset.
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Hierin ~s r; = V
p4

- V
p3

E: = K
4

- K
3

V "'-2,2Vp
-4

K
3 '" 4.10 A/V2

Voor de transistoren zoals ik die gebruikt heb is uitgerekend dat

Voffset '" ~ '" 0,12V. Dus als het verschil tussen Vp3 en Vp4 bij 30
0

C hogere

temperatuur maar 10% veranderd dan is de verhoging van de offset kwantita

tief verklaard.

We hebben dus gemeten een offsetdrift van 0,4 mV/oC.

De versterker heeft in het algemeen geen te verwaarlozen spanningsdrift.
oVoor versterkers van het type 709 is deze gespecificeerd als 3 ~V/ C, deze

waarde verschijnt dan wel ~R keer versterkt aan de uitgang, zoals berekend

is in 3.2.2. Dit geeft dus een extra spanningsdrift van de vermenigvuldiger

van ongeveer 0,4 mV/oC.

3.8 Frekwentiegedrag van de vermenigvuldiger

In deze vermenigvuldiger zijn twee elementen aan te wijzen welke frekwentie

afhankelijk zijn. Dat zijn de MOS-transistoren en de operationele versterker.

Om het frekwentiegedrag van de MOS-transistoren te onderzoeken zal ik gebruik

maken van de equivalente schakeling van de MOS-transistor voor .niet te hoge

frekwenties. Bij deze vermenigvuldiger is de eerste transistor op te vatten

als de vermenigvuldigtransistor, de overige transistoren dienen ter compen

satie van de temperatuurafhankelijkheid. We moeten nu kijken naar het gedrag

bij sturing op de gate en op de drain. Zijn de impedanties van de signaal

bronnen laag dan moeten we onderzoeken een MOS-transistor in geaarde-drain

schakeling (source-volger) en een in geaarde-gateschakeling.

3.8.1 Mos-transistor in geaarde-drainschakeling

Hierin is C2 Cgd
C1 C - C2 ' C gate-source capaciteit in geaarde-source

gss gss
C

3
C - C schakelingdss 2

Als overdrachtsfunctie van figuur 20 kunnen we schrijven:

V gfs + J W C10 3.8.1.1-=
V. 1 1

+ jwC
3

~ -+Rds z
e
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+..
~ o..f.e.

v~

Va l2.a ctrv

(,3
•

v
.....£.=v.

1

olrC\ il"

Fig. 20 Mos-transistor in geaarde-drainschakeling

Nu is in de vermenigvuldiger zl = 10~, in het algemeen een zeer lage waarde.

Rds is ongeveer 500~. Voor de capaciteiten zal ik een globale waarde nemen.

Stel dat we te maken hebben met een MOS-transistor met een grote steilheid

dan zullen we capaciteiten vinden in de grote orde van 10 pF. Dan wordt

3.8.1.1 vereenvoudigd tot:

+' Cgfs J W I

_1_ +' CJ W 3
zl

Nu is voor niet te hoge frekwenties (bijv. 100 Mhaf wC
3

« ~ • Bij de ge-

bruikte transistoren kunnen we gfs bepalen uit de avd = f(Vd)lkarakteristiek.

Nemen we bijvoorbeeld Vd = 0,4V dan is gfs = 300 ~A/~. We kunnen nu de grens

frekwentie berekenen:

gfs 3.107 rad
w-3db = ~ = /sec.

Bij deze instelling is dus een grensfrekwentie van 5 Mhz berekend. WeI is

hier duidelijk dat voor kleine Vd de grensfrekwentie daalt omdat gfs een

lineaire functie van Vd is.

Voor vaste Vd vinden we dus voor de spanning over zl:

v
o

Hiervoor kunnen we schrijven:

v = V • zl . gf (I + jWT )o g s g 3.8.1.2
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C
Imet, --- , de tijdsconstante van een MaS-transistor 1n geaarde-drain-

g gfs
schake ling.

3.8.2 MaS-transistor in geaarde-gateschakeling

SO~"'·CL

v~

v~ I VoJ
(3 '-

.-r-rv C'L. C,

~CI.~

-
Fig. 21 MaS-transistor in geaarde-gateschakeling

Voor de overdrachtsfunctie van figuur 21 vinden we:

3.8.2.1
I

--- + jwC
3Rds

I
+ --R

dsvo
V

d
= jwC

I
+

Voor zl = 10~, Rds ~ 500~ en de capaciteiten 10 pF vinden we:

Vo I
-= Z (-+ jwC

3
)

Vd 1 Rds

De grensfrekwentie wordt nu: w-
3db

I 8
= 2.10 rad

jR
ds

C3 sec

Dit komt overeen met een frekwentie van 30 Mhz. Voor vaste V vinden we dus
g

voor de spanning over zl:

I
jwC

3
)

zl
(I + jwC3 R

ds
)V Vd . zl (~+ Vd . Rds0 Rds

of V Vd .
zl

(I + jW'd) 3.8.2.2
0 Rds
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met Td = C
3

Rds ' de tijdsconstante van een MOS-transistor in geaarde gate

schakeling.

3.8.3 De invloed van tijdsconstanten op de vermenigvuldiging

In de beide voorafgaande paragrafen hebben we gezien dat we om het frekwentie

gedrag van een MOS-transistor te kunnen beschrijven we voor de drain- en gate

sturing een tijdsconstante kunnen invoeren.

Ook zal aan de operationele versterker in eerste benadering een tijdsconstante

worden toegekend.

Voor de nu volgende berekening zal ik gebruik maken van het schema in figuur

15. De overdrachtsfunctie van de versterker kan worden geschreven als:

E
o =v-:
~

A(w) A
o

(l + jWT )
V

3.8.3.1

versterking bij W = 0

tijdsconstante van versterker, gemeten bij "open loop".

Hierin is: A
o

Tv
Houden we V op een vaste spanning dan kunnen we de optredende source-stromen

y
berekenen. In dit geval is ook het slechtste frekwentiegedrag te verwachten.

Voor het geval we geInteresseerd zijn in een wisselspanning op de drain kunnen

we V constant houden en zal de berekening op dezelfde wijze verlopen.
x

Nu zal ik een effectieve gatespanning definieren:

V (w) = V (0) • (1 + jWT )g g g

Voor de sourcestroom ~n een MOS-transistor geldt nu:

3.8.3.2

3.8.3.3

Voor de stromen ~n de vier identieke transistoren geldt dan, indien we R ver

waarlozen:

i 1
S . V (w) . V + f(V )

x y y

~2 f(V )
y

~3 S . E (w) V + f(V )
0 z z

~4 f(V )z
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De spanning op de ingangsklemmen van de versterkingnoemen we weer V+ en V

en we kunnen de volgende gelijkheden opschrijven:

V + f(V ) + f(V )}
Y Y z

3.8.3.4

Voor de uitgangsspanning geldt:

V + f(V ) + f(V )}
z z y 3.8.3.5

3.8.3.6

In deze vergelijking substitueren we nu 3.8.3.4 en 3.8.3.5 en dan vinden we:

E = A(w) . R.S { V (w) • V - E (w) V}
o x y 0 z

Indien V = V dan zijn de tijdsconstanten van de transistoren I en 3 gelijkz y
en mogen we schrijven:

E
o

V
z

V • Vx y

+ I
A .R.S(I+jwL )(1+jWL )

o V g

3.8.3.7

sec.

gebruikt. Hiervan zijn de

Hier is de uitgangsspanning E ook een functie van de frekwentie. We zien dat
o

de tijdsconstanten van de versterker en de transistor beide even zwaar wegen.

Is de versterker ideaal, A zeer groot en L zeer klein, dan is de vermenig-o v
vuldiger geheel frekwentie-onafhankelijk. Dit is natuurlijk alleen in de eerste

orde benadering het geval. Behalve dat dus de MOS-transistor eigenschappen niet

meer in de vermenigvuldiging voorkomen is ook de frekwentieafhankelijkheid van

de transistoren gecompenseerd.

Voor het geval dat we geen ideale versterker hebben kunnen we het grote van

de frekwentieafhankelijke term berekenen.

Ik heb een operationele versterker van het type 709

volgende eigenschappen van belang: A 45.000
o -5

L = 1,6.10
v

Voor de vermenigvuldiger geldt: R = 100

S = 10-3 A/V2

L = 3.10-8 sec.
g

De versterker 1S hier geheel bepalend voor het frekwentiegedrag want het 1S 1n
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dit geval duidelijk dat de tijdsconstante vande transistor verwaarloosd mag

worden. Het -3 db punt van de versterker ligt in deze schakeling op 200 Khz.

Voor de vermenigvuldiger is, bij V = V = 0',5V en V een wisselspanning het
y z x

-3 db punt in de uitgangsspanning gevonden bij 200 Khz.

3.9 De complete schakeling en de bereikte nauwkeurigheid van de vermenigvuldiger

We hebben gezien in 3.6 dat we de nauwkeurigheid van de schakeling kunnen ver

beteren door een gebalanceerde sturing van de gates toe te passen.

In het algemeen kunnen we voor de uitgangsspanning van een vermenigvuldiger

schrijven:

E
o

V • V
_x__y..... + £:

C
3.9. 1

Hierin is c de vermenigvuldigconstante en € de fout van de vermenigvuldiger.

De totale fout kunnen we opgebouwd denken uit de volgende termen:

£:(V , V ) = £:
X Y 0

D.c
+ 

C
V V + £: V + £: V + f(V , V )x y x y y x x y 3.9.2

Hierin is:

offset spanning, gemakkelijk weg te regelen£:
o

D.c V V = fout in vermenigvuldigconstante. Is instelbaar met V .
c x y z
Meestal is het van belang een eenvoudig geheel getal als constante te hebben.

£: V + £: V = ingangs-offset fout.
x y Y x

f(V ,V ) = niet lineaire component in de fout. Deze hangt af van het type ver
x y

menigvuldiger.

We hebben, zie hiervoor de paragrafen 3.4, 3.5 en 3.6, aIle moeite gedaan om

f(V , V ) zo klein mogelijk te maken.
x y

Nu is het, omdat een tweede operationele versterker wordt gebruikt, mogelijk

om aIle overige fouten weg te regelen.

De definitieve schakeling is getekend in figuur 22. Het is nu mogelijk de

plaats van de vermenigvuldigschaar geheel te verschuiven in het xy-vlak.

Met potentiometer R is de vermenigvuldigschaar te roteren om het middelpunt.
x

De grafiek hiervan vindt U op bijlage 23. Met potentiometer R 1S de vermenig-
y

vuldigschaar in de x-richting te verschuiven. Zie hiervoor de grafiek op bij-

lags 24. De offset regeling vindt in de operationele versterker plaats. Hier

voor dient potentiometer R . Bij aIle metingen is steeds gezorgd dat geen
o
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R'L 10k

Rx. Eo=' 1 Vx V~

R!»
Ro

3 (V"i _V-,

R'(i sok 10k 10k

-ISOV,.

V~ E V~

-r. ~ T't

~ ~ ! t !.
-Y.. l., (.1, l.~ (.'(

X

R R

-'ic>-------------L~ IO.JL

Fig. 22 De complete schakeling

offsetspanning in de uitgang aanwezig was.

Dus: R compenseert voor € Vx y x
R compenseert voor € V

Y X Y
R compenseert voor € •

o 0

De totale vermenigvuldigkarakteristiek vindt U tenslotte op bijlage 25.

De maximale fout wordt gedefinieerd als de maximale afwijking van de best
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passende rechte lijn in de vermenigvuldigschaar.

De maximale fout voor -0,5 < V , V < 0,5 is hier ± 2,1%.
x y

In tabel 11 is de vermenigvuldiger gemeten met V = V , dus als kwadrateer
x y

schakeling.

Tabel 11 Kwadrateerschakeling

V (mV) E (mV) • 2 V 2 (V2)
2 •

V = V = 1,45. V (V ) V -V (mV)
x y 0 0 x x

0 1 1,45 0 -1,45

100 8 11,5 10 1,5

200 29 42 40 2

300 62 90 90 0

400 110 160 160 0

500 172 250 250 0

600 246 358 360 -2

700 335 487 490 -3

800 439 638 640 -2

De maximale fout is 3 mV, dit is betrokken op de maximale uitgangsspanning

+_ 0,25%. De fout bij kwadrateren is dus aanzienlijk minder dan bij vermenig

vuldigen.
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4. Conclusies

Het belang van vermenigvuldigers blijkt niet aIleen uit de hoeveelheid pu

blicaties maar ook uit het grote aantal toepassingen.

Omdat de ideale vermenigvuldiger weI nooit zal bestaan moet meestal tussen

nauwkeurigheid en gewenst frekwentiegedrag een compromis worden gesloten.

Het toepassen van vermenigvuldigers is het sluiten van compromissen.

Op het gebied van nauwkeurigheid blijkt het puls-hoogte puls-duur modulatie

principe een sterke positie in te nemen (0,1%). Maar het frekwentiegedrag

van deze categorie laat vanaf 1 Khz te wensen over. Ook is de hoge prijs

soms een bezwaar en leent dit type zich niet voor integratie.

Voor integratie en hogere frekwenties, tot 1 }fuz, lenen zich de transcon

ductantie vermenigvuldigers. De nauwkeurigheid komt dan in de buurt van de

1%. De temperatuurafhankelijkheid van deze groep moet gecompenseerd worden.

Ook in de in dit verslag besproken vermenigvuldiger, van het transconductantie

principe, 1S de temperatuurafhankelijkheid gecompenseerd. Was de eerste opzet

van de vermenigvuldiger zeer eenvoudig, de e1S der nauwkeurigheid"maakte een

ingewikkelder schakeling nodig. Zodat ook hier de tegenstrijdigheid van

frekwentie bereik, rtauwkeurigheid en eenvoudigheid zich doet gelden.

Praktische toepassing van deze vermenigvuldiger wordt volgens mij mogelijk

door de vier MOS-transistoren met de twee meetweerstanden te integreren en

deze chip samen met een zo snel mogelijke operationele versterker in een be

huizing onder te brengen. Verkregen is dan een eenvoudige vermenigvuldiger

met een matige (5%) nauwkeurigheid en een zeer goed frekwentiebereik. Het

frekwentiegedrag wordt dan voor het belangrijkste deel door de versterker

bepaald. Indien we steile MOS-transistoren gebruiken kunnen de ingangsstromen

van de versterker wat groter worden zodat de versterker veel sneller kan

worden. Nodig is dan nog een vermindering van de afhankelijkheid van B van

het teken van Vd . Voor dit laatste is geen afdoende verklaring gevonden.

Bovendien is het tot nu toe in de T.H.T. niet gelukt een goed gelijk viertal

MOS-transistoren te integreren. Ook voor deze moeilijkheid is geen passende

verklaring gevonden.

Verder is onderzocht hoe de nauwkeurigheid van de vermenigvuldiger verbeterd

kan worden. Hiertoe zijn aIle mogelijke invloeden op de vermenigvuldiging be-
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rekend en 1S een meer ingewikkelder schakeling ontworpen. Met deze schake

ling zijn aIle nodige compensaties van fouten mogelijk, maar er is een tweede

versterker nodig. Zoveel mogelijk niet-lineariteiten, in het ohmse gebied,

van de MOS-transistoren zijn dan gecompenseerd en bij identieke transistoren

is een fout van 1% mogelijk.

neze schakeling zal dan ook veel minder duidelijke voordelen t.o.v. de be

staande geintegreerde vermenigvuldigers hebben.

Een belangrijk voordeel van de besproken vermenigvuldiger kan in sommige

toepassingen zijn het feit dat behalve vermenigvuldigd ook tegelijkertijd

gedeeld kan worden. nit zonder de, bij andere typen vermenigvuldigers be

nodigde, extra operationele versterker.



- 49 -

5. Lijst van geraadpleegde literatuur

I. Shockley, W:

"A unipolar field-effect transistor"

Proc. IRE, vol. 40, nov. '52, bIz. 1365-1376.

2. Willemse, A:

"Een temperatuur gecompenseerde vermenigvuldiger met fieldeffecttransis

toren",

afstudeerverslag THE, EEA-25-1968.

3. Van Nielen, J.A. en Memelink, D.W.:

"The influence of the substrate upon the dc characteristics of silicon

MOS-transistors"

Philips research reports, vol 22, february 1967, bIz. 55-71.



L_:s:- __~.
_L- _
.~

---.--,
4-'

--\--0;
• J • .

,-__-+.....\ I

tt =.'.... 0 vd t

----- _......-_._-_._._-.........._..

. ,

- T



t . ........ _.



J . I •__ j__ -i-. _+_ ~_

I----f--:c~· -t""'I'-.:--e:--i-i~' ----i--

--~Oj---i-L ~----...~ ",-

t--...,--..--I~-i!--=rf--+--~!----'''''''--'''-~7fL-''f'<-''' ~~~~~, _-ll-~~_:.,-jl----~l,·,----;-
-~r~- --j -r--: . _

1 ' ' I

f---~"' .--~_~L-- tJ I - -~-_! _-I- !-
f---c:~ ---:;...- _v""i_ --~--i"",>--~o_~'--c.F--+~l~'+-J'-F+1-.:>i -

------'---··-1-
i

- = =~=~- -"-1__-'-__





- 54 -

I·
i! ----1-- -

j- i
-t-+--+--t---f·--t-t- --t--+---i--+-+-
._j L . j

I !
c- -T .. -r-- _.-

-~--r------

i
I

..,-.---l.---..JI--r- _.j_ +-...•........J,....--+-_j30~,....
I

."'; -;=L_
-ft.

··I •..+.... ,_...+-+ +_..+--~._+.-

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

I
I'

t~.--J----:'+_+_+-t___.+_~I 1-"

I.L-..' __ +_+_.+j.....+
j

--j.~. ::- ;
~..l __'f--'-+--+--+-

I ·.1
I ,.l-----t---'-1--+--1

. ) : t
I





I
".i

-t -

1---

- ,_~, __ I

I~' ,-. ,Ii -,;~-,~
, ~ -+- .___ I

, ,.' j

, .



.I.~. •. I"L
Cl

~ ,., ~ ....c(,j :~i""ml "11(, '\ i'l r 'Ltr . JQcl ~ D; ,,-~"~ ~5r..L Or~L
;ffi I ,I''' I'" ., I : i 'I; I' , Iii '," .1, 1,.' I I. "i,'I\;!' '." , ',''Tl . ".d" I, , ,II, 11 '

jlj IiiI :, ~ ;,!!:Ii ' Iii, I} I I !H li : I ii' I i -:i",,, " '

:,111 iii l;~j III ,'!Ii Iii;! II I IT i):lllllH It ; III, I'

1 :!'i; ,: .',i'! I ',Ii 'Ii 'i!l! 'I il ! i" [TIn iil '! :1 ::11

, ,,' '" " I' -,.' "'~:I I, '1H- ,i ~ "i' ::'1 Ilii 1'1: 'I'i il:llil. il': I ,II "I "i] :i,li ~" i~,
,': I :",' ':: il,j, , ,::- ',,'.,", I,"'" 'I: ,I" " t"h', i'I'1 ,: :: ,,'I, I II!, " I", 11.\.11"1 ::,' I,_ "r"" " " +1 ,I, ,'II 'i i' ',:' I 'Iii I ::'

, ':i'l [:il~~~ : ':~~II: I, I: III II 'ii I": ';~: Ii Iii! ' ,I: llii 1mII nil: '..1.... ,' :
",1 1 'I 'I,i ill ,"I :: :'

1
: . : i:, i 1[:1 Iii, ,i ' ";1' lill ! 'i 1,,1 11

1
11'1,. II", I,. Iii,::, ,

I' ' ,I' " . ",1 ", :",,:1 '"I. ","11 Ii , ' I I' ' ",,, ,',' '. , ., , , ,," I',' .Ii: , i: ", 'II "" '
, ,: I,;,' '.-,' i!r.J i ~,,!,:i!l: ' Ii" 'I' :1:11 I!< I: ", 'i'II:lll' t

;1; Iii 111;[1 ii: l i I:'! , ;11\1 :: :;1 1':ii!: ~~!: IV pi 1 ....~ 17
I' iii,' I, i IJii !i: I'.i! ilj jj' il:;I:: jT~ '~il:! IL,··L " I'! A'.



Rh-JOlo

WlFE-30 ob



~...--

..,. T'-"

~,j'l4c i/O

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

, ., ,- ._-......,,,_.,,.,,,_.-_:._-

J
.j

i

!
!
i
f -

I .
-··r·--·-~ - ... -.
!
I

1---·



!

L-

,

-+---1-·,

f
j

J._.._-.-..;..._~··'-.r-,--·r-·--- - ! ! !
, .; I" ~ f r ,

-[...-:--+-_.... 1- +··T··+ ._-~ ..
Ii' i ! ,)

........ ·t-'--t
.....J...~.. L

r·
1 ,

. ~,.._.- _..... --,"! --
I !

f ;
I-

.-i.----).L.t-~·· t·
, t

._.. I-J...~ ....-
I !
l j

I

..•. ·-r····f•·

1

~yf~t~!· Ii
: I

!
.j...

~
~....., !

~~

"t!

.,j



-.'-.. ~:,1
... 1

l

,,1 _,._.

;
_.; -,

....

I . :..~.,

!':=;'T ~:= I;:,
::," ::~: .... j~± -,

i

,
" __ ji ......_ ..~.

i

.i :Le': ~:~::e~: i,:

: ;;:=;::t= rt~:<

i
i

-.~.- ----+-.-".. ~'''-

-~,+.__.. -~

~ i

I
!
I
i

··---r"

'\ .

i
I

.. 1- ---"---1-









11TH: ti bH. >j

, ,,.
:H
L f-

j-~

t t

Ifr

- 0;:) -

j ''I; Itt Ii. i-< HH·
,-~- ~ 1- .;.

r- l ti
T,1



" , ~ _ ... (J " : ... ~. :.~::,... r··"C:::-:;:ii..·-:i-::::::::-'·,t;_.~--LJ. .L
I'(' , !

[.'

I

i i .. ';;'::, . I '._ ,--,-I:. : if' : : .rc;: .: ::..:' :'. '.,' : i ." ····r_.. r'. - ..... 1

1

j • :.: .. ~~ ; T

1

'j . " ._ #. '. !:i:':, . . , ~- .

ill ..... ,._...+~:cle,a: ~: ~ ~::1' , '.,tc- . ,'i ., ' . ' , '/. ';.' .~. .: .:: 1.,,' .....~-_. r' .... '111.~1
." I'J':::. ,~ .: 11.':;' . ",... ,. . 'V ~ : -: ,--t--'-.---+

'T._.-I-- .....jJ..:.:.U', ," . ' .. .~ : 1 , , I '
-.: ..• " ""c:='.,,_mIt: t :~..,: i:::, /'~ _ ...... ""-+,-.. '''.'",--' . r'i:' --",,;,. ./'..':i .... """,'..

1 ",c-/"-- , " , ' -J~rt!...i..::~'7":_'t'--t_~_+-"+'f:-+'--_'''~' _":j;~L···_·II_l·.... t-.. ., ~-' I "I·;L i',' ''j-- ~;- tee -" "4' I +-'-'lL_-1--~
1 "T' ..' __" -~ t " ",- 1- - I ' I :

i _ j .. i I -14--+-+~+1,.......:LL,lr.1 '.. 'j :-- 2.. t·· , .L. ~ --- ~_ l........ r-l-'~-!
~...:..etI,..'1.. :-t:.:.,''H'i_-!-_.LIi.. i L .~. J --=hT-r+,-~Ri~~'1" .. "f---..--T; ..J.I, __'j'.. -. ---t'.- ! -...- f--. --+- '-'-T -~' :. ~ I ' .. I~ :
j.__.... I IF " ..··I

j
·····:..-:·· --+- I ..-

-I'" I'~'+h_"''';.l . ,_1_..:-•..• ;7"r-:-+,4:,j-"J--.:.I ++_~. -T'I _. -.,. --- j---+----+--- Jt. '1 ... :-- !I _.~ ~, . ,I I ·_;·--t-- t--j

~",1
1

.-r-++-:-lJ-..,J.;i'l+--JL, I. i' ' ' ~,co__ , "- '" ---!-- --!' 'I '. ' .: '; ,'''-- .' -t..)-+++.,1"._--T./.-.-+,.i'.-.'.1~1·

1
/; , _..L1;r--," .."

. i-..t........;..~........,u- 1,,__ , '," 'f· ' ' "I - I ',,:' , , , ," I'• 1 I / 1 I' " ' ::;!. - ,," f.. i -r-
",:_' I 1.<- " ',' i,i I -i--l-;'

~
: ,- 'I" T -+.,~- ,.,. '
,_ _ I' l_!·· ,1+'/: .e-l·=-.:l· .. ..~-l-~ I

1:

1
_ .•. ·.I_,Y+-I~'- .'1' ..... -L. "Or·· i' 'r'

,,_ t "I I '.. " ...•c_ .-' 1--' :~ ,. ·..... i .. t! I.V t! ,II . ".,' l;;.: ·:_:·L.i .. I'" . -': ._;.__ ",,,... 1 ;
rr---r-r.-+---+-----A:.....-

1

'1- _, _." . I ' -, -
.... .J-' _ -=- T I. ..' -,. r r c ..i+T"l'

i .. .. rl····· 1_ I' ...• ',," .. '" I ' .J.--- ..' f --1--

~ C .• t ....J,__....:_1..--.. _+__+~_J-,;"--' •.• :,: .·...:.:..:r..t~;I' :::",..'...-c;p I. I "I

L

i,l+ -iA ' 1 + -1,~:c:F' I .cc':": i ',,'1" . 1-'1<=
ill'" !! -Ii: .. 'i"; ,<" ,j ':.'U' I,.' . r---H
1'!11=[ .1_ f' _.[I' -+~.~;" ;.. ,- •. ]~c~.:. ,IL:·t C C -Hr~JI

;. , ...,,"". ',~,. '.''',- . -

"" '1- , I'''''' -.,.' -- .. '~".





t



t';;1:,~ ~:=. ,P~' ;C::'~::=X~~ ~*:i::~;~:'::: l:: 1!~L~

~c,+.., .+:~~, :::~= ..+ :::t'~~·f§~:-~:t='Nt;~= .': i,- ~~p:,-,

-:'~ ~.t. ... ,':,' ':::-";';' :', '::. :::,

,: ;"ie:' .,"

;::.~

":;l.. _::~",

h' ",cc-;: ~ ~:jr;.:

~::' .:: '

,..--.

It::: :r::=:
I·: ., ,',

I

I.,

'c':

i
!

i'

,1'

, f--. f:-:I--'-r---t~t--t-">--j'h:--t-4-'+'--+'-"::rH,:
• ; > '1 +-. " : d' .:; l ~

~=tC:~~=::icJ:>i'~,~: I,' :_~: :i: :i~: it::::: :::>~:~". ::F .'-' '::::: ", ii; r:l,> <;: 11:: ti!l:;~ U:~~J:::L;: :id:~::,:" ::;t': lit: L:;
i=S'-E~::~~'::~ ~f ~,:r:::I::c~~q~~i~ j.i I~" ,:::L: ::=:~;:~ ,(i;i+:::::: 'rr~i ::::1:':: i:-n::::r l: :::\:~m:~;;,_L:=.:i f::: :)~n: i:::



•

t';

:.. :J

:1..
.• J

~_. r .,--.----;-
r

..

___ --t. .• . .-. -I .: -=':j : -
t·· .

::~: T:'1;,.:~:: ~~} :::: '::':: :
:.. : ~:: ..::: ",. ...

•. :': :.- ~ t :-:':-: ,-- ----I-------~ •

-.. ':~' .....::.. ~T .:: .~ iC::: .

::~r::: t ~-

I ~

4'

"y: .: f~:: ~

:=t; f~';' ......... -!-- +-"

-::-: ~:~:":'.r::_: ..
0'+ ."_ .....,. ~'::

-1-, -t-++,-+: +-<--t...... -.;.-~--+

Ti ·+:tr:±t= •.-- .C'. .- ,.... --:-:j:-:: .:.: :.:~.:.:j:-=:::=-if
¢~ ~~=: -~_:-_~::-~. --_:_:~~ ~-~?~-~-~~: -~~~;-, -~:_~~ - !---- - .~:~._. ~.~:~~

t- .

''"!''t +;

+-l-, _

-:t: .~
t$ -;::ii F! fic

'-:T TL +- "ttt. t
....&.+-< ...-

. -T

t:tt: ~~
-'-'~,

H'





.' ,i::-:r::.:;;~:-: "., :.;£: ..

;;; -:ct:: :;+c: .J '::"till!

:: t

,t '-~ 'ht r:: '"

I;::: ;<: P:i::;::

'! ~+-i +

..
r--

r- o

-<-t-t.... *
',_ .0+. t++.h

,.,

"=:t~~ ~_ ~,~,

.:~-:_-- '" 1i!'!1:

-+-

>~ :~;~ --~

::':~~~ . T'"

'-:c=r:::c
-~ r...:::::: - -.-- ..' .';' ',. ':':::C.. ';' 'I . __, '''. . .:j,.

l-q++

tJ

1+
t- +-1"+ ~-~ t:

".j. ,qt'
--+.- -t-

1
I

-+ .

_ +-+ 1

"--f, ~ -t I

- =~

r=
--- -~

f__

=

'-- ~-

'---

r=;:,





j

I
..1


	Voorblad
	Inhoud
	Summary
	Samenvatting
	1. Inleiding
	2. MOS-transistor karakteristieken
	3. De vermenigvuldigschakeling
	4. Conclusies
	5. Lijst van geraadpleegde literatuur
	Bijlage 1.
	Bijlage 2.
	Bijlage 3.
	Bijlage 4.
	Bijlage 5.
	Bijlage 6.
	Bijlage 7.
	Bijlage 8.
	Bijlage 9.
	Bijlage 10.
	Bijlage 11.
	Bijlage 12.
	Bijlage 13.
	Bijlage 14.
	Bijlage 15.
	Bijlage 16.
	Bijlage 17.
	Bijlage 18.
	Bijlage 19.
	Bijlage 20.
	Bijlage 21.
	Bijlage 22.
	Bijlage 23.
	Bijlage 24.
	Bijlage 25

