
Bjorn Van Keymeulen

VCO-gebaseerde A/D omzetting.

Academiejaar 2011-2012
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Voorzitter: prof. dr. ir. Jan Van Campenhout
Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen

Master in de ingenieurswetenschappen: elektrotechniek
Masterproef ingediend tot het behalen van de academische graad van

Begeleiders: prof. dr. ir. Pieter Rombouts, Maarten De Bock
Promotor: prof. dr. ir. Pieter Rombouts





Bjorn Van Keymeulen

VCO-gebaseerde A/D omzetting.

Academiejaar 2011-2012
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Voorzitter: prof. dr. ir. Jan Van Campenhout
Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen

Master in de ingenieurswetenschappen: elektrotechniek
Masterproef ingediend tot het behalen van de academische graad van

Begeleiders: prof. dr. ir. Pieter Rombouts, Maarten De Bock
Promotor: prof. dr. ir. Pieter Rombouts



Voorwoord

Graag zou ik een woord van dank willen richten aan mijn promotor, prof. Pieter Rom-
bouts. Dankzij u heb ik dit interessante en uitdagende onderwerp gedurende een academiejaar
kunnen bestuderen. Verder wil ik u ook nog bedanken voor het steeds bereid zijn mij te hel-
pen, uw torenhoge enthousiasme en het aanhoren van mijn soms verwarde redevoeringen.

Eveneens wil ik de begeleider van deze thesis, Maarten De Bock, bedanken voor zijn weten-
schappelijke ondersteuning, zijn muzikale intermezzo’s en zijn steeds opgewekte verschijning.

Natuurlijk mag de rest van de CAS-vakgroep en Pierre Woestijn niet vergeten worden.
Jullie hebben stuk voor stuk bijgedragen tot de aangename sfeer die er heerst binnen groep.
Verder wil ik in het bijzonder Johan, Pierre en Amir nog bedanken voor de kleine en minder
kleine problemen waarmee ze mij geholpen hebben.

Graag zou ik ook een aantal mede-studenten willen bedanken. Met name Wouter Soenen,
Pieter Cardoen en Vera Vingerhoets. Bedankt voor de onvoorwaardelijke steun in goede en
kwade tijden.

”Als we wisten wat we deden, heette het geen onderzoek”,

Albert Einstein.

Bjorn Van Keymeulen, juni 2012



Toelating tot bruikleen

“De auteur geeft de toelating deze scriptie voor consultatie beschikbaar te stellen en delen
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Samenvatting

Dit proefschrift geeft een analytische en praktische benadering van een VCO-gebaseerde ADC

met PWM-voorcodering. Deze voorcodering dient ter compensatie van de systeem-eigen niet-

lineariteit van de VCO-gebaseerde analoog-naar-digitaalconvertor.

Er werd vastgesteld dat t.g.v. ladingsherverdelingen een witte ruisvloer aanwezig was in het

uitgangsspectrum van dit type ADC. Deze bëınvloedde de signaalkwaliteit aan de uitgang van

het systeem significant, in die mate dat PWM-voorcodering niet nuttig bleek te zijn. Deze

witte ruisbron werd vooreerst analytisch benaderd. Daarna werd een equivalent model opge-

steld, zodat de ontwerper bij voorbaat kan inschatten tot welke signaal-tot-ruisverhoudingen

zijn circuit zal leiden. Er wordt een alternatief ringelement gëıntroduceerd welke de perfor-

mantie t.g.v. ladingsherverdelingen minimaal aantast. Het geheel wordt afgerond met een

circuitimplementatie teneinde de analytische benaderingen en systeemsimulaties te staven.

De belangrijkste specificatie waaraan de uiteindelijke VCO-kwantisator diende te voldoen,

was bewijzen dat de VCO-gebaseerde kwantisator een volwaardig alternatief biedt voor de

klassieke eerste-orde Σ∆-modulator, maar dit bij een lagere vermogendissipatie.

Het resultaat is een analoog-naar-digitaalconvertor met een effectieve resolutie van 10 bits

binnen een basisbandbreedte van 1MHz. Dit bij een oversampling ratio van 32 en een vermo-

genverbruik van 312µW .

Trefwoorden

VCO, GRO, Σ∆-modulatie, PWM en eerste-orde ruiskneding.
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Abstract—A open loop VCO-based ADC with asynchronous PWM pre-
coding to eliminate nonlinear voltage-to-frequency response of the VCO
will be presented. Implementing this system with a basic gated ringoscilla-
tor introduces a white noise floor. In this paper the source of this white noise
will be determinated. An alternative implementation of a gated ringelement
is proposed. Finally a prototype ADC that achieves better than 70dB SFDR,
62dB SNR in 1MHz bandwidth and consumes 312µW is presented.

Keywords—VCO, GRO, PWM, first-order noise, Σ∆-modulation

I. INTRODUCTION

VOLTAGE-CONTROLLED oscillator (VCO) based ADC’s
are gaining popularity due to their noise-shaping and low

power dissipation[1]-[3]. However, their performance limited
by the non-linearity of the VCO’s voltage-to-frequency transfer
characteristic. To overcome this problem [1] placed the VCO-
based ADC in a ∆Σ feedback loop, [2] uses digital calibration to
correct the non-linearity, and [3] uses an synchronous PWM to
steer the VCO-quantizer. using digital calibration to correct the
non-linearity [2] and using PWM-precoding [3]. Compared to
[1], [2] has the advantage of eliminating the need for the feed-
back DAC. However, it requires a complex digital calibration
engine. In [3], the VCO-based ADC will be implemented with
PWM-precoding, with a synchronous PWM. Resulting in a in-
herently linear system.

In this paper, an alternative approach will be presented for
[3] based on [5]. We will use a asynchronous Σ∆-modulator to
generate a two-level signal. Furthermore, a novel GRO element
will be introduced to build a VCO-quantizer. This way the VCO
will have a zero frequency during his off-state, which consumes
less power compared to [3].

II. PROPOSED ARCHITECTURE

In Figure 1 the block diagram of the proposed system is visu-
alized. An input signal, vin(t), will be transformed in a discrete
time-domain signal by the asynchronous Σ∆-modulator. These
modulator gives an output signal, x(t), with only two discrete
levels, [0,1].

This discrete signal is the input signal for the VCO-quantizer.
A VCO-quantizer can be modelled as a system that his input
voltage, x(t), integrates to an output phase with gain Kv . Be-
cause the VCO is implemented as a ringoscillator, his output
phase is always discrete, because his digital nature. Because of
this feature, an amount of quantization noise be accumulated to
the continuous phase. This results in:

φq[n] = φr[n] + q[n]

With q[n] the introduced white quantization noise.
It can also be verified that at the nth sample time, the contin-

uous phase will be:

φr[n] =

∫ nTs

0

Kvx(t)dt

The output of this system after differentiation will be:

y[n] =

∫ nTs

(n−1)Ts

Kvx(t)dt+ q[n] − q[n− 1]

or

y[n] =

∫ nTs

(n−1)Ts

Kvx(t)dt+ eΣ∆[n] (1)

With eΣ∆[n] the first order noise shaped quantization noise.
The integrated term represents the usefull information that the
output of the ADC has from the input signal.

+ Kv 1
s fs

1-z-1 y[n]x(t) φr[n] φq[n]v in(t)
H(s)

ε(t) 

Fig. 1. Block diagram linearised model VCO-quantizer

III. ASYNCHRONOUS Σ∆-MODULATION

The asynchronous Σ∆-modulator will be dimensioned as
proposed in [5].

τ = R.C

Vth =
1 − e−1/τ ·fc

1 + e−1/τ ·fc

With fc the centerfrequency of the PWM. To determinate
good values for these parameters the designer must consider two
features. The first feature is the 3rd order distorsion term that
falls in baseband and degrades the signal quality significantly.
In [4] it is shown that the third order distorsion term is equal to:

∆3 =
π2

6

ReF (fo)

F (fin)
v2
m (2)

With fo the current centerfrequency and fin the current input-
frequency of the inputsinusoid. Because a simple operational
amplifier-less system is proposed we will use an RC-filter in
stead of an active integrator circuit. Implementing an RC-loop
filter with time-constant τ in equation (2) results in:

∆3 =
π2

6

1

τωo

√
1

τ2ω2
+

1

OCR2
v2
m

The third order distorsion term must not be infinitely low. In
our design Vth is chosen as VDD/45. τ can be derived there-
from.



IV. ALIASING DISTORSION

Because the output signal of the asynchronous Σ∆-modulator
is a sqaure wave, the output spectrum has modulation sidebands
at the PWM’s freerunning frequency fc and his harmonics. Be-
cause their is no aliasingfilter present before the VCO-quantizer,
this tones can be aliased to the basebandof the ADC, resulting
in degration of the signal-to-noise ratio. From equation (1) it
can be verified that the usefull term at the output of the VCO-
quantizer, that represents the inputsignal is:

∫ nTs

(n−1)Ts

Kvx(t)dt

This integral with windowlength Ts can also be modelled as
a sinc-filter:

Hc(f) = KV e
−jπTsf

sin(πTsf)

πf

This sincfilter will filter the signal, x(t), at the input of the
VCO-quantizer. So it is possible to find a freerunning frequency
of the PWM, by simulation experiments, where the aliased tones
are significantly suppressed. Define the ratio of the freerun-
ningfrequency fc to samplefrquency fs as the COSR. Figure 2
represents a COSR sweep with an OSR of 32.
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Fig. 2. COSR sweep

It can be verified that a value of the COSR of around 7/9 has
the highest SNR because of suppressing of the aliasingtones by
the sincfilter.

V. THEORETICAL ANALYSIS OF WHITE NOISE SOURCE

It is obvious to implement the VCO-quantizer by a GRO. In
this way the dynamic power consumption will be reduced by a
factor 2, because the GRO will stand still during a half PWM
period.

When implementing a basic GRO like in Figure 3(a), and
analysing the system with a switched capacitor approach, it can
be verified that due to switching the invertor on and off, their
will be a residual error introduced due to charge recombination.
When stating that the positive and negative transitions are linear,
it can be verified that the introduced noise is white and uniform
distributed.

This white noise will be accumulated to the continuous phase
once per PWM-period. So to use this noise source in our system-
model we need to normalised it. After normalization the white
noise source can be presented in a block diagram, see Figure 4.
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(c)differential element

Fig. 3. GRO elements model 1 (a), (b) and (c)
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Fig. 4. systemmodel

VI. CIRCUIT IMPLEMENTATION VCO

An alternative GRO element is presented to reduce the white
noise source. In Figure 3(b) the single invertor implementation
is shown. It can be shown by switched capacitor analyses that
the introduced phase error will shrink significantly when im-
plementing this compared to 3(a). 3(c) shows the differential
implementation of this GRO element. The VCO-quantizer will
consist of 32 such elements, resulting in 62 quantization levels,
which leads to an SQNR of 70.1dB, with an OSR of 32.

VII. RESULTS

Combining the asynchronous Σ∆-modulator with the defined
VCO-quantizer results in a ADC with 68dB SFDR, an SNR of
62dB, a dynamic range of 70dB and consumes 312µW .

REFERENCES

[1] M. Straayer and M. Perrott, ”A 12-bit 10-MHz bandwidth, continuous-time
sigma-delta ADC with a 5-bit, 950-MS/s VCO-based quantizer”, IEEE
JOURNAL OF SOLID-STATE CIRCUITS, no.4, pp. 805-814, Apr. 2008.

[2] G. Taylor and I. Galton, ”A mostly-digital variable-rate continuous-time
delta-sigma modulator ADC.”, IEEE JOURNAL OF SOLID-STATE CIR-
CUITS, no.12, pp. 2634-2646, Dec. 2010.

[3] S. Rao, B. Young, A. Elshazly, W. Yin, N. Sasidhar and P.V. Hanumolu, ”A
71 dB SFDR Open Loop VCO-based ADC Using 2-level PWM Modula-
tion”, Symposium on VLSI Circuits Digest of Technical Papers,

[4] E. Roza, ”Analog-to-Digital Conversion via Duty-Cycle Modulation”,
IEEE TRANSACTIONS ON CIRCUITS AND SYSTEMS, ANALOG AND
DIGITAL SIGNAL PROCESSING, vol. 44, no. 11, Nov. 1997.

[5] L. Hernandez, S. Paton and E. Prefasi, ”VCO-based sigma delta modulation
with PWM precoding”, ELECTRONICS LETTERS, Vol. 44, no. 10, Nov.
2011.



Inhoudsopgave

1 Overzicht VCO-gebaseerde ∆Σ-modulatie 1

1.1 Ideale operatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

1.2 Implementatie met ringoscillator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1.2.1 Kwantisatieruis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

1.2.2 Niet-lineariteitsprobleem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

1.2.3 Samenvatting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

1.3 PWM-voorcodering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

1.3.1 Asynchrone PWM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

1.3.2 Werking asynchrone PWM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

1.3.3 Spectrale analyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

1.4 Samenvatting implementatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

2 Systeemniveau 25

2.1 Analyse asynchrone pulsbreedtemodulatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

2.1.1 Systeem-eigen parameters, Vth en τ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

2.1.2 Modulatiediepte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

2.1.3 Over-cyclic ratio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

2.1.4 Conclusie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

2.2 Analyse totaalsysteem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

3 Circuitniveau 31

3.1 Implementatie VCO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
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Hoofdstuk 1

Overzicht VCO-gebaseerde
∆Σ-modulatie

Σ∆-modulatie in continue tijd vereist een integrator. Deze integrator is in de meeste gëıntegreerd
als een operationele versterker in een CMOS-proces. Deze verbruikt veel siliciumoppervlakte
en neemt een groot deel van het verbruikte vermogen voor zijn rekening.

Om deze reden werd recentelijk onderzoek verricht naar hoe analoog-naar-digitaal con-
versie zo digitaal mogelijk kan verlopen. Eén van deze topologiën is gebaseerd op de voltage
controlled oscillator (VCO), de basisprincipes worden besproken in 1.1. Deze oscillator levert,
na bemonstering, een multi-bit signaal die representatief is voor het te bemonsteren signaal.
Doch deze methode levert niet-lineaire distorsie op t.g.v. de niet-lineariteit die eigen is aan
de architectuur van de VCO. Deze niet-lineairteit wordt besproken in paragraaf 1.2.2.

Om deze niet-lineariteiten te overwinnen wordt een benadering gezocht in dit proefschrift
zodat de VCO slechts twee instelpunten heeft. Door deze methode toe te passen kan intüıtief
beredeneerd worden dan de inherente niet-lineariteit overwonnen wordt. Om de VCO deze
discrete ingangen te creëren wordt gebruik gemaakt van de pulsbreedte modulator. Deze zal
het te bemonsteren signaal omzetten in een discreet tijdssignaal welke representatief is voor
het ingangssignaal. De principes rond pulsbreedte modulatie worden besproken in paragraaf
1.3.

Het globale systeem wordt nog eens kort samengevat in paragraaf 1.4. Hierin zal ook
besproken worden welke termen bepaalde systeem-eigen distorsie toevoegen.

1.1 Ideale operatie

Het basisprincipe van VCO-gebaseerde analoog-naar-digitaalconversie staat weergegeven in
Figuur 1.1. Het concept bestaat uit drie onderdelen. Het eerste onderdeel bestaat uit een
spanningsgestuurde oscillator, VCO (Voltage-Controlled Oscillator). Zoals de naam van dit
bouwblok laat vermoeden is de ogenblikkelijke frequentie van de oscillator instelbaar met de
ingangsspanning, vin(t). Verschillende type’s van VCO’s zijn geschikt voor dit type kwanti-
sator. In dit proefschrift wordt enkel de ringoscillator met invertorelementen behandeld. De
eigenschappen van dit bouwblok en de reden waarom voor dit type oscillator gekozen werd
worden verklaard in paragraaf 1.2. Het tweede onderdeel is een bemonsteraar. Deze zal op
vaste tijdstippen, n.Ts met n = 0, 1, 2, 3, ... en Ts = 1/fs, de toestand van de VCO bemonste-
ren. Aangezien de VCO gëımplementeerd wordt als een ringoscillator en deze typisch digitaal

1



Hoofdstuk 1. Overzicht VCO-gebaseerde ∆Σ-modulatie 2

is van natuur, zal er een bepaalde kwantisatiefout geaccumuleerd worden op de sampletijd-
stippen bij de continue fase op datzelfde tijdstip. Het laatste onderdeel is de differentiator
met transfertfunctie 1− z−1.

Kv 1
s 1-z-1

y[n]v in r [n] q[n](t)
+

q [n]  r

φ

 

φ

 

Figuur 1.1: Principeschema VCO-gebaseerde kwantisator

Randcondities

Om het systeem te begrijpen wordt het geheel verklaard a.d.h.v. een gëıdealiseerde situatie.
Daartoe wordt verondersteld dat de uitgangsfrequentie van de VCO lineair varieert met de
aangelegd ingangsspanning:

fV CO(t) = fs +
KV CO

2π
v(t) (1.1)

Hierin stelt fs de vrijloopfrequentie van de VCO voor in Hz. KV CO is de VCO-versterking
in radialen per seconde per Volt. Na de VCO staat de sampler, deze zal de fase van de VCO
omzetten naar een digitaal signaal.

In praktijk zal echter nog aandacht besteed moeten worden aan een aantal randcondi-
ties m.b.t. de sample- en oscillatiefrequentie. De fase-naar-digitaalomzetter zal typisch een
modulo-operatie ondergaan. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de VCO na een fasero-
tatie van 2π radialen terug in zijn oorspronkelijke toestand zal verkeren.

Na de differentiator dient terug een modulo-operatie te worden uitgevoerd om de inherente
modulo-operatie teniet te doen. Dit kan verklaard worden a.d.h.v. een simpel voorbeeld.
Stel dat er gebruik gemaakt wordt van een ringoscillator als VCO-kwantisator en dat deze
6 toestanden kan aannemen. De fase-decoder, welke gevormd wordt door de bemonsteraar,
onderscheidt zes discrete toestanden, nl. φq[n] = 0, 1, 2, 3, 4en5. M.a.w. de toestand na
φq(t) = 5 is φq(t) = 0. Stel nu dat op het ogenblik t = Ts(n − 1) volgend fasesample wordt
genomen door de bemonsteraar: φq[n− 1] = 4. En dat een sampletijdstip later, t = Ts.n, het
uitgangssample van de bemonsteraar volgende waarde aanneemt: φq[n] = 0. Dan wordt na
differentiatie van beide signalen, de uitgang van het totaalsysteem devolgende:

y[n] = φq[n]− φq[n− 1]

y[n] = −4

Aangezien de fase aan de uitgang van de VCO steeds monotoon stijgend is kan een negatief
faseverschil zich praktisch niet voordoen. Om nu het werkelijk faseverschil te vinden dient
een modulo-operatie ondernomen te worden op deze uitgangswaarde. Met als gevolgt dat
bovenstaand uitgangssignaal hetvolgende wordt:

y[n] = mod(φq[n]− φq[n− 1])
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y[n] = 2

Dit uitgangssignaal lijkt inderdaad overeen te stemmen met de realiteit. Want veron-
derstel nu even dat er gebruik gemaakt wordt van een oneidig grote ring, met oneindig veel
toestanden. Bijgevolg zal het fasesample op tijdstip t = Ts.n, φq[n] = 6. Bijgevolg wordt het
uitgangssignaal gelijk aan:

y[n] = 2

Bijgevolg is evident dat er dus nood is aan een modulo-operatie in de digitale naverwerking.

Deze twee modulo-operatie’s hebben geen invloed op de verdere theoretische uitwerking,
indien het ontwerp goed gedimensioneerd is. Een goede dimensionering wil in dit geval zeggen
dat er geen ambigüıteit is tussen verschillende staten. Een gedifferentieerde toestand mag dus
slechts één maal voorkomen voor een bepaald constant ingangssignaal. Dit brengt echter niet
met zich mee dat de VCO niet een paar oscillaties mag ondergaan vooraleer bemonsterd te
worden. Zolang de wetmatigheid die de onbetwistbaarheid van de gedifferentieerde toestanden
veiligsteld maar gerespecteerd wordt. Deze kan als volgt gedefinieerd worden [2]:

0 < fV CO(t) < fs (1.2)

Indien niet aan deze voorwaarde voldaan is treden er cycle slips op wat het uitgangssignaal
onbruikbaar maakt. Vandaar dat voor de verdere uiteenzetting de modulo-operatie’s buiten
beschouwing worden gelaten.

Totaal systeem

Op het tijdstip t = n.Ts is de ogenblikkelijke, niet-bemonsterde, fase:

φr[n] =

∫ nTs

0
KV .v(τ)dτ

Dit kan ook als volgt geschreven worden:

φr[n] =

n∑

k=0

ω[k] (1.3)

Met

ω[n] =

∫ nTs

(n−1)Ts

KV .v(τ)dτ (1.4)

Hieruit volgt dat ω[n] bekomen kan worden door vin(t) door een laagdoorlaatfilter te
sturen met volgende transfertfunctie:

Hc(f) = KV e
−jπTsf sin(πTsf)

πf
(1.5)

De bemonsteraar kan echter enkel discrete waardes aannemen, daar waar de eigenlijke
fase een continue waarde is. Bijgevolg zal de bemonsterde fase kunnen omschreven worden
als de ogenblikkelijke continue fase vermeerderd met een bepaalde kwantisatiefout. Dit levert
volgende formule op:



Hoofdstuk 1. Overzicht VCO-gebaseerde ∆Σ-modulatie 4

φq[n] = φr[n] + qφ[n] (1.6)

Waarin qφ[n] de toegevoegde, witte, kwantisatieruis voorstelt. Hoe groot deze kwanti-
satieruis is en wat zijn invloed is op de signaalkwaliteit aan de uitgang van het systeem
wordt besproken in paragraaf 1.2.1. Verder is geweten dat de uitgang y[n] gevormd wordt
door het huidige fasesample te differentiëren met het vorig fasesample. Zo wordt voor het
uitgangssignaal, na differentiatie van de bemonsterde fases, volgende vergelijking bekomen:

y[n] = φq[n]− φq[n− 1]

y[n] = φr[n] + qφ[n]− (φr[n− 1] + qφ[n− 1])

y[n] = φr[n]− φr[n− 1] + qφ[n]− qφ[n− 1]

Wordt φr[k] nu vervangen door vergelijking (1.3), dan wordt na uitwerking verkregen:

y[n] =
n∑

k=0

ω[k]−
n−1∑

k=0

ω[k] + qφ[n]− qφ[n− 1]

y[n] = ω[n] + qφ[n]− qφ[n− 1]

Indien ω[n] voluit geschreven wordt a.d.h.v. (1.4), dan kan de vergelijking nog als volgt
geschreven worden:

y[n] =

∫ nTs

(n−1)Ts

KV .vin(τ)dτ + qφ[n]− qφ[n− 1]

Indien gesteld wordt dat de ingangsspanning van het systeem weinig varieert dan kan deze
vergelijking vereenvoudigd worden tot:

y[n] = Ts.Kv. < vin(n.Ts, (n− 1).Ts) > +qφ[n]− qφ[n− 1]

Waarbij < x(n.Ts, (n − 1).Ts) > het tijdsgemiddelde van x(t) is binnen het tijdsinterval
n.Ts, (n− 1).Ts. Deze uitmiddeling door integratie binnen een vast tijdsvenster bevestigd de
gëıntroduceerde formule voor het sincfilter van 1.5.

Verder is te zien dat het uitgangssignaal de bemonsterde versie is van het ingangssignaal
vermeerderd met een bepaalde ruisbijdrage. Deze ruisbijdrage is typisch eerste-orde gekneed.
Een voorbeeld van eerste-orde ruisgedrag in het tijdsdomein wordt afgebeeld in figuur 1.2.
Hierin wordt duidelijk dat de kwantisatiefout die gemaakt is bij vorig fasesample, afgetrokken
wordt van de kwantisatiefout gemaakt bij het huidig fase-sample.

Algemeen kan dus volgende formule vooropgesteld worden, die aangeeft dat de VCO-
gebaseerde kwantisator zich gedraagt als een eerste-orde ∆Σ -modulator:

y[n] = ω[n] + e∆Σ[n]

Waarin e∆Σ[n] de eerste-orde spectraal geknede ruis voorsteld op tijdstip n.TS .
De voorgaande redenering is enkel geldig in het gëıdealiseerde geval. In de praktijk zal

echter de ogenblikkelijke frequentie, zoals gedefinieerd in (1.1), uit meer dan twee termen
bestaan. Deze extra termen zullen op hun beurt voor niet-lineaire, systeemeigen, distorsie
zorgen. Dit fenomeen wordt a.d.h.v. een voorbeeld besproken in paragraaf 1.2.2
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Figuur 1.2: Eerste orde ruisgedrag in tijdsdomein

1.2 Implementatie met ringoscillator

De VCO in dit proefschrift wordt gëımplementeerd als een multi-fase ringoscillator die is
opgebouwd uit invertoren. Dit type oscillator verbruikt weinig vermogen en levert typisch,
t.g.v. de toestanden van de invertoren, een groot aantal kwantisatieniveau’s op. Verder werd
verondersteld dat door gebruik te maken triodetransistoren, naar de voedingsspanning en
massa, de ogenblikkelijke frequentie makkelijk aan te passen is i.f.v. de ingangsspanning,
zoals de werking van de VCO-gebaseerde kwantisator vereist.

De werking van een invertorgebaseerde multifase ringoscillator zal verklaard worden a.d.h.v.
figuur 1.3. Vooreerst valt een ringoscillator op de merken met N invertoren. Deze invertoren
hun transitiesnelheid wordt bepaald door de ingangsspanning, vin(t). De uitgang van elk in-
vertor wordt aangeboden aan een D-flipflop, DFF, die geklokt wordt op samplefrequentie fs.
Zo zal bij elke stijgende flank van de klok, de huidige toestand van de ringoscillator worden
ingelezen in het N-bit register. Aangezien niet enkel de huidige staat gekend dient te zijn
maar ook de vorige, wordt een tweede N-bit register aangebracht, die eveneens geklokt zal
worden op de stijgflank van de klok. Zo zal bij een stijgflank van de klok, het eerste register
geladen worden met de huidige toestand van de VCO. Terwijl het tweede register de toestand
van het eerste register overneemt, wat overeenkomt met de toestand van de VCO bij de vorige
stijgflank van de klok. De vorige en huidige toestand van de VCO worden nu aangeboden aan
een XOR-operatie welke aan de uitgang een thermometercode genereerd. Door twee codes te
onderwerpen aan een XOR-operatie wordt op de locaties waar de codes niet identiek zijn een
logische één gëıntroduceerd, op andere locaties een logische nul. De huidige code zal meer
verschillende zijn van de vorige naarmate de transitietijd per element verkleind. Deze transi-
tietijd is afhankelijk van de ingangsspanning, vin(t), bijgevolg zal de thermometercode aan de
uitgang van de analoog-naar-digitaalconvertor een representatie zijn van het ingangssignaal.
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Figuur 1.3: Multi-fase VCO-kwantisator

1.2.1 Kwantisatieruis

Er werd reeds in paragraaf 1.1 aangehaald dat de toegevoegde kwantisatieruis eerste-orde
geknede ruis is. In deze paragraaf wordt de signaal-tot-kwantisatieruisformule behandeld.
Deze vertoont andere eigenschappen t.o.v. de klassieke eerste-orde ∆Σ-modulator. In de
literatuur [?, 3] wordt de signaal-tot-kwantisatieruisverhouding, verder in dit proefschrift
afgekort als SQNR, uitgedrukt als:

SQNRdB = 20.log10(M) + 30.log10(OSR)− 3, 41dB (1.7)

Waarin M het aantal kwantisatieniveau’s voorstelt. OSR wordt gedefinieerd als zijnde de
over-sampling ratio:

OSR =
fs
Bs.2

Waarin fs staat voor de samplefrequentie en Bs voor de basisbandbreedte. Factor 2 in de
formule werd gëıntroduceerd door het Nyquistcriterium, welke aangeeft dat de resulterende
bemonsteringssnelheid na decimatie altijd tweemaal hoger dient te liggen dan de ingangsfre-
quentie, om het ingangssignaal foutloos te kunnen reconstruëren.

Het aantal kwantisatieniveau’s, M , is echter niet onder alle omstandigheden identiek. Zo
kan de VCO-gebaseerde kwantisator gëımplementeerd worden als in figuur 1.3. Hierin zal het
aantal kwantisatieniveau’s maximaal N, afkomstig van het aantal ringelementen, bedragen.
Dit wordt als volgt verklaard.
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De ringoscillator van figuur 1.3 bezit N elementen. Deze N elementen bezitten elk twee
logische toestanden, één en nul. Er zijn dus 2.N mogelijke toestanden waarin de ringoscillator
zal verkeren. De implementatie is echter zo dat de uitgang gevormd wordt door het vorige
en het huidige sample aan een XOR-operatie onderhevig te maken. Daar een XOR-operatie
enkel het verschil tussen twee fasesamples kan detecteren en niet het absolute niveau, zal dus
ambigüıteit ontstaan indien de oscillator gedurende één sampleperiode meer dan N transities
ondergaat. Stel dat invertor 1 net na sampletijdstip Ts.(n − 1) in positieve transitie gaat,
maar dat net voor sampletijdstip Ts.n in negatieve transitie gaat, m.a.w. de ringoscillator
heeft N+1 transties of toestanden doorlopen gedurende één sampleperiode, zal door de XOR-
werking de transities dat invertor 1 ondergaan heeft niet gedetecteerd worden, aangezien deze
op tijdstip Ts.n in dezelfde toestand bevindt als op tijdstip Ts.(n − 1). Bijgevolg wordt een
uitgangssignaal verkregen dat niet eigen is aan het aantal doorlopen toestanden en bijgevolg
is het uitgangssignaal niet representatief het ingangssignaal.

Stel nu dat i.p.v. een XOR-operatie gebruik gemaakt wordt van een encoder, gevolgd
door een modulo-differentiatie, zoals reeds besproken werd in paragraaf 1.1. De encoder zal
het aantal mogelijke toestanden, 2.N , mappen op hetzelfde aantal uitgangswoorden, dewelke
een gecomprimeerde versie zijn van de mogelijke toestand. Gecomprimeerd omdat het aantal
mogelijke toestanden 2.N in zijn originele representatie wordt weergegeven met N bits. Dit
kan gecomprimeerd worden tot L bits waarin L2 = 2.N . Nadat het huidige, gecomprimeerde,
fasesample is afgetrokken van het vorige fasesample wordt het uitgangssignaal verkregen. Dit
uitgangssignaal is nu een L-bitsrepresentatie van het ingangssignaal.

Er dient nog opgemerkt te worden dat hogerstaande redenering enkel klopt in het geval dat
fosc = fs. Dit valt als volgt te verklaren. M stelt het maximaal aantal toestanden voor dat de
ring kan doorlopen per sampleperiode. Dit aantal toestanden is echter niet enkel afhankelijk
van het aantal ringelementen, maar wel van de oscillatiefrequentie van deze ringoscillator en de
samplefrequentie. Zo is intüıtief aanvoelbaar dat een ringoscillator met 64 toestanden, maar
met een minimale transitietijd Td per element van bijvoorbeeld 1ns en bij een sampleperiode
van 2ns, er slechts twee kwantisatieniveau’s zijn.

Bijgevolg wordt M eigenlijk als volgt gedefinieerd:

M = β · 2 ·N

Voor het geval er gebruik gemaakt wordt van een fasedecoder. Waarbij β de schalingsfactor
voorstelt t.g.v. de verhouding tussen fosc en fs.

β =
fosc
fs

Indien met hogerstaande schalingsfactor β rekening gehouden wordt in vergelijking 1.7,
dan is te zien dat als de samplefrequentie, fs, verhoogt wordt, deze de SQNR niet zal verhogen
met 30dB per decade maar dat er slechts een winst in kwantisatieruisverhouding zal zijn
van 10dB per decade t.g.v. het feit dat de samplefrequentie in de noemer van β staat.
De belangrijkste kwaliteitsfactor die de nauwkeurigheid van de ringoscillator bepaald is dus
eigenlijk het aantal mogelijke toestanden per sampleperiode.

Teneinde dit geheel rond kwantisatieruis af te ronden wordt nog volgende formule gëıntroduceerd
waarmee het aantal effectieve bits berekend kan worden:

ENOB =
piekSNDR− 1, 8

6, 02
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Merk op dat hogerstaande formule op zich niks te maken heeft met de kwantisatieruis,
maar indien de piek-SNDR in deze vergelijking vervangen wordt door de SQNR, kan het
aantal effectieve bits bij voorbaat benaderd worden uitgerekend.

1.2.2 Niet-lineariteitsprobleem

De werking van een praktische multi-fase VCO-gebaseerde kwantisator wordt verklaard a.d.h.v.
een voorbeeld. Er wordt vertrokken van een ringoscillator met drie invertoren. Elk van de
invertoren heeft een transitievertraging die afhankelijk is van de ingangsspanning, vin(t). De
ringsampler bestaat uit drie D-flipflop’s (DFF) die geklokt worden aan de samplefrequentie
fs. Elke data-ingang van DFF wordt aangestuurd met een uitgang van een invertoren. Op
elke stijgende flank van het kloksignaal, nl. op tijdstippen n.Ts, worden de uitgangen van de
DFF’s hoog gebracht als de uitgangen van de corresponderende invertoren boven een bepaald
thresholdniveau ligt. In het andere geval worden de uitgangen van de DFF’s laag gebracht.

3

v in(t)

t

q(t)φ

 

φ

 

r(t)
φ

 

Figuur 1.4: voorbeeld VCO kwantisator

Eén van de eigenschappen van een ringsoscillator is dat er altijd exact één van de VCO-
invertoren in transitie is. Dit zal ofwel positieve ofwel negatieve transitie zijn, anders verkeerd
het systeem in een stabiele toestand en is het bijgevolg geen oscillator. Dit is de staat waarin
de uitgang van de invertor van een lage naar een hoge toestand gaat of visa versa. Het aantal
elementen bij enkelzijdige invertoren dient steeds oneven te zijn, aangezien de kringwinst van
de volledige ring een fasedraaiing zal dienen te ondergaan van π+2.k.π, waarbij k een positief
geheel getal is. Indien gebruik gemaakt wordt van differentiële elementen kan geopteerd
worden voor een even aantal elementen. De 180 graden fasedraaiing wordt in deze situatie op
triviale wijze bekomen door een oneven aantal maal de ingangs- en uitgangsverbindingen te
kruisen. Stel nu, als voorbeeld, dat op tijdsstip t0 invertor 1 een positieve transitie ondergaat.
De invertor blijft in positieve transitie tot tijdsstip t1 waarop de uitgang van de invertor boven
het logische thresholdniveau stijgt van zowel de daarmee verbonden DFF als de daarmee
gekoppelde invertor, nl. invertor 2. Op dat moment zal invertor 2 in negatieve transitie
gaan en dit proces blijft zich voortzetten, in dit geval van links naar rechts. Elke invertor
ondergaat één positieve en één negatieve transitie per VCO-periode. Dit levert dus 6 mogelijke
3-bitwaardes op voor de staten. De fase-decoder mapt de 6 bekomen toestanden op een
bepaald fasenummer, φq[n], welke de volgende discrete waardes kan aannemen: [0, 1, 2, 3,
4, 5]. De corresponderende fase in radialen wordt gegeven door 2πφq[n]/6. Elk fasenummer
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correspondeert met een toestand waarin één van de invertoren in staat van transitie is. Er
zijn 6 zo’n toestanden per oscillatie-periode. φq[n] stelt bijgevolg de gekwantiseerde fase voor,
weliswaar modulo 6. φq[n] stelt dus het dichtsbijgelegen 6de van de cyclus voor. Dit alles is
conceptueel te zien in 1.4.

In het ideale geval zijn de invertoren allemaal identiek opgebouwd zodat ze bij een gegeven
ingangsspanning allemaal dezelfde transitiesnelheid hebben. Onderstel dat vin(t) constant is
en voorgesteld kan worden door V . Bijgevolg zal de totale oscillatietijd in deze statische
toestand gelijk worden aan:

Tosc,statisch = 6.Td,statisch = Ts−Kd.V

fosc,statisch =
1

Ts−Kd.V

Kd wordt hierin gedefinieerd als het spanningafhankelijke deel waarmee de vertragingstijd
per varieert. Na reeksontwikkeling wordt bekomen:

fosc,statisch =
1

Ts

∞∑

n=0

Kd.V

Ts

Hogerstaande statische benadering kan evenwel ook quasi-statisch bekeken worden door
het ingangssignaal weinig te laten variëren binnen één transtietoestand. De ide transitiever-
traging wordt gegeven door volgende formule:

ti+1 − ti =
1

6
[Ts −Kd < vin(ti, ti+1) >] (1.8)

Waarin

< vin(ti, ti+1) >=
1

ti+1 − ti

∫ ti+1

ti

vin(t)dt

de gemiddelde spanning vin(t) is over het tijdsinterval ti tot ti+1. Dit tijdsinterval stelt
een 6de voor van de VCO-cyclus zoals deze hierboven beschreven werd. Formule 1.8 impliceert
dat de gemiddelde frequentie gedurende dit interval als volgt gegeven kan worden:

1

ti+1 − ti

∫ ti+1

ti

fV CO(t)dt (1.9)

waarbij de ogenblikkelijke frequentie wordt gegeven door:

fV CO(t) =
1

6.(ti+1 − ti)
(1.10)

Indien (1.8), (1.10) en (1.9) gecombineerd worden dan kan een uitdrukking gevonden
worden voor de ogenblikkelijke frequentie op basis van de fase-samples:

1

(ti+1 − ti)

∫ ti+1

ti

fV CO(t)dt =
1

(ti+1 − ti)

∫ ti+1

ti

1

Ts −Kdv(ti, ti+1)
(1.11)

Deze word nu door middel van reeksontwikkeling gezet tot:
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1

(ti+1 − ti)

∫ ti+1

ti

fV CO(t)dt =
1

Ts

inf∑

n=0

(
Kd

Ts
v(ti, ti+1)

)n
(1.12)

Indien er van uitgegaan wordt dat de spanning slechts weinig varieert van tijdsstip ti tot
ti+1 dan kan de ogenblikkelijke frequentie als volgt bekomen worden:

fV CO(t) = fs +
KV CO

2π
vin(t) +

1

Ts

inf∑

n=2

(
Ts.KV CO

2π
vin(t)

)n
(1.13)

Hierin werd voor het duidelijke worden van de distorsietermen KV CO = 2πKd/T
2
s gekozen.

Als formule (1.13) vergeleken wordt met formule 1.1, dan zijn de eerste twee termen
identiek. De laatste term in formule (1.13) is daarentegen niet aanwezig in het gëıdealiseerde
geval. Deze term zal voor niet-lineaire distorsie zorgen. Indien nu teruggegrepen wordt naar
de analyse voor eerste-orde ∆Σ-modulatie dan wordt i.p.v. ω[n] in (1.13) volgende term
bekomen:

ω[n] +

∫ ti+1

ti

[
2π

Ts

inf∑

i=2

(
Ts.KV CO

2π
v(τ))i

]
dτ (1.14)

Het volgt uit vergelijkingen 1.4 en 1.14 dat de uitgang van de ∆Σ modulatie-benadering
van de VCO-gebaseerde kwantisator er als volgt uitziet:

y[n] = ω[n] + q[n] +

∞∑

i=2

αi (ω[n])i (1.15)

Waarin

αi ∼=
(

1

2π

)i−1

(1.16)

Met i = 2, 3, ... de niet-lineaire distorsiecoëfficiënten.

Het dient opgemerkt te wordn dat de distorsie niet het gevolg is van niet-ideaal circuit-
gedrag. Het is een systeem-eigen niet-lineariteit die zelfs voorkomt indien het circuit ideaal
verondersteld wordt. Het probleem ligt hem in het feit dat de oscillatieperiode van de VCO
lineair verandert i.f.v. ingangsspanning vin(t). Daar waar eigenlijk de oscillatiefrequentie
lineair zou moeten variëren met de ingangsspanning.

1.2.3 Samenvatting

De eerste term van vergelijking (1.15) geeft het deel nuttige informatie aan van het ingangs-
signaal. Terwijl de tweede term de eerste-orde geknede ruis weergeeft. Tenslotte is er een
derde term op te merken, deze geeft de niet-lineaire, systeem-eigen, distorsie aan.

Volgend systeemmodel dringt zich op die de niet-lineaire mapping in rekening brengt:

Teneinde deze niet-lineariteit weg te werken werden reeds verschillende compensatietech-
nieken vooropgesteld. Eén daarvan is de VCO-gebaseerde ADC als laatste trap te gebruiken
in een meerdere orde Σ∆-modulator, [4] en [5]. Zo blijven het ingangsspanningsbereik van de
VCO-kwantisator relatief klein en blijft de distorsie binnen de perken.
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Figuur 1.5: Voorbeeld niet-lineaire mapping van spanning op frequentie
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Figuur 1.6: Voorbeeld niet-lineaire mapping van spanning op frequentie

De tweede methode ter compensatie van de niet-lineariteit maakt gebruik van digitale
calibratie, [2] en [6]. Bij deze methode wordt eerst een gekend signaal aangeboden aan de
VCO-kwantisator, aan de uitgang verschijnt typisch een signaal dat niet-lineaire distorsie zal
vertonen. De graad van niet-lineariteit wordt opgemeten en gecompenseerd. Dit gebeurd door
de bemonsterde bits van de VCO-kwantisator die een gedistordeerde representatie zal zijn van
het ingangssignaal te mappen op een lineaire representatie. Bijgevolg zal de niet-lineariteit
gecompenseerd zijn.

De laatste compensatietechniek en deze die in dit proefwerk zal uitgediept worden is deze
met PWM-voorcodering, [7], [8], [?] en [9]. Deze methode zal de niet-lineariteit van de VCO-
kwantisator voorkomen door gebruik te maken van een stuursignaal voor de ringoscillator
met slechts twee discrete niveau’s. Deze twee niveau’s worden gecreëerd door een spannings-
naar-tijdsomzetter. Dit zal zoals in hoger vernoemde artikels gebeuren a.d.h.v. verschillende
pulsbreedtemodulatietypes. De niet-lineariteit wordt voorkomen op deze wijze doordat de
niet-lineaire spannings-naar-frequentiecurve slechts op twee punten wordt ingesteld.

Deze laatste methode heeft tot voordeel dat er geen nood is aan integratoren en terugkoppel-
DAC’s, welke in de eerste compensatiemethode wel noodzakelijk zal zijn. Verder is digitale
calibratie meestal tijdrovend en verbruikt deze relatief veel vermogen. Voor pulsbreedtemo-
dulatoren zijn evenwel zeer energie- en ontwerpsvriendelijke modellen voorhanden, waarvan
in deze thesis gebruik zal gemaakt worden. De door de auteur meest conform bevonden type
wordt uitvoerig besproken.

Het is evident dat in praktijk de relatie tussen de vertragingstijd per invertor niet volledig
lineair zal verlopen met de ingangsspanning, zoals wel aangenomen werd in 1.8. Terwijl
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dit extra niet-lineaire distorsie veroorzaakt zal deze niet zo significant zijn als de hierboven
beschreven distorsie.

Verder dient opgemerkt te worden dat door praktische implementatie het systeem nog
onderhevig zal zijn aan andere distorsie-termen. Daar deze niet systeem-eigen zijn worden
deze in dit proefschrift niet ten gronde behandeld. Hier wordt enkel een oplossing gezocht
voor significante systeemeigen distorsietermen. Voor een uitgediepte discussie rond mogelijk
gëıntroduceerde ruismechanismes verwijst de auteur van dit proefschrijft naar [1].

1.3 PWM-voorcodering

De besproken VCO-kwantisator tot nu toe heeft een aantal voor- en nadelen. Het belangrijkste
voordeel is de digitale implementatie en het daarmee gekoppelde lage vermogenverbruik. Een
ander voordeel is dat de VCO-gebaseerde kwantisator inherent aan eerste-orde ruiskneding
doet. De grote limiterende factor voor de ongecompenseerde VCO-gebaseerde kwantisator is
zijn systeem-eigen niet-lineair gedrag t.g.v. de niet-lineaire overdrachtsfunctie van spanning
naar frequentie. Dit beperkt het aantal effectief bemonsterde bits op 8 [?], wat veel te laag is
voor de vooropgestelde doelen van dit proefwerk.

Om de problemen omtrend het niet-lineaire gedrag te overbruggen wordt in dit proefwerk
gebruik gemaakt van een pulsbreedte modulator (PWM). Aan de ingang van deze modulator
wordt het te bemonsteren signaal aangelegd. Aan de uitgang van de PWM verschijnt een
gediscretiseerde representatie van het ingangssignaal. Dit gediscretiseerde signaal zal nu ge-
bruikt worden voor het aansturen van de VCO. Doordat de VCO nu slechts in twee punten
zal ingesteld worden i.p.v. een continu ingangsspanningsbereik, zal de VCO steeds in lineair
gebied werken en zal de bovenstaande limiterende factor overwonnen worden. Wat de limite-
rende factor is voor de signaal-tot-ruisverhouding wordt verder in dit proefwerk bestudeerd.

Zoals reeds aangegeven in vorige paragraaf wordt de ADC-performantie, indien gebruik
gemaakt wordt van het gëıdealiseerd model van de VCO, enkel beperkt door het aantal
kwantisatieniveau’s. Indien blijkt dat de gëıntroduceerde distorsie t.g.v. PWM-voorcodering
te verwaarlozen is, kan deze VCO-kwantisator als volwaardig alternatief gebruikt worden voor
de eerste orde Σ∆-modulator. Waarbij de VCO-kwantisator als grote voordeel heeft dat deze
weinig vermogen verbruikt t.o.v. klassieke Σ∆-modulatie.

Er zijn twee fenomenen omtrend de gëıntroduceerde distorsie van de PWM. Enerzijds
zijn er de ongewenste distorsietonen, zoals 3de-orde, 5de-orde, etc... die binnen de basisband
vallen en dus de signaal-tot-ruisverhouding significant reduceren indien deze niet voldoende
onderdrukt zijn. Hier zal eerst gekeken worden op systeemniveau wat de limiterende factoren
zijn, om dan over te gaan op het meest optimale circuit.

Anderzijds heeft het uitgangssignaal van de PWM een oneindige frequentieband. Daar
er geen anti-aliasingfilter meer aanwezig is voor de eigenlijke kwantisator, wordt het risico
gelopen dat de spectrale energie die zich bevind op veelvouden van de vrijloopfrequentie
en ingangsfrequentie-afhankelijke zijbanden, te worden gealiased naar basisband. De VCO-
gebaseerde kwantisator beschikt, zoals reeds besproken, over een inherent sinc-filter, door
een correcte vrijloopfrequentie voor de PWM te kiezen i.f.v. de samplefrequentie kunnen
deze aliasingtonen worden gereduceerd. Deze laatste optimalisatie zal uitsluitend gebeuren
op systeemniveau.
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1.3.1 Asynchrone PWM

Er zijn verschillende circuitimplementaties van PWM’s mogelijk. Hetzij synchroon [10] [9],
hetzij asynchroon [7], [10] en [8]. In dit proefwerk werd geopteerd voor de asynchrone Σ∆-
modulator als PWM, ook wel de hysteresisgebaseerde zelfoscillerende versterker genoemd.
Asynchrone Σ∆-modulatie heeft tot grote voordeel dat het circuit relatief simpel is. Er is
geen nood aan externe klokking, dit in tegenstelling tot synchrone pulsbreedtemodulatie.
Verder zijn de bouwblokken voor deze modulator eenvoudig te implementeren in hedendaagse
CMOS-processen, [11].

Het spectrum van een synchrone pulsbreedte-modulatie vertoont sterke pieken op veelvou-
den van zijn vrijloopfrequentie. Daar waar het spectrum van de asynchrone PWM lichtelijk
uitgesmeerd zal zijn, gezien deze zijn ogenblikkelijke frequentie varieert afhankelijk van zijn
ingangssignaal, daar waar bij synchrone modulatie enkel de duty cycle wordt aangepast.

1.3.2 Werking asynchrone PWM

In Figuur 1.7 is een blokschema te zien van een dergelijk systeem. Het bestaat typisch uit een
Schmitt-trigger, met hysteresisvenster 2.Vth. Daarnaast is er ook een lusfilter aanwezig, die in
dit proefschrift gëımplementeerd zal worden als een klassiek RC-filter met tijdsconstante τ .
Sommatie van het uitgangssignaal met het ingangssignaal gebeurd op triviale manier door de
weerstand van het RC-filter op te splitsen, doch voor de theoretische uiteenzetting dient hier
geen rekening mee gehouden te worden. Voor de praktische implementatie wordt verwezen
naar hoofdstuk 3. In figuur 1.8 wordt een golfvorm in de tijd afgebeeld zoals deze zich in
realiteit zal voordoen bij de asynchrone PWM met RC-lusfilter.

+
x(t)Vin(t) H(s)

ε(t) 

Figuur 1.7: Blokschema van een hysteresisgebaseerde zelfoscillerende versterker

VDD

VDD/2

0V

Vi

-VthVDD/2

+VthVDD/2

+VVDD/2 i

+V-VDD/2 i

v
1
(t) v

2
(t)

Figuur 1.8: Signalen van een hysteresisgebaseerde zelfoscillerende versterker

Uit [7] is geweten dat het lusfilter en het hysteresisvenster als volgt gedimensioneerd dienen
te worden om een bepaalde vrijloopfrequentie fc te verkrijgen:

τ = R.C
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Vth =
1− e−1/τ ·fc

1 + e−1/τ ·fc

1.3.3 Spectrale analyse

Distorsietermen op veelvouden centerfrequentie en zijbanden

Nu de vrijloopfrequentie bepaald werd voor dit systeem kan overgegaan worden tot de spec-
trale analyse van het uitgangssignaal. Er werd bij hogerstaande dimensionering van uit-
gegaan dat het systeem zich gedraagt als een duty-cycle modulator. De spectrale analyse
gebeurd eerst op basis van een ideale geval, daarna wordt de gëımplementeerde asynchrone
Σ∆-modulator vergeleken met de bekomen theoretische waardes.

Daar gebruik gemaakt wordt van duty-cycle modulatie zijn volgende formules als een
gegeven te beschouwen:

α(t)

T (t)
=
vin(t) + 1

2

en

ω(t)

ωc
= 1− v2

in(t)

waarin

ω(t) =
2.π

T (t)

met ωc de constante centerfrequentie in radialen.

De grootste vraag die de pulsbreedtemodulator met zich meebrengt is, hoe groot dient de
centerfrequentie ωc te zijn om een quasi foutvrije demodulatie te bekomen. Demodulatie van
het uitgangssignaal van een pulsbreedtemodulator gebeurd op een triviale manier, namelijk
door de uitgangsblokgolf door een laagdoorlaatfilter te sturen zodat de hogere orde frequen-
tiebanden t.g.v. het oneidige spectrum van de uitgangsblokgolf worden weggefilterd. Waar
deze frequentietermen liggen worden eveneens aangehaald in deze paragraaf evenals de meest
significante distorsietermen binnen basisband t.g.v. niet-lineariteiten.

Voor verdere analyse van de PWM wordt gebruik gemaakt van een harmonisch ingangs-
signaal, nl:

vin(t) = vmcos(µt)

Waarin µ de ingangsfrequentie voorstelt in radialen.

De eerste stap in de spectrale analyse gebeurdt met een constant ingangssignaal vin(t) = 0.
Dit brengt met zich mee dat het uitgangssignaal x(t) een blokgolf vormt met frequentie ωc
en duty-cycle αc

Tc
. Deze statische blokgolf kan ontbonden worden met Fourier-reeksen. Voor

het uitgangssignaal wordt gevonden dat:

x(t) =

(
2
αc
Tc
− 1

)
+ 4

∞∑

k=1

sin
(
k παcTc

)

kπ
cos(kωct) (1.17)
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Teneinde de spectrale tonen rond veelvouden van de centerfrequentie te bespreken wordt
i.p.v. vin(t) = 0, een spectrale toon aangelegd aan de ingang zodat de uitgangsfrequentie
gelijk wordt aan ω(t). Bijgevolg wordt hogerstaande formule gelijk aan:

x(t) =
(

2
α

T
− 1
)

+ 4

∞∑

k=1

sin
(
k παT

)

kπ
cos(k

∫
ω(t)dt)

De term
∫
ω(t)dt vloeit voor uit het feit dat ω(t) geen constante is in de tijd, daar waar

ωc wel constant is. Definieer nu volgende termen:

c(t) =
π

2
− α(t)

T (t)
.π

en

z(t) =

∫
ω(t)dt

Dan wordt de formule voor de uitgangsblokgolf met een harmonisch ingangssignaal ge-
vonden door:

x(t) = (− 2

π
c(t)) + 4

∞∑

n=0

sin(k(π2 − c(t))
kπ

cos(kz(t))

Het is overduidelijk uit hogerstaande formule dat de basisbandcomponenten gevormd wor-
den door:

so(t) = −c(t) 2

π

en dat de hogere frequentiebanden t.g.v. het oneindige aantal spectrale tonen op meer-
vouden van de vrijloopfrequentie kunnen gedefinieerd worden als zijnde:

sk(t) =
2

π
.

(
cos(k.(z(t)− c(t))

k
− cos(k.(z(t) + c(t))

k

)

Met k een positief geheel getal.

Uit ontwerpsoogpunt is het belangrijk dat de spectrale toon op de centerfrequentie en
zijn zijbanden voldoende ver verwijdert zijn van de basisband, anders zullen de tonen van
de zijbanden en de centerfrequentie sowieso de signaalkwaliteit binnen basisband degraderen.
Daartoe dient de centerfrequentie voldoende hoog gekozen te worden zodat deze spectrale
tonen ver genoeg liggen van de basisband en de resterende zijbanden quasi uitgestorven zijn
in basisband.

De som- en verschilformules van z(t) en c(t) kunnen als volgt beschreven worden i.f.v. het
harmonische ingangssignaal:

z(t)± c(t) =

(
1− v2

m

2

)
ωct− ωc

v2
m

4µ
sin(2µt)∓ vm

π

2
cos(µt)

Indien deze formule wordt ingevoerd in hogerstaande formule en na ontbinding is Bessel
series wordt voor de eerste harmonische band bekomen:
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s1(t) =
2

π
.
∞∑

n=−∞

∞∑

m=−∞
Jm(β1).J2n(β2)cos

(
m
π

2

)
cos(ωot+ (2n+m)µt)

Met

ωo =

(
1− v2

m

2

)
ωc

en

β1 = vm
π

2
, β2 =

ωcv
2
m

4µ

Er valt op te merken dat de centerfrequentie verschuift i.f.v. de amplitude van het gemo-
duleerde ingangssignaal. Bovendien zullen enkel even orde harmonieken van het modulatie-
signaal bijdragen tot het vermogenspectrum.

Derde orde distorsie

Het voorlaatste onderwerp dat rond dit onderdeel behandeld moet worden is hoezeer de
gëımplementeerde Σ∆-modulator het ideale duty-cycle modulatieschema benaderd. Daartoe
wordt de modulator in een quasi-statische toestand gebracht door aan de ingang een constante
ingangsspanning, vin(t), aan te bieden. Typisch gedraagt de golfvorm zich zoals afgebeeld in
figuur 1.9. De golfvorm die bovenaan de figuur staat is het door het lusfilter gestuurde
blokgolfsignaal sgn(ε(t)), m.a.w. ε(t). De sgn(x)-functie bepaald het teken van x. Indien x
positief, respectievelijk negatief, is zal sgn(x) gelijk zijn aan ’1’, respectievelijk ’-1’.

sgn(ε(t))

t

ε(t)

t
2Vth

Figuur 1.9: Golfvormen van een asynchrone sigma-deltamodulator

Vanuit het blokschema van figuur 1.7 en figuur 1.9 kan een formule afgeleid worden voor
ε(t) in het tijdsdomein. Daartoe dient het constante ingangssignaal afgetrokken te worden van
het door de Schmitt-trigger gecreërde uitgangssignaal en dient dit signaal door het lusfilter
gestuurd te worden. Een signaal door een filter met transfertfunctie F (ω) gestuurd wordt
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in het tijdsdomein wordt gemodelleerd door het impulsantwoord van dit filter te convoluëren
met het ingangssignaal. Volgende formule voor ε(t) wordt verkregen:

(vin(t)− sgn(ε(t)))⊗ f(t) = ε(t) (1.18)

Waarin f(t) gedefinieerd wordt als zijnde het impulsantwoord van het lusfilter F (ω) en
waarin ⊗ de convolutie voorstelt.

Zoals in voorgaande alinea’s reeds aangehaald werd kan een blokgolf ontbonden worden
in Fourier-reeksen, dit gebeurd op identieke manier als voor x(t) in formule 1.17 maar nu
voor sgn(ε(t)). Als pulsbreedte wordt αo ingevoerd en de pulsperiode wordt gelijkgesteld aan
To = 2π

ωo
. Invoegen van deze termen levert:

sgn(ε(t)) =

(
2
αo
To
− 1

)
+ 4

∞∑

n=1

sin
(
nπαoTo

)

nπ
cos(nωot)

sgn(ε(t)) =

(
2
αo
To
− 1

)
+ 4Re

∞∑

n=1

sin(nπαoTo
nπ

ejnωot (1.19)

Merk op dat de cosinusterm in de Fourierontbinding werd vervangen door het reëel deel
te nemen van de exponentiële voorstelling. Dit komt theoretisch op hetzelfde neer, maar is
makkelijker voor de verdere theoretische uitwerking zoals later zal blijken.

Verder valt uit figuur 1.9 op te merken dat op het moment dat sgn(ε(t)) een nuldoorgang
maakt, overeenstemd met het moment dat het foutsignaal ε(t) de hysteresiswaardes Vth en
−Vth bereikt. Hier volgen volgende twee randcondities:

ε(t) = Vth

op het moment dat

t = −αo
2

+ kTo

en

ε(t) = −Vth
op het moment dat

t =
αo
2

+ kTo

Waarin k steeds een positief, geheel getal voorsteld.

Indien formule 1.19 wordt ingevoegd in formule 1.18 wordt bekomen:

(
vin(t)−

(
2αo
To
− 1

))
F (0)−4

∞∑

n=1

sin
(
nπαoTo

)

nπ
(ReF (nωo)cos(nωot)−ImF (nωo)sin(nωot)) = ε(t)

(1.20)

Het reële deel voor het sommatieteken werd binnen het sommatieteken gebracht. Daartoe
werd het reële deel genomen van de exponentiële voorstelling gefilterd met het lusfilter.
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Voor t = −αo
2 + kTo, wordt ε(t) = Vth. Bijgevolg wordt cos(nωot) = cos(nωo

αo
2 ) en

sin(nωot) = −sin(nωo
αo
2 ). Indien dit in wordt ingevoerd in formule 1.20 wordt verkregen:

(
vin(t)−

(
2αo
To
− 1

))
F (0)−4

∞∑

n=1

sin
(
n.π.αoTo

)

nπ

(
ReF (nωo)cos

(
nωo

αo
2

)
+ ImF (nωo)sin

(
nωo

αo
2

))
= Vth

(1.21)
Indien gebruik gemaakt wordt van de andere randconditie, met name: t = −αo

2 + kTo,
wordt ε(t) = Vth. Bijgevolg wordt cos(nωot) = cos(nωo

αo
2 ) en sin(nωot) = −sin(nωo

αo
2 ).

Indien dit in wordt ingevoerd in hogerstaande formule wordt verkregen:

(
vin(t)−

(
2αo
To
− 1

))
F (0)−4

∞∑

n=1

sin(nπαoTo
nπ

(
ReF (nωo)cos

(
nωo

αo
2

)
− ImF (nωo)sin

(
nωo

αo
2

))
= −Vth

(1.22)
Sommatie van formules 1.21 en 1.22 levert volgende vergelijking op:

(
vin(t)−

(
2αo
To
− 1

))
F (0) = 4

∞∑

n=1

sin
(
nπαoTo

)

nπ

(
2ReF (nωo).cos

(
nωo

αo
2

))

Na gebruikmaking van som- en verschilformules wordt bekomen:

vin(t)−
(

2.αo
To
− 1

)
=

2

π

∞∑

n=1

ReF (nωo)

nF (0)
sin

(
2π
αo
To

)
(1.23)

Indien hogerstaande formules in plaats van opgeteld afgetrokken worden van mekaar wordt
bekomen:

Σ∞n=1

1

n
sin2(nπ

αo
To

)ImF (nωo) = −π
4
h (1.24)

Veronderstel nu dat gebruik gemaakt wordt van een ideale integrator als lusfilter met
transfertfunctie:

F (ω) =
1

jω

Door dit lusfilter in te voegen in vergelijkingen 1.23 en 1.24 worden volgende vergelijkigen
bekomen:

αo
To

=
vin(t) + 1

2
en

ωo
ωc

= 1− v2
in(t)

waarin

ωc =
π

2h
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Naast de quasi-statische analyse is er ook de dynamische analyse. Daar deze identiek
dezelfde uitkomst met zich meebrengt worden enkel de resultaten aangehaald voor een har-
monisch ingangssignaal.

vin(t)−
(

2.α

T
− 1

)
=

2

π

∞∑

n=1

ReF (nωi)

nF (µ)
.sin

(
2π
α

T

)

en

∞∑

n=1

1

n
sin2

(
nπ

α

T

)
ImF (nωi) = −π

4
h

Hierin stelt ωi de ogenblikkelijke frequentie voor, straks zal deze gedefinieerd worden. Deze
resultaten zijn geldig zolang de variaties van het ingangssignaal vin(t) = vmcos(µt) monotoon
zijn gedurende één perdiode van de ogenblikkelijke frequentie ωi. Het is duidelijk dat deze
vereiste voldaan is zolang:

2

π

∞∑

n=1

ReF (nωi)

nF (µ)
.sin

(
2π
α

T

)
<< 1

Uit hogerstaande formules kan terug de duty-cycle bekomen worden:

α(t)

T (t)
=
vin(t) + 1

2

Indien hogerstaande formule nu ingevoegd wordt in de formule voor het hysteresisvenster
te bepalen wordt bekomen:

∞∑

n=1

1

n
sin2

(
nπ

vin(t) + 1

2

)
ImF (nωi) = −π

4
h

Indien een lusfilter gebruikt wordt die 6dB per octaaf onderdrukt voor frequenties ω > ωc,
zoals dat het geval is bij een ideale integrator, kan hogerstaande formule als volgt geschreven
worden:

ωi(t)

ωc
= 1− v2

in(t)

Er kan geconcludeerd worden dat een asynchrone δσ-modulator het ideale duty-cycle mo-
dulatieschema benaderd. Hoe beter de buiten de basisband onderdrukking door het lusfilter
F (nωi) t.o.v. de onderdrukking in doorlaatband F (µ) hoe beter de benadering. De grootste
afwijking wordt gëıntroduceerd door de rechterzijde van de gefilterde termen, dewelke niet-
lineaire distorsie zullen veroorzaken. Deze niet-lineaire distorsie wordt nu in detail behandeld.

Neem aan dat volgende vergelijking geldig is:

2

π

∞∑

n=1

ReF (nωi)

nF (µ)
sin
(

2π
α

T

)
<< 1

Daaruit volgt dat volgende formules mogen verweven worden met mekaar:

α(t)

T (t)
=
vin(t) + 1

2
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en

vin(t)−
(

2α

T
− 1

)
=

2

π

∞∑

n=1

ReF (nωi)

nF (µ)
sin
(

2π
α

T

)

Dit heeft volgend resultaat tot gevolg:

vin(t)−
(

2α

T
− 1

)
=

2

π

∞∑

n=1

(−1)n
ReF (nωi)

nF (µ)
sin(nπvin(t))

In de veronderstelling dat F (ω) een onderdrukking veroorzaakt van 6dB per octaaf op
frequentie ω > ωo, zal ReF (nωi) dalen met factor n2. Voor de waarde op de centerfrequentie
wordt ωi = ωo gekarakteriseerd. Bijgevolg wordt hogerstaande verlijking als volgt vereenvou-
digd:

vin(t)−
(

2.α

T
− 1

)
= − 2

π

ReF (nωi)

F (µ)

π3vin(t)− π3v3
in(t)

12

Voor kleine waardes van π.vin(t) kan bovenstaande uitdrukking nog als volgt geschreven
worden:

(
2α

T
− 1

)
= vin(t) + d1vin(t)− d3v

3
in(t)

Waarin

d1 = d3 =
π2

6

ReF (ωo)

F (µ)

Indien nu een harmonisch ingangssignaal wordt ingevoegd als vin(t) dan wordt verkregen:

(
2.α

T
− 1

)
= (1 + d1)vmcos(µt)− d3(vmcos(µt))

3

De meest significante distorsieterm is de derde harmonische. De definiëring van de derde
orde distorsiecoëfficiënt ∆3 als verhouding tot de fundamentele component wordt als volgt
gedefinieerd:

∆3 =
π2

6

ReF (ωo)

F (µ)
v2
m

Stel nu dat gebruik gemaakt wordt van een ideale integrator, welke in praktijk uiteraard
niet bestaat dan wordt de derde orde distorsieterm gelijk aan nul. Teneinde toch een kwali-
tatief inzicht te krijgen wordt de ideale integrator benaderd door volgende transfertfunctie:

F (ω) =
Ao

1 + jωAoτ

Waarin Ao de zeer grote DC-versterking voorstelt en τ de tijdsconstante van de integrator.
Hieruit wordt nu de derde orde distorsieterm afgeleid:

ReF (ωo) = Re

[
Ao

1 + ω2
oA

2
oτ

2
(1− jωAoτ)

]
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ReF (ωo) =
Ao

1 + ω2
oA

2
oτ

2

Het is geweten dat Ao zeer groot is, bijgevolg wordt hogerstaande vergelijking:

ReF (ωo) =
1

ω2
oAoτ

2

Nu wordt de verhouding tussen beide filtercomponenten bekeken of m.a.w:

ReF (ωo)

F (µ
=

1

ω2
oAoτ

2

1 + jµτAo
Ao

ReF (ωo)
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De absolute waarde van hogerstaande formule is van belang, bijgevolg:

ReF (ωo)

F (µ
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1

ω2
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2
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2

√
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Nu wordt terug Ao als zeer groot aanzien, bijgevolg:
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F (µ
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1

ω2
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2
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Deze term wordt nu ingevoegd in de eigenlijke distorsieterm. Volgende vergelijking wordt
bekomen:

∆3 =
π2

6

1

ω2
oAoτ

µv2
m

Op simultane wijze kan de derde orde distorsie term bekomen worden voor een eerste-orde
passief filter, met tijdsconstante τ , met volgende transferfunctie:

F (ω) =
1

1 + jωτ

∆3 =
π2

6

1

τωo

√
1

τ2ω2
+

1

OCR2

1.4 Samenvatting implementatie

In onderstaande figuur staat het model van de VCO gecombineerd met dat van de asynchrone
PWM. Beide modellen werden reeds aangehaald in paragrafen 1.1 en 1.3. Het voordeel van
dit model is dat de inherente niet-lineaire spannings-naar-fequentieomzetting van de VCO
overwonnen wordt. Zoals reeds in paragraaf 1.3 werd aangegeven, levert de PWM slechts
twee discrete uitgangswaardes, de VCO zal bijgevolg slechts twee toestanden kennen. Een
toestand waarin de VCO aan maximale snelheid zal oscilleren en een toestand waarin de
ringoscillator aan minimale snelheid zal oscilleren. In dit proefschrift wordt geopteerd om de
ringoscillator te implementeren als een geschakelde ringoscillator (GRO). Dit wil zeggen dat
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als de ringoscillator actief is, deze zal oscilleren tegen zijn maximale frequentie. Indien de
GRO in de niet-actieve toestand komt, behoud deze zijn huidige fasetoestand tot de GRO
terug actief wordt gemaakt door de uitgang van de PWM. Dit heeft als grote voordeel dat
gedurende de helft van de tijd de ringoscillator niet zal oscilleren en bijgevolg geen vermogen
zal dissiperen t.g.v. schakelverliezen. Zoals later uit dit proefschrift zal blijken zijn deze dy-
namische verliezen de grootste bijdrage aan het vermogenverbruik t.g.v. de ringoscillator, het
statische vermogen is te verwaarlozen. Doordat de ringoscillator echter stil staat gedurende
de helft van de tijd, brengt dit echter nog een bijkomend voordeel met zich mee. Namelijk
het feit dat er minder vermogen gebruikt zal worden door de registers t.g.v. het feit dat deze
minder transities te verwerken zullen krijgen. Kortom kan gesteld worden dat gebruik maken
van de GRO de vermogendissipatie zeker positief uitvalt.

+ Kv 1
s fs

1-z-1 y[n]x(t) φr[n] φq[n]v in(t)
H(s)

ε(t) 

Figuur 1.10: Gelineariseerd model

Zoals in figuur 1.10 te zien is wordt het ingangssignaal eerst aangeboden aan de PWM. De
continuë ingangsspanning vin(t) welke een spanningsbereik heeft van {0, VDD} wordt door de
PWM omgezet in een equivalent tijdssignaal. Waarvan de duty-cycles afhangen van het in-
gangssignaal en het uitgangssignaal x(t) slechts twee discrete waardes kan aannemen, [0, VDD].

Dit discrete tijdssignaal zal de ringoscillator aansturen. In dit proefschrift wordt veron-
dersteld dat de gedurende de aan-periode van de ringoscillator deze op maximale snelheid
draait en in de andere periode staat de ringoscillator volledig stil.

In paragraaf 1.1 werd reeds de formule opgesteld voor de ideale ringoscillator. Gezien het
feit dat de niet-lineaire distorsie overwonnen wordt, dewelke in paragraaf 1.2.2 gëıntroduceerd
werd, mag terug van volgende formule vertrokken worden voor het bekomen uitgangssignaal:

y[n] = ω[n] + e∆Σ[n]

Dient nu enkel nog bepaald te worden hoe het gemoduleerde ingangssignaal in de nuttige
component van het uitgangssignaal verschijnt.

Er wordt vertrokken van volgende, reeds gekende formule:

ω[n] =

∫ nTs

(n−1)Ts

KV .x(τ)dτ (1.25)

Gezien de eigenschappen van de besproken ringoscillator, namelijk dat deze ofwel aan
maximale frequentie oscilleert ofwel stilstaat, kan bovenstaande formule vereenvoudigd worden
tot:

ω[n] = Ts.KV . < x(Ts.(n− 1), Ts) > (1.26)

Deze formule vloeit voort uit de integraaleigenschappen van formule eq:omega1. Verder is
geweten, uit paragraaf 1.3, dat het laagfrequent gedeelte van x(t) identiek is aan het signaal
dat aangelegd wordt aan de ingang van de asynchrone PWM, met name vin(t).

Zoals te zien is in formule 1.26 zal de VCO-kwantisator inherent al een filtering uitvoeren
door het signaal x(t) uit te middelen. Dit filter is zoals reeds aangegeven in paragraaf 1.1
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een sincfilter. Deze filtering kan nu gebruikt worden om de ongewenste distorsietonen op
veelvouden van de vrijloopfrequentie van de PWM, die door aliasing terug in de basisband
kunnen komen te onderdrukken. Daar analytisch hier geen sluitend antwoord op gevonden
kan worden zal een optimale vrijloopfrequentie gezocht worden a.d.h.v. systeemsimulaties.

Er dient evenwel opgelet te worden voor het feit dat discrete pulsen, m.a.w. blokgolven, een
oneindig groot spectrum hebben. Dit valt te zien door het x(t) te ontbinden in Fouriertermen,
zoals reeds gedaan werd in paragraaf 1.3. T.g.v. dit oneindige spectrum zal aliasing optreden
indien toestand van de VCO gesampled wordt. Er is evenwel een sincfilter aanwezig die
bepaalde termen wegfilterd, maar de eigenschappen van een sincfilter zijn zo dat deze niet
breedbandig zijn en slecht een klein deel van het signaal, typisch op gehele veelvouden van
de samplefrequentie wegfilteren. Bijgevolg kunnen door aliasing, hogere orde banden terug
gemixed worden naar de basisband, welke niet gewenst zijn. Een sluitende oplossing voor dit
probleem is er niet aangezien de discrete niveau’s aan de ingang van de VCO dienen behouden
te blijven. Er kan echter een optimum gezocht worden, waarin de distorsie veroorzaakt door
aliasingtermen minimaal is. Dit is echter enkel mogelijk door simulatie-experimenten. Deze
worden verder in dit proefschrift behandeld onder paragraaf 2.2.
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Hoofdstuk 2

Systeemniveau

Voordat overgegaan wordt op een circuitrealisatie en de gëıntroduceerde fouten t.g.v. niet-
ideale circuiteigenschappen zoals parasitaire capaciteiten, wordt het systeem zoals theore-
tisch beschreven in hoofdstuk 1 gesimuleerd op systeemniveau. Dit heeft tal van voordelen.
Vooreerst krijgt de ontwerper praktische voeling met het ontwerp zonder diep in te gaan op
praktische problemen. Ten tweede zal, indien praktische problemen zich voordoen, snel een
alternatief kunnen gevonden worden. Misschien wel het belangrijkste voordeel aan simulaties
op systeemniveau is dat de invloed van bepaalde parameters op het totaalsysteem kunnen
gekwantiseerd worden. Invloeden die bij voorbaat wel gekend zijn maar bijvoorbeeld niet
volledig analystisch te benaderen.

In de komende paragrafen worden de eigenschappen die reeds besproken werden in vorig
hoofdstuk dus praktisch gerealiseerd met theoretische modellen. Daaruit worden bepaalde
systeemparameters afgeleid en deze worden op hun beurt dan gëımplementeerd in het uitein-
delijke circuit. Verder wordt aangetoond dta de gebruikte formules correct zijn. Het eerste
bouwblok dat onderzocht dient te worden is de asynchrone pulsbreedtemodulator. Deze zal
een significante derde orde distorsie-term hebben die afhankelijk is van bepaalde parameters.
Er wordt gepoogd een asynchrone PWM te creëren waarvan de derde orde distorsieterm zo
laag is dat deze de uiteindelijke signaal-tot-ruisverhouding niet significant degradeerd t.g.v.
in de basisband distorsie. Teneinde een volledig werkend systeem te creëren werd het to-
taalsysteem gesimuleerd. De te onderzoeken parameter bij deze was de verhouding tussen
de sample- en de vrijloopfrequentie van de PWM. Deze verhouding is belangrijk daar voor
de bemonsteraar geen anti-aliasingfilter aanwezig is en de aliasingcomponenten enkel onder-
drukt worden door het inherent aanwezige sinc-filter in de VCO-gebaseerde ADC. Eens deze
parameters gekend zijn, kan overgegaan worden tot de circuitrealisatie.

2.1 Analyse asynchrone pulsbreedtemodulatie

In paragraaf 1.3 werd reeds de werking van het systeem besproken. Voor de duidelijkheid
wordt het blokschema nog even opgefrist in onderstaande figuur.

Belangrijke parameters in dit systeem zijn de tijdsconstante τ van het lusfilter en het
hysteresisvenster 2.Vth. Deze twee parameters zijn systeemeigen parameters. Daarnaast zijn
nog twee parameters van belang die de werking van het systeem bepalen. De eerste is de
modulatiediepte. Zoals reeds aangegeven is modulatiediepte M = Vi

VDD
. De tweede belangrijke

factor is de over-cyclic ratio en wordt gedefinieerd als zijnde OCR = fin/fc.

25
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+
x(t)Vin(t) H(s)

ε(t) 

Figuur 2.1: Principeschema VCO-gebaseerde kwantisator

In de eerste paragraaf worden de systeemeigen parameters bestudeerd en becommentari-
eerd. De daaropvolgende paragraaf gaat even dieper in op de modulatiediepte M. De laatste
paragraaf van dit onderdeel handeld over de OCR.

2.1.1 Systeem-eigen parameters, Vth en τ

Teneinde inzicht te verwerven in hoe deze parameters de distorsietermen, met name vooral
de derde-orde distorsie term dewelke het meest dominant is, bëınvloeden werden verscheidene
testen uitgevoerd.

Het valt intüıtief aan te voelen dat indien het filter niet-lineair is, wat in dit proefschrift het
geval is want er wordt gebruik gemaakt van een passief RC-filter van eerste orde, de distorsie
t.g.v. deze niet-lineariteit groter wordt naar mate het systeem meer wordt blootgesteld aan
deze niet-lineariteit. De enige oplossing om de invloed van deze niet-lineariteit te beperken is
het hysteresisvenster verkleinen en de tijdsconstante van het RC-filter zo dimensioneren van
de vrijloopfrequentie constant blijft. Doordat de ingangsspanningszwaai nu beperkt wordt
doordat de uitgang sneller zal omschakelen, zal ook de gëıntroduceerde niet-lineariteit t.g.v.
het niet-lineaire filter verkleinen. Het is inderdaad zo dat indien er een grotere ingangsspan-
ningszwaai gekozen wordt, en de kwadratische fout wordt berekend t.o.v. de best passende
rechte, deze fout veel groter is dan in het geval dat de ingangsspanningszwaai kleiner is.

Om de simulatieresulaten te kunnen vergelijken met mekaar werd geopteerd om de vrij-
loopfrequentie als een constante te beschouwen. Aangezien Vth en τ de enige parameters
zijn die deze frequentie bepalen, en gezien het feit dat de invloed van Vth op het systeem
onderzocht dient te worden, is het vanzelfsprekend dat τ automatisch mee vastligt indien Vth
gedefinieerd wordt. In figuur 2.2 werd geopteerd om voor een OCR van 16 te opteren, daar
voor een hogere OCR enkel de -20dB per decade helling zichtbaar is. Bij onderstaande figuur
is het overgangsgebied zichtbaar van waar het van -20dB per decade overgaat naar -40dB per
decade. Merk dat door een kleine simulatiefout er een sprong aanwezig is in de figuur. Maar
de trends zijn wel duidelijk. Voor kleine Vth zal de SFDR significant beter zijn dan voor grote
Vth. Verder is ook gevisualiseerd dat de SFDR nooit sneller dan 40dB per decade zal dalen,
indien de simulatiefout genegeerd wordt. Bijgevolg kan gesteld worden dat de gëıntroduceerde
formule voor de derde orde distorsie term correct is.

De werkelijke data is in 2.2 weergegeven door de blauwe curve daar waar de rode, respec-
tievelijk de magenta rechte, de 20dB-, respectievelijk de 40dB-, helling per decade weergeven.

2.1.2 Modulatiediepte

In paragraaf 1.3 werd reeds aangehaald dat hoe groter de modulatiediepte, hoe significanter de
derde orde distorsie term optreed. Dit fenomeen werd onderzocht door een Vth- en τ -waarde te
kiezen zodat de derde orde distorsie term bij relatief lage M niet significant is. Daartoe werd
een Vth gekozen die overeenstemd met VDD/40 en de daarmee corresponderende tijdsconstante
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Figuur 2.2: Vth sweep

voor een vrijloopfrequentie die typisch 256 hoger ligt dan de frequentie van de ingangssinus.
De enige parameter die variabel gemaakt wordt, is dus de ingangsspanning, vin(t).

Zoals uit onderstaande grafiek blijkt zal inderdaad de derde orde distorsie significant
toenemen, 20dB per decade dat M stijgt. Bij deze wordt de formule uit paragraaf 1.3 be-
vestigd. Aan deze parameter kan echter bij ontwerp niks veranderd worden. Wel kan een
ingangsspanningsbereik voor de PWM opgelegd worden waarin de derde orde distorsie term
nog niet dermate groot is dat het de signaal-tot-ruisverhouding desastreus bëınvloed.

In figuur 2.3 is eveneens de data weergegeven door de blauwe curve, waar de rode rechte
de 40dB helling per decade weergeeft t.g.v. de stijgende modulatiediepte. Er dient opgemerkt
te worden dan voor kleine modulatiediepte de SFDR grillig verloopt, dit vloeit voort uit het
feit dat de derde orde term daar nog niet significant aanwezig is en bijgevolg simulatieruis
deze SFDR bepaald. Voor grotere waarde van M wordt de trend van 40dB daling van de
SFDR per decade t.g.v. stijgende M wel bevestigd.

2.1.3 Over-cyclic ratio

Een asynchrone PWM wordt soms ook wel een asynchrone ∆ Σ-modulator genoemd. Net zoals
bij een synchrone ∆ Σ-modulator, een één-bitskwantisator zoals in het geval van de asynchrone
PWM, zal de signaal-tot-ruisverhouding toenemen met de bemonsteringsfrequentie. Daar
de asynchrone ∆ Σ-modulator typisch asynchroon is, zoals de naam al doet vermoeden, is
er geen constante bemonsteringsfrequentie. De ogenblikkelijke frequentie van de PWM is
namelijk afhankelijk van de modulatiediepte. Wat echter wel constant is bij een asynchrone
PWM is de vrijloopfrequentie. Veronderstel nu dat de asynchrone PWM bij een bepaalde
modulatiediepte, dient blijven te functioneren, m.a.w. de derde orde distorsie term moet
binnen de perken vallen, dan kan de vrijloopfrequentie opgedreven worden om te voldoen aan
deze specificatie.

Om de parameter OCR te kunnen vergelijken in verschillende situaties, werd de vrijloop-
frequentie als een constante verondersteld en werd enkel de frequentie van de ingangssinus
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Figuur 2.3: M sweep

gevarieerd over een bepaald interval.

Zoals kan blijken uit de resulterende figuur, is de veronderstelling die gemaakt wordt,
nl. dat de derde orde distorsie-term significant verminderd indien de OCR wordt opgedreven
wordt, correct.

2.1.4 Conclusie

Uit hogerstaande systeemsimulaties kunnen volgende zaken worden afgeleid voor een gedegen
circuitrealisatie te voltooien.

� Het hysteresisvenster dient zo klein mogelijk gemaakt te worden. Waardes voor Vth van
grootte-orde VDD/20 en kleiner zijn aangewezen. De RC-tijdsconstante dient gekozen
te worden i.f.v. deze parameter.

� De modulatiediepte M, zal bij voorbaat niet gedefinieerd worden als beperkende para-
meter. Er zal praktisch echter wel een ingangsspanningsbereik worden opgelegd waarin
de asynchrone PWM naar behoren functioneerd.

� Tot slot wordt de OCR behandeld. Typische waardes waarbij de derde orde distorsie-
term binnen de rede valt, lees een SFRD die groter is dan 70dB, is een OCR vanaf 16
en hoger.

2.2 Analyse totaalsysteem

Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk reeds werd aangegeven en zoals in paragraaf 1.4
besproken werd, is de te termineren factor op systeemniveau de cyclic oversampling ratio,
afgekort als COSR. Voor de theoretische uiteenzetting rond deze factor wordt verwezen naar
paragraaf 1.4.
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Er wordt gezocht in deze paragraaf naar een COSR die de beste signaal-tot-ruisverhouding
biedt. Daarmee werd rekening gehouden met het feit dat de vrijloopfrequentie maximaal
dezelfde grootte-orde van de bemonsteringsfrequentie mag zijn, aangezien dit element ook
een bepaald deel van het vermogen dissipeerd en hoe hoger de schakelfrequentie hoe hoger de
vermogenverliezen t.g.v. schakeleffecten.

In onderstaande figuur wordt de SNR weergegeven i.f.v. de COSR bij een ingangsampli-
tude van -6dB. De ingangssinus heeft een frequentie die 256 maal lager ligt dan de sample-
frequentie. Verder werd een OSR van 32 verondersteld. Op deze manier ligt de derde orde
distorsieterm t.g.v. PWM-modulatie steeds binnen de basisband, zodat deze distorsieterm
niet automatisch wordt weggefilterd door het decimatiefilter na de VCO-kwantisator.

Zoals reeds aangegeven werd is de verhouding tussen vrijloopfrequentie van de PWM
en de bemonsteringsfrequentie niet analytisch te bepalen aangezien de harmonischen van
het uitgangssignaal van de PWM oneindig ver doorlopen in het frequentiegebied. In onder-
staande figuur werd evenwel vastgesteld dat er vrijloopfrequenties zijn waarbij de signaal-tot-
ruisverhouding aanvaardbaar is. Bij dit experiment werd rekening gehouden met een oneindig
aantal kwantisatieniveau’s, m.a.w. de toegevoegde ruis t.g.v. kwantisatie is nihil. Het aantal
kwantisatieniveau’s van de uiteindelijke analoog-naar-digitaalconvertor dient nu zo gedimen-
sioneerd te worden dat de toegevoegde ruis t.g.v. kwantisatie niet veel lager ligt dan de
gëıntroduceerde ruis t.g.v. de aliasingcomponenten. Zo zal bvb. een SQNR van 73dB en een
SNR t.g.v. aliasingbanden van 70,2dB, resulteren in een totale SNR van 70dB.

Een lager aantal kwantisatieniveau’s brengt automatisch een lager aantal invertorelemen-
ten met zich mee. Wat op zijn beurt zal resulteren in een lager vermogenverbruik en minder
siliciumoppervlakte. Een goede dimensionering op basis van de bekomen SNR t.g.v. aliasing-
banden dringt zich dus op.
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Figuur 2.4: cosr

Het valt op te merken uit figuur 2.4 dat de optimale COSR ongeveer 7/9 bedraagt. Ten-
einde de systeemsimulaties af te ronden werd voor deze COSR nog eens de ingangsfrequentie
van de ADC gesweept zodat kan vastgesteld worden dat dit een robuust systeem is. Het valt
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op uit figuur 2.5 dat er voor deze COSR een signaal-tot-ruisverhouding wordt bekomen met
een gemiddelde van ongeveer 66dB.
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Figuur 2.5: Sweep ingangsfrequentie
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Circuitniveau

In dit hoofdstuk worden de onderzochte circuitalternatieven behandeld. Er wordt gestart
met het ontwerp van de ringoscillator, daartoe worden eerst de mogelijke ringelementen af-
zonderlijk behandeld. Daarna zal hun implementatie in een ring besproken worden. Enerzijds
wordt hun werking besproken, daaruit kunnen onder andere conclusies getrokken worden om-
trend het vermogenverbruik, transitiesnelheid, symmetrie, etc. Anderzijds wordt a.d.h.v. de
vooropgestelde specificaties een ringoscillator gedimensioneerd die typisch zou moeten func-
tioneren indien de voorgaande theoretische modellen kloppen.

Eénmaal het ringelement gekend is kan de voorcodering gedimensioneerd worden. Het is
noodzakelijk namelijk noodzakelijk dat de bij de ringoscillator horende oscillatiefrequentie,
fosc, gekend is daar de samplefrequentie, fs, van deze afhangt en bijgevolg ook de vrijloopfre-
quentie van de pulsbreedtemodulator. Zoals reeds besproken in paragraaf 1.3 wordt gebruik
gemaakt van een asynchrone PWM met een RC-filter. De dimensionering van de verschillende
bouwblokken die leiden tot een werkende asynchrone ∆Σ-modulator worden in dit onderdeel
besproken alsook hun vermogenverbruik. Verder wordt de dimensionering nog besproken van
het buffer dat de ringoscillator zal aansturen.

Voordat kan overgegaan worden tot de uiteindelijke prestaties van de ADC wordt kort het
digitale naverwerkingssysteem besproken. Dit bevat de DFF, de fasedecoder en de modulo-
differentiator.

Tot slot worden de behaalde prestaties van de analoog-naar-digitaalconvertor besproken.

3.1 Implementatie VCO

In figuur 3.1 worden enerzijds de fase-uitgangen van de ringelementen getoond en anderzijds
de gedecodeerde fase aan de uitgang van de decoder. Het werd reeds in literatuur aangehaald,
[2], dat beter gebruik gemaakt wordt van differentiële elementen in een VCO-kwantisator. De
reden hiertoe is dat een invertorelement typisch een verschillende transitietijd zal ondervinden
als deze van logisch hoge toestand naar een logisch lage toestand gaat en visa versa. In figuur
3.2 werd het differentiële equivalent getekend van voorgaand systeem. Het is duidelijk dat N
differentiële elementen 2.N fases opleveren. T.g.v. het feit dat er vanuit gegaan is dat ook
differentiële invertoren een bepaalde assymetrie hebben werd de decoder zo ingesteld dat een
nieuwe toestand pas wordt toegekend nadat een fase van logisch lage toestand naar logisch
hoge toestand is gegaan. Er kan ook voor de daalflank geopteerd worden, de ontwerper wordt
echter vrijgelaten in deze keuze. Zo is in onderstaande figuur te zien dat van y(t) = 1 pas
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naar y(t) = 2 wordt overgegaan nadat fase2 een stijgflank heeft ondergaan.
Nu rest nog de vraag waarom geen enkelzijdige elementen gebruikt worden, het is namelijk

zo dat als de decoder enkel stijgflanken bij deze invertoren detecteerd, de toestanden ook
evenlang duren. Dit kan triviaal worden nagegaan a.d.h.v. figuur 3.1.

Indien gesteld wordt dat de transitietijd van een enkelzijdige invertor en zijn differentiëel
equivalent identiek zijn, dan zullen N elementen bij een enkelzijdige invertor N staten ople-
veren, terwijl een differentiële implementatie 2.N staten opleverd. Nu is het zo dat in een
analoog-naar-digitaalconvertor een verdubbeling van het aantal staten, de fasefout met de
helft vermindert. Bijgevolg zal door het kiezen voor een differentiële implementatie een winst
geboekt worden van 6dB.

Er dient evenwel rekening gehouden te worden met de extra vermogendissipatie van dif-
ferentiële elementen over enkelzijdige elementen. Doch, daar valt over te discussiëren. Het is
zo dat het differentiële equivalent typisch dubbel zoveel zal dissiperen, maar dit brengt een
SNR-winst mee van 6dB. Bijgevolg zal indien de SNR gehalveerd wordt, het aantal elementen
kunnen gehalveerd worden en bijgevolg ook het gedissipeerde vermogen.

Samengevat kan gesteld worden dat differentiële circuits inherent minder ruisgevoelig zijn
en dat er geen winst geboekt wordt door voor enkelzijdige elementen te kiezen. Bijgevolg zal
geopteerd worden voor differentiële ringelementen.

fase_1(t)

y(t)

fase_2(t)

fase_3(t)

fase_4(t)

fase_5(t)

12 3 5 64 7 8 109 2 3 5 64 7 8 9

Vin(t)

5

Figuur 3.1: Enkelzijdige ringoscillator signaal-tijdsschema

Er werden twee principeschema’s in overweging genomen, [2, 1]. Welke nu in detail zullen
worden besproken.

3.1.1 Differentiële invertor [1]

Werking

Het schema gebaseerd op de differentiële invertor aangehaald in [1] staat weergegeven in
figuur fig:subfigureExample. Deze differentiële invertor is opgebouwd uit twee NMOS- en
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fase_1(t)

y(t)

fase_2(t)

fase_3(t)

fase_4(t)

fase_5(t)

1 2 3 5 64 8 1097

Vin(t)

10

Figuur 3.2: Differentiële ringoscillator signaal-tijdsschema

twee PMOS-transistoren. De werking wordt gevisualiseerd door het tijdsvolgordediagram van
figuur ??. Er wordt vertrokken vanuit een rusttoestand. In dit voorbeeld zal N1 een logisch
hoog signaal zien aan zijn gate, waardoor deze voluit zal geleiden. N2 op zijn beurt krijgt
het complementaire signaal aan zijn gate, nl. een logisch lage signaalspanning. Tengevolge
van de lage Vgs,2 zal deze transistor sperren. Door deze werking zal Vout,1 naar de massa
getrokken worden door N1, dit zal tot gevolg hebben dat P2 zal geleiden en bijgevolg Vout,2
op het hoogste potentiaal brengen. Doordat Vout,2, welke nu op het hoogste potentiaal staat,
gelijk is aan de spanning van de gate van P1 gaat deze laatste sperren. Er wordt dan de
situatie verkregen zoals in 3.4. De wisselwerking tussen de componenten werkt een stabiele
toestand dus in de hand.

VDD

M1

M2 M3

M4
Vin,+

Vout,+
Vin,-

Vout,-

VDD

Figuur 3.3: Schema model 1

Laat nu zich nu de tegenovergestelde situatie voordoen, m.a.w. dat de ingangsspanningen
van de differentiële invertor omdraaien , dan zal N1 sperren en N2 onmiddelijk geleiden. De
P1 zal slechts in geleiding komen vanaf het moment dat Vout,2 onder een bepaalde spanning
gedaalt is. T.g.v. het geleiden van P1 en het verbonden zijn van source van P2 met de massa,
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Figuur 3.4: Situatieschets model 1 (a), (b), (c) and(d)

doordat N2 geleidt, zal P2 uit geleiding gebracht worden. Merk op dat er een kortstondige
kortsluitstroom vloeit door P2 en N2.

Simulatieresultaten

De NMOS-transistoren werden ingesteld via minimale dimensie’s, nl. een kanaalbreedte van
240 nm en een kanaallengte van 180 nm. De PMOS-transistoren dienen zo gedimensioneerd
te worden a.d.h.v. simulatie’s dat de invertor geoptimaliseerd is voor dit systeem. De belang-
rijkste specificatie waar de ringoscillator dient aan te voldoen is een lage vermogendissipatie.
Wat dus logischerwijs met zich meebrengt dat de elementen van de oscillator onderling zeer
weinig vermogen dienen te dissiperen. Er zijn eveneens bijkomende specificatie’s zoals het
gebruikte siliciumoppervlak, sample-frequentie, maximale signaalbandbreedte,... Teneinde
inzicht te verwerven op de invloed dat de knaalbreedte van de PMOS-transistoren hebben
op de ringsoscillator werden verschillende simulaties uitgevoerd. De testbank bestaat uit een
ringoscillator, bestaande uit drie elementen, met een minimale kanaallengte van 180 nm en
een variabele kanaalbreedte voor de PMOS-transistoren, te beginnen vanaf zijn minimale di-
mensie, nl. 240 nm. In onderstaande tabel staan de belangrijkste parameters weergegeven
i.f.v. de kanaalbreedte.

Uit deze tabel kan besloten worden dat het vermogen zal stijgen en de oscillatiefrequentie
zal dalen t.g.v. een toenemende kanaalbreedte van de PMOS-transistoren. Hieruit volgt
eveneens dat met toenemende kanaalbreedte van de PMOS-transistoren de vertragingstijd
per element zal toenemen t.g.v. de toenemende parasitaire capaciteiten op de uitgangen van
de invertoren die dienen op- en ontladen te worden. Welke afwegingen doorwegen zal in de
latere paragrafen blijken.
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PMOS(W )[nm] vermogendissipatie[µW ] Oscillatiefrequentie[GHz]

240 150,2 2,032
300 179,78 2,007
400 212,84 1,807
500 236,78 1,558
600 255,1 1,296
700 268,92 1,031
820 279,9 0,713

Tabel 3.1: Simulatie [1]

Figuur 3.5: Golfvormen model 1

3.1.2 Differentiële invertor [2]

Werking

Figuur 3.6 geeft het schema terug van de differentiële invertor zoals deze gëımplementeerd
werd in [2]. Deze implementatie bestaat uit 4 NMOS-transistoren en 4 PMOS-transistoren.
Het is overduidelijk te zien dat de transistoren zo geschakeld zijn dat het eigenlijk 4 standaard
invertoren zijn, zo geschakeld om de transitie tijd in te korten en een mooi symmetrisch
uitgangssignaal te verkrijgen.

Er wordt net zoals in vorige paragraaf vertrokken van een stabiele toestand. Gesteld
dat N1 en P1 beiden een logisch hoge toestand aan hun ingang krijgen, dan zal de NMOS-
transistor sperren en de PMOS-transistor geleiden. T.g.v. dit fenomeen zal aan de uitgang
van deze basis invertor een logisch lage toestand komen te staan. Aan de andere ingang van
de differentiële invertor wordt het duale signaal aangelegd, m.a.w. een logisch lage toestand.
Doordat hetzelfde fenomeen zich hier manifesteerd komt een logisch hoge toestand aan de
uitgang van deze invertor te liggen.

Het probleem van de gewone invertor was echter dat deze een grote assymetrie vertoonde in
zijn negatieve en positieve transitietijd. Daardoor duren de staten van de VCO niet even lang
waardoor na kwantisatie en differentiatie een uitgangssignaal bekomen wordt dat sterk on-
derhevig is aan distorsie t.o.v. een VCO waarvan de staatduur evenlang is. Om dit fenomeen
weg te werken feedback voorzien tussen beide uitgangen. Deze extra inversie is noodzakelijk
doordat het geheel differentieel is.

Laat het geheel nu een bepaalde transitie ondergaan door een wijzigend ingangssignaal,
dan zal het differentiële uitgangssignaal sterk symmetrisch verlopen door het feit dat t.g.v.
een snellere overgang van uitgang 1, uitgang 2 al wordt bijgestuurd door invertor 3. Indien
uitgang 2 sneller de transitie zou ondergaan dan zou uitgang 1 reeds worden bijgewerkt door
invertor 3. Op deze manier wordt een sterk symmetrische differentiële invertor gerealiseerd
waarvan de uitgangsspanningen mekaar snijden op het centrum van de voedingsspanning.

Simulatieresultaten

De veranderlijken die onderzocht dienen te worden zijn verschillend t.o.v. in paragraaf 3.1.1.
Dit t.g.v. het totaal andere principe en principeschema dat gehandteerd wordt. Zo werden
telkens de NMOS- en de PMOS-transistor die tot een bepaalde standaard invertor behoren
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Figuur 3.6: Schema model 2

identiek gedimensioneerd zijn. De kanaalbreedte van de PMOS-transistor 2,5 maal zo groot
te zijn dan deze van zijn NMOS equivalent. Dit omdat de NMOS-transistor typisch 2,5
maal zo goed zal geleiden bij dezelfde dimensionering als de PMOS-transistor die identiek
gedimensioneerd is. Er dient opgemerkt te worden dat om symmetrieredenen de twee buiten-
ste/binnenste transistorparen identiek dienen gedimensioneerd te worden. Vandaar dat er nu
twee parameters onderzocht dienen te worden. Ten eerste de dimensie van de binnenste tran-
sistorenparen en ten tweede de dimensie van de buitenste transistorenparen. Het testschema
bestaat, net zoals in vorige paragraaf uit drie invertorelementen. Eerst wordt de invloed na-
gegaan van het binnenste transtorpaar, dit is samengevat in Tabel tab:tabel2. Merk op dat
de tabel is opgesteld i.f.v. de kanaalbreedte van de NMOS-transistor, de kanaalbreedte van
de PMOS-transistor is 2,5 maal groter.

NMOS(W )(binnenstepaar)[nm] vermogendissipatie[µW ] Oscillatiefrequentie[GHz]

240 547,35 2,047
260 555,81 2,175
280 563,74 2,291
300 571,17 2,395
320 578,38 2,49
340 585,26 2,58

Tabel 3.2: Simulatie van het binnenste transistorpaar [2]

Zoals de werking van deze invertor reeds deed vermoeden zal een stijging van de kanaal-
breedte van de binnenste transistorparen tot gevolg hebben dat de invertoren sneller zullen
schakelen t.g.v. de steilere transitie’s in niet-stabiele toestand. Deze stijgende schakelsnelheid
van af te leiden uit Tabel 3.2.

Figuur 3.7: Stijgende kanaalbreedte bij binnenste transistorparen zorgt voor steilere flanken

De andere parameter die onderzocht dient te worden is deze van de kanaalbreedte van
de buitenste transistorenparen. Dezelfde opmerking geldt als bij de vorige simulatie, nl. dat
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enkel de kanaalbreedte van de NMOS wordt opgegeven.

NMOS(W )(buitenstepaar)[nm] V ermogendissipatie[µW ] Oscillatiefrequentie[GHz]

240 547,35 2,047
260 581,87 1,916
280 616,28 1,793
300 649,45 1,677
320 682,63 1,565
340 715,27 1,462

Tabel 3.3: Simulatie van het buitenste transistorpaar [2]

Een verhoging van de kanaalbreedte van de buitenste transistorparen heeft tot gevolg
dat de parasitaire capaciteiten, die op- en ontladen dienen te worden en die de uiteindelijke
vertragingstijd bepalen, zullen vergroten. Ten gevolge hiervan zal de vertragingstijd per
element toenemen, wat ook te zien is in de rechterkolom van Tabel 3.3. Merk op dat de
invertor hier bestaat is uit standaard invertoren, in tegenstelling tot in ??. Deze opmerking is
belangrijk, gezien het feit dat zowel de geleidbaarheid van NMOS- als PMOS-transitoren de
op- en ontlaadtijd van de parasitaire capaciteit bepaald op de uitgangsknopen. Deze verlaging
van geleidbaarheid is evenwel niet voldoende om de toenemende capacitieve belasting even
snel te doen op- en ontladen als bij lagere kanaalbreedte’s. Dit wordt ook aangetoond in
formulevorm:

Gn =
W

L
.
Kp

n
.(Vgs − VT )

CGD = Cstrooi,GD + 1/2.Ckanaal = W.CGD0 + 1/2.W.L.Cox

CGS = Cstrooi,GS + 1/2.Ckanaal = W.CGS0 + 1/2.W.L.Cox

T.g.v. het feit dat de totale parasitaire capaciteit op de uitgangsknopen van de invertoren
nu groter zijn bij toenemende kanaalbreedte zal ook de vermogendissipatie toenemen.

Randopmerking: gezien het feit dat zowel de PMOS-transistoren, als de NMOS-transistoren
als schakelementen gëıntegreerd zijn zal de transitie veel symmetrischer verlopen dan in het
voorgaande geval.

3.1.3 Conclusie

Er kan overduidelijk opgemerkt worden dat de invertorelementen van 3.1.2 veel meer verbrui-
ken dan deze van 3.1.1. Het vooropgestelde doel was een submilliwatt analoog naar digitaal
convertor maken, die alle mogelijke technologiën verenigd om het verbruikte vermogen tot het
minimum te beperken. Vanuit dit opzicht werd gekozen om gebruik te maken van het minst
vermogenverslindend model, nl. dat van vorige paragraaf paragraaf. Zoals reeds werd bespro-
ken zal een minimaal gedimensioneerde versie van model 1 het minste vermogen verbruiken en
nog eens de hoogste oscillatiefrequentie hebben. De hoge oscillatiefrequentie, m.a.w. een lage
vertragingstijd per element, laat toe een hoge resolutie te bekomen van het te bemonsteren
ingangssignaal. In het verdere verloop van dit proefschrift wordt dan ook verdergewerkt met
het model 3.1.1 met minimale dimensie’s als ringelement.

Een bijkomend voordeel dat het vooropgestelde model besproken in paragraaf 3.1.1 heeft
is dat het minder siliciumoppervlak gebruikt t.o.v. het model van 3.1.2. Dit vloeit voort uit
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het gegeven dat het eerste model gebruik maakt van slechts vier, minimaal gedimensioneerde
transistoren. Het tweede model daarentegen gebruikt steeds acht transistoren. Wat dus op
zijn beurt met zich meebrengt dat het siliciumoppervlak van het tweede model t.o.v. het
eerste model minimaal verdubbeld. De prijs die betaald wordt door de keuze voor model 1
is dat de transitie van positieve en negatieve flank mekaar niet precies in het midden van de
voedingsspanning snijden, zoals dit bij het tweede model wel het geval is. Dit speelt evenwel
geen rol voor de performantie van de geschakelde ringoscillator. Het is zo dat een constante
vertragingstijd gecreëerd dient te worden, niet zozeer een positieve en negatieve transitie die
mekaar in het centrum van de voedingsspanning snijden. Daar de toestanden van de inverto-
ren gesampled worden op discrete tijdsstippen en deze samples een logische waarde, ’1’ of ’0’,
dienen te krijgen, worden de ogenblikkelijke uitgangsmonsters van de ringoscillator vergeleken
met een threshold-spanning. Dit gebeurt automatisch doordat de uitgang van een ringele-
ment verbonden wordt met een DFF. De vertragingstijd bij een gegeven threshold-spanning
zal constant blijven voor alle elementen. Althans theoretisch gezien, de vertragingstijd kan
natuurlijk nog variëren per element t.g.v. fabricageprocessen, slechte layout, etc.

3.1.4 Ringoscillator

64
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Figuur 3.8: Ringoscillator zoals gëımplementeerd op circuitniveau

De keuze van het invertorbouwblok werd reeds besproken in voorgaande paragraaf. In deze
paragraaf wordt onderzocht hoe deze elementen reageren in een ringoscillator. Belangrijke
specificatie’s in dit geval zijn de toegevoegde vertraging en toegevoegde vermogendissipatie per
element. Om dit te onderzoeken werd op basis van het invertorschema van een ringoscillator
met 15 elementen van model 1 gebouwd.

Dit element dissipeert een vermogen van 150,6 µW . Indien dit vergeleken wordt met de
vermogendissipatie bij een ringoscillator bestaande uit drie elementen, die gebruikt werd om
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de test door te voeren bij model 1, is vast te stellen dat er slechts een toename is van 0,4µW
voor 12 extra elementen. Wat dus bij benadering neerkomt op 33,33nW extra gedissipeerd
vermogen per element. Hieruit kan besloten worden dat de vermogendissipatie t.g.v. het
toevoegen van een extra vertragingselement verwaarloosbaar klein is. De vermogenverliezen
zijn voornamelijk te wijten aan de schakelverliezen van de invertoren.

De volgende parameter die onderzocht dient te worden is de toegevoegde vertraging per
element. Een ringoscillator van drie elementen, zoals bij model 1, oscilleert aan een frequentie
van 2,032GHz. Terwijl een ringoscillator met 15 elementen gaat oscilleren tegen een frequentie
van 401MHz. Dit stemt overeen met een vertraging van 164ps per element, in het geval van
een ring met drie elementen, en 166ps, indien met 15 elementen in de ring gebruikt. Beide
vertragingstijden zijn bij benadering dus identiek. Dit is logisch aangezien gebruik gemaakt
wordt van identieke elementen om de ringoscillator te implementeren.

Op basis van deze simulatie’s kan de maximale signaal-tot-kwantisatie-ruisverhouding,
SQNR bepaald worden voor verschillende scenario’s.

Als startpunt wordt een hypothetische sample-frequentie van 1MHz gekozen. Dit brengt
met zich mee, dat aangezien er geen gebruik gemaakt wordt van wrap-around-controle, de
totale vertragingstijd van de ringoscillator minstens even groot dient te zijn als de sample-
periode. Het is namelijk zo dat er geen gebruik gemaakt kan worden van een ringoscillator
die meerdere cycli doorloopt alvorens te bemonsteren. Dit vloeit voort uit het feit dat ervoor
geopteerd werd de ringoscillator uit te voeren als GRO. Bijgevolg zal indien de ringoscillator
inactief is het aantal transities dat hij ondergaat per sampleperiode gelijk zijn aan 0. Zoals
reeds aangehaald in formule (1.2). Bijgevolg dient fosc steeds kleiner te zijn dan de oscillatie-
frequentie, fs. Het nodige aantal elementen voor te voldoen aan bovenstaande vereiste wordt
uitgedrukt in volgende formule:

#vertragingselementen =
Totalevertraging

V ertragingperelement

#vertragingselementen =
1µs

164ps

#vertragingselementen = 5780elementen

Dit is praktisch onmogelijk realiseerbaar door de grote hoeveelheid siliciumoppervlakte
dat gebruikt zou worden. Van hieruit werd besloten omgekeerd tewerk te gaan en van een
vast aantal elementen te vertrekken, in dit geval 64 invertoren. Voor 64 vertragingselementen
bedraagt de totale vertragingstijd ongeveer 11,25ns. Dit legt een ondergrens op voor de
samplefrequentie, nl:

fs,min =
1

11, 25ns
= 89MHz

Voor de simpliciteit van de verdere berekeningen wordt een samplefrequentie van 100MHz
gebruikt. Er wordt nagegaan wat de invloed is van deze ringoscillator, bij deze samplefre-
quentie op de SQNR.

Stel Bs = 20MHz.

SQNR = 20.log10(2.64) + 30.log10

(
100MHz

40MHz

)
− 3, 41 = 50, 81dB

#effectievebits =
50, 81− 1, 8

6, 02
= 8bit
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Vermogenverbruik per bit: 18,75 µW per bit
Stel Bs = 2, 2MHz.

SQNR = 20.log10(2.64) + 30.log10

(
100MHz

4, 4MHz

)
− 3, 41 = 88, 6dB

#effectievebits =
88, 6− 1, 8

6, 02
= 14bit

Vermogenverbruik per bit: 10,7 µW per bit
Stel Bs = 200kHz.

SQNR = 20.log10(2.64) + 30.log10

(
100MHz

400kHz

)
− 3, 41 = 119, 84dB

#effectievebits =
119, 84− 1, 8

6, 02
= 19bit

Vermogenverbruik per bit: 7,9 µW per bit

3.1.5 Geschakelde Ringoscillator

Om van de ringoscillator een geschakelde ringoscillator te maken werden twee principes onder-
zocht. Het eerste principe maakt gebruik van twee schakelaars, één NMOS- en één PMOS-
transistor, per differentiële invertor. Deze twee schakelaars zullen zo worden aangestuurd
dat tijdens het logisch hoge niveau van de PWM de invertoren verbonden worden met de
voedingsspanning en ringoscillator zich instelt op zijn hoogste frequentie. Indien het logisch
niveau van de PWM laag wordt gebracht, zullen deze schakelaars de invertoren loskoppelen
van de voedingsspanning. Op deze manier blijft de staat van de ring behouden t.g.v. parasi-
taire capaciteiten van de invertortransistoren. Het tweede werkingsprincipe is identische met
het eerste maar hier zullen slechts twee transistoren gebruikt worden om de ringoscillator van
de voeding te koppelen.

Gedistribuëerde schakelaars

Er wordt gebruik gemaakt van een PMOS-transistor om de invertorschakeling te verbinden
naar de voedingsspanning indien dit gewenst is, logisch hoog niveau van de PWM. Hetzelfde
wordt verwezenlijkt aan de onderzijde van de schakeling met een NMOS-transistor om de
invertor op de gewenste tijd met de massa te verbinden.

De kanaalbreedte’s van de schakeltransistoren zijn identiek aan deze van de daarmee ver-
bonden invertortransistoren, vermeningvuldigt met een nog te bepalen constante. Het bepalen
van de constante wordt verklaard aan de hand van de stroombronbenadering. veronderstel
dat de bovenste helft van het circuit, de PMOS-transistoren, worden voorgesteld als stroom-
bronnen. Indien deze allemaal dezelfde kanaalbreedte hebben kunnen ze allemaal dezelfde
stroom voeren. De schakeltransistor is verbonden met twee invertortransistoren, wat met
zich meebrengt dat de schakeltransistor twee maal zoveel stroom zou moeten kunnen geleiden
als de twee invertortransistoren. Indien deze transistoren identieke kanaalbreedte’s hebben
is het onmogelijk dat de twee invertortransistoren hun vereiste stroom krijgen. Deze inver-
tortransistoren zullen zich dan afhankelijk van hun gate-spanning instellen in triodegebied en
zich gedragen als weerstand. De oplaadtijd van de paracitaire uitgangscapaciteiten wordt dus
door dit mechanisme beperkt.
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Indien er echter van uitgegaan wordt dat de schakeltransistor minimum twee maal zo groot
is als de twee invertortransistoren, dan zal de schakeltransistor wel de benodigde stroom kun-
nen leveren. De beperkende factor in dit geheel is de geleidbaarheid van de schakeltransistor,

Welke van de twee effecten het meest ideaal is in deze toepassing wordt hierna onderzocht.
Voor dit alles in beeld te brengen werden vier simulaties doorgevoerd voor verschillende
schalingsfactoren van de schakeltransistoren. er wordt gebruik gemaakt van een ringoscillator
met 65 elementen en de stuurpulsen van de geschakelde ringoscillator zijn periodiek met een
periode van 60ns. De resultaten worden kort samengevat in onderstaande tabel:

schalingsfactor V ermogendissipatie[µW ] Totalevertragingstijd[ns]

1 40,367 25,93
2 56,63 17,8
3 65,52 15,59
4 113,7 14,5

Tabel 3.4: Simulatie de gedistribuëerde schakelaars

Er valt op te merken dat t.g.v. het feit dat, bij een schalingsfactor van 1, de invertorscha-
keling onvoldoende stroom krijgt door de schakeltransistoren, deze de totale vertragingstijd
zullen aantasten. Echter is het vermogenverbruik bij deze implementatievorm zeer klein, nl.
40,367 µW . Let op, dit is het gemiddelde vermogenverbruik, het vermogenverbruik bij vol-
last is dubbel zo hoog. Vollast wordt hier gedefiniëerd als de situatie waarin de schakelaars
gesloten blijven.

Bij hogere schalingsfactoren valt op te merken dat de invertortransistoren wel voldoende
gevoed kunnen worden. Dit is ook logisch want vanaf een schalingsfactor van twee is de
kanaalbreedte van de schakeltransistor even groot als de som van de kanaalbreedte’s van de
aan hem gekoppelde transistoren. Het enige wat vanaf dit moment nog een rol speelt is
de geleidbaarheid van de schakeltransistor. Deze zal verhogen en verlagen i.f.v. W/L of,
aangezien L constant verondersteld wordt, i.f.v. W. De geleidbaarheid van een transistor als
schakelaar is gegeven door volgende formule:

Gn =
W

L
.
Kp

n
.(Vgs − VT )

Het is dan ook evident dat de oplaadcyclus ingekort wordt doordat de geleidbaarheid stijgt
bij toenemende kanaalbreedte. Dit valt ook op te merken in 3.4.

Dezelfde denkoefening als onder 3.1.4 wordt herhaald. Het effectieve aantal bits en
het vermogen per geproduceerde bit worden berekend voor verschillende situatie’s. Stel
Bs = 2, 2MHz en de schalingsfactor is 1. Dan is een minimale samplefrequentie van 40MHz
noodzakelijk.

SQNR = 20.log10(2.64) + 30.log10

(
40MHz

4, 4MHz

)
− 3, 41 = 76, 66dB

#effectievebits =
76, 66− 1, 8

6, 02
= 12bit

Vermogenverbruik per bit: 3,33 µW per bit.
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Stel Bs = 200kHz en de schalingsfactor is 1. Dan is een minimale samplefrequentie van
40MHz noodzakelijk.

SQNR = 20.log10(2.64) + 30.log10

(
40MHz

400kHz

)
− 3, 41 = 107, 9dB

#effectievebits =
107, 9− 1, 8

6, 02
= 17bit

Vermogenverbruik per bit: 2 µW per bit
Stel Bs = 2, 2MHz en de schalingsfactor is 4. Dan is een minimale samplefrequentie van

70MHz noodzakelijk.

SQNR = 20.log10(2.64) + 30.log10

(
70MHz

4, 4MHz

)
− 3, 41 = 83, 95dB

#effectievebits =
76, 66− 1, 8

6, 02
= 13bit

Vermogenverbruik per bit: 8,75 µW per bit
Stel Bs = 200kHz en de schalingsfactor is 4. Dan is een minimale samplefrequentie van

70MHz noodzakelijk.

SQNR = 20.log10(2.64) + 30.log10

(
70MHz

400kHz

)
− 3, 41 = 115, 19dB

#effectievebits =
76, 66− 1, 8

6, 02
= 18bit

Vermogenverbruik per bit: 6 µW per bit

Gemeenschappelijke schakelaars

Het concept rond de gemeenschappelijke schakelaars is na simulatie fout gebleken. De fout
zit hem in het feit dat indien alle voedingslijnen voor de invertoren gemeenschappelijk blij-
ven, tijdens de afschakelcyclus alle staten verloren gaan. In wat volgt zal er een éénvoudige
verklaring gegeven worden voor dit fenomeen.

Tijdens het geleiden van de schakeltransistoren zal de oscillator oscilleren. Dit zal steeds
aan zijn maximale frequentie zijn, aangezien binnen dit concept de oscillator enkel aan- en
afgeschakeld kan worden. Indien deze invertoren van de voeding ontkoppeld worden, maar
de voedingslijnen van de invertoren blijven met mekaar doorverbonden, dat zal de eindstaat
niet behouden blijven. Dit wordt als volgt verklaard.

Vooreerst wordt opgemerkt dat er altijd één invertor in transitie is, anders zou de ocillator
stabiel zijn en bijgevolg geen oscillator. Deze invertor heeft aan de ingangen van de NMOS-
transistoren bepaalde logische niveau’s liggen die het aan de uitgang als gëınverteerd wil zien
naar buiten komen. Deze inversie werd evenwel niet volledig voltooid door het afschakelen
van de schakeltransistoren.

Ten tweede valt in te zien dat in een stabiele invertor steeds één PMOS-transistor zal
geleiden en de andere niet, eenzelfde situatie geldt voor de NMOS-transistoren. De staat van
de ringoscillator tijdens het afschakelen van de schakeltransistoren blijft behouden door de
lading op de totaalcapaciteit die gezien wordt aan de uitgang van de invertoren.
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Echter door het geleiden van de transistoren in de stabiele invertoren worden de gewenste
parasitaire ladingen verbonden met de voedingslijnen van de invertoren. Waardoor de invertor
in transitie zijn voeding zullen halen uit de parasitaire capaciteiten. Met als gevolg dat alle
staten verloren zullen gaan t.g.v. het feit dat alle parasitaire lading verdwenen is. Door het
verliezen van alle staten of een deel van de staten, t.g.v. dit fenomeen, is deze architectuur
niet bruikbaar.

3.2 Implementatie asynchrone PWM

3.2.1 Differentiële Schmitt-trigger

VDD

M1

M4 M5

M2
Vin,+

Vout,+

Vin,-

Vout,-

M6M3

Figuur 3.9: Ringoscillator zoals gëımplementeerd op circuitniveau

In paragraaf 3.1 werd reeds de werking besproken van de differentiële invertoren. Nu
valt op te merken dat het differentiële element dat besproken wordt in [1] standaard een
hysteresisvenster bezit. Dit hysteresisvenster is afkomstig van de positieve terugvoeding t.g.v.
de manier waarop de PMOS-transistoren geschakeld zijn in dit circuit.

Zoals aangegeven zal, indien het element in transitie gaat, de transistoren verschillende
toestanden doorlopen, namelijk vier tussentoestanden. De eerste toestand is de rusttoestand,
P1 en N1 sperren, terwijl transistoren P2 en N2 geleiden. Indien de ingangsspanning nu zal
stijgen, respectievelijk dalen, aan de gate van N2, respectievelijk N1, zal transistor N2 in
geleiding komen, terwijl N1 zal sperren. P1 en P2 blijven in de vorige toestand, nl. gesperd
en geleidend.

Doordat P2 en N2 beiden geleiden zal de daarmee verbonden uitgang naar een niveau
gaan tussen VDD en massa. Daardoor zal P1, welke zijn gate verbonden is aan die uitgang,
geleidelijk aan in geleiding gestuurd worden. Waardoor de uitgang die verbonden is met P1

geleidelijk aan zal streven naar VDD. Doordat deze uitgang eveneens verbonden is met de
gate van P2, zal de tweede uitgangsspanning verder dalen door het spergedrag van P2 en het
geleiden van N2. Dit werkt op zijn beurt het meer geleiden van P1 in de hand, welke op zijn
beurt in de hand werkt dat P2 verder zal sperren.

Na dit dynamisch verschijnsel wordt terug een stabiele toestand bekomen waarin, P1 en
N2 geleiden en P2 en N1 sperren. Bijgevolg zal dit element een relatief groot hysteresisvenster
hebben t.g.v. het schakelgedrag van de transistoren.

Indien nu parallel met PMOS-transistoren P1 en P2 twee weerstanden worden aangebracht,
dan kan het hysteresisvenster significant verkleind worden. Stel dat deze weerstanden groter
zijn dan de aanweerstand van de PMOS-transistoren. Indien het element nu in transitie
gebracht wordt, nl. P1 en N1 sperren en P2 en N2 geleiden, dan zal de losgekoppelde uitgang
via de parallelle weerstand van P1 verbonden worden met VDD. Dit werkt dus in de hand dat
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deze knoop zal voorgeladen worden, waardoor P2 al deels uit geleiding komt terwijl P1 nog
niet moet geleiden om zijn uitgangsknoop naar VDD te doen bewegen. Bijgevolg verkleind
deze werking het hysteresisvenster.

Indien echter gebruik gemaakt wordt van een parallelle weerstand dan zal het gewoon
een kwestie van tijd zijn tegen dat de uitgangsknoop op VDD komt te staan, daar VDD
streefwaarde is waarnaar de uitgang op dat moment zich zal begeven. Daar deze Schmitt-
trigger niet tijdsgestuurd maar spanningsgestuurd dient te werken maakt met gebruik van
negatief teruggekoppelde transistoren in parallel met P1 en P2. Stel nu dat het element terug in
transitie gaat, dan zal bij het sperren van P1 enN1, de PMOS-transistor parallel met P1 blijven
geleiden. Deze zal zich typisch als een spanningsgestuurde weerstand gedragen. Bijgevolg
wordt de uitgangsknoop opgeladen zoals reeds hiervoor besproken, maar dit fenomeen zal
zich niet voordoen tot de uitgangsknoop VDD bereikt heeft. Want de parallel geschakelde
PMOS-transistor is namelijk zelf verbonden met deze uitgangsknoop, waardoor dat indien
de uitgangsknoop een bepaalde spanning heeft bereikt de transistor minder tot niet meer
zal geleiden. De verdere werking is zoals reeds hiervoor beschreven. De verdere stijging van
deze uitgangsknoop wordt bewerkstelligd doordat de gate van P1 verbonden is met de andere
uitgangsknoop. Deze uitgangsknoop zal nu sneller naar massa gaan doordat de parallelle
transistor met P1 de gate van P2 sneller laag heeft gemaakt en bijgevolg de uitgangsspanning
sneller naar massa heeft doen gaan waardoor P1 sneller geleid.

Bijgevolg zal het vergroten van de negatieve feedback-transistor parallel met P1 en P2

het hysteresisvenster sterk kunnen verminderen. Er dient wel te worden opgemerkt dat de
parallelle transistoren steeds een kleinere W/L dienen te hebben dan de eigenlijke PMOS-
transistoren. Dit moet aangezien P1 en P2 voor positieve feedback zorgen, de parallelle
transistoren zorgen voor negatieve feedback. Indien alle PMOS-transistoren identiek gedi-
mensioneerd zijn dan zal er evenveel positieve als negatieve feedback gegeven worden, met
als gevolg dat het element een evenwichtstoestand in de hand zal werken. Hetzelfde gebeurd
indien de W/L-verhouding van de negatieve feedback-transistoren groter is dan de eigenlijk
schakelende PMOS-transistoren.

3.2.2 Volledige asynchrone Σ∆-modulator

Zoals uit de systeemsimulaties uit hoofdstuk 2 gebleken is, dient het hysteresisvenster zo
klein mogelijk te worden gedimensioneerd om een voldoende hoge SFDR te verkrijgen en zo
de distorsie t.g.v. de derde orde distorsie term te minimaliseren. De schaling van de Schmitt-
trigger transistoren werd zo klein mogelijk gekozen. Dit werd gedaan daar hun werking een
vermogenverslindende werking in de hand werkt. Dit komt doordat er positieve en negatieve
feedback aanwezig is in dit element die mekaar zullen tegenwerken en zo een hysteresisvenster
creëren. Bij een PWM is het echter zo dat de Schmitt-trigger nooit in een rusttoestand komt.
De ingangsspanning zal namelijk steeds van VDD/2 − Vth naar VDD/2 + Vth en visa versa
variëren. Bijgevolg zullen de feedbackmechanismen constant actief blijven. Hoe groter de
feedbacktransistoren gedimensioneerd worden hoe groter de stroom erdoorheen en bijgevolg
ook hoe groter het vermogenverbruik.

De dimensionering van de Schmitt-trigger werd intüıtief gedaan. Het is gekend uit de
werking dat de positieve feedback steeds groter moet zijn dan de negatieve feedback aange-
zien anders de uitgangen van de Schmitt-trigger anders naar een constante spanning zullen
variëren en daar niet meer van afwijken t.g.v. het teveel aan feedback. Er werd van vol-
gende veronderstelling uitgegaan om te finetunen: stel de NMOS-transistoren minimaal in,
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W=240nm en L=180nm, wegens vermogensbeperkende redenen. Stel de negatieve feedback-
transistoren ook in met hun kleinst mogelijke afmetingen, W=240nm en L=180nm, dit wordt
in de hand gewerkt door het feit dat de negatieve feedback niet groter mag zijn dan de po-
sitieve feedback. Tenslotte wordt voor de positieve feedbacktransistor een dimensionering
gekozen van W=360nm en L=180nm, dit resulteert in een hysteresisvenster van 40mV, wat
neerkomt op een Vth-waarde van VDD/90 wat dus een zeer goede SFDR in de hand werkt.

Door hun minimale schaling zal dit element niet rechtstreeks het lusfilter kunnen voe-
den, daar de last van het met het tijdsconstante overeenstemmende RC-filter niet klein is,
wegens de kleine Vth-waarde wat een grote tijdsconstante met zich meebrengt. Teneinde dit
systeem werkende te krijgen dringt zich een buffer op. Dit buffer dient zeer symmetrisch
te zijn. Nu doet het toeval zich voor dat er reeds zo’n buffer voor handen is, nl. model 2.
Indien dit minimaal gedimensioneerd is, dus met NMOS-transistoren met een L=180nm en
een W=240nm en PMOS-transistoren met een L=180nm en een W=2,5.240nm wegens sym-
metrieredenen, levert deze differentiële invertor al genoeg kracht om het RC-filter correct aan
te sturen. De reden om te zeggen dat het buffer het filter correct aanstuurt wordt afgeleid
uit het uitgangsspectrum welke de gewenste SFDR heeft.

Het is eveneens op te merken uit figuur 3.10 dat er nog een uitleesbuffer aanwezig is, welke
de uitgangsspanningen Vout,+ en Vout,− creëerd. De nood om dit buffer te gebruiken komt
voort uit het feit dat de ringoscillator typisch niet zeer klein is en bijgevolg is er een groot
buffer nodig dat de schakelaars van de ringelementen aan- en afschakeld. Indien dit groot
buffer nu rechtstreeks wordt geplaatst op de plaats van het huidige uitleesbuffer, dan zal deze
zijn ingangscapaciteit typisch niet meer te verwaarlozen zijn t.o.v. de tijdsconstante τ van
het lusfilter, wat dus problemen met betrekking tot distorsie in de hand werkt. Vandaar werd
geopteerd om gebruik te maken van een uitgangsbuffer met relatief kleine ingangscapaciteit.
Dit uitgangsbuffer dient terug symmetrisch te zijn aangezien de schakelaars van de ringele-
menten op hetzelfde moment dienen geschakeld te worden en bijgevolg wordt terug geopteerd
voor model 2 van het reeds in voorgaande paragrafen gedefinieerde ringelement, weliswaar te-
rug met minimale dimensies om de parasitaire capaciteiten op de ingangsknopen te beperken
evenals het vermogenverbruik daar dit toch maar een uitleesbuffer is.

Ten slotte dient enkel nog het RC-lusfilter te worden gedimensioneerd. Een theoretische
benadering a.d.h.v. de reeds gekende formules voor τ i.f.v. Vth liggen voor de hand. Nu
is het zo dat het buffer dat het lusfilter voedt een bepaalde vertraging met zich meebrengt.
Deze vertraging dient echter niet desastreus te zijn voor de werking van de asynchrone PWM,
daar deze eveneens een hysteresiswerking tot gevolg heeft. Maar doordat ook deze vertraging
het totaalsysteem bëınvloed zal het systeem ’met de hand’ dienen bijgeregeld te worden door
bij een common-mode ingangsspanning van VDD/2 de asynchrone PWM af te regelen op zijn
gewenste vrijloopfrequentie. Dit resulteert in dit geval in weerstandswaardes van R = 75kΩ
en capaciteitswaardes van C = 1pF . Dit resulteerd in een vrijloopfrequentie van 110MHz.

3.2.3 Buffer schakelelementen

Daar het uitleesbuffer, zoals in vorige paragraaf reeds besproken, typisch klein is gedimensi-
oneerd zal een extra buffer noodzakelijk zijn die de schakelelementen aan- en afschakeld. Dit
buffer dient weer zo symmetrisch mogelijk te zijn, vandaar dat terug geopteerd wordt voor
de differentiële invertor van model 2. Nu zal echter niet uitgegaan worden van een minimale
dimensionering. De schaling van de invertortransistoren gebeurd nu a.d.h.v. finetuning door
het verschil in SNR te bekijken van de volledige ADC met ideale buffers, gëımplementeerd in
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Figuur 3.10: asynchrone Σ∆-modulator op circuitniveau

verilog-a, met de SNR van de volledige ADC die gebruik maakt van de reële buffers met een
bepaalde schaling. Indien de minimaal gedimensioneerde buffers met een factor 5 geschaald
worden, wordt geen significante degradatie vastgesteld t.g.v. het toevoegen van dit buffer.

De aandachtige lezer zal inderdaad vaststellen dat het buffer niet zeer groot gedimen-
sioneerd is, dit is het gevolg van de minimaal gedimensioneerde schakeltransistoren in de
geschakelde ringoscillator. De schaling van dit buffer met een bepaalde factor t.o.v. zijn
minimale afmetingen biedt de mogelijkheid om dit buffer op te splitsen in meerdere kleine
buffers om zo dichter bij de schakelelementen te komen indien overgegaan zal worden tot het
layouten van het systeem.

3.3 Implementatie digitale naverwerking

In deze paragraaf wordt even kort ingegaan op het digitale gedeelte van de VCO-kwantisator.
Zoals reeds in hoofdstuk 1 aangehaald is er nood aan een modulo-differentiator. Deze twee
bouwblokken werden links afgebeeld in figuur 3.11. Eerst wordt de huidige representatie
van de fase afgetrokken van het fasesample bij de vorige bemonstering. Daarna wordt op dit
signaal een modulo-operatie uitgevoerd om de inherente modulo-operatie van de ringoscillator
teniet te doen.

Het valt op te merken dat de fasedecoder, in tegenstelling tot sommige andere ontwerpen
zich niet aan de uitgang van het systeem bevind. Door deze implementatie is het mogelijk
één register uit te voeren als een 6-bit register, daar hier anders een 64-bit register nodig is,
wat de totale vermogendissipatie van het systeem zeker ten goede komt want de decoder is
toch noodzakelijk daar 64 bits bijna onmogelijk uit te lezen zijn, moest het circuit op een chip
gëımplementeerd worden.

Voor de verzekerde werking van het systeem wordt een 64-bit register toegevoegd voor de
decoder, zo wordt een volledig gesynchroniseerde werking bekomen.

Het valt op te merken dat nog verschillende implementaties van deze naverwerking moge-
lijk zijn. Daar in dit proefschrift enkel de aandacht gevestigd wordt op de VCO-gebaseerde
kwantisator en zijn voorcodering, wordt de naverwerking nog niet volledig behandeld.
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Figuur 3.11: Blokschema digitale naverwerking

3.4 Resultaten totaalsysteem

Teneinde de werking van de gëımplementeerde VCO-gebaseerde oscillator te verifiëren wordt
de bekomen signaal-tot-ruisverhouding opgemeten. De sampleperiode bedraagt 7ns, zo wordt
bij een OSR van 32 een basisband bekomen van 2,2 MHz. In figuur 3.12 wordt het uitgangs-
spectrum van de reële VCO-gebaseerde ADC weergegeven in blauwe kleur. Er zijn echter
nog twee andere spectra geplot om dit uitgangsspectrum met te vergelijken. Enerzijds is
de groene curve te zien, dit heeft de ideale VCO-kwantisator weer zonder kwantisatieruis
en werd gëımplementeerd in verilog-a. Anderzijds is de rode curve te zien, dit is de ideale
VCO-gebaseerde ADC, echter is er nu kwantisatieruis toegevoegd die overeenkomt met 64
kwantisatieniveau’s zoals ook in de reële VCO-kwantisator het geval is.

Het valt op te merken dat de blauwe curve een bepaalde ruisvloer blijkt te ondervinden,
daar de twee andere spectrale curves blijven dalen.
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Figuur 3.12: Uitgangsspectrum VCO-gebaseerde ADC

Nu is het zo dat een plot van het spectrum niet alles zegt daarom wordt even dieper
ingegaan op de SNR van de drie gëımplementeerde VCO’s. In figuur 3.13 wordt de reële
situatie aangegeven met de blauwe curve, de rode curve representeert de ideale kwantisator
met kwantisatieruis en de zwarte curve de ideale kwantisator zonder kwantisatieruis.

Het valt op dat door kwantisatieruis de rode curve onder de zwarte ligt maar het verschil
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blijft evenwel constant. Merk dat de rode en zwarte curve 30dB per decade stijgen, dit vloeit
voort uit de SQNR-formule. De blauwe curve ondergaat in het begin dezefde stijging maar
gaat t.g.v. de gëıntroducerde witte ruisvloer steeds minder toename van SNR hebben t.g.v.
decimatie. Waar deze witte ruis vandaan komt en wat er aan gedaan kan worden zal besproken
worden in het hieropvolgende hoofdstuk.
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Figuur 3.13: SNR i.f.v. OSR
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Alternatief GRO

In vorig hoofdstuk werd in de conclusie vastgesteld dat de ontworpen ADC een ruisvloer
ondervond die de signaal-tot-ruisverhouding in sterke mate degradeert. Het ontwerp van
vorige geschakelde ringoscillator was gebaseerd op [12, ?]. In dit hoofdstuk wordt onderzocht
wat precies de oorzaak is van de gëıntroduceerde witte ruisbron in het totaalsysteem. Na
het opsporen van de ruisbron wordt een methode vooropgesteld waardoor de ontwerper in
staat gesteld wordt de gëıntroduceerde fout t.g.v. deze ruisbron te kwantiseren alvorens over
te gaan tot een daadwerkelijk ontwerp van de ringoscillator. Verder wordt een equivalent
systeemmodel vooropgesteld om simulaties te kunnen doen met dit type ADC, maar met de
witte ruisbron in rekening gebracht.

De resultaten vergeleken van enerzijds het simulatie-experiment met een te hoge witte
ruisvloer, de gëıntroduceerde analytisce SNR-formule en tenslotte de systeemsimulatie van
deze ADC ter verificatie van het vooropgestelde model. Tot slot wordt een alternatief circuit
voorgesteld dat de witte ruisvloer inherent significant onderdrukt. Dit circuit wordt bespro-
ken, de SNR wordt bij voorbaat theoretisch bepaald en geverifieerd met een circuitsimulatie
ter bevestiging van de werking van het systeem en de analytische benadering.

4.1 Analyse fasefout t.g.v. aan- en afschakelen VCO

4.1.1 Geschakelde condensatorbenadering

In paragraaf 3.1 werden de simulatie-experimenten behandeld. Er kon echter opgemerkt
worden dat vanaf een bepaalde frequentie een, ongewenste, witte ruisvloer aanwezig was.
In deze paragraaf wordt de oorzaak van deze witte ruisvloer onderzocht en een analytische
vergelijking bekomen die de ontwerper in staat stelt, vertrekkende van circuiteigenschappen,
de werkelijke signaal-tot-ruisverhouding en het effectieve aantal bits te begroten.

Om de oorzaak van deze ruisbron te onderzoeken worden naast de gebruikelijke invertor-
transistoren en schakelaars ook hun parasitaire capaciteiten in rekening gebracht. A.d.h.v.
een geschakelde condensatorbenadering wordt de invloed op de toestand van de invertor van
het herverdelen van parasitaire ladingen ontleed. Het is namelijk de doelstelling van een
GRO-circuit dat de toestand bij afschakelen van de ringoscillator behouden blijft. Door het
herverdelen van de parasitaire ladingen zal de toestand bij afschakelen niet volledig hetzelfde
blijven.

Er worden drie enkelzijdig geschakelde invertorcircuits behandeld, maar alvorens overge-
gaan kan worden tot het bespreken van de schema’s worden een aantal randcondities gedefini-

49
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eerd om het ontleden van het circuit en het opstellen van de SNR-formule te vergemakkelijken.
De eerste conditie houdt in dat er twee toestanden worden ingevoerd, namelijk een toestand
waarin de PMOS van de invertor zal geleiden en een toestand waarin de NMOS zal geleiden.
Er wordt dus van uitgegaan dat de PMOS en de NMOS niet terzelfdertijd zullen geleiden.
Verder zal de PMOS in geleiding komen om de uitgang van de schakeling, Vout, van het
massa-niveau naar de voedingsspanning, Vdd, te tillen. Daar waar de NMOS het tegenover-
gestelde zal doen en de uitgang van de schakeling van Vdd naar massa trekken. Verder zal
gedurende de periode dat de schakelaars zich in open toestand bevinden, de geleidbaarheid
van de PMOS en NMOS gëıdealiseerd worden. D.w.z. dat, afhankelijk van de toestand in
dewelke de invertor zich bevindt, één van deze transistoren een weerstand zal hebben van nul,
respectievelijk oneindig.

Voorts dient nog opgemerkt te worden dat de schakelaars als ideaal worden verondersteld
en dus een weerstand hebben in open, respectievelijk gesloten toestand, van nul, respectievelijk
oneindig. De schakelaars worden ideaal verondersteld qua geleiding, maar hun parasitaire
capaciteiten worden evenwel in rekening gebracht.

De laatste randconditie houdt in dat het oplaadgedrag van de lastcapaciteit, niet in reke-
ning gebracht wordt. Dit omdat enkel de fout op de uitgangsspanning t.g.v. ladingsherverde-
ling van belang is voor deze analyse en dus wordt de uitgangsspanning op het beginmoment
als gegeven wordt aanzien.

Nu de randvoorwaarden gedefinieerd zijn, wordt overgegaan tot de analyse van het ring-
element. Dit gebeurd in drie stappen, die gaandeweg gedefinieerd zullen worden.

Geschakelde invertor 1

Onderstaande figuur geeft het eerste schema terug dat besproken zal worden, is gebaseerd
op [12] en werd reeds differentieel gëımplementeerd in vorig hoofdstuk. Dit bestaat uit twee
schakelaars, enerzijds naar de voedingsspanning en anderzijds naar de massa.

VDD

N1

P1

Vin Vout

C3

S3

CL

C1
S1

Figuur 4.1: De enkelzijdige geschakelde invertor versie 1

In de eerste stap wordt verondersteld dat de schakelaars gesloten zijn en de PMOS in
geleiding is. T.g.v. de eerder gedefinieerde randvoorwaarden is C1 rechtstreeks verbonden
met de voedingsspanning. Verder is CL geconnecteerd aan de uitgangsspanning, Vout. De



Hoofdstuk 4. Alternatief GRO 51

lading op C3 is nul, aangezien deze aan beide zijden aan de massa hangt. Deze lading heeft
echter geen invloed op de werking van het systeem aangezien de invertor-NMOS gesperd
wordt verondersteld. Dit brengt volgende ladingen met zich mee:

q1[n, φ1] = C1.Vdd[n, φ1]

qL[n, φ1] = CL.Vout[n, φ1]

De tweede stap is het moment dat de schakelaars geopend worden. Dit heeft tot gevolg
dat CL en C1 met mekaar verbonden zullen worden via de invertor-PMOS. Gezien de PMOS
in deze toestand als ideale schakelaar wordt aanzien, m.a.w. perfect geleidend, zal de lading
op condensatoren CL en C1 zich herverdelen. De spanning op de gemeenschappelijke knoop
wordt Vx genoemd. Volgende ladingsverhoudingen worden opgetekend:

q1[n, φ2] = C1.Vx[n, φ2]

qL[n, φ2] = CL.Vx[n, φ2]

Door behoud van lading zal de som der ladingen van alle capaciteiten die verbonden zijn
op een gegeven moment steeds dezelfde zijn als de ladingen van de afzonderlijke capaciteiten
op het moment net daarvoor. Waaruit volgt:

Σq[n, φ1] = Σq[n, φ2]

q1[n, φ1] + qL[n, φ1] = q1[n, φ2] + qL[n, φ2]

C1.Vdd[n, φ1] + CL.Vout[n, φ1] = (C1 + CL).Vx[n, φ2]

Vx[n, φ2] =
C1.Vdd[n, φ1] + CL.Vout[n, φ1]

(C1 + CL)

De laatste stap waarna de fout op de uitgangsspanning t.g.v. de ladingsherverdeling kan
berekend worden is deze waarin de schakelaars terug sluiten. Dezelfde fenomenen doen zich
voor als in stap 1. Dit heeft volgende formule tot gevolg op de uitgangsknoop:

qL[n+ 1, φ1] = CL.Vout[n+ 1, φ1] = CL.Vx[n, φ2]

Vout[n+ 1, φ1] =
C1.Vdd + CL.Vout[n, φ1]

(C1 + CL)

Nu dient enkel nog de gëıntroduceerde fout, εr,1, te worden bepaald. Dit gebeurd als
volgt:

Vout[n+ 1, φ1] = Vout[n, φ1].(1 + εr,1)

Vout[n, φ1].(1 + εr,1) =
C1.Vdd[n, φ1] + CL.Vout[n, φ1]

(C1 + CL)

Vout[n, φ1].εr,1 =
C1.Vdd + (CL − CL − C1).Vout[n, φ1]

(C1 + CL)

εr,1 =
C1

C1 + CL
.

(
Vout[n, φ1]

Vdd
− 1

)
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Geschakelde invertor 2

In figuur 4.2 is het schema weergegeven van de tweede mogelijkheid om een geschakelde
invertor te realiseren. Daartoe wordt een schakelaar toegevoegd tussen de lastcapaciteit en
invertortransistoren. Zo zal de lastcapaciteit niet meer opladen gedurende het afschakelen
van de invertor.

VDD

N1

P1

Vin Vout
CL

S2

C2

Figuur 4.2: De enkelzijdige geschakelde invertor versie 2

Deze schakeling werd aan dezelfde analyse onderworpen als de eerste situatieschets en
volgende relatieve fout werd bekomen:

εr,2 =
C2

CL + C2
.

(
Vout[n, φ1]

Vdd
− 1

)

Geschakelde invertor 3

Bovenstaande configuraties hebben niet geleid tot de gewenste verbeteringen qua signaal-tot-
ruisverhouding. Daartoe werden beide configuraties gecombineerd. Dat leidt dus tot een
PMOS-schakelaar naar de voedingsspanning, een NMOS-schakelaar naar de massa en tot slot
een CMOS-schakelaar naar de lastcapaciteit. Dit alles wordt weergegeven in volgend schema.

VDD

N1

P1

Vin

C3

S3

C1
S1

Vout
CL

S2

C2

Figuur 4.3: De enkelzijdige geschakelde invertor versie 3

Na dezelfde drie procedurestappen te hebben overlopen als in de vorige twee schetsen
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wordt volgende relatieve foutformule bekomen:

εr,3 =
1

C2 + CL
.

(
Vdd

Vout[n, φ1]
− 1

)
.
C1.C2

C1 + C2

Besluit

Het valt op te merken dat hoe groter de capaciteit op de uitgangsknoop is, CL, hoe minder
fase-fout er zal gëıntroduceerd worden per schakelperiode van de PWM. Het valt echter op te
merken dat geschakelde invertor 3 inherent de laagste fase-fout met zich zal meebrengen door
zijn kleinere invloeden op de uitgangsspanning t.g.v. ladingsherverdelingen. Dit circuit zal
bijgevolg gebruikt worden voor de uiteindelijke implementatie van de geschakelde ringinvertor.

Merk op dat voor het schakelen naar de massa een equivalent kan opgesteld worden dat
even groot is als de reeds berekende relatieve fout, indien de parasitaire capaciteiten langs de
onderzijde van de schakeling even groot zijn gedimensioneerd als langs de bovenzijde, door
identieke schaling van de schakelaars en invertortransistoren.

4.1.2 Benadering als witte ruisbron

Modellering van fasefout als toevalsgrootheid

Uit voorgaande paragraaf kunnen twee algemene formules worden opgesteld, afhankelijk van
de toestand van de invertor, die de absolute fout aangeven op de uitgangsspanning i.f.v. deze
uitgangsspanning. Indien uitgegaan wordt van de PMOS-transistor die in geleiding is dan
wordt volgende fout verkregen:

εabs,P = αP (VDD − Vout[n, φ1])

En voor het geval dat de NMOS in geleiding komt:

εabs,N = αNVout[n, φ1]

Waarin αP , respectievelijk αN , de positieve, respectievelijke negatieve, maximale fouten
voorstellen. Stel dat beide factoren even groot zijn, m.a.w. αP = αN . Verder wordt er van
uitgegaan dat bij voorbaat niet geweten is welke fout zich zal voordoen en dat alle fouten
even waarschijnlijk zijn. De ruisbron gedraagt zich als een toevalsgrootheid met een uniforme
continue verdeelfunctie, zoals afgebeeld in 4.6

px(x)

xαP-αN

Figuur 4.4: Uniforme kansverdeling van de gëıntroduceerde ruis van één ringelement t.o.v. Tc

Verder is geweten dat de gëıntroduceerde fout zich éénmaal voor doet per PWM-periode,
To. De gedefinieerde fout zal nu genormaliseerd worden, zodat deze kan gebruikt worden op
het ritme van de samplefrequentie. Het nut van het berekenen van een equivalente ruisbron op
het ritme van de bemonsterfrequentie is dat er op deze manier een equivalent systeemmodel
kan vooropgesteld worden, waaruit op ondubbelzinnige wijze de SNR kan bepaald worden.
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Bijgevolg geldt:

∫ +∞

−∞
px(x)dx = 1

Indien de frequentie waarmee de fout voorkomt voor simpliciteit gelijk gesteld wordt aan
de vrijloopfrequentie van de PWM, welke een redelijke veronderstelling is. Eigenlijk zou
de vrijloopfrequentie moeten vervangen worden door het gemiddelde van de ogenblikkelijke
PWM-frequentie gedurende één PMW-periode, daar dit de formules overbelast, wordt hier
een eenvoudige bovengrens vooropgesteld en gebruik gemaakt van de vrijloopfrequentie van de
PWM. Bijgevolg kan de equivalente gëıntroduceerde fout per sampleperiode berekend worden.
De verhouding tussen fs en fc werd reeds gedefinieerd als de COSR en is een constante:

COSR =
fc
fs

= P (X | Y )

.

X wordt gedefinieerd als zijnde de mogelijkheid dat de fasefout optreedt, nl. het ritme
van de PWM, terwijl Y het voorkomen van de samplig aangeeft, nl. de samplefrequentie.

Samengevat kan gesteld worden dat de kansverdeling gekend is van de gëıntroduceerde
fout op het tijdstip van het aan- en afschakelen van de VCO. Het aantal maal dat de fout
zich voordoet t.o.v. de sampleperiode wordt gedefinieerd door de COSR. M.a.w. dient enkel
nog de foutdistributie per sampleperiode berekend te worden. Dit wordt dan:

px(Y ) = P (X | Y ).px(X)

px(Y ) = COSR.px(X)

In onderstaande figuur is een afbeelding weergegeven van de corresponderende kansverde-
ling opgegeven.

px(y)

xαP-αN

Figuur 4.5: Uniforme kansverdeling van de gen̈troduceerde ruis van één ringelement t.o.v. Ts,
niet genormaliseerd

Indien nu gëıntegreerd wordt over het volledige geval van de distributie dan wordt bekomen
dat:

∫ +∞

−∞
px(y)dx = COSR

Dit is ook logisch aangezien de gëıntroduceerde fout nu COSR maal zal voorkomen per
sampleperiode. Voor de eenvoud van de implementatie dient deze distributie nu genormali-
seerd te worden zodat het voorkomen van de fout volledig wit is, bijgevolg dient hogerstaande
integraal van de resulterende distributie gelijk te worden aan 1. Dit dient als volgt te gebeu-
ren. Het is geweten dat de variantie van de gëıntroduceerde fout de ruis in het totaalsysteem
teweeg brengt. Bijgevolg zal indien de variantie constant wordt gehouden en de distributie
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zo wordt gedimensioneerd dat deze uniform blijft maar de oppervlakte-integraal gelijk wordt
aan 1, deze bron als een witte stationaire uniforme ruisbron zal kunnen gemodelleerd worden.

Daartoe wordt nu eerste de variantie berekend van de reeds bekomen distributie uit figuur
4.5.

σ2
φ =

∫ α
2

−α
2

px(y).f2(y)dy

Waarin f(y) een lineair toenemende fout is, bijgevolg:

σ2
φ =

∫ α
2

−α
2

COSR

α
y2dy

σ2
φ =

COSR

α

y3

3
|
α
2

−α
2

σ2
φ =

COSR

α
(
α3

3 · 8 +
α3

3 · 8)

σ2
φ =

COSRα2

12

Definieer nu aan de hand van figuur 4.6 de genormaliseerde kansverdeling, dewelke dus de
gewenste witte ruisbron zal creëren, en bereken hiervan de variantie.

px(y)

xαP,rel-αN,rel

Figuur 4.6: Uniforme kansverdeling van de gëıntroduceerde ruis van één ringelement t.o.v.
Ts, genormaliseerd

σ2
φ,norm =

∫ α,norm
2

−α,norm
2

1

α, norm
y2dy

σ2
φ,norm =

1

α, norm

y3

3
|
α,norm

2

−α,norm
2

σ2
φ,norm =

1

α, norm
(
α, norm3

3 · 8 +
α, norm3

3 · 8 )

σ2
φ,norm =

α, norm2

12

Het is geweten dat beide varianties identiek dienen te zijn indien beide ruisbronnen equi-
valent zijn. Door beide varianties gelijk te stellen aan mekaar kan men de normalisatiefactor
bekomen:

σ2
φ = σ2

φ,norm

COSRα2

12
=
α, norm2

12
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COSRα2 = α, norm2

α, norm = α
√
COSR

Het is dus overduidelijk dat de nieuwe gëıntroduceerde ruisbron zijn maximale waarde
dient genormaliseerd te worden met factor

√
COSR.

Genormaliseerde fout t.o.v. VCO-kwantisator

Nu is de fout berekend om de uitgangsspanning van de invertor. Om deze om te zetten
naar de fout op de fase op het samplemoment dient dit nog een normalisatiebewerking te
ondergaan. Stel nu dat de maximale positieve en negatieve waarde abosluut even groot zijn.
En dat zowel de positieve als de negatieve flank van de invertor even lang duren. Dan is de
fasefout die zich voordoet op een gegeven sampletijdsstip even groot als de relatieve fout op de
uitgangsspanning op dat tijdsstip, alleen gedeeld door het maximaal aantal elementen die het
ringelement per sampleperiode kan doorlopen. Deze normalisatie is vanzelfsprekend omdat
de fout zich slechts voordoet in éen element, namelijk het element dat op het moment van het
afschakelen van het ringelement nog actief is. Er werd reeds aangegeven hoe groot de relatieve
en absolute fout was op de uitgangsspanning van de invertoren t.g.v. het aan en afschakelen
van de ringoscillator. Volgende formule voor de absolute fout wordt gëıntroduceerd om een
algemeen geldende theoretische signaal-tot-ruisbenadering te bekomen.

αrel =
1

N
.αabs.

√
COSR

Waarbij N reeds gedefinieerd werd als het aantal toestanden dat de ringoscillator maximaal
kan verlopen gedurende één sampleperiode. αabs daarentegen stelt de absolute fout voor. Deze
fout is afhankelijk van het gebruikte circuit zoals reeds besproken werd.

Opstellen SNR-formule

Om nu tot een formule te komen die de ontwerper bij voorbaad een notie kan geven van de
uiteindelijke signaal-tot-ruisverhouding, gebaseerd op circuiteigenschappen, wordt volgende
formule gëıntroduceerd:

SNR =
M2

2

1

σ2
Q,BB + σ2

φ,BB

Waarbij σ2
Q,BB de variantie van de kwantisatieruis voorsteld en σ2

φ de variantie van de witte
ruis t.g.v. het aan- en afschakelen van het circuit op het ritme van de PWM. Zoals veelvuldig
in literatuur is beschreven is volgende formule geldig voor een eerste orde Σ∆-modulator:

σ2
Q,BB =

π2

9.OSR3.N2

.
Er wordt gebruik gemaakt van dezelfde methodiek om σ2

φ,BB te bepalen.

σ2
φ,BB =

∫ f0

0

σ2
φ

fS/2
df

σ2
φ,BB =

2σ2
φ

fS
f |f00
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σ2
φ,BB =

2.α2
rel

12.fS
f0

σ2
φ,BB =

1

OSR
.
α2
rel

12

σ2
φ,BB is gekend bijgevolg kan de SNR-formule als volgt vervolledigd worden:

SNR =
M2

2

1

σ2
Q,BB + σ2

φ,BB

SNR =
M2

2

1

π2

9.OSR3.N2 + 1
OSR

α2
rel
12

SNR =
M2

2

1

π2

9.OSR3.N2 + 1
OSR

( 1
N
αabsCOSR)2

12

Na uitwerking wordt dit:

SNR =
M2

2

9.OSR3.N2.12

12π2 + 9.OSR2.α2
abs.COSR

Indien de eerste orde bijdrage nu even verwaarloosd wordt dan wordt volgende signaal-
tot-ruisverhouding bekomen, deze is bij benadering geldig voor zeer lage frequenties t.o.v. de
samplefrequentie. Doordat eerste orde geknede ruis zeer klein is binnen deze frequentieband,
zal de witte ruis dominant zijn.

SNR =
OSR.N2.6.M2

α2
rel

Om deze formule wat intüıtiever te maken wordt ze uitgedrukt in dB-schaal.

SNRdB = 20log10(N) + 10log10(OSR)− 20log(αabs)− 10log10(COSR)

Bij hogerstaande redenering werd fc constant verondersteld. Het is zo dat fc enkel con-
stant is indien aan de ingang een constante spanning wordt aangeboden. Indien een wisselend
signaal wordt aangeboden aan de ingang van de asychrone PWM, zal de ogenblikkelijke fre-
quentie een waarde aannemen die zich dicht tegen de centerfrequentie bevind, maar niet
gelijk is aan deze frequentie. Volgende formule geeft de ogenblikkelijke frequentie aan van de
gebruikte PWM.

fc =
V 2
dd − V 2

i

4.τ.Vth.Vdd

Als Vi = 0 gesteld wordt kan de centerfrequentie hieruit berekend worden. Deze zal de
benaming fc,norm met zich meekrijgen:

fc,norm =
Vdd

4.τ.Vth

Nu kan fc uitgedrukt worden i.f.v. deze centerfrequentie:

fc = fc,norm.
V 2
dd − V 2

i

V 2
dd
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fc = fc,norm.(1−
V 2
i

V 2
dd

)

De term modulatiediepte wordt ingevoerd, in dit geval is deze gelijk aan M = Vi/Vdd,
bijgevolg wordt de ogenblikkelijke frequentie:

fc = fc,norm.(1−M2)

Door deze formule nu in te voeren in de reeds bekomen SNR-formule kan de exacte signaal-
tot-ruisverhouding berekend worden:

SNRdB = 20log10(N) + 10log10(OSR)− 20log10(αabs)− 10log10(COSR)− 10log10(1−M2)

SNRdB = 20log10(N) + 10log10(OSR)− 20log10(αabs)− 10log10(COSR)− 10log10(1− V 2
i

V 2
dd

)

Equivalent systeemmodel

Teneinde dit theoretisch gedeelte af te ronden wordt nog een equivalent systeemmodel op-
gesteld voor de gedefinieerde ruisbron. Zoals aangegeven wordt één maal per sampleperiode
een equivalente ruisbijdrage opgeteld bij de fase. Deze gëıntroduceerde fasefout zal in het
systeem aanwezig blijven. Bijgevolg wordt volgende formule verkregen voor het gevormde
uitgangssignaal:

y[n] = ω[n] + e∆Σ[n] + qφ,tot[n]− qφ,tot[n− 1]

Waarin de totale fasefout t.g.v. de witte ruisbron op dit moment gelijk aan aan de som
van de reeds gëıntroduceerde fasefouten t.g.v. deze bron vermeerderd met de huidige foutpuls.
Bijgevolg kan hogerstaande formule vereenvoudigd worden tot:

y[n] = ω[n] + e∆Σ[n] + qφ[n]

Bovenstaande formule wordt bekomen in een systeemmodel door de ruisbron in te voegen
voor de integrator van het totaalsysteem. Zo zal zoals in hogerstaande formules aangegeven,
alle gëıntroduceerde fouten aanwezig blijven. Echter door de differentiatie van de bemonsterde
staten worden de geaccumuleerde fouten weggewerkt aan de uitgang en wordt enkel de dhuidig
gëıntroduceerde foutpuls zichtbaar. Het systeem kan bijgevolg gemodelleerd worden als in
figuur 4.7.

Kv 1
s 1-z-1 y[n]φr[n] φq[n]

+
x(t) v in(t)

H(s)
ε(t) 

+

q [n] 

+

q [n] ε  r

z[n] 

Figuur 4.7: Resulterend systeemmodel met toegevoegde equivalente stationaire uniforme witte
ruisbron

Het toegevoegde foutsignaal kan nu ingevoegd worden in het model op discrete wijze, door
gebruikmaking van de Kronecker-deltafunctie, welke de genormaliseerde ruispuls vermenig-
vuldigd met de deltafunctie op het bemonsteringsmoment.
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Of er kan gebruik gemaakt worden van de Dirac-deltafunctie indien het signaal in het
tijdsdomein onderzocht dient te worden.

Integratie in het tijdsdomein of sommatie in het z-domein leveren twee identieke uit-
gangssignalen op. Hogerstaande formule werd opgesteld a.d.h.v. de Kronecker-deltafunctie.
Inderdaad want zo kan volgende blijvende fasefout gedefinieerd worden:

qφ,tot[n] =
n∑

k=0

qφ[k]

Bijgevolg kan de uitgang gedefinieerd worden als zijnde:

y[n] = ω[n] + e∆Σ[n] +

n∑

k=0

qφ[k]−
n−1∑

k=0

qφ[k]

y[n] = ω[n] + e∆Σ[n] + qφ[n]

In wat hierop volgt gebeurt hetzelfde maar a.d.h.v. de Dirac-deltafunctie:

Het is reeds geweten dat:

y[n] = φ, kwan[n]− φ, kwan[n− 1]

Dit resulteert zoals reeds werd aangegeven in de vorige paragrafen door:

y[n] = ω[n] + e∆Σ[n] +

∫ n.Ts

0
f(t)dt−

∫ (n−1).Ts

0
f(t)dt

Indien hogerstaande integralen opgesplitst worden:

y[n] = ω[n] + e∆Σ[n] +

∫ n

(n−1).T s
.Tsf(t)dt+

∫ (n−1).Ts

0
f(t)dt−

∫ (

0
n− 1).Tsf(t)dt

y[n] = ω[n] + e∆Σ[n] +

∫ n

(n−1).T s
.Tsf(t)dt

Bijgevolg dient enkel de foutfunctie f(t) gedetermineerd te worden binnen één sample-
periode. Daartoe werd reeds gedefinieerd dat de gëıntroduceerde equivalente fout zich één
maal voordoet per sampleperiode. Stel bij conventie dat de fout gëıntroduceerd op moment
(n− 1).Ts binnen sampleperiode n.Ts valt, dan wordt de onbekende hogerstaande integraal:

∫ n.Ts−ε

(n−1).Ts−ε
f(t)dt

en f(t) wordt gedefinieerd als:

f(t) = δ(t− n.Ts).Y (ω)

met n = 0, 1, 2, 3,... en anders is f(t) = 0. Waarin Y (ω) de toevalsgrootheid is die de witte
stationaire uniform verdeelde ruisbron voorsteld.

Bijgevolg wordt gevonden dat:



Hoofdstuk 4. Alternatief GRO 60

∫ n.Ts−ε

(n−1).Ts−ε
δ(t− (n− 1).Ts)Y (ω)dt

Het is geweten dat de oppervlakte onder een Dirac-deltafunctie gelijk is aan 1, bijgevolg
wordt voor de gëıntroduceerde witte equivalente fout volgende term gevonden:

ew[n] = Y (ω)

Het resulterende signaal aan de uitgang kan bijgevolg gedefinieerd worden als zijnde:

y[n] = ω[n] + e∆Σ[n] + ew[n]

4.1.3 Benadering kwaliteitsfactor α

Zoals reeds werd aangehaald in vorige paragraaf is de totale SNR afhankelijk van de witte
ruisbron. De witte ruisbron wordt gekwantiseerd door de kwaliteitsfactor α van het gescha-
kelde ringelement. Neem nu als voorbeeld het derde geschakelde invertoralternatief, dan kan
indien αP identiek is aan αN , de algemene kwaliteitsfactor alpha van het volledige systeem
benaderd worden door de capaciteitsverhouding die wordt aangegeven bij de relatieve fout,
nl:

α =
1

C2 + CL
.
C1.C2

C1 + C2

Anderzijds wordt ook een methode a.d.h.v. simulatie-experimenten die de werkelijke fout
zal kwantiseren. Bij deze methode zal gekeken worden naar hoe groot de fout is in het
tijdsdomein door het aan- en afschakelen van het systeem. Ten slotte wordt deze fout in
het tijdsdomein omgezet naar een fout in het fasedomein, waarna de kwaliteitsfactor exact
benadert kan worden.

4.2 Implementatie differentiële invertor met minimale foutin-
troductie

Zoals aangehaald in paragraaf 4.1 zijn verschillende topologiën mogelijk om een ringelement
af en aan te schakelen. De éne configuratie zal minder schakelaars implementeren, en het
daarmee gepaard gaande aan- en afschakelvermogen beperken, maar desastreuze signaal-tot-
ruisverhoudingen met zich meebrengen. Het is echter de bedoeling van een analoog-naar-
digitaalconvertor dat deze een ingangssignaal voldoende significant kan representeren. Daar-
toe werd een topologie bedacht die de toegevoegde fasefout per schakelperiode van de PWM
sterk reduceert, waardoor hogere signaal-tot-ruisverhoudingen haalbaar zijn geworden. Verder
kan aan de hand van de SNR-formule vastgesteld worden dat er bepaalde trade-offs gemaakt
konden worden die de SNR significant bëınvloeden. In deze paragraaf wordt a.d.h.v. deze
formule en de topologie die de minste witte ruis met zich meebrengt, een circuit ontworpen.

Er werd reeds aangehaald in paragraaf 3.1 dat het model uit referentie [1], het minste
vermogen dissipeert. Het doel van deze thesis was een ADC ontwerpen met een minimaal
vermogenverbruik dus werd geopteerd voor deze invertor als ringelement. In figuur 4.8 is
de schakelconfiguratie te zien zoals deze gëıntroduceerd werd in paragraaf 4.1, maar i.p.v.
toegepast op een enkelzijdige invertor op het bovenvernoemt differentieel invertorelement.
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Figuur 4.8: Circuit van het uiteindelijk gëımplementeerde schema

Gezien dit schema als niet triviaal te beschouwen is wordt nog kort even de werking
samengevat. Vooreerst valt op te merken dat indien alle schakelaars vervangen worden door
kortsluitingen, het schema in figuur 4.8 identiek is aan dat van figuur 3.3. Rest nu enkel nog
te verklaren waarom zes schakelaars werden toegevoegd. Zoals te zien is in figuur 4.3 worden
de stroomvoerende transistoren, deze voeren weliswaar enkel stroom in transitietoestand,
losgekoppeld van de voedingsspanning. Hetzelfde fenomeen treedt op in het gëımplementeerde
schema. Het invertorelement wordt volledig losgekoppeld van de voedingsspanning door S1

en S3, en van de massa door S2 en S4.

Verder valt te zien dat de lastcapaciteit dient onderbroken te worden, zoals voorgesteld in
figuur 4.3. Ook aan deze voorwaarde werd voldaan door schakelaars S5 en S6 in te voegen.
Dient nu enkel nog wat dieper ingegaan te worden op wat de lastcapaciteit nu juist is. Het
is triviaal dat de gate van de PMOS-transistoren voor een bepaalde parasitaire lastcapaciteit
zorgt. Deze bevinden zich langs de éne kant van de schakelaar, terwijl langs de andere kant
van de schakelaar de schakeling hangt die deze capaciteit zal moeten opladen, respectievelijk
ontladen. Wat niet rechtstreeks op het schema te zien valt is is dat er ook een parasitaire
capaciteit aanwezig is t.g.v. de NMOS-transistoren. Deze hangen namelijk aan klemmen
Vout,1 en Vout,2. Want zoals de implementatie van een ringoscillator met zich meebrengt
zal de uitgang van het éne element aan de ingang van het daaropvolgende element hangen.
Gezien de ingang van het reeds besproken ringelement bestaat uit een NMOS-transistor, zal de
gate-capaciteit van deze transistor ook deel uitmaken van de uiteindelijke lastcapaciteit. Tot
slot dient nog opgemerkt te worden dat de uitgang van deze schakeling aan een zogenaamd
uitleesbuffer hangt. Dit uitleesbuffer is identiek aan dat van de differentiële invertor van
model 1. Bijgevolg zal de lastcapaciteit bestaan uit twee NMOS gate-capaciteiten en één
PMOS gate-capaciteit.

De locaties van de schakelaars zijn reeds besproken. Nu wordt even dieper ingegaan op
de dimensionering van de schakelaars en welk type schakelaar er gebruikt zal worden. Ver-
der wordt ook aangegeven hoe deze schakelaars dienen aangestuurd te worden. Schakelaars
S1 en S3, respectievelijk S2 en S4, worden gevormd door een enkele PMOS-, respectievelijk
NMOS-, transistor. De reden waarom gebruik gemaakt wordt van dit type transistoren is dat
PMOS-transistoren zullen geleiden voor een spanning aan hun source-klem die steeds hoger is
dan hun drainklem. Het omgekeerde geval, namelijk dat de source een groter spanning heeft
dan de drain kan zich in dit geval niet voordoen, aangezien alle stroom moet vloeien van de
positieve voedingsspanning naar de massa. Bijgevolg zal tussen de positieve voedingsspan-
ning en een daaronderliggend circuit steeds een PMOS-schakelaar gebruikt worden i.p.v. een
CMOS-schakelaar, aangezien de NMOS-transistor in de CMOS-schakelaar hier toch in cutt-off
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gestuurd zou worden en bijgevolg geen meerwaarde zou leveren voor het aan- en afschakelen
van de schakeling. Integendeel, indien gebruik gemaakt zou worden van een CMOS-schakelaar
zou het buffer dat de schakelaars moet aansturen grotere lastcapaciteit zien t.g.v. de extra
gatecapaciteiten van de NMOS-transistoren die toch nutteloos zijn. Verder zou de parasitaire
capaciteit toenemen met als gevolg dat de witte ruisvloer zou stijgen.

Hetzelfde fenomeen doet zich voor bij schakelaars S2 en S4, met dat verschil dat deze
gëımplementeerd zullen worden als zijnde NMOS-transistoren omdat hun source-klem steeds
verbonden wordt met het laagste potentiaal.

Rest enkel nog de schakelaars S5 en S6. Deze worden gëımplementeerd als CMOS-
schakelaars. Dit is logisch aangezien via deze schakelaar de lastcapaciteit zowel op- als ont-
laden zal worden. En dus bij voorbaat niet geweten is of de spanning aan de linkerzijde,
respectievelijk rechterzijde, een hoger potentiaal zal hebben dan de andere zijde. Bijgevolgd
is zowel een NMOS- als een PMOS-transistor noodzakelijk om in de werking van de ringos-
cillator te voorzien.

S1, S2, S3 en S4 worden minimaal gedimensioneerd. Zoals reeds aangegeven van in het
begin van dit proefwerk wordt geopteerd om het design zo te optimaliseren dat deze zo
minimaal mogelijk vermogen dissipeerd. In paragraaf 3.1 werden reeds simulaties uitgevoerd
onder welke omstandigheden de ringelementen het minste vermogen dissipeerden. Daar werd
vastgesteld dat er met minimaal gedimensioneerde schakeltransistoren het minste vermogen
gedissipeerd werd. Verder valt op te merken dat er twee schakelaars aanwezig zijn naar
voedingsspanning, respectievelijk de massa. Dit is noodzakelijk, aangezien er anders een
extra fout gëıntroduceerd wordt t.g.v. het gemeenschappelijk zijn van deze schakelaars, wat
uiteraard de witte ruisvloer weer doet stijgen. Tot dit besluit kan de lezer op een triviale
manier komen door op het differentiële circuit een geschakelde condensatorbenadering toe te
passen.

Merk verder op dat door de schakelaars minimaal te dimensioneren, deze zijn parasitaire
capaciteit ook minimaal zijn. Bijgevolg werkt dit mechanisme terug een lagere witte ruisvloer
in de hand.

Voor S5 en S6 werd geopteerd om deze als minimale CMOS-schakelaars te dimensioneren.
D.w.z. dat de NMOS minimaal gedimensioneerd is in deze schakeling en de PMOS 2,5 maal
groter. Dit om de geleiding van de schakelaar voor het volledige uitgangsspanningsbereik
quasi-constant te houden. Op circuitniveau werden testen uitgevoerd met een minimaal ge-
dimensioneerde PMOS, wat leidde tot degradatie van de SNR. Merk verder op dat door de
CMOS-schakelaar minimaal te dimensioneren, de toegevoegde parasitaire capaciteit minimaal
is en bijgevolg, net als bij de NMOS- en PMOS-schakelaars een lage witte ruisvloer in de hand
gewerkt wordt.

4.3 Resultaten alternatief circuit

Teneinde een voldoende hoge SQNR te verkrijgen van het systeem, werd geopteerd om het
aantal kwantisatieniveaus dat gëıntroduceerd werd in hoofdstuk 3, nl. 62 kwantisatieniveau’s
te behouden. Daartoe dienen terug 32 differentiële geschakelde ringelementen te worden
opgenomen in een ring. De totale oscillatieperiode bedraagt nu ca. 16ns. De sampleperiode
wordt steeds zo gedimensioneerd dat er een kleine marge is t.o.v. de oscillatiefrequentie
teneinde cycle-slips te voorkomen. Daarom wordt de sampleperiode in dit geval gekozen op
15,5ns. Bijgevolg zal de basisband 1MHz zijn bij een OSR van 32.
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het lusfilter van de asynchrone PWM wordt weer door simulatie-experimenten met de
hand bijgetuned zodat de COSR terug 7/9 bedraagt. Om dit te verwezenlijken worden de
weerstandswaarden R = 175kΩ en de capaciteitswaarden worden gelijksteld aan 1pF . Het
uitgangsspectrum van de verwezenlijkte PWM is te zien in figuur 4.9. Deze implementatie
heeft een SFDR van meer dan 80dB, wat dus met zich meebrengt dat de derde orde distorsie
term t.g.v. het RC-filter de totale performantie niet zal bëınvloeden. Dit zal ook blijken uit
de uitgangsspectra van de VCO-ADC.
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Figuur 4.9: Spectrum uiteindelijke PWM-implementatie

Teneinde de performantie van de nieuw voorgestelde ringoscillator te demonstreren wordt
terug de SNR afgebeeld i.f.v. OSR, daar het verschil met de standaardimplementatie hier
onmiddelijk duidelijk wordt, dit wordt gevisualiseerd in figuur 4.10. In deze figuur werden
de drie curves geplot zoals ook gedaan werd voor de standaardimplementatie. Het valt op
te merken dat deze allemaal op mekaar vallen, maar zoals reeds voorspelt zal t.g.v. de witte
ruis, de reële situatie terug lichtelijk beginnen afwijken van de ideale situatie. Er kan evenwel
opgemerkt worden dat de OSR vanaf wanneer dit duidelijk wordt nu significant hoger ligt
dan bij de standaardimplementatie. Dit valt ook op de merken indien de sprecta van de
verschillende implementaties geplot worden, dit werd gedaan in figuur 4.11. De blauwe curve
heeft hierin het reële geval weer, de rode curve de ideale kwantisator maar met kwantisatieruis
en de groene curve tenslotte geeft de ideale kwantisator terug zonder kwantisatieruis. Het valt
op te merken dat de reële implementatie veel langer zijn eerste-orde ruiskneding behoudt met
de geavanceerde ringoscillator t.o.v. de standaardimplementatie zoals besproken in hoofdstuk
3.

Voor de volledigheid werd de ingangsfrequentie van de VCO gesweept om de continüıteit
van het systeem aan te tonen.

Tenslotte wordt het ingangsspanningsbreik in figuur 4.13 weergegeven.
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Figuur 4.10: SNR i.f.v. OSR
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Figuur 4.11: Sprecta geavanceerde geschakelde ringoscillator
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Figuur 4.12: sweep ingangsspanning
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Figuur 4.13: Dynamic range
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Hoofdstuk 5

Conclusie

Vooreerst werd ondervonden a.d.h.v. systeemsimulaties dat een asynchrone Σ∆-modulator
kan ontworpen worden met een derde orde distorsie term dat voldoende laag ligt in verhouding
met de aliasingdistorsie die veroorzaakt wordt door de wisselwerking tussen de PWM- en
bemonsteringsfrequentie. Bijgevolg wordt geopteerd voor een passief lusfilter bestaande uit
een RC-keten. Het gëımplementeerde circuit realiseert een SFDR van 82dB.

Verder werd door systeemsimulaties ondervonden dat een COSR van 7/9 de hoogste
signaal-tot-ruisverhouding tot gevolg te hebben, de VCO-gebaseerde ADC werd dus ook op
deze wijze gëımplementeerd dat aan deze vereiste voldaan is. M.a.w. eerst wordt gekeken
hoe groot de maximale SNR is, in dit geval bij een COSR van 7/9. Vervolgens wordt een
ringoscillator ontworpen met zoveel toestanden dat de kwantisatieruis onder deze SNR ligt,
zodanig dat de SQNR de totale signaal-tot-ruisverhouding niet significant degradeert. Op
basis van de oscillatiefrequentie van deze ringoscillator kan nu de samplefrequentie worden af-
gesteld zodanig dat zich cycle-slips voordoen. Eénmaal de samplefrequentie geweten is kan de
vrijloopfrequentie van de asynchrone Σ∆-modulator bepaald worden en bijgevolg kunnen de
tijdsconstante van het lusfilter en het hysteresisvenster gedimensioneerd worden. Het hystere-
sisvenster kon in deze schakeling beperkt worden tot 40mV. Bijgevolg kon een tijdsconstante
van 17,5n gebruikt worden wat een lage orde derde orde distorsieterm met zich meebrengt.

Er werd echter vastgesteld dat indien een gewoon GRO-element gebruikt werd er zich een
witte ruisvloer manifesteerde die de performantie van de ADC beperkte tot een SNR van circa
50dB. De oorzaak van dit probleem werd onderzocht en gevonden door toepassing van een
geschakelde condensator benadering. Een circuitalternatief werd uitgewerkt dat deze witte
ruisvloer significant diende te onderdrukken. Dit circuit element werd ingevoegd in de VCO-
kwantisator en er werd een ADC bekomen met volgende specificaties a.d.h.v. circuitsimulaties.
Een SFDR werd bekomen van 68dB, DR van 70dB en een SNR van 62dB binnen een basisband
van 1MHz bij een OSR van 32 en dit tegen een vermogenverbruik van slechts 312µW .

Er kan dus besloten worden dat door toepassing van het nieuwe GRO-element de witte
ruisvloer significant onderdrukt kan worden en dat de VCO-gebaseerde kwantisator een vol-
waardig alternatief kan betekenen voor de klassieke eerste-orde Σ∆-modulator.
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Hoofdstuk 6

Toekomstig werk

De auteur van in dit werk een VCO-gebaseerde analoog-naar-digitaalomzetter ontworpen
met als belangrijkste specificatie een laag vermogen. Het is evident dat door schaling van
bepaalde factoren andere specificaties zoals grotere bandbreedtes gehaald kunnen worden, dit
was een hypothetis voorbeeld van een keukenrecept hoe een VCO-gebaseerde ADC ontworpen
dient te worden met een asynchrone Σ∆-modulator als spannings-naar-tijdsomzetter en een
GRO die dit tijdssignaal zal omzetten in een uitgangssignaal dat een representatie is van het
ingangssignaal.

Een toekomstig werk ter vervollediging van dit ontwerp is vooreerst het automatisch gene-
reren van de digitale naverwerking van de ADC. Tenslotte is de auteur van dit proefschrift zelf
begonnen aan het layouten van zowel de asynchrone Σ∆-modulator als de GRO, de resultaten
zullen gepresenteerd worden op de openbare verdediging.
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