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Abstrakt 
V předkládané disertační práci se autor zabývá využitím nových způsobů 

charakterizace hradlových kapacit použitelných pro realizaci sigma-delta modulátorů, 
jež jsou nedílnou součástí sigma-delta analogově digitálních převodníků. Navržená 
nová metoda charakterizace se vyznačuje vysokým rozlišením a nenáročností na 
vybavení měřicího pracoviště. Umožňuje rovněž charakterizaci v rozsahu kapacit 
používaných v sigma-delta modulátorech. Práce obsahuje jak popis vlastní metody, tak 
rozbor přesnosti měření a rovněž výsledky experimentů. 
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Abstract 
This thesis deals with the utilization of new principles of characterization of gate 

capacitances for sigma-delta modulators. Sigma-delta modulators are the integral part of 
sigma-delta analog-to-digital converters. The proposed new method is characterized by 
high resolution and modest requirements for laboratory equipment. It allows 
characterizing capacitances whose values are within the range which is used in sigma-
delta modulators. The thesis contains description of the new method, the analysis of 
measurement accuracy and experimental results. 
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Seznam zkratek 
ASIC zákaznické integrované obvody (Application Specific Integrated Circuit) 

ASSP hromadně vyráběné a prodávané obvody pro určité speciální použití 
(Application Specific Standard Product) 

B  substrát (Bulk), v kapsových technologiích tvořen jámou (Well) 

CMOS technologie založená na unipolárních komplementárních tranzistorech 
(Complementar Metal Oxide Semiconductor) 

D  kolektor (Drain) 

FET tranzistor řízený elektrickým polem (Field Effect Transistor) 

G  hradlo (Gate) 

MIMC lineární integrovaný kondenzátor s kovovými elektrodami 

(Metal Insulator Metal Capacitor) 

MOS struktura/tranzistor kov-oxid-polovodič (Metal Oxide Semiconductor) 

MOSC MOS kondenzátor (MOS Capacitor) 

N-EPI epitaxní vrstva typu N 

NMOS MOS tranzistor s kanálem typu N 

NNV  Nedostatečné Nabití/Vybití (viz chyba měření v kapitole 3.2) 

N-WELL jáma typu N 

OEM  výrobci koncových zařízení (Original Equipment Manufacturer) 

PMOS MOS tranzistor s kanálem typu P 

P-SUB substrát typu P 

P-WELL jáma typu P 

S  emitor (Source) 

 



 

 

Seznam symbolů 
γ substrátový činitel GAMMA [V1/2] 

ε0 permitivita vakua (8,854×10-12 F/m) 

εOX relativní permitivita izolace hradla (SiO2) [-] 

λ koeficient modulace LAMBDA [V-1] 

μn,p pohyblivost nosičů n, p UO [m2/Vs] 

COX kapacita hradla na jednotku plochy [F/m2] 

KP technologický činitel KP [A/V2] 

LD laterální difůze LD [m] 

tDT mrtvá doba (dead time) 

tOX tloušťka izolace hradla (oxidu) TOX [m] 

UTO prahové napětí VTO (UBS = 0) [V] 
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1 Úvod 

Přestože v dnešním světě převládá v elektronických systémech digitální 
zpracování signálů, reálný svět je analogový. Převod analogových signálů z tohoto 
reálného světa zajišťují analogově-číslicové převodníky. V integrovaných obvodech 
jsou velice často používány sigma-delta převodníky, jejichž nezbytnou součástí jsou 
právě sigma-delta modulátory. Tyto pak tvoří rozhraní mezi analogovým signálem a 
jeho digitální reprezentací. Pomocí následných digitálních obvodů lze sice dosáhnout 
dalšího zlepšení parametrů, např. výpočetní kompenzací nedokonalosti vstupní části, 
rozhodující však je právě přesnost této vstupní analogové části. Použitím nových 
principů při návrhu těchto bloků může mít kladný vliv na celkově lepší parametry 
celého převodníku, při uplatnění dalších výhod jako je např. velikost plochy čipu, 
použitelné minimální napájecí napětí nebo další parametry související s výrobními 
náklady. Jedním z principů použitelných v sigma-delta modulátorech je použití 
nelineární kapacity hradla MOS tranzistoru za pomoci různých technik linearizace. Pro 
jejich ověření existují některé měřicí metody, vyznačují se však určitými nedostatky. 
Tato práce se zabývá vývojem nové metody měření nelineárních kondenzátorů. 

1.1 Sigma-delta modulátor 

Základní zapojení sigma-delta analogově-číslicového převodníku je ukázáno na 
obr.1. Sigma-delta modulátor v tomto převodníku se skládá ze vstupního rozdílového 
zesilovače, integrátoru, komparátoru neboli jednobitového analogově-číslicového 
převodníku, klopného obvodu pro uchování výstupního stavu během dvou po sobě 
následujících hodinových impulzech a jednobitového číslicově-analogového převodníku 
ve zpětné vazbě. Výstupní signál modulátoru pak prochází číslicovým filtrem a 
decimátorem na jehož výstupu je číslicový signál reprezentující velikost vstupního 
napětí. 

 

 
Obr. 1.  Základní obvodové zapojení sigma-delta analogově-číslicového převodníku. 
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Na vstupní rozdílový zesilovač, a hlavně na vstupní zesilovač s anti-aliasingovým 
filtrem, který bývá předřazen na vstupu, jsou kladeny velké požadavky z hlediska 
přesnosti a parazitních vlastností. Tomuto bloku musí být při návrhu věnována velká 
péče. V integrátoru není přesná hodnota integrační konstanty příliš podstatná, naopak 
velmi důležitá je linearita použitého kondenzátoru a tím i linearita celého integrátoru. 
Dalším důležitým blokem je jednobitový číslicově-analogový převodník, jehož velice 
přesnou a stabilní součástí je zdroj referenčního napětí. Samotný číslicově-analogový 
převodník je pak většinou realizován spínači, s jejichž realizací nebývají velké 
problémy. Aby nemusela být realizována dvě referenční napětí s opačnou polaritou, u 
nichž by navíc byly problémy s neshodou, používá se jediný zdroj, který je komutován. 
Vlastnosti komparátoru již takový vliv na přesnost nemají. Hodnota jeho offsetu musí 
být stabilní vzhledem k době převodu, rychlost přepínání omezuje frekvenci 
hodinového signálu fS. Použitý klopný obvod je pak už plnohodnotný číslicový obvod 
bez větších nároku, u něhož je důležité jen zpoždění. Všechny tyto základní bloky 
sigma-delta modulátoru lze realizovat různými způsoby za pomocí různých technik. 
Jejich podrobný přehled je uveden v kapitole 1.3-Zdokonalené obvodové principy pro 
sigma-delta modulátory str. 8. Všechny mají za cíl zlepšit některé z následujících 
vlastností jako např. přesnost, frekvenční rozsah, potlačení rušivých signálů, spotřebu, 
rozsah napájecího napětí, ale také velikost plochy na čipu potřebné k realizaci, 
vyrobitelnost (počet masek, nestandardní masky) a hlavně celkovou cenu. Další možné 
zdokonalení je na úrovni celého převodníku např. pomocí různých kalibrací, 
kompenzací a trimování. Tyto způsoby však pouze zmírňují nedostatky analogové části, 
u které pak můžeme připustit určitou nepřesnost. 

Schéma sigma-delta modulátoru z hlediska signálového je zobrazeno na obr. 2. 
V rozdílovém členu dochází k odečítání výstupní diskrétní hodnoty od vstupního 
signálu. Výsledek je integrován a kvantován. Na výstupu je pak diskrétní signál. 
Následující rozbor sigma-delta modulátoru a jeho vlastností je proveden na základě 
studia odborné literatury zejména publikací [1], [2] a [3]. 

 

 
Obr. 2.  Signálové schéma sigma-delta modulátoru. 

 
Linearizovaný model sigma-delta modulátoru 

Při každém analogově-číslicovém převodu je nutné spojitou veličinu kvantovat. 
Tímto procesem vzniká kvantizační chyba, jak bylo popsáno výše. Pro popis chování 
vzhledem k zpracovávanému signálu slouží linearizovaný model. Rozborem chování 
sigma-delta modulátoru ve frekvenční oblasti lze ukázat, že přenos sigma-delta 
modulátoru lze matematicky vyjádřit součtem dvou členů, tvořených zlomky. Jeden z 
nich představuje přenos užitečného vstupního signálu a druhý obsahuje šumové složky, 
kvantizační šum. Linearizovaný model sigma-delta modulátoru je na obr. 3. 
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Obr. 3.  Linearizovaný model sigma-delta modulátoru. 

Přenos integrátoru je H(p) = 1/p. Pro užitečný signál je přenosová funkce dána 
jako přenos ze svorky X do svorky Y takto 
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Pro kvantizační šum je přenosová funkce dána jako přenos ze svorky Q do svorky 
Y takto 
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Zatímco pro užitečný signál má přenosová funkce charakter dolní propusti (1), 
pro kvantizační šum je charakter přesně opačný, tedy charakter horní propusti (2). Tato 
skutečnost způsobuje vytlačení kvantizačního šumu z frekvenčního pásma užitečného 
signálu. 

 
Prvky sigma-delta modulátoru 

Obecně lze prvky sigma-delta modulátoru realizovat buď diskrétně, integrovanou 
formou nebo smíšeně. Dále je možné použít spojitou nebo spínanou verzi obvodů 
zejména při integrovaném řešení. Jednotlivé prvky sigma-delta modulátoru: 

 

Vstupní zesilovač – Upravuje vstupní signál na úrovně zpracovatelné 
následujícími obvody a realizuje impedanční přizpůsobení. Jeho parametry jako 
zesílení, offset a šum přímo ovlivňují zpracovávaný signál, a proto je mu třeba věnovat 
velkou pozornost při návrhu. 

 

Rozdílový zesilovač – Vytváří rozdíl vstupního signálu a signálu ze 
zpětnovazebního číslicově-analogového převodníku pro integrátor. Může být součástí 
integrátoru, kdy je rozdíl tvořen rozdílem proudů přímo v integrátoru. Proudy jsou 
vytvořeny z napětí pomocí rezistorů zapojených na virtuální nulu integrátoru. Pro 
rozdílový zesilovač platí stejné požadavky jako pro vstupní zesilovač. 
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Komparátor – Další významnou součástí sigma-delta modulátoru je komparátor. 
Porovnává velikost dvou analogových signálů a výsledek této komparace je na výstupu 
v podobě logického signálu. V sigma-delta modulátoru zajišťuje kvantizaci integrační 
veličiny a spolu s následujícím vzorkovacím obvodem funguje tedy jako jednoduchý 
jednobitový analogově-číslicový převodník. 

 

Vzorkovací obvod – Zajišťuje uchování výstupní hodnoty komparátoru na svém 
výstupu po dobu jedné periody hodinového signálu. Jednoduše se dá realizovat pomocí 
klopného obvodu typu D. Jelikož jde o čistě digitální obvod jeho vliv na kvalitu měření 
je vyloučen. Jeho rychlost je výrazně větší než rychlost ostatních prvků, proto není 
omezujícím faktorem. 

 

Číslicově-analogový převodník – Zajišťuje uzavření zpětné vazby mezi 
číslicovou a analogovou částí sigma-delta modulátoru. Jeho přesnost a parametry mají 
zásadní vliv na přesnost celého sigma-delta modulátoru. Jeho výstup je generován 
pomocí napěťové nebo proudové reference na základě číslicového signálu na výstupu 
modulátoru. Střední hodnota výstupu převodníku odpovídá vstupnímu napětí 
modulátoru. Důležité jsou tak nejen statické parametry a jejich přesnost, ale také 
dynamické parametry, které mohou ovlivnit střední hodnotu výstupního napětí 
převodníku. 

 

Integrátor – Nejdůležitější částí sigma-delta modulátoru je integrátor. Velkou 
měrou ovlivňuje celkové vlastnosti modulátoru a potažmo celého převodníku sigma-
delta. Z tohoto důvodu je v následujícím textu uveden delší popis. Základní zapojení 
spojitého invertujícího integrátoru s operačním zesilovačem je na obr. 4. 

 

 
Obr. 4.  Základní zapojení spojitého invertujícího integrátoru s operačním zesilovačem. 

Pro jednoduchost je nejdříve uvažován ideální operační zesilovač. Rezistor R 
slouží k převodu vstupního napětí u1(t) na proud i1(t), který je úměrný vstupnímu napětí. 
Obvod integrátoru je popsán rovnicí 
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Výstupní napětí u2(t) je tedy integrálem vstupního napětí u1(t) vynásobeného konstantou 
-1/RC. Ve frekvenční oblasti je napěťový přenos invertujícího integrátoru dán jako: 
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kde ωI je úhlová frekvence integrátoru, při níž je modul přenosu roven 1. Modulová 
charakteristika je přímka se sklonem -20 dB na dekádu. Fázový posun je frekvenčně 
nezávislý a je 90°. Znázornění charakteristik je na obr. 5. 

 

 
Obr. 5.  Modulová a fázová frekvenční charakteristika ideálního invertujícího integrátoru. 

Předcházející vztahy platí pro ideální obvodové prvky. V následujícím odstavci je 
odvozen vliv reálných parametrů obvodových prvků jako je konečné stejnosměrné 
zesílení A0 a tranzitní kmitočet fT zesilovače na vlastnosti integrátoru. Pro neideální 
diferenciální zesilovač se ziskem AOZ(jω) lze odvodit obecný vztah pro přenosovou 
funkci zesilovače v invertujícím zapojení 
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kde  Z1 … je impedance připojená mezi vstup a virtuální nulu, 

  Z2 … je impedance zapojená mezi výstup a virtuální nulu, 

  β  … je zpětný přenos. 

Po dosazení do vztahu (5) za Z1=R a Z2=1/j ωC dostaneme výsledný vztah pro 
přenos napětí integrátoru s neideálním diferenciálním zesilovačem 
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kde modul přenosu otevřené smyčky |βA| je 
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Tento modul je frekvenčně závislý, pro frekvence blízké nule je podstatně menší než 1 a 
vztah (6) přechází v 

 ( ) ( )0OZu AjA −=ω . (8) 

 

Modul přenosu je tedy roven stejnosměrnému zesílení operačního zesilovače a je v této 
oblasti konstantní. Fázový posuv se blíží 180°. Pro vysoké frekvence dostaneme vztah 
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kde modul přenosu v dB klesá rychlostí 40 dB/dek a fázový posuv se blíží 0°. Pro 
střední kmitočty se chová zapojení jako integrátor. Tedy námi požadovaná vlastnost a 
přenosová funkce je (4). Fázový posuv se blíží 90°. Uvedené hodnoty jsou hodnoty 
asymptot a přechod mezi nimi probíhá plynule. Jednotlivá pásma jsou oddělena 
mezními kmitočty pólů ωp1 a ωp2 jejichž hodnoty lze získat nalezením průsečíků 
asymptot (4), (8) a (4), (9). Výsledkem jsou mezní kmitočty 

 ( )01
OZ

I
p A

ωω = , (10) 

 

 Tp fπω 22 = . (11) 

 

Asymptoticky znázorněná modulová a fázová charakteristika invertujícího 
integrátoru při použití operačního zesilovače s konečným stejnosměrné zesílení A0 a 
tranzitním kmitočtem fT je znázorněná na obr. 6. Jak již bylo řečeno oblast mezi póly 
ωp1 a ωp2 je použitelná pro funkci integrátoru. Stejnosměrné zesílení je omezeno 
stejnosměrným zesílením operačního zesilovače a jeho mezní kmitočet omezuje 
použitelné frekvenční pásmo. 
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Obr. 6.  Modulová a fázová frekvenční charakteristika reálného invertujícího integrátoru. 

Z výše uvedeného je vidět, že reálný integrátor má svoje omezení, která limitují 
použití, a při návrhu je třeba s nimi počítat. 

V následujícím textu bude rozebráno, jak se bude chovat integrátor, pokud bude 
použit nelineární integrační kondenzátor. Uspořádání je zobrazeno schématem na 
obr. 7a). Závislost kapacity na napětí je definována pomocí náboje q, který je nelineární 
funkcí přiloženého napětí uC na nelineární kondenzátor C. Obecný příklad této 
závislosti je zobrazen v grafu na obr. 7b). 

              
                 a)                                                                  b) 

Obr. 7.  Zapojení nelineárního integrátoru a) a q-u charakteristika nelin. kondenzátoru b). 

Pro nulový počáteční náboj je časový integrál vstupního proudu i1 je roven 
naintegrovanému náboji na kondenzátoru C 

 ( )∫ = Cuqdti1  . (12) 

Jelikož má negativní vstup operačního zesilovače nulový potenciál, je vstupní 
proud i1 = u1/R a lze napsat 

 ( )∫ −= 21
1 uqdtu
R

 . (13) 

Pro získání výstupního napětí integrátoru u2 je potřeba znát inverzní funkci 
k funkci q(-u2). Pro výstupní napětí pak platí: 

 ⎟
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⎛−= ∫− dtu

R
qu 1

1
2

1  . (14) 

Z výše popsaných rovnic plyne, že přesnost integrátoru s nelineárním 
kondenzátorem přímo závisí na linearitě jeho coulomb-voltové charakteristiky. 

Zkreslení způsobené použitím nelineárních kondenzátorů MOS v signálové cestě 
je rozebráno v literatuře [15]. 
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1.2 Základní principy používané v sigma-delta modulátorech 

V analogově-číslicových převodnících pracujících na principu sigma-delta 
modulace se používají tři základní techniky [1], které zlepšují jejich vlastnosti: 

• Převzorkování – (Oversampling) reálný vzorkovací kmitočet je násobkem 
kmitočtu, s kterým jsou odebírány výstupní vzorky. Vzájemný poměr 
těchto kmitočtů je označován jako OSR (OverSampling Ratio). Zvyšování 
tohoto poměru snižuje úroveň kvantizačního šumu v navzorkovaném 
signálu. 

• Tvarování šumu – (Noise Shaping) zařazením filtru s přenosem H(jω) do 
signálové cesty lze snížit úroveň kvantizačního šumu v užitečném pásmu. 
Zvyšováním řádu filtru lze docílit lepšího potlačení šumu za cenu zhoršení 
stability systému. 

• Číslicová filtrace a decimace – (Filtering and Decimation) číslicovým 
filtrem lze mnohem snáze docílit požadované přenosové funkce, v tomto 
případě dolní propusti, která omezuje spektrum signálu na užitečné 
frekvence a potlačuje frekvence neužitečné a šum mimo požadované 
pásmo. Decimace zajišťuje snížení rychlosti odběru vzorků ze vzorkovací 
frekvence na frekvenci odběru výstupních vzorků. Zároveň má charakter 
dolní propusti, neboť výstupní vzorky jsou vypočítány jako průměr 
vstupních hodnot. 

 

Další základní principy používané pro zlepšení vlastností sigma-delta modulátorů, 
podrobněji viz [1]: 

• MASH – (MultistAge noise SHaping) při použití filtrů vyšších řádů pro 
tvarování šumu nastávají problémy se stabilitou. Proto se používá 
kaskádního řazení stabilních modulátorů prvního řádu.  

• Vícebitová kvantizace – má pomoci snížit poměr signál šum, případně 
zmenšit OSR. Nevýhodou je zvýšení nelinearity převodu. 

 

 

1.3 Zdokonalené obvodové principy pro sigma-delta modulátory 

 
Prvky v proudovém módu 

Jak je všeobecně známo zesilovač v napěťovém módu (VFA) je charakteristický 
svým pevným tranzitním kmitočtem (GBW). Z toho plyne, že jednotlivé mezní kmitočty 
(BW) pro příslušné zesílení jsou na tomto zesílení závislé. Naproti tomu zesilovače v 
proudovém módu (CFA) mají na zesílení nezávislý mezní kmitočet a tranzitní kmitočet 
je pro každé zesílení jiný. Situace je znázorněna na obr. 8. 
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Obr. 8.  Porovnání frekvenčních charakteristik zesilovače v napěťovém a proudovém módu. 

Z výše uvedeného pak plyne, že zesilovač v proudovém módu umožňuje použití 
vyššího zesílení i pro vyšší kmitočty. Tyto obvody se realizují pomocí proudových 
konvejorů, kterých existuje několik druhů. Podrobnější informace a odvození lze nalézt 
například v literatuře [4]. 

 
Diferenciální uspořádání 

V klasických obvodech je hodnota napětí vztažena k zemnímu potenciálu. 
Symetrizací se stává nosnou hodnota rozdílu veličin dvou vodičů, informaci tedy nese 
rozdíl napětí nebo rozdíl proudu. Případné souhlasné rušení se projevuje na obou 
vodičích stejně, a tudíž se toto rušení odečte. Obvod tak získává lepší poměr signálu k 
šumu. Nicméně to přináší kromě složitějšího zapojení i nutnost regulace soufázové 
složky uvnitř zesilovače. 

 
Zpracování signálu v log-doméně 

Další metoda je založena na použití tranzistorů MOSFET pracující v podprahové 
oblasti a zpracování signálu v tzv. log-doméně, [10]. Vnitřní napěťový dynamický 
rozsah komprese nelineárního zpracování log-domény je zde zkombinován s 
nízkonapěťovým napájením, nelineárními kondenzátory a to vše za použití pouze 
tranzistorů typu MOS. Další literatura zabývající se touto problematikou je uvedena v 
[11],[12],[13],[14]. 

Hlavní myšlenka metody je ve využití I/U nelinearity polovodičových součástek k 
více efektivnímu zpracování podle obr. 9, kde y a x představují externí lineární veličinu, 
např. proud, a vnitřní komprimovanou veličinu, např. napětí. 

 

 
Obr. 9.  Blokové schéma zpracování signálu v log-doméně. 
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Pokud použijeme vhodné nelineární zpracování ve vnitřní x-doméně, celkový 
systém zůstane navenek lineární. Jako výsledek je docíleno významné redukce interního 
dynamického rozsahu DRx. V našem případě má přímý přínos komprese dynamického 
rozsahu dvě části, a to použití nízkého napájecího napětí a použití nelineárních 
kondenzátorů. 

 
Spínané kondenzátory 

Slouží k nespojité realizaci zesilovačů, sčítacího členu a integrátoru. Jádro tvoří 
spojitě pracující zesilovač, v jehož zpětné vazbě jsou připojovány pomocí spínačů 
kondenzátory na místo pevně připojených rezistorů. Např. integrační konstanta 
integrátoru je zde dána poměrem jednotlivých kapacit a spínací frekvence, které jsou 
dobře definovány místo vzájemného vztahu rezistoru a kondenzátoru, ve spojitém 
provedení, jenž definován není a má velký rozptyl. Princip techniky spínaných 
kondenzátorů je možné vidět na obr. 10, kde je zobrazen nespojitě pracující integrátor. 

 
Obr. 10.  Integrátor realizovaný pomocí techniky spínaných kondenzátorů. 

Tato technika je popsána v literatuře [24]. Omezujícím faktorem použití je 
parazitní průnik náboje při spínání spínačů tvořených tranzistory MOS. Podrobně je 
problematika rozebrána v literatuře [56], [57] a [58]. 

 
Spínané proudy 

Podobně jako technika spínaných kondenzátorů může sloužit k nespojité realizaci 
všech potřebných prvků pro sigma-delta modulátory. Velkou výhodou je, že jsou 
zpracovávány proudy, jenž jsou méně náchylné na zarušení. Realizace se obejde bez 
lineárních kondenzátorů, které pro svoji výrobu potřebují přídavné technologické kroky. 
Ty pak prodražují výrobu. Princip funkce je ukázán na obr. 11, který představuje 
integrátor realizovaný technikou spínaných proudů. Velice podrobně se danou 
problematikou zabývá literatura [5]. Stejně jako u techniky spínaných kondenzátorů i 
zde je limitujícím faktorem parazitní průnik náboje. 

 
Obr. 11.  Integrátor realizovaný pomocí techniky spínaných proudů. 
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Použití hradlové kapacity 

Hlavní motivací náhrady lineárních kondenzátorů s kovovými elektrodami 
(MIMC - Metal Insulator Metal Capacitor) kondenzátorem jehož kapacita je dána 
hradlovou kapacitou MOS tranzistoru je odstranění technologických kroků při výrobě. 
Tranzistor MOS je totiž nedílnou součástí CMOS technologie, ale pro vytvoření 
kondenzátoru MIMC jsou nezbytné přídavné výrobní masky. Podrobnější rozbor je 
uveden v kapitole 1.4. Typický průběh závislosti hradlové kapacity na napětí je na obr. 
12. Aby se dal takový kondenzátor použít v lineárním obvodu je potřebné buď používat 
jen část charakteristiky, kterou můžeme považovat za lineární nebo použít některou 
z níže uvedených technik pro linearizaci. Při použití je také třeba vzít v úvahu neshodu 
struktur založených na MOS kondenzátorech viz literatura [65] a [67]. 

 

 
Obr. 12.  Typická závislost kapacity hradla tranzistoru MOSFET na napětí. 

 

Sériová kompenzace – Sériová kompenzace se dvěma nebo více spojenými 
hradly do jednoho bodu umožňuje vysokou linearitu. Detailnější informace jsou v [72]. 
Na obr.13 jsou dva tranzistory MOS zapojeny anti-sériově. Kapacita jednoho 
tranzistoru v depletiční oblasti je dána vztahem 
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Anti-sériovým spojením dvou tranzistorů dostaneme vztah 
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Tato kompenzace kombinuje vysokou linearitu s průměrnou plošnou efektivitou. 
Pro zamezení nabíjení hradel plovoucího spojení, je do tohoto bodu připojen prvek 
s vysokou impedancí. Je možné použít např. NMOS tranzistor. Tranzistor je otevřen 
v podprahové oblasti. Jeho vliv na kapacitní chování je zanedbatelný. Jeho plocha by 
měla být malá v porovnání s aktivními tranzistory. 
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Obr. 13.  Princip a realizace anti-sériové kompenzace. 

 

Paralelní kompenzace – Obr. 14 ukazuje kombinaci anti-paralelních tranzistorů. 
Technika je popisována v [72]. Paralelní kompenzace poskytuje průměrnou linearitu, 
avšak při vyšších napětích je vidět relativně velká nelinearita. Proto je paralelní 
kombinace použitelná v případě, že není požadována vysoká linearita. 

 

 
Obr. 14.  Realizace anti-paralelní kompenzace. 

Anti-sériovou i anti-paralelní kompenzací se podrobně zabývá literatura [49]. 
Protože disertační práce je zaměřena právě na použití hradlové kapacity MOS 
tranzistoru jako náhrady lineárních kondenzátorů, další kapitoly se budou blíže věnovat 
této problematice, která zahrnuje v první fázi návrh metody pro měření nelineárních 
kondenzátorů. 
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1.4 Cíle disertace 

V předešlé kapitole byly uvedeny principy použitelné pro sigma-delta 
modulátory. Autor práce se zaměřil na použití nelineární hradlové kapacity hradla 
tranzistoru MOS jako náhrady lineárních kondenzátorů s kovovými elektrodami MIMC. 
Obecný důvod proč použít kapacitu hradla tranzistoru MOS je odstranit z obvodu 
jednak lineární kondenzátory MIMC, které nejsou běžnou součástí čistě digitálních 
procesů, tak rezistory, které pro integraci potřebují rovněž přídavné výrobní masky. 
Rezistory lze nahradit spínanými lineárními kondenzátory, jejich použití však chceme 
rovněž zamezit. Proto je potřebné zajistit v pracovním rozsahu linearizaci 
charakteristiky použitých nelineárních MOS kondenzátorů. Toto řešení pak zajistí, že se 
v celém obvodu používají pouze MOS tranzistory, které jsou nedílnou součástí 
standardních CMOS procesů. Výsledný obvod je pak nezávislý na rozšíření 
jednotlivých procesů proti standardnímu CMOS procesu a hlavně pro výrobu nejsou 
nutné výrobní masky pro kondenzátory a rezistory, což má za následek výrazné 
zlevnění výroby. Příklady použití nelineárních kondenzátorů v sigma-delta 
modulátorech je možno nalézt v [45], [47], [48] a [50]. 

Pro použití nelineárních kondenzátorů je třeba znát jejich skutečnou hodnotu 
kapacity v daném technologickém procesu a zvláště pak její průběh v závislosti na 
přiloženém napětí, zejména charakteristiky kompenzačních zapojení. Neboť kapacita 
není pro běžný návrh nejpodstatnějším parametrem modelu MOS tranzistoru, zvláště 
její závislost na napětí, není modelována zcela přesně v porovnání s reálnou situací. Pro 
zjištění přesné hodnoty a ověření teoretických předpokladů je třeba měření reálných 
součástek. Při zkoumání možností měření extrémně malých kapacit, jejichž přehled a 
popis je uveden v kapitole 2.2, bylo zjištěno, že existuje relativně velký počet metod pro 
měření lineárních kondenzátorů, avšak pro měření nelineárních kapacit jsou 
nevyhovující. Zejména metoda CBCM popsaná v [6], [7] a také v [40], [42] je velice 
perspektivní. Metoda však umožňuje pouze částečné měření nelineárních závislostí 
kapacity. Z tohoto důvodu se práce zaměřuje na oblast výzkumu a vývoje způsobu 
zkoumání vlastností nelineárních kondenzátorů tvořených hradlovou kapacitou 
tranzistoru MOS. Z výše uvedeného vyplývá požadavek navržení a vývoje měřicí 
metody, která by umožnila jednodušší a přesnější měření s rozlišením v řádech fF a 
s možností proměnného pracovního bodu v celém rozsahu potřebném pro charakterizaci 
hradlových kapacit tranzistorů MOS na polovodičovém čipu. Hlavními požadavky na 
měřicí metodu jsou pokud možno co nejmenší potřeba speciálních měřicích přístrojů a 
laboratorního vybavení. Taktéž je důležitý požadavek na co nejvíce zautomatizovaný 
proces měření a zpracování naměřených dat. Navrženou metodu je také potřebné ověřit, 
k čemu bude sloužit navržený testovací čip, na kterém bude též možné zkoumat 
vlastnosti hradlových kapacit tranzistoru MOS jakožto i technik pro jejich linearizaci. 

Rekapitulace cílů disertace: 

- vyvinout a teoreticky popsat metodu pro charakterizaci nelineárních kondenzátorů, 

- sestavit měřicí pracoviště pro měření nelineárních integrovaných kondenzátorů, 

- navrhnout testovací čip,  

- ověřit novou měřicí metodu, 

- změřit nelineární integrované a experimentální kondenzátory v technologii I3T80. 
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2 Metody charakterizace malých kapacit 

Před přistoupením k popisu jednotlivých měřicích metod, bude rozebrána kapacita 
struktury MOS, která je cílem charakterizace. 

2.1 Kapacita struktury MOS 

Obecný popis 

Struktura MOS (Metal-Oxide-Semiconductor) je základním stavebním kamenem 
unipolárních polovodičových technologií určených pro výrobu integrovaný obvodů. 
Řez strukturou MOS je znázorněn na obr. 15. Princip jejího fungování je založen na 
ovlivňování vodivosti polovodiče pod kovovým hradlem (Gate) odděleným tenkou 
vrstvou izolantu (např. SiO2) pomocí elektrického napětí hradla vůči substrátu (Bulk). 
Tuto hlavní funkci využívá tranzistor typu MOSFET (MOS Field Effect Transistor) 
vytvořený pomocí dalších dvou elektrod kolektoru a emitoru (Drain, Source). Takto 
vytvořený unipolární tranzistor má kromě zmíněných hlavních vlastností také parazitní 
vlastnosti, mezi které patří vlastní kapacita jednotlivých elektrod. Jelikož je MOSFET 
základním stavebním kamenem všech unipolárních technologií, hledají se řešení jak 
účelně využít parazitní vlastnosti tranzistorů MOSFET například jako kondenzátory. 
V následujícím textu nebudou popisovány parametry pro běžnou funkci, ale budou 
rozebrány kapacity ve struktuře MOS a jejich vlastnosti. Informace byly čerpány 
z literatury [25], záležitosti ohledně modelování pak z [26] a [27]. Další informace 
týkající se modelování MOS kondenzátorů jsou v [51], [52]. 

Existují dva základní typy tranzistorů MOSFET. Za prvé typ s indukovaným 
kanálem (obohacovací – enhancement) a za druhé ochuzovaným kanálem 
(ochuzovaní – depletion). Další dělení je pak podle typu vodivosti kanálu buď typu N 
(NMOS) nebo typu P (PMOS). Jelikož v technologii (AMIS I3T80), která byla vybrána 
pro výzkum, existují tranzistory pouze s indukovaným kanálem, bude se další popis 
věnovat pouze tomuto typu. Principielně jsou u obou typů tranzistorů děje a vlastnosti 
reciproké. 

 

 
Obr. 15.  Řez strukturou MOS. 
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Podle toho jaké je na MOS strukturu mezi svorky G a B přiloženo napětí, 
rozeznáváme tři základní režimy, viz obr. 16: 

a) akumulační režim – na hradle G je připojeno záporné napětí vzhledem 
k substrátu B, je vytvořena akumulační vrstva, v které je koncentrace děr vyšší 
než v substrátu, 

b) depletiční režim – na hradle G je kladné napětí menší než prahové napětí UT, 
díry pod povrchem polovodiče jsou odpuzeny do substrátu a vznikne 
depletiční vrstva, 

c) inverzní režim – na hradle G je kladné napětí větší než prahové napětí UT, 
pod povrchem polovodiče je vytvořena inverzní vrstva s opačnou vodivostí 
než má substrát. 

 

 
Obr. 16.  Řez strukturou MOS a znázornění pracovních režimů podle přiloženého napětí. 

Aby mohla struktura MOS pracovat jako tranzistor je ji třeba doplnit o další 
součásti. Základní uspořádání představující tranzistor NMOS je na obr. 17. Hradlo G 
(Gate) je nad polovodičem typu P tvořeno tenkou vrstvou SiO2 spolu s vodivou 
elektrodou. Kapacita oxidu na jednotku plochy je dána podle následujícího vztahu: 

 
OX

OXOX t
C 1

0 ⋅⋅= εε  , (17) 

kde  COX … je kapacita hradla na jednotku plochy [F/m2], 

ε0 … je permitivita vakua (8,854×10-12 F/m), 

εOX … je relativní permitivita SiO2 [-], 

tOX … je tloušťka izolace hradla [m]. 

Na okraji hradla v polovodiči typu P jsou dvě oblasti s vysokou dotací typu N. 
Tyto dvě oblasti tvoří další dvě elektrody tranzistoru: kolektor D (Drain) a emitor S 
(Source). Poslední elektrodou je kontakt polovodiče pod hradlem. Ten je zajištěn 
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pomocí vysoce dotované oblasti typu P, jenž tvoří kontakt B (Bulk) a definuje potenciál 
polovodičové jámy typu P pod tranzistorem (PWELL). Oblasti mimo tranzistor jsou 
pokryty silnou vrstvou SiO2 a jsou označeny jako FOX (Field OXide). Tranzistor typu 
PMOS bude mít stejné uspořádání, ale jednotlivé difůze budou mít opačnou vodivost. 
Rovněž napětí mezi jednotlivými svorkami budou navzájem obrácená pro stejnou 
funkci. 

 

 
Obr. 17.  Řez strukturou tranzistoru NMOS s naznačenými jednotlivými kapacitami. 

Z hlediska kapacit je struktura rozdělena na několik složek. Dominantní složkou 
je kapacita C2, která představuje kapacitu hradla G proti povrchu polovodiče oddělenou 
izolantem. Velikost kapacity je dána efektivní plochou hradla a kapacitou oxidu na 
jednotku plochy: 

 

 ( ) OXeffeffOXeff CLWCLDLWC ⋅⋅=⋅⋅−⋅= 22  , (18) 

 

kde  Weff … je efektivní šířka tranzistoru, 

L … je nominální délka tranzistoru, 

LD … je velikost přesahu difůze pod hradlo (Lateral Diffusion), 

Leff … je efektivní délka tranzistoru, 

COX … je kapacita hradla na jednotku plochy. 

Tato kapacita je napěťově nezávislá, ale je zapojena v sérii s kapacitou C4 
představující kapacitu polovodičové vrstvy vzniklé působením elektrického pole hradla. 
Velikost této kapacity silně závisí na tom jaký typ vrstvy je přítomen pod hradlem. 
Vrstva může být akumulační, depletiční nebo vodivý kanál, podle připojeného 
elektrického napětí na hradle. Hradlo má dále kapacity C1 a C3 vůči elektrodám S a D 
tranzistoru tvořenými přesahy difůzí pod hradlo. Tyto kapacity jsou definovány podle 
následujících vztahů 
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 effOXeff WCGSOCWLDC ⋅=⋅⋅=1  , (19) 

 

 effOXeff WCGDOCWLDC ⋅=⋅⋅=3 , (20) 

 

kde  CGSO  … je kapacita přesahu S na jednotku délky, 

CGDO … je kapacita přesahu D na jednotku délky. 

Podobně kapacita C5 je daná přesahem hradla do stran. Není však určená 
kapacitou oxidu, ale přesahem na FOX a délkou tranzistoru. Je dána vztahem 

 

 effLCGBOC ⋅=5  , (21) 

 

kde  CGBO … je kapacita přesahu G mimo aktivní oblast na jednotku délky. 

Kapacita C4 je závislá na ní přiloženém napětí. Pokud je napětí na hradle vůči 
elektrodě B záporné, je pod oxidem hradla akumulační vrstva, a tedy existuje vodivé 
spojení jámy a této vodivé vrstvy pod hradlem. Kapacita C4 se tudíž nevyskytuje a 
kapacita CGB = C2 + 2C5. Pokud se napětí hradla přibližuje hodnotě prahového napětí 
tranzistoru UT, je pod hradlem tenká depletiční vrstva, která vytváří velkou hodnotu 
kapacity C4. I když je C4 v sérii s C2 celková kapacita není příliš ovlivněna. Jak se však 
hodnota napětí zvyšuje, zvětšuje se i tloušťka depletiční vrstvy a její kapacita se 
zmenšuje a velmi ovlivňuje celkovou kapacitu CGB. Jakmile napětí přesáhne hodnotu UT 
je již vodivý kanál (inverzní vrstva) pod hradlem zformován a další pokles kapacity C4 
a tím i CGB je zastaven. 

Kapacity CSB a CDB jsou kapacity PN přechodů mezi svorkami S a B respektive D 
a B. V závěrném směru je jejich kapacita popsána klasickým vztahem pro kapacitu 
závěrně pólované diody: 
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Přiřazení strukturálních kapacit parametrům modelu MOS tranzistoru 

Jelikož pro běžně použití MOS tranzistoru jsou důležité parametry pro použití 
v běžných pracovních podmínkách (MOS není primárně určen k tomu, aby se používal 
jako kondenzátor, je to jen snaha) je těmto režimům přizpůsobeno i modelování kapacit. 
Základní uspořádání klasického modelu je vidět na následujícím obr. 18. Jeho 
jednoduché vztahy umožňují kvalitativní analýzu hradlové kapacity [27]. 
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Obr. 18.  Symbol tranzistoru MOS (NMOS) a jeho základní model (Spice). 

Hodnoty odporu kolektoru rD a emitoru rS jsou vzhledem jejich nízké hodnotě pro 
další úvahy zanedbány. Je vidět, že kapacity CSB a CDB mají svůj ekvivalent 
v strukturálním uspořádání i v modelu tranzistoru. S jejich transformací tak nejsou 
žádné problémy. Jinak je to s kapacitami CGD, CGB a CSB. Podle pracovní oblasti je 
provedeny následující transformace, jak je popisováno v literatuře [24]: 

Vypnutý stav (není vytvořen vodivý kanál): 

 52 2CCCGB +=  , (24) 

 1CCGS =  , (25) 

 3CCGD =  . (26) 

Saturace (tranzistor pracuje jako zdroj proudu): 

 52CCGB =  , (27) 

 21 3
2 CCCGS ⋅+=  , (28) 

 3CCGD =  . (29) 

Lineární režim (tranzistor jako spínač): 

 52CCGB =  , (30) 

 21 5,0 CCCGS ⋅+=  , (31) 

 23 5,0 CCCGD ⋅+=  . (32) 

Uvedené přiřazení je velice přibližné, zejména na rozhraní jednotlivých oblastí, 
avšak pro objasnění a názornost vhodné. Z hlediska použití MOS jako kondenzátoru je 
transformace pro saturační režim nepodstatná. Důležité jsou vypnutý stav – tranzistor 
pracuje v akumulačním režimu, lineární režim – tranzistor pracuje v inverzním režimu 
(vzhledem k nejvýznamnější kapacitě C2). Jak je vidět z výše uvedených vztahů tak 
právě C2 přechází z CGB mezi CDB a na CDB. To respektuje skutečnost, že 
v akumulačním režimu je majoritní kapacita mezi hradlem a jámou (well) pod ním. 
Kdežto v inverzním režimu je majoritní kapacita mezi hradlem a kanálem, který vodivě 
propojuje emitor S a kolektor D. Znázornění zjednodušeného modelu pro tyto dvě 
oblasti je na obr. 19. 
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Obr. 19.  Kapacitní model tranzistoru MOS. 

Pro akumulační oblast se nepočítá s odporem kanálu rDS , protože v tomto režimu 
kanál není vytvořen a svorky D a S jsou navzájem odizolovány. Hodnotu odporu kanálu 
lze vypočítat podle následujícího vztahu: 

 

 ( )TGS
DS UUWK

Lr
−

=
'

 . (33) 

 

Modelování odporu kanálu respektuje účel použití modelu pro funkci tranzistoru. 
Odpor kanálu rDS tak při spojení svorek D a S, což je běžné pro zapojení MOS 
tranzistoru jako kondenzátoru, zcela zmizí. Tento model je použitelný pro kmitočty 
výrazně nižší než je mezní kmitočet určený časovou konstantou danou kapacitou a 
odporem kanálu, kdy lze odpor kanálu zanedbat a konfigurace má čistě kapacitní 
charakter. Pro vyšší kmitočty je však situace odlišná. Kapacitní proudy netečou přímo 
do svorek D a S, ale přes odpor kanálu a nebo přes odpor jámy (well). Přímo do těchto 
svorek tečou pouze proudy přes kapacity přesahů C1 a C3. Zmíněný model lze použít 
pro kmitočty, kdy lze odpor kanálu vůči reaktanci kapacit zanedbat. Navíc pro 
akumulační režim není odpor jámy (well) vůbec zahrnut v modelu. Reálné uspořádání, 
v podobě zapojení příčkové struktury, je na obr. 20. 

 
Obr. 20.  Příčkový model MOS tranzistoru a zjednodušené náhradní zapojení. 
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Svorka C (common) představuje spojení svorek D, S, B. RON je v případě 
inverzního režimu odpor kanálu a v akumulačním pak odpor jámy (well). Příčkový 
model je z hlediska přesnosti vhodný pro široký rozsah kmitočtů, je však výpočetně 
náročný, navíc na vysokých kmitočtech dochází k fázovému posuvu, struktura se začne 
chovat jako vedení. Rezistivní složka snižuje činitel jakosti kondenzátoru. Parazitní 
rezistivita se bude uplatňovat více pro tranzistory dlouhé a úzké (malý poměr W/L) než 
pro tranzistory krátké a široké (velký poměr W/L). Toto se týká provozování 
v inverzním režimu. Pokud jde o akumulační režim, platí podobná pravidla, ale záleží 
na kontaktování jámy (well). 

Doposud byl uvažován pouze odpor případného kanálu nebo jámy, ale podobná 
situace pak také nastává s odporem vodivé vrstvy hradla. Rovněž se jedná o příčkový 
model. Tímto problémem se podrobně zabývají autoři v literatuře [18], [19], [20], [21], 
[22] a [23]. Grafické znázornění je na obr. 21. V modelech není tento fenomén vůbec 
zohledněn, určité rozšíření modelu je v literatuře [44]. Závisí také na tom jestli je 
ve fyzickém uspořádání hradlo G zapojeno jen z jedné strany nebo z obou stran. 
Projevuje se naopak spíše pro tranzistory široké a krátké (velký poměr W/L). 

 

 
Obr. 21.  Topologie rozloženého odporu hradla tranzistoru MOS. 

Jak již bylo uvedeno, v kmitočtových oblastech, kde je již nutné použít příčkový 
model, jsou vlastnosti kondenzátoru degradovány odporem hradla a odporem inverzní 
vrstvy (kanálu) nebo jámy (well). Klesá činitel jakosti kondenzátoru, proto je vhodné 
zamezit použití MOS kondenzátorů v těchto frekvenčních oblastech. Zde je lepší použít 
kondenzátor MIMC s kovovými elektrodami. Abychom toto mohli uskutečnit, musíme 
však znát kmitočet, při kterém se začne projevovat odpor hradla a vrstvy pod ním. 
V prvním přiblížení lze uvažovat za mezní kmitočet nuly. Při použití jednoduchého 
modelu sestaveného ze sériové kombinace kondenzátoru s kapacitou Cap odpovídající 
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kapacitě MOS struktury a sériového odporu ESR nahrazujícího parazitní odpor, bude 
pak tento kmitočet dán následujícím vztahem (kmitočet nuly): 

 
ESRCap

fN ⋅⋅
=

π2
1  . (34) 

Náhradní zapojení kondenzátoru s jeho ekvivalentním sériovým odporem je na 
obr. 22. Na kmitočtu podle (34) již bude fázový posuv proudu -45° a sériový odpor se 
bude značně projevovat, jeho odpor bude rovný reaktanci kondenzátoru. Zde už také 
zjednodušený model nebude platit a musí být nahrazen modelem příčkovým. Je však 
použit pouze pro výpočet nuly sériové kombinace Cap a ESR pro určení použitého 
frekvenčního rozsahu. Jako maximální použitelný kmitočet je, ale vhodné použít 
frekvenci minimálně o dekádu nižší než je vypočtený fN. 

 ( )10arctan
1.0
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Následuje identifikace hodnoty prvků náhradního schématu podle obr. 22. 
Předpokladem použití tohoto náhradního schématu je, použití na kmitočtech kde 
převažuje reaktivní složka impedance. Za těchto podmínek je možno provést přímé 
přiřazení celkové kapacity hradla (C2 + CGD + CGS) prvku Cap. Zjištění hodnoty ESR 
bude složitější a je popsáno v následujícím odstavci. 

 

 
Obr. 22.  Náhradní zapojení MOS kondenzátoru s jeho ekvivalentním sériovým odporem (ESR). 

Ze známého celkového odporu kanálu RCH (inverzní vrstvy anebo akumulační 
vrstvy) je nutné vypočítat hodnotu prvku náhradního schématu R‘CH. Transformace na 
ESR již pak bude snadná při zanedbání CGD a CGS proti hodnotě C2 neboť pak se budou 
rovnat. Celkový odpor kanálu tvoří spolu s kapacitou kanálu C2 obvod RC 
s rozloženými parametry, který se dá rozdělit do příčkové struktury s m prvky, jak bylo 
ukázáno na obr. 21. Celkový odpor hradla nebo celkový odpor kanálu lze vyjádřit 
pomocí odporu na čtverec takto: 

 GsqG R
L

WR ⋅=  , (36) 

 CHsqCH R

L
WR ⋅=
1  , (37) 

kde  RGsq  ... je odpor na čtverec plochy hradla, 
RCHsq ... je odpor na čtverec plochy kanálu (jámy). 
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Je vidět, že zatímco odpor hradla, které je připojeno ze strany L, je přímo úměrný 
poměru šířky a délky tranzistoru W/L, odpor kanálu je nepřímo úměrný. Bude tedy 
existovat určité optimum W/L, pro které bude celkový odpor nejmenší. Je nutné dodat, 
že RCHsq bude silně záviset na UGS viz (33) a naproti tomu RGsq bude pro určitou 
technologii konstantní. Rozložením parametru tranzistoru do příčkové struktury je 
zřejmé, že rezistance se bude projevovat různě pro jednotlivé články příčkového 
modelu. Napsáním základních vztahů a položením m = ∞, jak je uvedeno v [21] a [22], 
lze pak hradlovou kapacitu aproximovat jednoduchým RC modelem. Pak bude pro 
efektivní odpor hradla platit následující vztah: 

 GG RR ⋅=
3
1'  . (38) 

Efektivní hodnota odporu hradla je třetinou celkového odporu a tuto hodnotu 
můžeme použít v jednoduchém RC modelu jako ESR. Toto platí, pokud je hradlo 
nakontaktováno jen z jedné strany. Pokud bude připojeno z obou stran, jedná se vlastně 
o dvě struktury s poloviční délkou zapojené paralelně a celkový odpor pak bude 
čtvrtinou původní hodnoty, proti hodnotě stanovené ve vztahu (38). Toto je též platné 
pro odpor kanálu a jámy neboť zde se předpokládá použití obou svorek (S a D) 
automaticky. 

 CHCH RR ⋅=
12
1'  . (39) 

Pro úplnost je ještě nutno dodat, že připojení jámy má velkou variabilitu. 
V základním uspořádání je připojena po jedné straně a jedná se případ, kde platí vztah 
podle (38) pro odpor jámy. Pokud nakontaktujeme jámu z obou stran, platí vztah (39). 

Nyní jsou k dispozici veškeré vztahy pro určení mezního kmitočtu použitelnosti 
MOS kondenzátoru. Výpočty budou prováděny pro akumulační a inverzní režim se 
zanedbáním napěťové závislosti. Kondenzátor bude provozován v oblasti, kde můžeme 
použít jednoduchý vzorec pro výpočet kapacity: 

 OXCLWCap ⋅⋅=  . (40) 

Ze vztahu vyplývá, že kapacita je přímo úměrná ploše MOS kondenzátoru. Pro 
výpočet mezního kmitočtu použitelnosti použijeme jednu desetinu kmitočtu podle 
vztahu (34) a dostaneme 

 
ESRCap

ff NM ⋅⋅⋅
=⋅=

π20
1

10
1  . (41) 

Nyní je ještě třeba vyjádřit analyticky hodnotu ESR. Bude to sériová kombinace 
hodnoty odporu hradla a kanálu nebo jámy. Nejprve určíme odpor hradla z rovnic (36), 
(38) anebo (39) 

 GsqGconGGconG R
L

WkRkR ⋅⋅=⋅='  , (42) 

kde RGsq  … je odpor na čtverec hradla, 

 kGcon  … je konstanta způsobu připojení:  

1/3  ~  připojení hradla z jedné strany, 

1/12 ~  připojení hradla z obou stran. 
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Odpor kanálu nebo v akumulačním režimu odpor jámy bude určen z rovnic (37), 
(38) nebo (39) a nebo (40) 

 

 CHsqCHconCHsqCHconCHCHconCH R
W
LkR

L
WkRkR ⋅⋅=⋅⋅=⋅=
1'  , (43) 

 

kde RCHsq  … je odpor na čtverec kanálu nebo jámy, 

 kCHcon  … je konstanta způsobu připojení: 

1/3  ~ připojení jámy z jedné strany, 

1/12 ~ připojení kanálu nebo jámy z obou stran 

   (pro kanál není jiná možnost). 

Celkový sériový odpor pak bude součtem rovnic (42) a (43) 

 

 CHsqCHconGsqGconCHG R
W
LkR

L
WkRRESR ⋅⋅+⋅⋅=+= ''  . (44) 

Dosazením rovnic (40) a (44) do (41) a úpravou dostaneme celkový výraz pro 
mezní kmitočet použití 
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Jak je vidět, tak mezní kmitočet použití nepřímo závisí na požadované kapacitě. 
Pokud chceme dosáhnout maximálního použitelného kmitočtu pro určitou požadovanou 
hodnotu kapacity, musíme minimalizovat člen představující ESR. Tento člen má 
minimum pokud se rovnají jeho dvě složky, jedna přímo úměrná poměru W/L a druhá 
nepřímo úměrná 

 

 
W
LRk

L
WRk CHsqCHconGsqGcon ⋅⋅=⋅⋅  , (46) 

odtud pro optimální poměr W/L platí 

 
GsqGcon

CHsqCHcon

Rk
Rk

L
W

⋅

⋅
=  , (47) 

 

kde koeficienty kX jsou konstanty dané zapojením a RXsq jsou odpory na čtverec tedy 
technologicky závislé konstanty. Následující tab. 1 ukazuje vypočítané optimální 
poměry W/L pro použitou technologii I3T80. 
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Tab. 1.  Optimální poměry W/L MOS kondenzátorů v technologii I3T80 z hlediska ESR 

 
Z předešlé tabulky je jasně vidět, že menší odpor vodivé vrstvy a lepší způsob 

zapojení (lepší kontaktování) snižují poměr W/L použitého tranzistoru. Extrémním 
příkladem je pak PMOS v akumulačním režimu se zapojenou jámou z obou stran, kdy 
poměr W/L dosahuje hodnoty 6,5. Dále je nutné si uvědomit, že z hlediska plochy 
nejsou vysoké hodnoty poměru W/L zcela ideální. Lépe vychází tvary MOS 
kondenzátoru pro více čtvercové poměry, tedy W/L = 1, kdy jsou minimalizovány 
plochy přípojných difůzí (D, S, B). 

Tab. 1 dále obsahuje vypočtené hodnoty ekvivalentního sériového odporu ESR 
pro daný optimální poměr W/L. V inverzním režimu jsou hodnoty vypočteny pouze pro 
dvě hodnoty napětí, tedy minimální a maximální napětí pro inverzní režim. Je nutno 
podotknout, že v inverzním režimu je odpor kanálu závislý na UGB, kdežto 
v akumulačním režimu je odpor jámy (well) konstantní. Průběh sériového odporu je 
zobrazen na obr. 23. 

 
Obr. 23.  Závislost sériového odporu (ESR) kondenzátoru na přiloženém napětí UGB. 

Výše deklarované hodnoty jsou optimální hodnoty z hlediska použitého MOS 
kondenzátoru a způsobu zapojení. Jsou to hodnoty, kdy bude pro konkrétní MOS 
kondenzátor, způsob zapojení a danou kapacitu mezní frekvence nejvyšší. Vycházejme 
z toho, že poměr W/L je tedy určen z tab. 1, ESR je tedy konstantní a jediným 
proměnným prvkem je součin W*L, který je úměrný požadované kapacitě. S rostoucí 
požadovanou kapacitou pak bude klesat mezní kmitočet použitelnosti, jediným řešením 
jak vytvořit kondenzátory s vyšší kapacitou pak bude nutnost řadit menší kondenzátory 
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paralelně. Závislost mezního kmitočtu použitelnosti na požadované kapacitě je v 
následujícím grafu na obr. 24. 

 
Obr. 24.  Závislost mezního kmitočtu použitelnosti na požadované kapacitě. 

Na předchozím obrázku jsou zobrazeny závislosti mezního kmitočtu použitelnosti 
na požadované hodnotě kapacity. K výpočtu bylo použito červených hodnot z tab. 1. 
Horní dvě přímky jsou pro nejlepší hodnoty NMOS a PMOS tranzistoru, dolní pro 
nejhorší. Takto vzniká určité pásmo, ve kterém se bude pohybovat mezní kmitočet 
použitelnosti při dodržení optimálního poměru W/L. Pokud nebude toto dodrženo, 
mohou být hodnoty ESR ještě větší, což způsobí snížení mezního kmitočtu použitelnosti 
níže. Z grafu je dále vidět, že i pro požadované kapacity kolem 10 pF je mezní kmitočet 
výše než 10 MHz i pro nejhorší optimální nastavení. Pokud by byly požadovány vyšší 
pracovní frekvence např. 100 MHz, bylo by nutno požadovanou kapacitu složit 
z paralelního spojení většího počtu nižších kapacit (x*1000 fF). Menší kapacity se již 
nevyplatí vzhledem k tomu, že se pak stává podstatnou plocha přípojů (D, S, B). 

 
Použití MOS kondenzátoru jako filtračního prvku 

Využití MOS kondenzátoru jako filtračního nebo blokovacího kondenzátoru má 
několik výhod. Nejsou potřebné další výrobní masky, nad MOS kondenzátorem je 
možnost umístit ve vyšších vrstvách propojovací vodiče, velká měrná kapacita na 
jednotku plochy, závislost kapacity na napětí není kritická, pouze musí kondenzátor mít 
dostatečné předpětí, aby pracoval buď v inverzním, nebo akumulačním režimu, kde se 
jeho kapacita blíží kapacitě COX. Používané je zapojení kdy jsou svorky S, D, B spojeny 
v jednu svorku C (common) a využívá se kapacity hradla G proti kanálu nebo jámě. 
Použitá technologie je založena na kapsovém systému, kdy jsou součástky umístěny 
v oddělených kapsách tvořící PN přechod, který je závěrně pólován a odděluje tak 
součástku od základního substrátu. Řez strukturou tranzistoru NMOS a PMOS 
zapojených jako kondenzátory je na následujícím obr. 25. 
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Obr. 25.  Řez strukturou tranzistorů NMOS a PMOS s naznačenými PN přechody. 

Na katodu substrátového přechodu PN, označeném diodou DSUB, musí být 
přivedeno kladné předpětí, aby byl tento přechod závěrně pólován a kapsa byla takto 
izolována od substrátu P. Je vidět, že pro NMOS tranzistor je možno kapsu zapojit 
nezávisle na kontaktu jámy typu P (PWELL), kdežto u PMOS tranzistoru je katoda 
kapsové diody přímo spojena s kontaktem jámy typu N (NWELL). To může generovat 
určité omezení pro použití. U NMOS tranzistoru je nevíc proti PMOS tranzistoru dioda 
DPW představující PN přechod mezi jámou typu P a epitaxní vrstvou typu N. Její 
kapacita se může přičíst ke kapacitě MOS kondenzátoru pokud je její katoda připojena 
k hradlu G (čárkovaná čára). Předpokládá to však použití předpětí kapsy připojené na 
hradle. Pro názornost je na následujícím obr. 26 naznačeno použití MOS kondenzátorů 
pro různé způsoby zapojení: 

a) jednoduché blokování napájení – NMOS kondenzátor pracuje v inverzním 
režimu, pod hradlem je vytvořen vodivý kanál, který má malý odpor díky velkému UGS. 
Použitelné pro napájecí napětí do maximálního hradlového napětí (3.6 V). Ke kapacitě 
se přidává kapacita kapsy (DSUB) a jámové diody (DPW). Lepší než d) neboť při stejném 
napětí menší odpor kanálu a tím menší ESR. 

b) blokování napěťové hladiny proti napájení – použitelné na zablokování 
hradel kaskod, případně hradel proudových zrcadel, opět pracuje v inverzním režimu a 
přidává se paralelně kapacita jámové diody. Při přivedení většího napětí na kontakt 
jámy se jámová dioda otevře, dá se použít jako ořezávač napětí (clamp), ochrana proti 
přepětí. 

c) plovoucí zapojení – umožňuje použití plovoucího kondenzátoru, jedna svorka 
je zcela plovoucí, druhá je izolována přes záporně pólovanou jámovou diodu (kapacitní 
vazba na napájení + svodový proud (leakage current). Plovoucí je až po napájecí napětí, 
které v tomto případě může být až 20 V (v I3T). Podle napětí mezi svorkami může 
kondenzátor pracovat ve všech režimech (inverzním, akumulačním, depletičním). 

d) jednoduché blokování napájení – PMOS kondenzátor pracuje v inverzním 
režimu. Vzhledem k většímu odporu kanálu PMOS než NMOS tranzistoru lépe použít 
možnost a) 

e) blokování proti napájení – stejně jako b), ale s možností pracování ve všech 
režimech a z toho plynoucí možnost pracovat nad napájením. 
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Obr. 26.  Využití tranzistorů NMOS a PMOS jako blokovacích kondenzátorů. 

Uvedené možnosti představují základní zapojení, ve kterém slouží MOS 
kondenzátory jako filtrační a blokovací kondenzátory. V těchto případech není 
napěťová závislost důležitá, spíše se snažíme dosáhnout co největší kapacity při 
nejmenší ploše při použitelném ESR. Použití, při kterém již není napěťová závislost 
zanedbatelná a musí být korigována je rozebráno v kapitole 1.3, kde jsou uvedeny 
techniky linearizace napěťové závislosti kapacity. 
 

2.2 Měřicí metody pro charakterizaci integrovaných kondenzátorů 

Způsoby charakterizace 

Charakterizace je proces, jehož cílem je zjistit skutečné chování nějakého celku za 
různých vnějších a vnitřních podmínek. Toto chování je sledováno pomocí předem 
definovaného souboru parametrů. Vnější podmínky mohou být například napájecí 
napětí, teplota, velikost a charakter vstupního signálu, velikost zátěže, EMC rušení. 
Jako vnitřní podmínky se setkáváme u diskrétních aplikací s hodnotami a rozptylem 
použitých součástek, u mikroelektronické realizace jsou vnitřní vlivy tvořeny variacemi 
geometrických rozměrů součástek a technologického procesu výroby. Parametry pro 
zjištění chování mohou být velice rozličné např. zesílení, proudová spotřeba, zkreslení 
signálu, vstupní a výstupní impedance, offset, atd. Charakterizaci je možné provádět 
pomocí výpočtů, tedy v převážné většině případů pomocí simulace na modelu, nebo 
pomocí měření na reálné součástce. V případě charakterizace pomocí simulace nám 
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charakterizace umožňuje získat informace o chování obvodu, které pomohou ve snaze 
korigovat návrh elektronického obvodu tak, aby za všech kombinací vnějších a 
vnitřních podmínek, které mohou reálně nastat, zůstaly zachovány požadované 
parametry obvodu. V případě charakterizace na reálném obvodu pomocí měření 
ověřujeme výsledky předcházejících simulací a zjišťujeme, zda elektronický obvod 
splňuje požadované parametry pro různé kombinace vnějších a vnitřních vlivů. 

V případě charakterizace nelineárních kondenzátorů tvořených hradlovou 
kapacitou tranzistoru MOS jsou hlavní vnější podmínky přiložené pracovní napětí, 
teplota, frekvence a velikost zpracovávaného signálu. Vnitřní podmínky jsou pak 
variace technologického procesu, geometrického uspořádání a rozměrů součástky na 
polovodičovém čipu. 

Jak již bylo uvedeno výše, charakterizace na reálném obvodu se provádí pomocí 
měření, v případě měření kondenzátorů pomocí měření kapacity. Hlavním problémem 
při měření kapacit na čipu je jejich, z pohledu diskrétních obvodů, velmi malá absolutní 
hodnota. Například měrná kapacita standardních běžně používaných kondenzátorů 
vytvořených na čipu pomocí dvou kovových desek a oxidu křemíku jako dielektrika 
(MIMC), se pohybuje v jednotkách fF/μm2. Výsledné hodnoty kapacit, které se běžně 
používají, se pohybují ve stovkách fF. V případě měření hradlové kapacity tranzistoru 
MOS je sice měrná kapacita v porovnání s výše zmíněným lineárním kondenzátorem 
přibližně třikrát větší, avšak tato hodnota platí pouze v oblasti akumulace náboje a 
v oblasti silné inverze. Blíží se velikosti měrné kapacity samotného hradla, tedy měrné 
kapacitě oxidu COX. V depletiční oblasti však zaznamenává hodnota kapacity markantní 
snížení. Přechody mezi jednotlivými oblastmi jsou navíc zatíženy značnou nelinearitou 
kapacity v závislosti na přiloženém napětí. V porovnání s parazitními kapacitami 
přívodů pouzdra, která se pohybuje v jednotkách pF, nebo v porovnání s parazitní 
kapacitou hrotu mikroelektronické měřicí sondy s parazitní kapacitou kolem jednoho 
pF, jsou výše uvedené hodnoty měřené kapacity zanedbatelné a v naměřené hodnotě 
kapacity se ztratí. Bylo by možné použít srovnávací metodu, kdy se nejprve změří 
parazitní kapacita měřicí cesty, poté se změří celková kapacita zahrnující i měřenou 
kapacitou. Z rozdílu těchto dvou hodnot se pak vypočítá užitečná měřená kapacita. 
Tohoto postupu se v praxi běžně používá, jak bude popsáno dále, avšak bez použití 
dalších technik drasticky klesá rozlišovací schopnost měření a výsledky měření jsou 
nepoužitelné. 

Z výše uvedeného rozboru vyplývá, že konvenční metody měření používané pro 
diskrétní součástky jsou pro účel měření kapacit kondenzátorů na polovodičovém čipu 
nevyhovující, a to zejména svými rozlišovacími schopnostmi. Z tohoto důvodu byly v 
literatuře vyhledány metody používané pro měření malých kapacit na čipu, jejich 
přehled a popis je uveden v této kapitole. Některé metody mají velké rozlišení a jsou 
schopny rozlišit dokonce parazitní kapacity propojovacích vodičů na čipu 
(interconnects), avšak pro nelineární měření se nedají použít. Proto je také dále 
uvedeno, zda je metoda použitelná pro měření nelineárních kondenzátorů na čipu. 
 
Přímé měření paralelního spojení velkého počtu vzorků 

Je nejjednodušší ze všech metod a požívá zvětšení měřené kapacity pomocí 
paralelního spojení velkého počtu malých kondenzátorů. Hodnota kapacity se pak 
dostane na úroveň, kdy je rozlišovací schopnost měřidla dostatečná a kdy jsou parazitní 
kapacity zanedbatelné nebo alespoň srovnatelné s výslednou užitečnou kapacitou. Ta je 
pak měřitelná například standardním citlivým RLC měřičem [29]. Tímto vzniká 



NOVÉ PRINCIPY CHARAKTERIZACE HRADLOVÝCH KAPACIT PRO SIGMA-DELTA MODULÁTORY 
 

-  29  - 

testovací struktura relativně velmi velkých rozměrů, což na testovacím čipu nemusí být 
vždy až tak velký problém, musí však jít o skutečné paralelní spojení identických 
součástek o rozměrech, které jsou reálné z hlediska následného použití. Tím je 
zaručeno, že se neprojeví okrajové efekty, jinými slovy, že skutečná kapacita jednoho 
kondenzátoru nebo její průběh, například závislost na napětí, bude odpovídat podílu 
změřené celkové kapacity a počtu měřených prvků  

 
n

CC Total
i =  , (48) 

kde Ci je průměrná kapacita každého vzorku, CTotal celková změřená kapacita a n je 
počet vzorků. Nelze totiž použít jednu součástku s velkou plochou odpovídající součtu 
ploch jednotlivých vzorku, protože bude mít, teoreticky i ve skutečnosti, jinou hodnotu 
kapacity. Jeto způsobeno takzvaným okrajovým efektem způsobeným nehomogenitou 
elektrického pole na okraji součástky, případně geometrickými a materiálovými 
deformacemi způsobenými při výrobě. V obou případech budou struktury mít stejnou 
plochu, ale obvod bude diametrálně odlišný. Protože na okraji je měrná kapacita jiná 
než v oblasti homogenního pole, bude i celková kapacita jiná. Při použití jedné velké 
součástky bychom museli vzít v úvahu rozdílný obvod součástky a museli bychom znát 
měrnou kapacitu při okraji na jednotku obvodu okraje. Tato nemusí být vždy známá a 
následné přepočty vnášejí do výsledné hodnoty kapacity další chyby. Problém je 
zobrazen na následujícím obr. 27. Popis výpočtu kapacity je popsán vztahem (49). 

 
Obr. 27.  Dvě součástky se stejnou plochou ale jiným uspořádáním nemají ekvivalentní parametry. 

 

 PcAcC pa ⋅+⋅=  , (49) 

kde  C … celková kapacita součástky (kondenzátoru) [F], 

  ca … měrná kapacita na jednotku plochy [F/m2], 

  A … plocha součástky (area) [m2], 

  cp … měrná kapacita na jednotku délky obvodu [F/m], 

  P … obvod součástky (perimeter) [m], 

Běžné hodnoty pro MIMC jsou ca = 1,5 fF/μm2 a cp = 0,34 fF/μm. 

I přes použití paralelního spojení identických součástek však tato metoda má svá 
omezení, která vedla k vývoji dalších metod. Při použití velkého počtu malých 
součástek se začne uplatňovat vliv parazitní kapacity přívodních vodičů. Tento vliv lze 
vykompenzovat použitím druhé, naprosto stejné struktury, kde ovšem nejsou umístěny 
měřené objekty (kondenzátory). Takto lze zkalibrovat měřicí přístroj a vyloučit vliv 
parazitních kapacit. Další možností je pak aktivní stínění, které však klade velké nároky 
na kresbu motivu (layout). Pokud vyřešíme i problém s parazitními kapacitami přívodní 
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sítě je zde ještě jedna velká nevýhoda této metody. Měřením vždy dostaneme 
průměrnou hodnotu kapacity na jeden vzorek. Tato hodnota však nic neříká o distribuci 
rozložení naměřených hodnot. Metoda se tedy nehodí k charakterizaci součástek ani k 
zjišťování neshody. K tomu bychom potřebovali měřit každou součástku zvlášť a z 
naměřených hodnot pak vytvořit distribuci rozložení, které slouží pro další 
vyhodnocení. Měřením součástek v jejich reálných rozměrech se používají níže popsané 
metody. 

 
Měření pomocí senzoru na čipu s referenčním kondenzátorem 

Další metoda umožňuje měřit až kapacity o velikosti vzájemných kapacit mezi 
propojeními na čipu. Je tedy použitelná i pro rozsah běžně používaných součástek, 
avšak vyžaduje referenční kondenzátor známé hodnoty kapacity. Podrobný popis je 
uveden v [16], další zdokonalení základního principu je pak v [17]. Testovací struktura, 
jejíž základní zjednodušené schéma je na obr. 28, je tvořena měřeným kondenzátorem 
CX, referenčním kondenzátorem Cref a tranzistorem MOS.  

 

 

Obr. 28.  Testovací struktura s kapacitním děličem a emitorovým sledovačem. 

Kondenzátory tvoří kapacitní dělič, do jehož středu je zapojen snímací tranzistor v 
zapojení emitorový sledovač (source follower), který pracuje v oblasti saturačního 
režimu. Tranzistoru je do kanálu vnucen konstantní proud pomocí zdroje proudu 
zapojeného do kolektoru D (drain). Konstantní proud způsobuje konstantní rozdíl 
potenciálů mezi hradlem (gate) a emitorem (source) v závislosti na velikosti tohoto 
proudu. Záporná svorka referenčního kondenzátoru C je uzemněna. Po přivedení napětí 
na svorku VF se napětí na hradle tranzistoru vůči zemnímu potenciálu mění a tyto 
změny sleduje i napětí na emitoru (source) tranzistoru, ovšem se stejnosměrným 
posunem. Tento posun je dán velikostí napětí UGS a je po dobu měření konstantní. Díky 
tomu se kapacita hradla tvořená převážně kapacitou CGS neprojevuje. Při konstantním 
napětí je náboj na této kapacitě konstantní a neovlivňuje náboj na měřeném a 
referenčním kondenzátoru. Napětí na svorce VS bude mít hodnotu podle vztahu: 

 

 ( )IVVSV fS 0+⋅=  , (50) 

význam veličiny S je následující 

 
f

S

Xref

X

dV
dV

CC
CS =

+
=  , (51) 

 

kde  V0(I)  … je hodnota napětí na tranzistoru při nulovém napětí na svorce VF, 
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  VS  … napětí na svorce VS, 

  Vf  … napětí na svorce VF, 

  Cref … hodnota kapacity referenčního kondenzátoru, 

  Cx … hodnota kapacity měřeného kondenzátoru. 

 

Přivedením napětí o známé strmosti S na svorku VF bude se napětí na VS měnit se 
strmostí odpovídajícímu kapacitnímu děliči CX a Cref. Změřením této strmosti a 
dosazením do výše uvedeného vztahu (50) pro výpočet veličiny S, můžeme pak hodnotu 
měřené kapacity spočítat z následujícího vztahu 

 

 
S

SCC refX −
⋅=
1

. (52) 

 

Měření lze provádět pomocí osciloskopu s XY zobrazením, nebo kvazistaticky 
pomocí rozmítání napětí zdrojem napětí. V prvním případě se na svorku VF připojí 
generátor pilového signálu a sonda osy X osciloskopu. Sonda osy Y osciloskopu se 
připojí na svorku VS. V druhém případě se každé hodnotě napětí připojené na svorku VF 
odečte napětí na svorce VS. Pomocí diferencí mezi jednotlivými měřicími body se pak 
podle (52) dopočítá průběh kapacity v závislosti na napětí na svorce VF potažmo na 
napětí přímo na kondenzátoru C. 

Přesné měření je však možné pouze pokud během měření nedochází k 
odčerpávání náboje z plovoucího uzlu (spojení C, Cref a hradla tranzistoru MOS). 
Snímací tranzistor je prvek, který se na tomto jevu podílí díky parazitní kapacitě CGD. 
V důsledku buzení napájením konstantním proudem se sice napětí VGS nemění, ale 
napětí VDS ano. Tato změna pak způsobuje parazitní transport náboje přes parazitní 
kapacitu CGD. Naštěstí v saturační oblasti je tato kapacita velmi malá. Z hlediska návrhu 
musí být v porovnání s CX a Cref zanedbatelná (<1 %) a tvoří limit použitelnosti této 
metody. Tomuto požadavku musí být přizpůsobeny rozměry snímacího tranzistoru. 
Plovoucímu uzlu je nutné před měřením definovat velikost potenciálu. K tomuto účelu 
může sloužit například malý spínač, tvořený tranzistorem MOS, připojený druhým 
koncem na zemní potenciál. Jeho parazitní kapacita však přidává do měření další chybu. 
Jeho svod a jiné svody do plovoucího uzlu pak omezují délku měřicího cyklu. 

Metoda neumožňuje zcela přesně určit variaci napětí na měřeném kondenzátoru. 
Navíc neurčitosti referenční kapacity a souhrn parazitních kapacit paralelně k 
referenčnímu kondenzátoru přidávají další nepřesnosti při měření malých kapacit (fF). 
Jisté zlepšení poskytuje upravená metoda vycházející z výše uvedené. Metoda je 
popsána v literatuře [17]. Jistou komplikací je vliv rychlosti změny napětí na měřený 
objekt, viz literatura [36]. 

 
Měření pomocí senzoru na čipu bez referenčního kondenzátoru 

Výhodou proti předešlé metodě je to, že nepotřebuje referenční kondenzátor. 
Přesnost měření tedy nezávisí na obtížně stanovitelné absolutní hodnotě referenčního 
kondenzátoru, ale je určena například externí součástkou nebo neshodou tranzistorů 
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proudového zrcadla. Metoda je popsána v literatuře [41] a základní schéma zapojení je 
na obr. 29. 

 
Obr. 29.  Měření kapacity pomocí senzoru na čipu bez referenčního kondenzátoru. 

Princip metody je založen na aplikování konstantní rampy napětí na měřený 
kondenzátor a snímání takto vyvolaného proudu kondenzátorem. Tranzistory T1 až T4 
tvoří proudová zrcadla a násobí měřený proud na hodnotu dostatečnou k vytvoření 
měřitelného úbytku na externím rezistoru ROUT. Tranzistor TCTRL slouží k přivedení 
kalibračního proudu přes svorku ISTAT, pro kalibraci celkového násobícího faktoru. 
Vzhledem k parazitním kapacitám CIN a COUT je správná hodnota výstupního napětí 
dostupná na výstupu až po jejich nabití. Z tohoto důvodu je metoda použitelná pouze 
pro lineární kondenzátory. 

 
Nábojová metoda 

Metoda je popsána v literatuře [28]. Obdélníkový signál malé amplitudy Vg(t) je 
spolu se stejnosměrným signálem VG přiveden na měřený kondenzátor Cx, jak je vidět 
na obr. 30. Napětí VG slouží pro nastavení měřeného kondenzátoru (nelineární 
kondenzátor) do pracovního bodu. Proud tekoucí kondenzátorem Cx je integrován 
integrátorem tvořeným operačním zesilovačem a kondenzátorem C. V důsledku 
působení svodových proudů obsahuje integrovaný proud i stejnosměrnou složku a proto 
je ve zpětné vazbě zařazen obvod pro její kompenzaci (leakage compensation circuit). 
Tento obvod udržuje stejnosměrnou složku výstupního napětí v pracovní oblasti 
operačního zesilovače. 

 

 
Obr. 30.  Schéma pro měření nábojovou metodou. 

Výstupní napětí měřicího obvodu V0 je časový průběh generovaný aplikovaným 
malým signálem Vg(t). Amplituda změn výstupního napětí je přímo úměrná měřené 
kapacitě a nepřímo úměrná velikosti referenčního kondenzátoru C. 
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Měření kapacity prostřednictvím zjišťování S-parametrů 

Měření probíhá pomocí měření S-parametrů pomocí vysokofrekvenčního signálu. 
Měřicí frekvence dosahují až oblasti GHz. Změřené S-parametry jsou poté přepočítány 
na Y-parametry a z nich jsou pak pomocí výpočtu stanoveny parametry jako CGS, CGD a 
CGB. Metoda nemá příliš dobrou přesnost, rozlišovací schopnost je v řádu desítek fF. 
Pro měření je potřebné mít na čipu speciální měřicí struktury. Aby došlo k eliminaci 
parazitních kapacit přívodů atd., musí být použito kalibrace pomocí zakončení nakrátko 
a naprázdno. 

 
Měření kapacity pomocí měření frekvence kruhového oscilátoru 

Lze použít i měření přechodového zpoždění řetězce invertorů. Každý invertor je 
zatížen velkou kapacitní zátěží a frekvence oscilací je pak silně závislá na velikosti 
kapacity. Avšak měřený parametr (čas) závisí pouze na střední hodnotě velikosti 
kapacity. Jinými slovy, je potřebný referenční oscilátor pro kalibraci měření a 
implementace na čipu je rozměrově náročná. Metoda je použitelná pouze pro lineární 
kondenzátory. Základní schéma zapojení je uvedeno na následujícím obr. 31. 

 

 
Obr. 31.  Zapojení kruhového oscilátoru pro měření kapacity. 

 
Měření kapacity pomocí metody CBCM 

CBCM znamená zkratku z anglického názvu Charge-Based Capacitance 
Measurement a do češtiny jej lze přeložit jako měření kapacity založené na měření 
náboje. Samotná metoda CBCM, popsaná v [6], si během krátké doby získala značnou 
popularitu. Komplexní rozbor charakterizace pomocí této metody je pak v [7]. Další 
články o této metodě lze nalézt v [40] a [42]. Úprava pro měření vzájemných kapacit 
spojů na čipu je v [38]. Její nejdůležitější vlastnost spočívá v její rozlišovací schopnosti, 
která umožňuje například měření vzájemné kapacity kovových spojů integrovaných na 
polovodičovém čipu. Rozsah měření se v tomto případě pohybuje v jednotkách fF. 

Na rozdíl od většiny ostatních metod, určených pro měření malých kapacit, není u 
metody CBCM potřebný přesný referenční kondenzátor. Přesnost tohoto kondenzátoru 
je kritická pro celkovou přesnost měření a navíc je nezbytné integrovat několik 
takovýchto kondenzátorů pro různé rozsahy měření, aby zůstala zachována dostatečná 
přesnost měření. 

Jediným přesným přístrojem pro měření pomocí metody CBCM je citlivý 
ampérmetr pro měření stejnosměrné složky napájecího proudu. Obr. 32 ukazuje 
zapojení a princip metody CBCM. 
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Obr. 32.  Základní principiální schéma metody CBCM. 

Testovací struktura se skládá z párů tranzistorů NMOS a PMOS zapojených v 
konfiguraci jako „pseudoinvertor“. Standardní invertor má hradla NMOS a PMOS 
tranzistoru spojeny, v tomto případě je každý tranzistor buzen zvláštním signálem. Pár 
tranzistorů na levé straně je použit jako referenční a slouží ke kompenzaci parazitních 
kapacit spínačů tvořených tranzistory. Struktury vlevo i vpravo jsou přesně stejných 
rozměrů (pro další úvahy) s výjimkou toho, že k pravé struktuře je připojen 
kondenzátor, který chceme měřit. Obě struktury jsou buzeny dvěmi hodinovými signály 
s časově posunutými hranami. Tyto signály lze generovat na čipu nebo mimo čip. 
Důvod použití takto upraveného signálu je zamezit současnému sepnutí jak horního tak 
dolního tranzistoru a tak vyloučit průchod příčného proudu ze zdroje Vdd do země, který 
by se přičítal k hodnotě měřeného napájecího proudu. Pokud je tranzistor PMOS 
sepnutý, proteče přes něj náboj potřebný k nabití měřeného kondenzátoru. Stejné 
množství náboje bude následně vybito přes tranzistor NMOS do země. Ampérmetr 
může být vřazen do emitoru tranzistoru PMOS, nebo alternativně do emitoru tranzistoru 
NMOS. Tento ampérmetr měří nabíjecí proud. Skutečný průběh proudu není důležitý, 
pouze musí být změřena jeho střední hodnota [8]. Rozdíl mezi stejnosměrnými 
složkami pravé a levé struktury je následně použit pro výpočet měřené kapacity. 
Výslednou kapacitu Cx lze vyjádřit ze vztahu 

 ( ) fVCfQQII ddx ⋅⋅=⋅−=− ´´ , (53) 

kde   f … frekvence spínání, 

 Vdd … napájecí napětí, 

 I … stejnosměrná hodnota napájecího proudu pravé struktury, 

 I' … stejnosměrná hodnota napájecího proudu levé struktury, 

 (Q-Q´) = Vdd((Cpar + Cx) – Cpar) . 

Z rovnice (53) je vidět, že rozlišení metody lze zvyšovat pomocí zvětšení 
napájecího napětí Vdd a spínací frekvence f. Napětí je limitováno technologií a spínací 
frekvence odporem spínačů v sepnutém stavu, protože kondenzátor se během jedné 
periody musí kompletně nabít a vybít. Časová konstanta je dána součinem kapacity a 
celkového elektrického odporu nabíjecí cesty. Tato časová konstanta musí být 
několikrát kratší než je doba periody spínání. Časovou konstantu lze zkrátit 
zvětšováním šířky tranzistorů, které má za následek snížení jejich odporu v sepnutém 
stavu. Tyto změny však lze provést jen v omezeném rozsahu, neboť takto zvětšená 
plocha tranzistoru znamená také zvýšení parazitní kapacity hradla a tím i zvýšení 
nežádoucího průniku náboje z budiče do měřeného obvodu. Pokud by obě strany byly 
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přesně identické, pak by se podle (53) měly proudy kompletně eliminovat. Avšak obě 
struktury nejsou stejné už z principu, protože na jedné je připojena mnohem větší 
měřená kapacita. Tím je způsobeno, že v obou částech lze pozorovat jiné průběhy 
napětí a proudu. Proto bude nelineární efekt hradlové kapacity spínačů rozdílný pro 
pravou a levou stranu. Z tohoto důvodu se nelineární efekt stejné hradlové kapacity 
projeví rozdílně pro pravou a levou část měřicí struktury. Efekt lze částečně potlačit 
použitím nábojově vyvážených spínačů s NMOS a PMOS tranzistory buzenými 
vzájemně invertovanými signály [9], technika bude popsána v další části kapitoly. 

Limit rozlišení metody zůstává tedy převážně na neshodě levé a pravé struktury 
podle obr. 32. Problematikou neshody tranzistorů MOS a její optimalizací se zabývá 
literatura [66], [68] a [69]. Aby tato neshoda byla co nejmenší, používá se kromě 
striktního dodržení shodnosti levé a pravé části měřicí struktury, také speciálního 
návrhu topologie pro měřený kondenzátor a pro větev bez něho podle obr. 33. Jsou zde 
shodné struktury s tím rozdílem, že struktura, která není měřená, nemá druhou elektrodu 
kondenzátoru. Měřený stejnosměrný proud každé struktury lze vyjádřit takto 

 

 ( ) fVCCI ddparx ⋅⋅+=  , (54) 

 

 fVCI ddpar ⋅⋅=´  , (55) 

kde CX je neznámý měřený kondenzátor a Cpar je parazitní přesahová kapacita mezi 
hradlem a kolektorem, dále kapacita přechodu a další parazitní kapacity v uzlu mezi 
horním a dolním spínačem. Pokud budou obě struktury naprosto shodné, parazitní 
kapacita se odečte a neovlivní rozlišení. Ve skutečnosti zde však jistá neshoda mezi 
parazitními kapacitami bude v důsledku rozdílných Weff , Leff a tox, způsobených 
neshodou. Pro minimalizaci této chyby, lze najít optimální poměr šířky/délky 
tranzistorů [9] v závislosti na použité technologii. Pro minimalizaci těchto chyb, které 
ovlivňují přesnost měření je nutné při geometrickém uspořádání spínací struktury 
dodržovat pravidla pro dobrou shodu.  

 

 
Obr. 33.  Nahoře měřený kondenzátor, dole eliminační struktura bez kondenzátoru. 

 

CBCM metoda se běžně používá pro měření lineárních kondenzátorů na čipu, 
např. kapacity vodičů. Pro měření nelineárních kondenzátorů, jako hradlové kapacity 
MOS tranzistorů, není ve své základní verzi příliš vhodná. Nelineární kondenzátor je 
charakterizován C-U nebo Q-U charakteristikou. Standardní metoda CBCM sice 
umožňuje rozmítání napětí Vdd , avšak při jeho nízké hodnotě dramaticky klesá 
rozlišovací schopnost měření. Z tohoto důvodu a vzhledem k jinak velmi dobrým 
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vlastnostem metody CBCM byla navržena její modifikace, která umožňuje její použití i 
pro měření hradlové kapacity MOS tranzistorů. Tato nová metoda je popsána a 
rozebrána v kapitole 3.1. 

 

 
Techniky pro zdokonalení metody CBCM 

Nejjednodušší zdokonalení metody CBCM je v použití komplementární dvojice 
tranzistorů. Jedná se vlastně o paralelní spojení tranzistoru NMOS a PMOS jejichž 
hradla jsou buzena navzájem inverzním signálem. Tranzistory v důsledku toho spínají a 
rozpínají současně. Hlavní výhodou proti jednotranzistorovým spínačům je jejich 
přirozené potlačení pronikání náboje přes hradlovou kapacitu. Pozitivní přírůstek 
náboje od jednoho tranzistoru je kompenzován negativním přírůstkem od druhého 
tranzistoru. Příklad úpravy metody CBCM pomocí této techniky je zobrazena na obr. 
34. V literatuře [9] lze najít podrobnější informace a výsledky experimentálního 
ověření. 

 

 

Obr. 34.  Principiální schéma zapojení metody CBCM za použití komplementární dvojice. 

Ve zmíněné literatuře uvedené výsledky udávají výrazné zlepšení pro 
charakterizaci menších kapacit, kde klasické zapojení s jednoduchými tranzistory 
zvyšuje měřicí chybu. V oblasti větších kapacit se sice nepřesnost také zvyšuje, ale je 
stále menší než při použití jednotranzistorových spínačů. Obecně se problematikou 
kompenzace parazitního průniku náboje zabývá literatura [59]. 
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3 Navržená metoda charakterizace 

3.1 Popis navržené metody 

Pro potřeby ověření teoretických předpokladů průběhů hradlové kapacity MOS 
tranzistorů na skutečném čipu, byla navržena modifikace metody CBCM. Tato nová 
metoda, publikovaná v [82], umožňuje měření plovoucích prvků. Dva zdroje 
stejnosměrného napětí jsou použity pro měření celé nelineární charakteristiky v obou 
polaritách bez nutnosti přepojování měřeného prvku (CX) během měření. Vždy jeden 
zdroj je rozmítán a druhý zůstává konstantní a poté naopak. Pro každý pod 
charakteristiky je zaručena minimální změna napětí potřebná pro vytvoření 
minimálního stejnosměrného napájecího proudu, jenž lze potom snadno měřit. 
Principiální schéma zapojení popisované testovací struktury je na obr. 35. 

 
Obr. 35.  Principiální schéma zapojení testovací struktury Modifikované metody CBCM. 

Levá strana zůstala stejná jako v klasické metodě CBCM, v pravé části bylo 
nahrazeno spojení záporného vývodu měřeného prvku pomocí dvou spínačů D, S a 
přibyl další napájecí zdroj Vdd2. Záporný pól měřeného objektu tak lze připojit na další 
regulovaný stejnosměrný napájecí zdroj Vdd2. Důležité časové průběhy v obvodu jsou 
zobrazeny na obr. 36, který zachycuje jednu měřicí periodu. 

 
Obr. 36.  Časové průběhy v obvodech Modifikované metody CBCM. 
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Během fáze 1 je měřený kondenzátor nabíjen na záporné napětí (vzhledem k jeho 
svorkám) ze zdroje Vdd2 přes spínače L a S. Během fáze 2 je spínač L rozpojen a S je 
stále sepnut. Aktivací spínače H ve fázi 3 umožní nabití měřeného kondenzátoru na 
napětí Vdd1-Vdd2 . Přesuny náboje z napájecího zdroje během fází 2 a 3 jsou měřeny 
stejnosměrným ampérmetrem. Napětí se mění na hodnotu Vdd1. Použitím vysoké 
opakovací frekvence je dosaženo měřitelné velikosti napájecího proudu. Během 
poslední fáze je spínač S rozepnut a kondenzátor je vybíjen z hodnoty Vdd1.na nulové 
napětí přes spínače L a D. Takto je kondenzátor připraven na další měřicí periodu. 

Napětí na kondenzátoru se během jedné periody mění z hodnoty -Vdd2. na Vdd1.a 
změnu náboje lze určit z měřeného proudu pomocí vztahu 

 

 ∫
−

=
−

=Δ
1

2
12 )('),(

Vdd

Vdd
dddd duuC

f
IIVVQ . (56) 

 

Dynamická kapacita C(u) může být určena z rekonstruované Q-U charakteristiky 
kondenzátoru. Vztah (56) dává pouze hodnotu změny náboje. Uvažujme rekonstrukci 
charakteristiky Q-U pro záporné napětí od Vdd2 = 0 V. Změna napětí je pak Vdd1 a změna 
náboje ΔQ(0,Vdd1). Pro nulové napětí musí být náboj též nulový, tzn. Q(0) = 0 C. Toto 
určuje pevný bod charakteristik, z kterého se vychází. Změna náboje rozmítáním napětí 
Vdd2 je vztažena relativně vzhledem k tomuto bodu, což lze vyjádřit pomocí rovnice 

 

 ( ) ( ) ( )12112 ,,0 ddddddconstVdddd VVQVQVQ Δ−Δ=− =  , (57) 

 

a podobně pro kladné napětí 

 

 ( ) ( ) ( )0,, 21221 ddddddconstVdddd VQVVQVQ Δ−Δ==  . (58) 

 

Tímto lze kondenzátor proměřit v obou polaritách pomocí rozmítání jednoho 
zdroje, když druhý je ponechán konstantní. Grafická reprezentace rekonstrukce Q-U 
charakteristiky je znázorněna na obr. 37. Statickou i dynamickou hodnotu kapacity lze 
získat z Q-U charakteristiky. 

 
Obr. 37.  Rekonstrukce Q-U charakteristiky pro obě polarity. 
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3.2 Rozbor chyby měření metody 

Následující rozbor chyby měření bude proveden pro klasickou metodu CBCM, 
další aspekty rozboru specifické pro Modifikovanou metodu CBCM pak budou 
rozebrány následně. 

Chyby vznikající při měření můžeme rozdělit do dvou kategorií: 

chyby systematické (měřicí metoda, nestejnost struktur systematická) – lze je 
kvantifikovat a vyloučit  

chyby náhodné (chyby měřicích přístrojů, neshoda) – nelze je odstranit, určují 
nejistotu měření 

 

Seznam chyb měření: 

Chyba v důsledku nedostatečného nabití/vybití měřeného kondenzátoru (str. 39) 

Vliv rozdílnosti struktur na chybu v důsledku nedostatečného nabití/vybití (str. 45) 

Vliv vnitřního odporu (ESR) měřeného kondenzátoru na chybu měření (str. 46) 

Vliv svodových proudů (str. 46) 

Parazitní průnik náboje (str. 47) 

Vliv chyb měřicích přístrojů na přesnost měření (str. 51) 

Vliv vnitřního odporu měřicího ampérmetru na rychlost měření (str. 56) 

Vliv vnitřního odporu měřicího ampérmetru na chybu měření (str. 61) 

 

 
Chyba v důsledku nedostatečného nabití/vybití měřeného kondenzátoru 

Následující rozbor má za úkol matematicky vyjádřit a vyčíslit chybu měření 
způsobenou nedokonalým nabitím a vybitím měřeného kondenzátou. Číselný údaj je 
také potřebný pro stanovení minimální nabíjecí a vybíjecí doby pro zadanou povolenou 
chybu v důsledku Nedostatečného Nabití/Vybití měřeného kondenzátoru (dále bude 
používána zkratka NNV). 

Nabíjení a vybíjení měřeného kondenzátoru probíhá přes dvojici spínačů 
tvořených tranzistory typu MOS. Princip je znázorněn na následujícím obr. 38. 

 

 
Obr. 38.  Nabíjení a vybíjení měřeného kondenzátoru přes dvojici spínačů. 
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Tyto spínače kladou nabíjecímu a vybíjecímu proudu určitý elektrický odpor 
odpovídající odporu kanálu tranzistoru typu MOS v sepnutém stavu (lineárním režimu). 
Tento odpor je označován RON a platí pro něj vztah 
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kde KP je technologický činitel, W a L rozměry tranzistoru, UGS napětí na hradle, UT 
prahové napětí a UDS napětí mezi svorkami D a S. 

Hodnota odporu kanálu v sepnutém stavu spolu s hodnotou kapacity měřeného 
kondenzátoru tvoří setrvačný člen s časovou konstantu τ. Doba nabíjení a vybíjení, tedy 
doba sepnutí horního a dolního spínače, je dána použitou spínací frekvencí budícího 
signálu a odpovídá polovině jeho periody. Pokud by byl odpor kanálu konstantní během 
celého nabíjení a vybíjení, napětí na kondenzátoru by se při nabíjení měnilo podle 
exponenciální funkce popsané rovnicí 
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a při vybíjení popsané rovnicí 

 

 ( ) CR
t

C
ONnmoseVddtu

−

⋅=  , (61) 

 

kde  Vdd   … je napájecí napětí, 

RONpmosC = τn  … je časová konstanta pro nabíjení, 

RONnmosC = τv  … je časová konstanta pro vybíjení. 

 

Z tvaru exponenciální funkce pak vyplývá, že napětí na kondenzátoru uc(t) se blíží 
asymptoticky k hodnotě napětí Vdd. Za dobu odpovídající 3τ se kondenzátor nabije na 
hodnotu 95 % hodnoty Vdd, za 7τ na 99,9 % Vdd, za 10τ na 99,995 % Vdd. Dosavadní 
rozbor se zabýval případem při nabíjení z nulového napětí a vybíjení z napětí Vdd. Při 
použití principu metody CBCM pro měření kapacity kondenzátorů dochází 
k periodickému nabíjení a vybíjení měřeného kondenzátoru. Počáteční napětí 
následujícího exponenciálních průběhu je dáno koncovým napětím předešlého 
exponenciálního průběhu. Situace v ustáleném stavu je zobrazena na následujícím 
obr. 39. 
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Obr. 39.  Nedostatečné nabíjení a vybíjení měřeného kondenzátoru. 

Z hlediska nabíjecího proudu jsou důležité napětí na konci nabíjecí a vybíjecí 
fáze. Jejich rozdíl určuje změnu napětí na měřeném kondenzátoru a tím změnu náboje a 
tomuto úměrně odpovídající střední hodnotu nabíjecího proudu, jenž je měřen. Rovnice 
popisující velikosti napětí na kondenzátoru podle předešlého obr. 39 budou pro nabíjení 
a vybíjení následující 
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Jak již bylo zmíněno, pro určení chyby NNV je důležité vyjádřit změnu napětí na 
měřeném kondenzátoru ΔuC. Řešením rovnic (62) a (63) dostaneme vztah pro ΔuC 
v závislosti na jednotlivých časových konstantách a době nabíjení a vybíjení určených 
vnějším řídicím signálem. Vztah je následující 

 ( ) ( )
vn

vn

TT

TT

CCC

ee

ee

Vddtutuu
ττ

ττ

21

21

1

11

21
−−

−−

⋅−

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−⋅⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−

⋅=−=Δ  . (64) 

Pro další použití je možné dále vztah zjednodušit použitím stejné doba nabíjení a 
vybíjení T1=T2=T. Dále pokud budou mít horní a dolní spínač stejné odpory v sepnutém 
stavu budou stejné i nabíjecí a vybíjecí časová konstanta τn = τv = τ. Po zjednodušení 
jsou rovnice pro napětí na konci nabíjení a vybíjení následující 
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a lze z nich vyjádřit změnu napětí při nabíjení a vybíjení jako 
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Výpočet kapacity měřeného kondenzátoru lze obecně provést pomocí 
následujícího vztahu 
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Pokud bychom do vzorce pro výpočet měřené kapacity (68) dosadili hodnotu 
skutečné změny napětí na měřeném kondenzátoru ΔuC, byla by chyba apertury 
potlačena i pro krátké nabíjecí časy (méně než několik τ). To je způsobeno tím, že ve 
vzorci pro výpočet měřené kapacity (68) je měřený proud a změna napětí v poměru, 
tudíž menší změna napětí způsobí menší velikost měřeného proudu. Jelikož však 
aktuální napětí na měřeném kondenzátoru nelze přesně změřit a nepřímé určení 
skutečného napětí pomocí časové konstanty a doby nabíjení a vybíjení je velice 
nepřesné, navíc odpor spínačů není konstantní a má značný rozptyl, navíc pro každý 
měřený kondenzátor je jiná časová konstanta, je nezbytné nábojovou metodu měření 
kapacity kondenzátoru používat v pásmu kde je minimální chyba NNV, pro kterou byla 
také metoda navržena. Proto přesné vyjádření chyby NNV má význam pro určení 
minimální doby nabíjení a vybíjení pro zadanou požadovanou chybu měření. 
Dosazením předpokládané hodnoty změny napětí Vdd do vzorce (68) místo skutečné 
hodnoty ΔuC vznikne relativní chyba v % 
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Pro porovnání uveďme ještě reálnou chybu, která vznikne pro odvození nabíjení 
měřeného kondenzátoru z nulového napětí (při zanedbání zbytkových napětí po 
předchozím ději) 
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Jak je vidět z předešlých vztahů může být skutečná chyba až dvojnásobná proti 
chybě vypočítané podle zjednodušeného vztahu (70). Pro doby nabíjení T značně kratší 
než je časová konstanta obvodu, určená měřenou kapacitou a odporem spínačů, se 
chyby blíží hodnotě 100 %. Pro doby nabíjení trvající přibližně několikanásobek τ se 
chyby pohybují v hodnotách použitelných pro měření. Číselné hodnoty jsou uvedeny 
v tab. 2. Pro názornost je možné sledovat na obr. 40 průběh relativních chyb v závislosti 
na délce nabíjecí doby udané v násobcích časové konstanty. Další zvyšování nabíjecí 
doby pak vede k takovému snížení relativní chyby, že ji lze pro další výpočty zcela 
zanedbat. 

Tab. 2.  Hodnoty relativní chyby NNV v závislosti na době nabíjení a vybíjení 

T [τ] 2,3 3 4,6 5,3 6,9 7,6 9,9 

δNNV [%] 10,026 4,979 1,005 0,499 0,101 0,050 0,005 
δ [%] 18,225 9,485 1,990 0,993 0,201 0,100 0,010 
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Z hodnot uvedených v tab. 2 je vidět, že chyba je pro kompletní nezjednodušený 
výraz je dvojnásobná proti přibližnému vztahu. Pro praktické uplatnění je pak stejné 
chyby dosaženo pro nabíjecí a vybíjecí čas větší o 0,7τ proti zjednodušenému vztahu 
pro výpočet chyby NNV. 

 

 
Obr. 40.  Průběhy relativní chyby NNV v závislosti na době nabíjení a vybíjení. 

Jak již bylo zmíněno, a z předcházejícího obr. 40 je to též patrné, je v oblasti 
použitelných časů nabíjení a vybíjení, skutečná relativní chyba dvojnásobná proti 
zjednodušenému vyjádření. Dále pak je vidět, že pro doby nabíjení větší než 10τ je 
možné chybu NNV zanedbat. Z tohoto pohledu by se mohlo zdát použití velice 
dlouhých (o několik řádů delších než doba časové konstanty τ) časů nabíjení a vybíjení 
nejjednodušší způsob jak zpřesnit měření. Avšak tato cesta je omezena požadovaným 
rozlišením měření. Při dlouhých časech totiž klesá střední hodnota nabíjecího proudu, 
která je měřená citlivým ampérmetrem. Nadměrné prodlužování doby nabíjení a 
vybíjení tedy může znamenat pokles tohoto proudu pod rozlišovací schopnost měřicího 
přístroje a tedy mnohem větší chybu měření nebo jeho úplné znemožnění. Proto je 
nutné znát hranici, pro kterou je chyba NNV zanedbatelná nebo alespoň přijatelná a 
zajistit, aby se měření pohybovalo za touto hranicí a v případě nutnosti zajištění většího 
rozlišení na této hranici. Z výše uvedeného vyplývá použití maximální možné doby 
měření, pro kterou je však zajištěna dostatečná citlivost měření a přitom je dodržena 
minimální nabíjecí a vybíjecí doba z hlediska chyby NNV. Pak má chyba NNV 
zanedbatelný vliv na měřenou hodnotu a proto ji není nutné uvažovat při další analýze. 

Poznámka: 

V předchozích odstavcích bylo pro odvození chyby NNV použito bezprostředně 
navazujících intervalů nabíjecí a vybíjecí fáze. Takové situace se dá teoreticky 
dosáhnout pouze s nekonečně rychlými spínači (ideálními co do rychlosti spínání) nebo 
reálnými spínači (logickým invertorem) za cenu příčného proudu. V praxi ideálně 
rychlé spínače pochopitelně nejsou k dispozici a příčný proud je pro měření nepřijatelný 
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z principu. Proto jak již bylo zmíněno v kapitole popisující měřicí metodu CBCM je 
horní a dolní spínač buzen nezávislým budičem a řídicí signály pro budiče jsou 
navzájem posunuty o určitý časový interval. Tento interval se nazývá tzv. mrtvá doba 
tDT (dead time) a slouží k bezpečnému vypnutí vždy jednoho ze spínačů dvojice horní a 
dolní spínač. Po skončení mrtvé doby pak následuje sepnutí druhého spínače ve dvojici. 
Tímto jednoduchým mechanizmem je pak zaručeno, že v žádném okamžiku nejsou 
sepnuty oba dva spínače ve dvojici a nedochází tak k průchodu příčného proudu a 
znehodnocení měření. Mrtvá doba se volí taková, aby byla, s určitou rezervou, za všech 
okolností (proces, teplota, napájecí napětí) vždy delší než doba rozepnutí spínacího 
tranzistoru. Na testovacím čipu je zvolen fixní čas mrtvé doby 20 ns, který je určen 
konstantou RC v generátoru zpoždění. Podrobnější popis zmíněného obvodu je uveden 
v kapitole Návrh obvodů pro generování hodinových signálů na str. 73. 

Jak již bylo uvedeno, během mrtvé doby, od okamžiku vypnutí jednoho spínače 
po okamžik sepnutí druhého spínače, jsou oba spínače rozepnuty, a tudíž napětí na 
měřicím kondenzátoru se nemění. Mrtvá doba se tedy nepodílí na procesu nabíjení a 
vybíjení měřeného kondenzátoru a z hlediska generování měřicího proudu je neúčinná. 
Pokud budeme chtít zachovat stejnou chybu NNV také pro měřicí sekvenci obsahující 
mrtvou dobu je třeba zachovat také nabíjecí a vybíjecí časy T1 a T2. Mrtvá doba se pak 
přičte k nabíjecímu a vybíjecímu času. Celková doba periody pak naroste dvojnásobek 
mrtvé doby a měřicí frekvence se zahrnutím mrtvé doby fDT bude následující 
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Původní frekvence s ideálními spínači bez mrtvé doby fIDEAL je 
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Mrtvá doba tedy prodlužuje měřicí sekvenci a tím snižuje střední hodnotu 
měřicího proudu. Toto snížení má za následek snížení rozlišovací schopnosti měřicí 
metody. Pro dlouhé nabíjecí časy je vliv zanedbatelný, ale pro měření malých hodnot 
kapacity měřených kondenzátorů, kdy je třeba z hlediska rozlišení použít vysoké měřicí 
frekvence, je rozlišení metody ovlivněno. Poměr mezi střední hodnotou měřicího 
proudu s uplatněním mrtvé doby a ideální hodnoty měřicího proudu je následující 
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Pro příklad při měřicí frekvenci 10 MHz a mrtvé době 20 ns je snížení střední 
hodnoty měřicího proudu téměř o 17 %.  

Výše uvedená úvaha platí pro případy, kdy pro dosažení minimální měřitelné 
hodnoty měřicího proudu musíme volit měřicí frekvenci tak vysokou, že se začíná 
uplatňovat chyba NNV (měřicí kondenzátor se nestačí řádně nabíjet a vybíjet). V tomto 
okamžiku musíme reagovat snížením měřicí frekvence, jenž je doprovázeno poklesem 
měřicího proudu s následkem zmenšení citlivosti. Pro případy kdy je nabíjecí a vybíjecí 
čas dostatečně dlouhý, což je indikováno zanedbatelnou chybou NNV, můžeme 
ponechat původní hodnotu měřicí frekvence a chyba NNV se zvětší jen zanedbatelně. 

Dalším limitem je fakt, že měřicí perioda nemůže být kratší než hodnota dvou 
mrtvých dob, pak by totiž nezbyl žádný čas na vlastní měření (nabití a vybití). Při 
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hodnotě mrtvé doby 20 ns je odpovídající měřicí frekvence 25 MHz. Větší měřicí 
frekvenci již z principu nelze použít. 

 
Vliv rozdílnosti struktur na chybu v důsledku nedostatečného nabití/vybití 

Referenční a měřený obvod jsou z hlediska spínací struktury a jejího fyzického 
uspořádání identické, pokud neuvažujeme neshodnost struktur. Ne tak však z hlediska 
připojené kapacitní zátěže. Situace je znázorněna na následujícím obr. 41. 

 
Obr. 41.  Měřicí struktura zatížená měřenou kapacitou CX a parazitními kapacitami Cpar1, Cpar2. 

Referenční obvod má z principu menší kapacitu zátěže něž obvod měřený. Z toho 
vyplývá, že jeho časová konstanta τ bude vždy menší než časová konstanta měřeného 
obvodu. Pak platí, že jestliže časová konstanta měřeného obvodu je dostatečně kratší 
než doba nabíjení a vybíjení, viz předchozí kapitola, a tudíž že nezpůsobuje 
zaznamenatelnou chybu měření, pak je vše v pořádku a není potřeba se tímto 
problémem zabývat. Pokud je však metoda provozována v oblasti nezanedbatelné chyby 
NNV přidávala by se k této chybě další chyba nepřesné kompenzace parazitních kapacit 
způsobená nestejností struktur a jejich různého průběhu napětí při nabíjení. Může totiž 
dojít k situaci, kdy se referenční struktura za dobu nabíjení nabije na hodnotu Vdd, 
kdežto na měřené struktuře, díky své větší kapacitě a tedy delší časové konstantě, se 
napětí změní pouze o hodnotu ΔuC. Proudy od parazitních kapacit Cpar1 a Cpar2 se pak 
navzájem nekompenzují, i kdyby byly naprosto stejné. Výraz pro celkový měřený proud 
je pak 
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Pro Cpar1 = Cpar2 = Cpar lze pak odvodit příslušnou relativní chybu v procentech 
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Vliv vnitřního odporu (ESR) měřeného kondenzátoru na chybu měření 

Ekvivalentní sériový odpor (ESR) měřeného kondenzátoru se projevuje stejně 
jako sériový odpor spínačů prodloužením časové konstanty nabíjení/vybíjení. Platí zde 
stejná pravidla, jako bylo uvedeno výše. Je však nutno poznamenat, že hodnoty 
ekvivalentního sériového odporu jsou výrazně menší než hodnoty odporu spínačů a 
proto je možné jeho vliv zanedbat. 

 
Vliv svodových proudů 

Svodový proud je stejnosměrný proud, který se přičítá k měřenému proudu a tak 
přímo ovlivňuje přesnost měření. I přestože svodové proudy jsou většinou velmi malé a 
zdálo by se, že je lze zanedbat, mohou běžné svodové proudy, pohybující se v řádech 
nA, ovlivnit přesné měření v řádu µA. Na čipu vznikají především na závěrně 
pólovaných PN přechodech. Svodové proudy přes izolaci hradla jsou v běžných 
pracovních podmínkách většinou zanedbatelné. Jejich nepříjemnými vlastnostmi, 
z hlediska jejich potlačení, jsou teplotní a napěťová závislost. Většinou také nejsou 
zcela přesně modelovány v simulacích, nehledě k tomu, že jejich vznik může být 
podpořen náhodnými defekty na čipu. Z tohoto pohledu je lépe se jim pomocí obvodové 
struktury vyhnout nebo je potlačit případně odečíst pomocí kalibrace. Z hlediska místa 
vzniku je možno svodové proudy rozdělit na tři skupiny: 

• před spínací strukturou 

• ve spínací struktuře 

• za spínací strukturou 

Každá z těchto skupin se vyznačuje různými vlastnostmi a různými způsoby 
eliminace, proto jsou v následujících odstavcích popsány odděleně. 

Svodový proud vznikající před spínací strukturou 

Projevuje se po celou dobu měření a i v případě, že je aktuální měřicí struktura 
odpojena. Přímo ovlivňuje hodnotu měřeného proudu a tím i vypočítané kapacity. 
Vzniká na komponentech zapojených za přesným měřicím ampérmetrem jenž jsou 
následující: přívodní vedení od ampérmetru na měřicí desku, konektor na měřicí desce, 
relé přepínající referenční a měřený obvod, filtrační obvod, povrchový a vnitřní svod 
desky plošného spoje, patice pro měřený obvod, povrch pouzdra testovacího čipu 
v okolí vývodů, na samotném čipu pak součástky zajišťující ochranu před výbojem 
statické elektřiny a nejpodstatnějším zdrojem jsou paralelně zapojené vypnuté spínací 
struktury ostatních měřených kondenzátorů, kterých je na testovacím čipu celkem 63. 
Protože z důvodů uvedených výše je lépe vzniku svodových proudů předcházet, jsou 
všechny tyto obvody vybaveny tzv. ekvipotenciálním stíněním. Jako stínící potenciál je 
použito napětí před měřicím ampérmetrem tedy napětí Vdd1. Případný svodový proud 
z něj tekoucí pak není z hlediska měření podstatný. Na plošném spoji není realizace 
ekvipotenciálního stínění velký problém, na čipu je pak použita speciální spínací 
struktura, jejíž popis je uveden v kapitole 4.1. Pokud by se přes všechnu snahu vyskytl 
zbytkový svodový proud, lze jej odměřit a následně odečíst od měřeného proudu. Je 
však nutno poznamenat, že svodový proud je velice závislý na teplotě a napětí. Z tohoto 
důvodu se musí kalibrace svodového proudu provádět po každé změně těchto parametrů 
nejlépe před každým měřením. Toto však při použití automatizovaného měřicího 
pracoviště, jakým realizovaný experiment je, není velký problém. 
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Svodový proud vznikající ve spínací struktuře 

Je jím myšlen svodový proud vznikající v samotných spínačích aktivované 
spínací struktury. A to tedy svodový proud dolního spínače tvořeného tranzistorem typu 
NMOS při sepnutém horním spínači typu PMOS a naopak při sepnutém spodním 
spínači NMOS svodový proud horního spínače PMOS. Tyto svodové proudy jsou 
kompenzovány samotným principem měřicí metody použitím referenční a měřicí 
spínací struktury, které mají identickou geometrii a rozměry. Navíc je spínací struktura 
navržena tak, aby spínací tranzistory měly malý svod (není použita minimální délka 
kanálu) a i požadavek malých parazitních kapacit k tomu přispívá. Parazitní kapacity 
mají podstatnější vliv na přesnost měření, avšak mechanizmus vzniku je jiný, tato 
problematika je popsána v kapitole 4.1. Z výše uvedeného lze svodové proudy 
vznikající ve spínacích strukturách zanedbat. 

Svodový proud vznikající za spínací strukturou 

Je to tedy svodový proud vlastního měřeného objektu (kondenzátoru). Ve většině 
případů je na měřicí uzel připojena pouze hradlová izolace (gate oxide), takže velikost 
svodu lze zanedbat. Pokud je připojena nějaká difúze, pak může velikost svodového 
proudu být nezanedbatelná. V takovém případě se skutečný svodový proud projeví 
přídavným měřeným proudem závislým na aplikované střídě nabíjení a vybíjení 
měřeného objektu 

 svodmsvod IsI ⋅=_  , (76) 

kde   Isvod_m  …  je měřený svodový proud, 

 s   …  je střída nabíjecího a vybíjecího intervalu, 

 Isvod   …  je vnitřní svodový proud v okamžiku sepnutí horního spínače. 

Pro běžný provoz při střídě s = 0,5 pak bude vliv na přesnost měření pouze 
poloviční. Jsou možné dva způsoby jak i tuto chybu eliminovat. Buď odměřit pro dvě 
krajní střídy měřicí proud a svodový proud extrahovat z naměřených dat nebo pomocí 
externích signálů H, L, (D, S) nastavit horní spínač do otevřeného stavu a ostatní 
spínače do stavů kdy teče svodový proud a tento odměřit přesným měřicím 
ampérmetrem. Těmito způsoby lze z velké části případný svod eliminovat. 

 
Parazitní průnik náboje 

Dalším zdrojem chyby při měření je parazitní průnik náboje (Charge Injection) 
z budičů do obvodu testovaného prvku. Informace týkající se této problematiky, 
aplikované na měřicí metodu, lze nalézt v literatuře [9]. Obecný popis mechanizmu 
vzniku parazitního průniku náboje ve spínači s MOS tranzistorem lze nalézt v literatuře 
[60], [61], [62], [63] a [64]. Ke kapacitnímu nežádoucímu průniku náboje dochází při 
změně stavu budičů hradel spínacích tranzistorů. Změna napětí se projevuje 
nežádoucím průnikem náboje přes parazitní kapacity spínacích tranzistorů. Na obr. 42 
jsou vidět časové průběhy odpovídající průběhu napětí a proudu levé a pravé obvodové 
struktury podle obr. 41. 
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Obr. 42.  Časové průběhy napětí a proudu v měřicí struktuře (není v měřítku). 

Nechtěný průnik náboje se projevuje u obou skupin spínačů, tedy jak u horních 
(H) tak i u dolních (L) spínačů. Pro popis časových průběhů začněme stavem, kdy je 
měřený kondenzátor CX vybit sepnutým dolním spínačem. Na hradle spodního 
tranzistoru je napětí VH a na měřeném kondenzátoru je UCx = 0 V. Průnik náboje při 
následném vypínání spodního tranzistoru, kdy napětí na jeho hradle klesá, způsobí, že 
napětí UCx nabude záporné hodnoty. Na obr. 42 je tato situace označena popiskem A. 
Samotný fakt, že napětí dosáhlo záporné hodnoty, se v tomto okamžiku ještě neprojeví 
na měřeném proudu, ale během další, tentokrát pracovní (měřené) fáze B, je měřený 
kondenzátor CX nabíjen na napětí Vdd a celková změna jeho napětí je o toto záporné 
napětí větší. Tomu samozřejmě odpovídá i příslušně větší nabíjecí proud. Zároveň 
s tímto efektem je nabíjecí proud zvětšen o parazitní nápoj potřebný pro nabití hradla 
při spínání horního spínače. Při jeho vypínání dochází k dalšímu parazitnímu průniku, 
tentokrát s přímým důsledkem na měřený proud. Situace je označena C a po vypnutí 
spínače je na kondenzátoru napětí o něco větší než Vdd a zároveň je do napájecího 
zdroje injektován náboj, dodaný budičem při vypínání horního spínače. To se projeví 
jako záporná proudová špička napájecího proudu. Z hlediska pronikání náboje do 
měřeného proudu je poslední fáze, označená D, nepodstatná a nedochází k ovlivnění 
měřeného proudu. 

Pro podrobnější rozbor uvažujme zapojení podle obr. 41 představující 
„pseudoinvertor“ zatížený kapacitou CL reprezentující Cpar nebo CX + Cpar. Náboj 
dodaný zdrojem Vdd během jedné periody je 

 ( ) )()()()( LDLCLBLALdd CQCQCQCQCQ +++=  , (77) 

kde QA, QB, QC a QD jsou příspěvky pro přechody A až D uvedené v obr. 42. Jelikož je 
Qdd nelineární funkcí CL, parazitní kapacity levé a pravé struktury se nemohou zcela 
vykompenzovat, jak je předpokládáno podle (53), a to ani v případě perfektní shody 
pravé a levé části měřicí struktury. Platí tedy následující vztah 

 XddparddparXdd CVC-QCCQQQ ≠+=− )()('  . (78) 
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Tento vztah představuje systematickou chybu metody CBCM, která je citlivá na 
procesní odchylky a shodnost struktur. 

Analýza problematiky parazitního průniku náboje, založená na aproximaci 
pomocí jednoduchého modelu se soustředěnými parametry, je uvedená v literatuře [34]. 
Model je platný pokud napětí na hradle klesá výrazně pomaleji než je doba časové 
konstanty určené vlastní dobou života nosičů náboje v tranzistoru (τC = RONC‘OX/4). Její 
hodnota se pohybuje v řádech pikosekund pro tranzistory submikronových technologií a 
je tedy výrazně kratší než běžně dosažitelné spínací časy. 

MOS tranzistor je charakteristický prahovým napětím UT (threshold voltage), 
strmostí β = μ COX Weff/ /Leff (current factor) a také kapacitami přesahů CGDO a CGSO 
(overlap capacitances). Symbol μ reprezentuje pohyblivost nosičů náboje a COX je 
měrná kapacita hradla na jednotku plochy. Nepřijatelný průnik náboje vzniká při 
vypínání tranzistoru tedy v situacích A a C. Pro spínací děje podstatně delší než je τC, se 
náboj z kanálu nejprve rozdělí rovnoměrně mezi kolektor D (drain) a emitor S (source), 
protože je vytvořen kanál. Redistribuce náboje z kolektoru do emitoru je určena 
napěťovou diferencí a časovými konstantami [35]. 

Počáteční napětí na kondenzátoru je 0 V, protože kondenzátor je vybit sepnutým 
tranzistorem. Po rozepnutí tranzistoru bude napětí na kondenzátoru záporné, avšak 
dostatečně malé na to, aby způsobilo otevření diody kolektor-bulk a tím vyvolání 
nezanedbatelného proudu. Pro názornost je náhradní schéma zapojení znázorněno na 
následujícím obr. 43. 

 Qg
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CLQS 

QD
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0 

 
Obr. 43.  Model průniku náboje pro případ A a C. 

Pokud je hradlové napětí lineární funkcí času začínající lineárně klesat v čase 0 s 
z hodnoty VH do hodnoty 0 V se sklonem U [V/s], lze průnik náboje do kolektoru D 
popsat vztahem podle [34] 
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kde C‘OX  = Weff Leff COX, CGD = CGDO + C‘OX / 2. 

Podle zákona zachování náboje, bude náboj proniklý do vývodu emitoru S dán 
vztahem 

 )()(')()( LDHGSOGDOOXTHLS CQVCCCUVCQ −+−−−=  . (80) 

Složky parazitního průniku náboje podle (77) pak budou pro případy A a C 
následující 

 )()( L
N
DLA CQCQ −=  , (81) 

 )()( L
P
SLC CQCQ =  , (82) 
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kde N
DQ  a P

SQ  jsou určeny ze vztahů (79) a (80) použitím NMOS (A) a PMOS (C) 
parametrů tranzistorů. Pro představu o velikosti proniknutého náboje a jeho důsledku 
v podobě napětí, které zůstane na CL po rozepnutí spínače (případ A), byla provedena 
simulace pro několik rozměrů tranzistorů (parametr šířka W). Výsledek simulace je na 
následujícím obr. 44. 

 
Obr. 44.  Napětí na kapacitě CL po rozepnutí dolního spínače (L) v závislosti na kapacitě CL. 

Výsledky simulace ukazují, jak přírůstek napětí na kapacitě CL nelineárně závisí 
na její velikosti. Hodnoty kolem 1 aF odpovídají nezatížené struktuře. Se zvětšující se 
zatěžovací kapacitou klesá i napětí vyvolané kapacitním průnikem a pro kapacity 
větších hodnot je již zanedbatelné. O hodnotu tohoto napětí se ve fázi B bude měřený 
kondenzátor nabíjet více než při počátečním napětím přesně nulovém. Označíme-li toto 
počáteční napětí Verr pak můžeme pro levou a pravou část měřicí struktury napsat 
rovnice pro nabíjecí proudy: 

 ( ) fVVCI errddpar ⋅′−⋅=′  , (83) 

 ( ) ( ) fVVCCI errddparX ⋅−⋅+=  , (84) 

kde  Verr   … je chybové napětí pro kapacitní zátěž CL = Cpar + CX (pravá struktura), 

V´err  … je chybové napětí pro kapacitní zátěž CL = Cpar (levá struktura). 

Dosazením těchto proudů (83), (84) do standardní rovnice (53) pro výpočet 
měřené kapacity a její úpravou, dostaneme vztah pro měřenou hodnotu tak, jak vyjde 
z naměřených proudů 

 
( ) ( ) ( )

dd

errddparerrddparerrddX

dd
M V

VVCVVCVVC
fV

IIC
′−⋅−−⋅+−⋅

=
⋅

′−
=  . (85) 

Jak je vidět z (85), aby bylo možno odečíst vlastní kapacitu měřicí struktury Cpar 
musela by chybová napětí nabývat stejných hodnot jak v levé tak pravé části měřicí 
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struktury. Jelikož tomu tak podle (79) ani podle experimentálních výsledků na obr. 44 
není, vzniká zde systematická chyba metody. Navíc u členu s CX zůstává nadále 
chybové napětí a zavádí chybu. Jediný možný případ, kdy by se chyba neuplatnila, je 
pro velké hodnoty zatěžovacích kapacit. Zůstává tedy jen možnost kvantifikování a 
minimalizování měřicí chyby. 

Obr. 45 reprezentuje náhradní zapojení pro případ označený B, kdy je horní 
spínač (H) spínán. Výstupní kapacita CL je nabíjena z výchozí hodnoty 0 V na hodnotu 
Vdd (vliv záporného napětí Verr byl započítán do náboje QA). 

Vdd
QB

CL

VH 

0 
0 

VDD 

 
Obr. 45.  Ekvivalentní obvod pro přechod dle případu B. 

Podle zákona zachování náboje, je celkový náboj dodaný zdrojem napětí Vdd 
jednoduchým součtem nábojů podle následujícího vztahu 

 )(')()( TddOXddHGDOHGSOddLLB VVCVVCVCVCCQ −++++=  . (86) 

Jak je vidět je tento vztah lineárně závislý na zatěžovací kapacitě CL a lze tedy 
proniklé náboje přechodu B pravé a levé strany struktury navzájem kompenzovat. 

Případ D je uveden jen formálně, protože během něj sice také dochází k pronikání 
náboje do struktury, ale pouze na spodním spínači, který je v tuto dobu oddělen od 
napájecího zdroje horním spínačem. Proniklý náboj je odveden sepnutým dolním 
spínačem a na výstupní kapacitě CL je nulové napětí, čímž je obvod připraven na další 
spínací periodu. 

Celková chyba způsobená parazitním pronikáním náboje je 

 1
)()(-

−
−+

==
ddX

parddparXdd

X

Xcalc
i VC

CQCCQ
C

CCδ  , (87) 

kde Ccalc je vypočítána pomocí vztahu (53). 

 
Vliv chyb měřicích přístrojů na přesnost měření 

V teoretickém rozboru principu měřicí metody (CBCM, MCBCM) byly 
uvažovány dva měřicí ampérmetry, jeden pro měření proudu I měřeného kondenzátoru 
a druhý pro měření proudu I‘ použitého ke kompenzaci parazitních kapacit. 
Z praktického hlediska však toto uspořádání není příliš výhodné. V první řadě je celkem 
problematické zajistit patřičný měřicí přístroj s požadovanou citlivostí a přesností. A 
pokud už je nějaký k dispozici, jsme rádi alespoň za jeden exemplář. Druhý a důležitější 
důvod je však v určitém snížení měřicí chyby při použití pouze jednoho měřicího 
přístroje. Prakticky je měření provedeno vřazováním měřicího přístroje do jednotlivých 
větví (do jedné či druhé větve) a provedením dvou měření místo dvou odečtů ze 
samostatných přístrojů. Určitou nevýhodou je nižší rychlost měření, musí dojít 
k přepnutí měřicí cesty a ustálení měřené veličiny, avšak tato nevýhoda pro náš účel 
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není příliš důležitá. Další komplikace způsobené tímto způsobem měření jsou uvedeny 
v dalším textu a rozbor obou měřicích variant z pohledu měřicí chyby je uveden 
v následujícím odstavci. 

Pro měření proudu je použit stolní digitální multimetr (Agilent 3458A) přepnutý 
na měření stejnosměrného proudu. Jelikož se jedná o číslicový přístroj, je jeho mezní 
chyba měření udávána dvojicí relativních chyb a výsledná mezní absolutní chyba 
přístroje ΔP je pak vyčíslitelná podle následujícího vztahu, způsob zápisu naměřené 
hodnoty je pak uveden níže:  

 

 RČPRPČP RM Δ+Δ=⋅+⋅=Δ δδ  , (88) 

 

 ( ) ( ) Δ±=Δ+Δ±=⋅+⋅±= PRČPRPČP MMRMMM δδ  , (89) 

 

kde  M … je naměřená hodnota 

δČ … je relativní chyba z údaje přístroje, 

MP … je údaj přístroje, 

δR … je relativní chyba z rozsahu přístroje, 

RP … je rozsah přístroje, 

ΔČ … absolutní chyba z údaje přístroje, závisí na měřené hodnotě, 

ΔR … absolutní chyba z rozsahu, konstantní přes celý rozsah, 

Δ … celková absolutní chyba. 

Jak je vidět z předešlého vztahu (88) a zápisu naměřené hodnoty (89) je celková 
absolutní chyba Δ složena ze dvou složek a to složky proměnné závislé na měřené 
hodnotě a složky konstantní pro daný rozsah. Celková absolutní chyba měřicího 
přístroje a její mezní hodnoty tak určují meze, v kterých se bude pohybovat údaj 
měřicího přístroje, a který je výrobcem garantován při správné kalibraci a použití 
přístroje. Grafické znázornění tolerančního pásma číslicového měřicího přístroje je na 
následujícím obr. 46. 

 
Obr. 46.  Graficky znázorněná mezní chyba měřicího přístroje a) z údaje, b) z rozsahu, c) celková. 

Při měření neznámé veličiny přístrojem s konečnou přesností neznáme správnou 
hodnotu měřené veličiny S a jediná informace, kterou máme, kromě změřené hodnoty 
M, je skutečnost, že tato hodnota leží uvnitř intervalu ohraničeného mezní chybou 
měření. Naměřenou hodnotu je pak možné vyjádřit pomocí následujícího zápisu, kde 
naměřená hodnota M a měřicí chyby jsou funkcí správné hodnoty veličiny S:  
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 ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( )SSSSSRSSSSSM RČPRČ Δ+=Δ+Δ+=⋅+⋅+= δδ  , (90) 

 

kde  M(S)  … je naměřená hodnota 

S  … je přesná správná hodnota měřené veličiny 

δČ(S)  … je relativní chyba z údaje přístroje pro hodnotu S, 

δR(S)  … je relativní chyba z rozsahu přístroje pro hodnotu S, 

RP  … je rozsah přístroje, 

ΔČ(S)  … absolutní chyba z údaje přístroje, závisí na měřené hodnotě, 

ΔR(S)  … absolutní chyba z rozsahu, konstantní přes celý rozsah, 

Δ(S)  … celková absolutní chyba. 

Funkce relativní chyby z údaje přístroje δČ(S) koresponduje s chybou zisku 
měřicího řetězce přístroje. Její ekvivalent v podobě absolutní chyby ΔČ(S) mění svou 
mezní (největší přípustnou) hodnotu ΔČ v závislosti na správné hodnotě S. Funkce 
relativní chyby z rozsahu přístroje δR(S) koresponduje s chybou offsetu měřicího řetězce 
přístroje. Její ekvivalent v podobě absolutní chyby ΔR(S) má svou mezní (největší 
přípustnou) hodnotu ΔR konstantní v celém měřicím rozsahu RP. 

Pro výpočet měřené kapacity CX podle vztahu (68) je nutné odečíst změřenou 
hodnotu proudů I a I‘. Pokud jsou tyto hodnoty získány jako výsledek měření pomocí 
dvou nezávislých (vzájemně nekorelovaných) měřicích přístrojů je možné výslednou 
hodnotu včetně chyby měření zapsat následovně: 

 

 ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( )2211212121 , SSSSSSSSM RČRČ Δ+Δ−Δ+Δ+−=−  , (91) 

 

kde veličiny s indexem 1 patří přístroji 1 a s indexem 2 přístroji 2. 

Jelikož jsou chyby obou měřidel na sobě zcela nezávislé, a to i v případě, že se 
jedná o přístroje stejného typu a měření je prováděno na stejném rozsahu, výsledná 
mezní absolutní chyba měření je dána jako součet mezních absolutních chyb obou 
měřicích přístrojů pomocí následujícího vztahu: 

 

 ( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ]21221122211121 2 −− Δ⋅+Δ+Δ±=Δ+Δ+Δ+Δ±=Δ RČČRČRČ SSSS  . (92) 

 

Je vidět, že pokud jsou přístroje identické a pracují na stejném rozsahu, výsledná 
chyba může dosáhnout mezní chyby, která je až dvojnásobná proti jednoduchému 
měření. V případě, že k měření použijeme pouze jednoho přístroje na stejném rozsahu a 
pokud předpokládáme, že chyba z rozsahu je pro všechny naměřené hodnoty konstantní, 
bude situace následující: 

 

( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )( )212121212121 , SSSSSSSSSM ČČRČRČ Δ−Δ+=Δ+Δ−Δ+Δ+−= −−  . (93) 
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Z uvedeného vztahu je vidět, že chyba z rozsahu se odečetla a ve vztahu už 
nefiguruje. Měření jedním přístrojem je tedy přesnější o 2ΔR, za předpokladu, že chyba 
z rozsahu je konstantní pro všechny měřené hodnoty. Mezní chyba však zůstává stejná 
jako při měření dvěma přístroji a má hodnotu podle vztahu (91). Jde však o teoretickou 
maximální chybu. V praktickém měření pak lze uvažovat s chybou podle (93), neboť 
chyba z rozsahu je způsobena offsetem měřicí cesty a je pro obě měření stejná a 
navzájem se odečte. Částečně se také odečte i chyba z měřené hodnoty, pokud má 
alespoň stejné znaménko. K úplnému odečtení by došlo pouze pro stejnou měřenou 
hodnotu a v případě, že by měření nebylo zatíženo náhodnou chybou. 

Předchozí rozbor se věnoval porovnání při měření jedním nebo dvěma přístroji. 
Následující rozbor se bude věnovat vlivu měřených hodnot na celkovou přesnost 
měření. Budeme uvažovat pouze variantu s jedním přístrojem. Vztah (93) pro změřenou 
hodnotu lze vyjádřit také pomocí relativních chyb: 

 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )21212211212121 , SSSSSSSSSSM ČČČ +⋅±−=⋅+⋅±−=− δδδ  . (94) 

 

Celková mezní relativní chyba měření vyjádřená pomocí relativní chyby měřicího 
přístroje je pak po úpravě (94): 
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Vztah lze dále upravit na: 
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Je vidět, že pokud chceme minimalizovat relativní chybu výsledku měření, musí 
být veličiny S1 a S2 od sebe velmi odlišné. Čím více jsou k sobě blízké, tím více narůstá 
celková chyba, zvětšuje se proti relativní chybě δČ. Pokud jsou stejné, je relativní chyba 
nekonečně velká. Průběh chyby je zobrazen v následujícím obr. 47. Je zde závislost 
chybového členu v procentech z chyby měření (z relativní chyby z měřené hodnoty δČ) 
na procentuálním podílu S2 vůči S1. 
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Obr. 47.  Závislost procentní části přídavné chyby na procentním poměru měřených údajů. 

Z grafu lze vyčíst, že pokud má mít přídavná chyba velikost maximálně relativní 
chyby δČ musí být hodnota druhého měření maximálně třetinou prvního měření. Pokud 
bychom chtěli, aby přídavná chyba byla maximálně 1 % z δČ, pak musí být druhé 
měření maximálně 0,5 % z prvého. Z grafu a zobrazené závislosti v obr. 47 lze odvodit 
také, jak velké kapacity lze měřicí metodou měřit a kde je fyzikální limit měření tímto 
způsobem. Hodnota měřené kapacity CX se vypočítá jako rozdíl změřených proudů 
podělený měřicí frekvencí a měřicím napětím: 

 

 ( )
Uf

IICCCX ⋅
⋅−=−=

1
2121  . (97) 

 

Pro chybu o maximální velikosti δČ musí být proudy v poměru alespoň 1:3 a 
z toho odpovídající poměr kapacit je s tímto poměrem totožný: 

 

 2121 33 CCII ≥⇒≥  . (98) 

 

Dosazením za C1, C2 a úpravou zjistíme limit měření pro požadovanou přesnost: 

 

 parX CC 2≥  . (99) 

 

Chybu měření pak dodržíme pro měřenou kapacitu alespoň dvojnásobnou proti 
parazitní kapacitě měřicí struktury. Vzhledem k tomu, že parazitní kapacita struktury se 
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pohybuje kolem 25 fF, lze s určenou přesností měřit kapacity od 50 fF. Jedná se však 
pouze o vztah proti chybě měřicího přístroje. Celková chyba bude vyčíslena až na 
základě parametrů, přesnosti a pracovních podmínek měřicích přístrojů. Přehled 
základních parametrů použitých měřicích přístrojů je uveden v následující tab. 3. 

Tab. 3.  Přesnosti použitých měřicích přístrojů 

Měřicí přístroj Funkce přístroje Rozsah Přesnost Rozlišení Další 

Agilent 3458A 8½ místný multimetr 10 μA (25 + 10) ppm 1 pA 
RA = 5,2 kΩ, 

55 mV 
HP 33120A Funkční generátor - 20 ppm -  

TTi QL 355 TP Napájecí zdroj (regulovatelný) 35 V ±(0,03 % + 5 mV) 1 mV  
Agilent 4263B LRC Měřič - 0,25 % - @ 100 pF 

TTi PL320QMT Napájecí zdroj    *) 

*) použit pouze pro napájení pomocných obvodů, přesnost neovlivňuje měření 

 
Vliv vnitřního odporu měřicího ampérmetru na rychlost měření 

V dosavadním popisu byl dosud měřicí ampérmetr zapojený do napájecí větve 
měřicích struktur považován z obvodového hlediska za ideální prvek s nulovou 
hodnotou vnitřního odporu a tudíž i nulovým úbytkem mezi jeho měřicími svorkami. 
Rovněž také nebyly uvažovány jeho frekvenční vlastnosti a další aspekty související 
s jeho připojením do měřicího obvodu. V následujícím odstavci je rozebráno, jak 
nenulový vnitřní odpor ampérmetru ovlivňuje měřicí proces (nabíjení měřeného 
kondenzátoru). V následující kapitole je pak uveden rozbor vlivu na chybu měření. 

Z hlediska měřeného obvodu je měřicí ampérmetr zapojen, jak je vidět na obr. 48, 
do série s napájecím zdrojem, spínacím prvkem (PMOS) uvnitř struktury na čipu a 
měřeným kondenzátorem opět na čipu.  

 

 
Obr. 48.  Měřicí obvod s vyznačenými sériovými odpory při a) nabíjení, b) vybíjení. 

V této konfiguraci je zapojen jen v době nabíjecí fáze neboť v době vybíjení je 
spínací prvek (PMOS) rozpojen a měřený kondenzátor je vybíjen přes paralelní spínací 
prvek (NMOS). Ampérmetr tedy vstupuje do měření pouze v nabíjecí fázi a jeho vnitřní 
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odpor se přičítá k hodnotě odporu spínacího prvku (PMOS) v sepnutém stavu. Další 
sériové rezistory lze, vzhledem k jejich zanedbatelné hodnotě odporu vůči odporu 
spínacího prvku, zanedbat a proto nejsou uvedeny v popisu ani v nákresu. Z principu 
metody není příliš důležité, přes jak velkou hodnotu odporu se měřený kondenzátor 
nabíjí, pokud je nabíjecí fáze vzhledem k nabíjecí časové konstantě dostatečně dlouhá. 
Hodnota nabíjecí časové konstanty τnA se započítaným vnitřním odporem ampérmetru je 
dána rovnicí: 

 ( ) CRR AONpmosnA ⋅+=τ  . (100) 

Mohlo by se zdát, že hodnota vnitřního odporu ampérmetru RA je vzhledem 
k RONpmos zanedbatelná, a že významně neovlivní nabíjecí časovou konstantu τnA, ale 
není tomu tak. Typická hodnota RONpmos použitých spínačů je 1,5 kΩ, ale vnitřní odpor 
ampérmetru RA je na citlivém rozsahu 10 μA s rozlišením 1 pA, použitém pro měření 
velmi malých proudů, kolem 5,2 kΩ. Z těchto hodnot vyplývá více jak čtyřnásobné 
prodloužení nabíjecí doby. Toto nemusí vadit, pokud se pohybujeme v oblasti, kde je 
časová konstanta mnohem kratší než doba nabíjení (doba sepnutí spínače PMOS). 
Pokud však chceme dosáhnout maximální citlivosti měření (větší měřicí frekvence) a 
nechceme zvětšovat chybu způsobenou nedokonalým nabitím měřeného kondenzátoru, 
je dobré pokusit se sériový vnitřní odpor měřicího ampérmetru nějakým způsobem 
odstranit nebo potlačit. 

Dalším důvodem pro změnu měřicího zapojení je fakt, že nabíjecí proudové 
impulzy jsou vysokofrekvenčního charakteru. Z hlediska rušení nemají moc velký 
význam, neboť se jedná o velice malé energetické hodnoty, avšak mohou způsobovat 
nežádoucí vazby a ovlivňovat měření. Pro měření je také vhodnější, pokud měřicí 
ampérmetr měří vyfiltrovanou střední hodnotu měřicího proudu, než pokud má měřit 
předem nepříliš definované proudové pulzy navíc vysokofrekvenčního charakteru 
(frekvenční rozsah ampérmetru). Z těchto důvodů bylo navrženo uspořádání měřicí 
cesty tak, jak je zobrazeno na obr. 49. Tento obrázek dále zahrnuje parazitní i strojené 
R, L, C prvky vyskytující se v měřicím obvodu. 

 
Obr. 49.  Měřicí obvod s vyznačenými odpory, indukčnostmi a kapacitami. 

Měřicí ampérmetr i napájecí zdroj jsou externí zařízení připojená pomocí 
relativně dlouhých vodičů s velkou indukčností. Její hodnota navíc záleží na uspořádání 
na měřicím stanovišti. Velice záleží na tom, jestli jdou vodiče daleko od sebe a tvoří tak 
velkou smyčku nebo zda jsou zkrouceny k sobě. Každopádně v měřicím zapojení jsou 
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reprezentovány indukčnostmi LP1, LP2, LP3 a LP4. Kondenzátor CD z tohoto hlediska 
s nimi tvoří dolní propust, ale jeho význam není příliš důležitý. Vnitřní odpor měřicího 
ampérmetru je reprezentován rezistorem RA. V sérii s ampérmetrem je na měřicí desce 
zapojena filtrační cívka LF, která zvětšuje celkovou indukčnost větve s ampérmetrem. 
Ta pak pro vysokofrekvenční signál generovaný měřením tvoří velkou reaktanci, a 
proto přes ampérmetr teče stejnosměrný proud iDC s minimálním zvlněním. Tomu též 
napomáhá kondenzátor CE připojený co nejblíže vývodům testovacího čipu a fungující 
jako lokální zásobník energie pro měřicí pulzy znázorněné ve schématu proudem iE. 
Toto uspořádání má pozitivní vliv na celkový sériový odpor měřicího obvodu. Na 
vnitřním odporu ampérmetru RA vzniká pouze úbytek vyvolaný stejnosměrným 
proudem. Na nabíjecí časové konstantě se nepodílí. Pro ještě lepší odfiltrování pulzů 
způsobených periodickým nabíjením měřeného kondenzátoru, byl na testovací čip 
umístěn ještě vnitřní filtrační kondenzátor CI. Ten je nejblíže pulzní zátěži, avšak jeho 
hodnota je limitována velikostí, kterou zabírá na testovacím čipu. Jeho použití má však 
velký význam, protože vývody čipu a kontaktovací drátky mají svou nezanedbatelnou 
indukčnost, ve schématu označeny LB1 a LB2 a limitují tak využití kapacity CE. Pro 
orientační výpočet velikosti zvlnění, při neuvažování indukčností LB1 a LB2, vychází 
zvlnění ze vztahu 

 
XIE

X
ddšš CCC

CVU
++

⋅=  . (101) 

Tento vztah však neuvažuje stejnosměrný proud iDC , takže ve skutečnosti bude 
zvlnění menší. Pro návrh obvodu je však vztah vyhovující. 

Schéma na obr. 49 zobrazuje pouze principiální zapojení. Vzhledem k tomu, že 
bylo nutno aplikovat různá opatření dané realizací (ESD odolnost, dvojité měření), je 
reálné zapojení poněkud složitější a obsáhlejší. Kompletní zapojení měřicího systému je 
zobrazeno na obr. 50. 

 
Obr. 50.  Kompletní schéma zapojení měřicího obvodu. 
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Pro měření proudu přes svorku VDD1 (proud pro Cpar2 + CX podle obr. 41) i přes 
svorku VDD1D (proud pro Cpar1 podle obr. 41) je použit jediný ampérmetr, který je 
přepínán pomocí přepínače SW buď na jednu či druhou svorku. Rezistor RAD má 
simulovat velikost vnitřního odporu ampérmetru RA pro větev, která není právě měřená 
(viz. Vliv vnitřního odporu měřicího ampérmetru na chybu měření na str. 61). Napájecí 
systém byl rozšířen o svorku PBULK, která má přibližně stejnou napěťovou úroveň jako 
svorky VDD1 a VDD1D, ale není měřená. Na ni jsou zapojeny kapsy a jámy typu N 
(nwell) tranzistorů PMOS a ESD ochrana, která vykazuje vysokou hodnotu svodového 
proudu. Svorky VDD1 a VDD1D jsou tak pomocí diod D1 až D4 a ESD ochráněny proti 
přepětí, které se může vyskytnout při manipulaci s čipem. Přes diody D1 až D4 netečou 
proudy a aby to platilo i pro pulzní zátěž, o to se starají kondenzátory CVDD1int, CVDD1Dint, 
CPBULKint. Jedná se o takzvané ekvipotenciální stínění, kdy se využívá skutečnosti, že 
všechny svorky mají stejný potenciál, a tudíž mezi nimi netečou vyrovnávací proudy. 
Externí blokování napájení je provedeno pomocí kondenzátorů CVDD1, CVDD1D, CPBULK2, 
CPBULK3. Indukčnosti, kromě strojených cívek LF1 a LF2, modelují parazitní indukčnosti 
kontaktovacích drátků čip-pouzdro. Diody D5 a D6 slouží pro propojení měřicí (GNDM) 
a digitální (GND) země pokud není obvod v měřicí patici, kde jsou tyto dvě svorky 
spojeny a tvoří hlavní zemnící bod. Filtrace měřeného proudu, jak již bylo zmíněno 
výše, je zajištěna filtrem tvořeným indukčnostmi LF1 a LF2 a kondenzátory CVDD1, 
CVDD1D. Schéma zapojení filtru je na následujícím obr. 51. 

 

 
Obr. 51.  Zapojení filtru pro filtraci měřeného proudu. 

Zdroj napájení je modelován zdrojem stejnosměrného napětí U (měřicí napájecí 
zdroj). Na měřicí desce je jeho napětí dobře blokováno a tak jej lze považovat za ideální 
zdroj napětí i pro vyšší frekvence. Odběr měřicích struktur je modelován zdrojem 
proudu IP. V sérii s ampérmetrem je filtrační cívka LF zvyšující impedanci na vysokých 
kmitočtech. Sériová kombinace cívky LF a ampérmetru s vnitřním odporem RA je 
přemostěna kondenzátorem CF, který naopak na vysokých kmitočtech odvádí proud 
mimo ampérmetr. Frekvenční přenos proudu IP na proud ampérmetrem IA je na 
následujícím obr. 52. 
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Obr. 52.  Frekvenční závislost proudového přenosu proudu IP na proud ampérmetru IA. 

Frekvenční charakteristika má dva póly. Níže položený pól s mezní frekvencí 
kolem 30 Hz je určen kapacitou CF a vnitřním odporem ampérmetru RA. Jeho nízko 
položený mezní kmitočet zajišťuje, že na nejnižším navrženém měřicím kmitočtu je 
útlum přenosu proudu do ampérmetru 50 dB. Druhý pól je dán indukčností LF a 
vnitřním odporem ampérmetru RA. Jeho význam už není tak velký a slouží spíše 
k vysokofrekvenčnímu oddělení ampérmetru a přívodních vodičů od obvodů na měřicí 
desce. 

Shrnutí výhod a nevýhod požitého řešení: 

Výhody: 

- nabíjecí časová konstanta není zvětšována vnitřním odporem ampérmetru 

- přes ampérmetr teče pouze vyfiltrovaná střední hodnota nabíjecího proudu 

- vysokofrekvenční proudy neprotékají po desce plošného spoje, ale pouze přes 
vnitřní blokovací kondenzátory na čipu a částečně také přes blokovací 
kondenzátory připojených těsně u vývodů pouzdra 

- filtrace napětí umožňuje použít méně problematicky ekvipotenciální stínění 

Nevýhody: 

- na sériovém vnitřním odporu měřicího ampérmetru se vytvoří úbytek napětí, o 
který se zmenší hodnota napětí, na které se bude nabíjet měřený kondenzátor. 
Vliv této chyby a její odstranění bude popsáno v následující kapitole. 

Poznámka: nevýhoda není jednoznačná, neboť ampérmetr nelze nikdy připojit tak, aby 
měl nulovou indukčnost v přívodech a zároveň nulovou parazitní kapacitu 
na zem. Tyto parazitní prvky odfiltrují vysokofrekvenční složky a 
ampérmetrem také teče zvlněný proud se stejnosměrnou složkou, která 
způsobuje úbytek (proud nezaniká na konci nabíjení). Navíc přesnost 
měření vysokofrekvenčního proudu není zcela známá. 
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Vliv vnitřního odporu měřicího ampérmetru na chybu měření 

Jak již bylo rozebráno v předchozí kapitole, díky uspořádání měřicí cesty se 
vnitřní odpor měřicího ampérmetru podílí na úbytku napětí, který zmenšuje napájecí 
napětí pro měřicí struktury. Tento úbytek vzniká v důsledku průchodu měřicího proudu 
(jeho stejnosměrné složky) měřicím ampérmetrem s vnitřním odporem RA. 
V následujících odstavcích bude popsáno, jakou chybu měření toto způsobuje a jak lze 
tuto chybu eliminovat. 

Je předpokládáno, že měření je realizováno jedním ampérmetrem na stejném 
rozsahu (stejný RA), tudíž jsou provedeny dva odečty. Jednou pro parazitní kapacitu Cpar 
a podruhé pro parazitní kapacitu a měřenou kapacitu Cpar + CX. Pro měřený proud při 
prvním měření platí 
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Pro proud při druhém měření lze psát 

 
( )
( )XparA

Xpardd

CCRf
CCUf

I
+⋅⋅+

+⋅⋅
=

12  . (103) 

Je vidět, že při pokusu o odečtení I2 – I1 nedojde k odečtení a k eliminaci parazitní 
kapacity Cpar. Dokonce, i kdyby byla nulová, měření bude zatíženo chybou kvůli úbytku 
na měřicím ampérmetru. Pokud by nebyla provedena korekce a výše uvedené proudy 
(102) a (103) by byly použity pro výpočet měřené kapacity, její hodnota pak bude 
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Takto vyjádřená měřená kapacita v sobě obsahuje složky od parazitní kapacity 
Cpar a také chybovou složku od vlastní měřené kapacity CX. Takto vzniklá chyba může 
být vyjádřena jako 
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Uvedený vztah ukazuje, že nelze dosáhnout nulové chyby a to ani pro případ 
nulové hodnoty Cpar. Z toho vyplývá, že jediným způsobem jak zpřesnit měření je 
změřit odpor ampérmetru RA a z měřeného proudu a jeho hodnoty vypočítat skutečnou 
hodnotu napětí, na které se měřené kondenzátory nabíjí. Tato hodnota se pak dosadí do 
rovnice pro výpočet měřené kapacity. Naštěstí to jde velice snadno a skutečné měřicí 
napětí je následující 

 2,12,1 IRVU Add ⋅−=  . (106) 

Tuto korekci je nutno provádět pro každé jednotlivé měření, což však pro 
automatizované měřené není velký problém. 
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3.3 Dimenzování spínačů 

Následující kapitola se věnuje postupu návrhu velikosti spínačů měřicí struktury. 
Nejprve je však nutné ujasnit si některé skutečnosti. Stejnosměrný elektrický proud I je 
měřen číslicovým měřicím přístrojem, jehož chyba je udána relativní chybou z údaje δČ 
a relativní chybou z rozsahu δR. Celková relativní chyba měření δ je pak součtem 
absolutních chyb ΔČ a ΔR podělených měřenou hodnotou M, jak je popsáno vztahem: 
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kde R je rozsah měření. Velikost relativní chyby tak má dvě složky jednu nezávislou na 
měřené hodnotě a druhou nepřímo úměrnou měřené hodnotě. Grafické znázornění je 
možné vidět na následujícím obr. 53. 

 
Obr. 53.  Závislost relativních chyb měřicího přístroje na měřené hodnotě pro Agilent 3458A. 

Z předchozího grafu vyplývá, že pro minimalizaci měřicí chyby se měřený proud 
musí pohybovat co nejblíže rozsahu měřidla. Stejnosměrná složka proudu při měření je 
dána podle vztahu 

 

 ( ) fCCVI parXddm ⋅+⋅=  . (108) 

 

Abychom zaručili měřitelnou hodnotu proudu Im podle (108), splňující výše 
uvedený požadavek, ale též nepřekročili měřicí rozsah, je zřejmé, že součin (CX+Cpar)f 
musí být konstantní pro všechny hodnoty měřených kondenzátorů. Jinými slovy řečeno, 
měřicí frekvence se musí přizpůsobovat velikosti měřeného kondenzátoru. Chyba 



NOVÉ PRINCIPY CHARAKTERIZACE HRADLOVÝCH KAPACIT PRO SIGMA-DELTA MODULÁTORY 
 

-  63  - 

způsobená nedokonalým nabitím/vybitím měřeného kondenzátoru δC. je vyjádřena 
následovně 
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Protože ton je fixní částí měřicí periody, lze chybu δC ovlivňovat volbou odporu 
spínačů Ron  
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kde KR závisí na technologických parametrech tranzistoru a hradlovém napětí. Protože 
chyba δC je úměrná velikosti Ron lze jako první podmínku pro volbu velikosti spínačů 
psát 
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W
L

eff

eff <  , (111) 

 

kde k1 závisí na δC, Vdd, Im a technologických parametrech. Parazitní kapacitní průnik 
náboje daný vztahem (87) je úměrný poměru COX/CX a je nezávislý na měřicí frekvenci. 
To určuje druhou podmínku pro dimenzování rozměrů spínacích tranzistorů  

 

 2kLW effeff <  , (112) 

 

kde k2 závisí na δi, Vdd, CX a technologických parametrech. Grafické znázornění 
prostoru pro dimenzování velikosti spínačů je možné pozorovat v následujícím obrázku 
obr. 54. 

 

 
Obr. 54.  Vymezení oblasti použitelnosti při volbě velikosti spínacích tranzistorů. 
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4 Experimentální ověření metody 

4.1 Ověřovací a měřicí testovací čip 

Obecný popis 

Ověřovací a měřicí testovací čip byl navržen pro ověření nové metody měření a 
pro charakterizaci nelineárních kondenzátorů integrovaných na čipu. Na testovacím 
čipu jsou umístněny jednotlivé testovací struktury podle obr. 35. Každé této testovací 
struktuře přísluší jeden testovaný kondenzátor. To je dobře patrné z obr. 55. Příslušné 
napájecí svorky Vdd1, Vdd1´ a Vdd2 všech testovacích struktur jsou navzájem spojeny a 
vyvedeny na vývody testovacího čipu, kde jsou napájeny příslušnými regulovanými 
napájecími zdroji. V sérii s nimi jsou vřazeny citlivé ampérmetry pro měření 
stejnosměrného napájecího proudu. Aby bylo zaručeno měření vždy jen jednoho 
měřeného kondenzátoru má každá testovací struktura aktivační vstup, jenž umožňuje 
její aktivaci nebo deaktivaci. O správné nastavení těchto vstupů se stará dekodér jedna z 
N, který dostává informaci o čísle aktivního vzorku z posuvného registru. Ten je 
naplňován vnějšími logickými signály generovanými pomocí ovládacího počítače. 

 

 
Obr. 55.  Blokové schéma testovacího čipu. 

Hodinový signál určující spínací frekvenci je do testovacího čipu přiváděn přes 
vývod CLK z vnějšího generátoru. Tento signál je nejprve rozdělen na dva fázově 
posunuté signály a ty jsou pak dále upraveny pro použití v testovacích strukturách. 
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Signál vždy pro jeden pár spínačů je doplněn o určitý přesah, aby se zabránilo kolizím 
při současném sepnutí spínačů. Tyto čtyři signály jsou rozvedeny na všechny testovací 
struktury. 

 
Technické parametry 

Testovací čip vyrobený v technologii I3T80U společnosti AMI Semiconductor má 
velikost 4230×3500 µm. Celková plocha čipu je tedy 14,8 mm2. 

Vlastní křemíkový plátek je umístěn v keramickém pouzdru DIL28 určeném pro 
prototypy. Fotografie uvedeného pouzdra je zobrazena na obr. 56. Pouzdro obsahuje 
kovový plíšek připájený na dosedací plochu pouzdra, který odděluje prostor pro čip od 
okolního prostředí a zamezuje přístupu světelného záření na povrch čipu. Tento plíšek 
lze snadno odstranit odpájením a pak je možné pomocí mikromanipulátoru a mikrosond 
měřit signály přímo na čipu. Je také možné pomocí laseru přerušit určité vodivé spoje 
mezi součástkami na čipu. Tohoto se používá pro lokalizaci případných problémů při 
vývoji čipů. Toto řešení pouzdra má proti, klasickému způsobu pouzdření, kdy se při 
výše popisovaných činnostech musí nejprve pouzdro otevřít pomocí agresivních 
chemikálií, zřejmé výhody.  

 

      

Obr. 56.  Fotografie pouzdra pro testovací čip (keramické pouzdro DIL28 pro prototypy). 

Vývody pouzdra jsou na vlastní čip připojeny pomocí hliníkových kontaktovacích 
drátků o průměru 0,1 mm (bondwire). Na čipu jsou pro kontaktování vyrobeny speciální 
plošky (bondpad), na kterých je zmíněný drátek připojen ultrazvukovým nebo 
termokompresním kontaktováním. Zapojení a význam jednotlivých vývodů je uveden v 
dalším odstavci. 

 
Zapojení vývodů pouzdra a jejich funkce 

Zapojení vývodů 28vývodového pouzdra DIL28 na jednotlivé signály je 
znázorněno na následujícím obr. 57. Příloha 10 na str. 106 popisuje význam 
jednotlivých pinů, rozsah napětí a také popisuje jejich funkci. 
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Obr. 57.  Zapojení pouzdra DIL28 pro testovací čip. 

 
Testovací struktury integrované na testovacím čipu 

Seznam měřených struktur umístěných na čipu je uveden v příloze 12 na str. 108. 
Struktury lze rozdělit do několika kategorií. Lineární kondenzátory (MIMC) pro ověření 
měřicí metody, MOS kondenzátory pro vlastní měření, testovací struktury k ověření 
funkčnosti testovacího čipu a vzorky pro měření pomocí mikrosond jako záložní řešení 
při chybě v návrhu čipu a také pro případné další ověření naměřených výsledků. 
Poslední skupina jsou experimentální struktury. 

 
Popis konfiguračního registru 

Jak bylo zmíněno výše, testovací čip obsahuje relativně mnoho testovacích 
struktur, které je nutné jednotlivě zapínat a vypínat. Pro jejich funkci je zapotřebí 
několik napájecích hladin. Navíc na čip byly implementovány další funkce určené 
zejména pro kontrolu funkce, ladění a případné nahrazení některých obvodů (nemněná 
konfigurace generátoru měřicích sekvencí), přímé ovládání pomocí externích zdrojů 
signálů. Počet vývodů pouzdra je omezen, a proto byla pro nastavení a ovládání 
testovacího čipu použita koncepce jednoduchého posuvného registru, kterou lze 
nahradit jinak velký počet externích vývodů. Pro nastavení patřičných bitů registru je 
nutné vyslat do testovacího čipu konfigurační sekvenci průběhů podle přílohy 11 na 
str.107. 

Ke konfiguraci je použito tří signálů. Signál E v logické úrovni L zablokuje 
veškeré funkce testovacího čipu a ten je tak připraven přijmout nastavovací sekvenci na 
signálech SCL a SDA. SCL generuje taktovací signál, na jehož nástupnou hranu jsou 
data ze signálu SDA zapsána do vnitřního posuvného registru. Posuvný registr má délku 
16 klopných obvodů typu D a není vybaven nulováním. Z tohoto důvodu je nutné před 
prvním měřením po připojení napájecího napětí na signál VDD zajistit konfiguraci 
všech 16 bitů posuvného registru vysláním výše uvedené konfigurační sekvence. Stejné 
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sekvence je pak použito při změně požadovaného nastavení testovacího čipu. Po 
uvolnění signálu E do hodnoty logické H je testovací čip připraven pro měření, které je 
pak časováno hodinovým signálem požadované měřicí frekvence na signálu CLK. 
Časování signálů E, SCL a SDA není nijak kritické, je jen potřebné dodržet předepsaný 
sled. S výhodou lze pro generování zmíněných signálů použít výstupů SPI běžných 
mikrokontrolérů. Jak již bylo uvedeno, konfigurační sekvence je použito pro nastavení 
testovacího čipu. Je zvolen požadovaný mód provozu, zvolena konkrétní měřicí 
struktura, která je následně měřena. Jsou nastaveny další konfigurační bity. Význam 
jednotlivých konfiguračních bitů je uveden rovněž v příloze 11 na str.107. 

 
Implementované měřicí režimy 

Testovací čip může pracovat v několika měřicích režimech, které se od sebe liší 
ovládáním měřicích spínačů H, L, D a S. Způsobem časování a posloupností sepnutí a 
rozepnutí jednotlivých spínačů lze měřit různé kapacity (jak parazitní, tak chtěné), a 
aplikovat různé měřicí metody. Implementováno je těchto 5 režimů: 

• Modifikovaná metoda CBCM (kapitola 3, str. 37) 

• Klasická CBCM metoda s uzemněným záporným pólem měřeného 
kondenzátoru 

• Klasická CBCM metoda se záporným pólem připojeným na předpětí 

• Metoda pro identifikaci parazitních kapacit na kladném pólu měřeného 
kondenzátoru 

• Přímé ovládání jednotlivých spínačů pomocí externích signálů 

Časování prvních čtyř režimů je realizováno pomocí externího zdroje hodinového 
signálu přivedeného na vývod CLK testovacího čipu. Frekvencí tohoto signálu je určena 
vnitřní frekvence spínání, která je poloviční proti vstupnímu signálu. Časování posuvu 
mezi jednotlivými spínači je určeno vnitřním zapojením a při typické době trvání 20 ns 
umožňuje použít maximální frekvenci externího hodinového signálu 20 MHz. Při 
použití přímého řízení je pak časování dáno použitými externími signály. 

 
Koncepce přepěťové ochrany celého testovacího čipu 

Je bezpodmínečně nutné ochránit všechny vývody testovacího čipu před možným 
zničením nebo poškozením vzniklým jako následek výboje statické elektřiny. Tato 
ochrana je zajištěna pomocí svodičů přepětí a soustavy vhodně pólovaných diod 
umístěných přímo na čipu v těsné blízkosti plošek pro připojení kontaktovacích vodičů. 
Ochrany nejsou nutné jen z hlediska nebezpečí vzniku nebezpečných přepětí během 
manipulace s již vyrobeným integrovaným obvodem, ale už při samotné výrobě, 
kontaktování a pouzdření. Z těchto důvodů bylo systému přepěťových ochran použito i 
na tomto testovacím čipu, u kterého není požadavek na přepěťovou odolnost velký a 
nepůjde do sériové výroby. Samotné použití přepěťových ochran s sebou přináší jisté 
komplikace, zvláště u měřicích vývodů, kde může dojít k ovlivnění měření. Proto byla 
použita jistá technická opatření pro minimalizaci těchto vlivů. Popsány budou 
v následujících odstavcích. Základní koncepce provedení přepěťových ochran 
použitých na testovacím čipu je zobrazena na obr. 58. 
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Obr. 58.  Základní koncepce použití přepěťových ochran na testovacím čipu. 

Mezi napájecími vývody jsou zapojeny omezovače přepětí. Jejich úkolem je 
pojmout energii elektrostatického výboje, případně jiných krátkodobých přepětí a 
udržet tak velikost napětí mezi napájecími vývody na velikosti, která neohrozí další 
vnitřní obvody. U signálových vodičů, jejichž napětí se během činnosti pohybuje mezi 
napájecími vývody, je ochrana řešena připojením dvojice diod, které případné přepětí 
svedou do hlavního omezovače přepětí zapojeného na napájecí vývody. 

 
Přepěťová ochrana citlivých měřicích vývodů  

Je bezpodmínečně nutné ochránit všechny vývody testovacího čipu před možným 
zničením nebo poškozením vzniklým jako následek výboje statické elektřiny. Problém 
nastává u vývodů, které jsou citlivé na svodové proudy, jako je měřicí vývod struktur 
CBCM. Ochranné diody mají totiž vzhledem k měřeným proudům nezanedbatelný 
svodový proud. Tento proud je pak na vyšších teplotách ještě více významný. K 
potlačení vlivu tohoto svodového proudu je použito ekvipotenciálního stínícího efektu. 
Schéma zapojení je na následujícím obr. 59. 

 

 
Obr. 59.  Ochránění citlivého měřicího vývodu před přepětím. 

Citlivý měřicí vodič nemá, jako ostatní napájecí vodiče, přepěťovou ochranu, ale 
pomocí systému diod používá ochranu zapojenou na neměřený vývod, sloužící k 
napěťovému stínění. Diody D1 a D2 jsou takového typu, aby jejich parazitní 
substrátové diody nebyly zapojeny na citlivý měřicí vodič, ale na opačný konec. Pro 
diodu D1 na katodu a pro diodu D2 na anodu. Svodový proud těchto substrátových diod 
pak teče přes neměřený vývod a neovlivňuje měření. Napětí na neměřeném a měřeném 
vývodu je za provozu stejné a tak přes diodu D1 a D2 netečou žádné proudy. Tím je na 
diodě nulový úbytek napětí a proudy jsou potlačeny. Při odpojeném napájecím napětí 
pak obvod slouží k ochraně dále zapojených vnitřních obvodů, kdy jakákoliv polarita 
přepětí, na kterékoliv kombinaci vývodů je omezena na dostatečnou velikost. 



NOVÉ PRINCIPY CHARAKTERIZACE HRADLOVÝCH KAPACIT PRO SIGMA-DELTA MODULÁTORY 
 

-  69  - 

Celkové zapojení systému přepěťových ochran 

Konkrétní celkové zapojení přepěťových ochran použitých na testovacím čipu je 
zobrazeno na obr. 60. 

 
Obr. 60.  Celkové ESD schéma testovacího čipu. 

Všechny napájecí vývody jsou ošetřeny omezovači přepětí. Signálové vodiče jsou 
ochráněny pomocí systému diod pro svedení přepětí na hlavní přepěťové ochrany. 
Citlivé vodiče pro měření odebíraného proudu měřicích struktur jsou osazeny pomocí 
systému ochrany zmíněné v předešlém textu. 

 
Omezení vlivu svodových proudů na měření 

Na testovacím čipu je implementováno celkem 64 měřicích struktur. Základní 
omezení jejich svodových proudů je řešeno zapojením kapsy spínací struktury a tím i 
jámy typu N (NWELL) na neměřený vývod se stejným napětím jako je na citlivém 
měřicím vodiči, na kterém jsou připojeny emitory tranzistorů spínacích struktur. I když 
je v jednom okamžiku aktivována pouze jedna měřicí struktura CBCM, přes vypnuté 
tranzistory tečou svodové proudy do země. Počet takovýchto tranzistorů, vzhledem k 
implementaci 64 měřicích struktur je velký a zvyšuje se tak měřený proud o tuto složku. 
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Z tohoto důvodu byla každá měřicí struktura opatřena dvěma dvojicemi tranzistorů typu 
PMOS, které mají zabránit odběru svodových proudů z citlivých měřených vodičů. 
Schéma provedené úpravy je zobrazeno na obr. 61. 

 

 
Obr. 61.  Zamezení vzniku svodového proudu vypnuté měřicí buňky. 

Během měření konkrétní struktury jsou hlavní tranzistory sepnuty a neovlivňují 
měření. Pokud je struktura deaktivována sepnou pomocné tranzistory, které přivedou na 
kolektory hlavních tranzistorů stejné napětí jako je na měřicích vodičích z neměřeného 
zdroje. Svodový proud hlavních tranzistorů je zanedbatelný a svodový proud měřicí 
struktury teče přes pomocné tranzistory z neměřeného zdroje. 

 
Režim Modifikovaná metoda CBCM 

Podrobný popis této nové metody je uveden v kapitole 3.1. Průběhy signálů v 
obvodu jsou na obr. 62. 

 

 

Obr. 62.  Průběhy v režimu Modifikované metody CBCM. 
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Režim klasická metoda CBCM 

Tento režim v sobě zahrnuje dva režimy a to klasickou CBCM metodu s 
uzemněným záporným pólem měřeného kondenzátoru a klasickou CBCM metodu se 
záporným pólem připojeným na předpětí. První z režimů je implementace metody 
popsané v kapitole 2.2, druhý režim umožňuje v určitém omezeném rozsahu 
proměřování napěťových závislostí. Pro jednoduchost jsou tyto měřicí režimy 
implementovány na měřicím čipu tak, že jejich řídicí signály vzniknou ze signálů 
Modifikované metody CBCM připojením signálů pro spínače D a S na konstantní 
logickou úroveň. Grafické znázornění je na obr. 63, signály pro spínače D a S v druhém 
režimu jsou znázorněny čárkovaně. 

 

 
Obr. 63.  Průběhy v režimu klasické CBCM metody. 

 

 
Režim identifikaci parazitních kapacit 

Pomocí této metody lze změřit parazitní kapacitu na kladném pólu měřeného 
kondenzátoru proti zemi. Tuto hodnotu pak lze použít pro korekci měřené funkční 
kapacity a vyjádřit tak její skutečnou hodnotu. Pro tuto metodu tedy není potřebná 
referenční struktura bez měřeného kondenzátoru. Díky tomu se zde neuplatní chyba 
způsobená průnikem náboje při spínání tak jako u klasické metody CBCM. Metoda je 
popsána v literatuře [30], [31], [32] a [33]. Časové průběhy v obvodu jsou znázorněny 
na obr. 64. 
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Obr. 64.  Průběhy v režimu identifikace parazitní kapacity. 

Zapojení měřeného kondenzátoru Cx a parazitní kapacity Cp představující 
veškerou parazitní kapacitu na kladném pólu měřeného kondenzátoru je zobrazeno na 
obr. 65. Popis a odvození bude také vztahováno k tomuto obrázku. 

 

 
Obr. 65.  Zapojení měřené kapacity Cx a parazitní kapacity Cp. 

V první fázi se obě kapacity vybijí přes spínače L a D. Toto je nastavení obvodu 
do výchozího stavu. V druhé fázi jsou všechny spínače rozpojeny a stavy v obvodu 
zůstávají nezměněny. Tato fáze je dána způsobem implementace a nemá funkční 
význam. Ve třetí fázi je sepnut spínač S a sériová kombinace užitečné kapacity Cx a 
parazitní Cp je nabíjena ze zdroje Vdd2. V tomto režimu se napájecí napětí zdrojů Vdd1 
a Vdd2 rovnají a mají hodnotu Vdd pro další odvozování. Kondenzátor Cx se nabije na 
hodnotu napětí danou vztahem 

 
CpCx

CpVddUCx +
⋅= . (113) 

Ve čtvrté fázi se otevře spínač H a napětí na obou vývodech Cx se vyrovná. 
Proud, který je potřebný k nabití Cp na Vdd a k vybití Cx na nulu je měřen pomocí 
externího ampérmetru. Z velikosti napětí podle (113) lze odvodit změny náboje na 
jednotlivých kapacitách za jeden cyklus 
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CxCp
CxCpVddQCx +

⋅
⋅=Δ  (114) 

a  

 
CxCp

CpVddQCp +
⋅=Δ

2

. (115) 

 

Po sečtení obou příspěvků získáme celkový náboj, který za jeden cyklus projde 
ampérmetrem takto 

 

 CpVddQQQ CpCx ⋅=Δ+Δ=Δ . (116) 

 

Odtud je vidět, že měřený náboj je dán pouze velikostí napětí Vdd a velikostí 
parazitní kapacity Cp. Po zahrnutí frekvence a měřeného proudu pak lze psát pro 
měřenou parazitní kapacitu vztah 

 
I

fVddCp ⋅
= . (117) 

 

 
Návrh obvodů pro generování hodinových signálů 

Při návrhu obvodových řešení byly použity informace získané na základě studia 
odborné literatury [24]. Jelikož hodnota frekvence hodinového signálu figuruje přímo 
ve vztahu pro výpočet měřené kapacity (53) a podílí se tak přímo na přesnosti měření, 
byl jako zdroj hodinového signálu použit externí laboratorní generátor. Má výrobcem 
garantovanou přesnost, jeho frekvenci lze nastavit v širokém kmitočtovém rozsahu a 
slouží tedy jako zdroj nastavitelné přesné kmitočtové základny. Pro použití na 
testovacím čipu je však nutné tento signál upravit a převést do požadovaného souboru 
hodinových signálů. Ve snaze minimalizovat různá zpoždění, která by mohla vzniknout 
na desce plošného spoje, bylo rozhodnuto, že veškeré úpravy signálu budou provedeny 
až na čipu a jako vstup bude použit zmíněný externí generátor. 

Při použití metod založených na CBCM je nutné dodržet, aby se ovládací signály 
horního a dolního spínače navzájem neměnily ve stejný okamžik. Tím by došlo na 
krátkou dobu k současnému otevření obou spínačů. To by mělo za následek příčný 
proud a degradaci veškerého měření. Signály musí poskytnout dostatečnou dobu mezi 
uzavřením jednoho spínače a otevřením druhého. Tato doba je nezávislá na měřicí 
frekvenci a proto bylo zvoleno zpoždění konstantní délky s nominální hodnotou 20 ns. 
Tato hodnota je bezpečná vzhledem k době spínacího času a zároveň neomezuje příliš 
maximální pracovní kmitočet. Zapojení obvodu pro generování nepřekrývajících se 
signálů je na následujícím obr. 66. 
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Obr. 66.  Generátor časově posunutých signálů. 

Vstupní logický signál je rozdělen do dvou průběhů, které se nikdy nemění ve 
stejný okamžik, protože sestupné hrany jsou zpožděny. Pro názornost jsou zmíněné 
průběhy vyobrazeny na obr. 67. Jeden z těchto signálů (OUT2 pro H, L, OUT1 pro D, 
S) stačí invertovat a je možné je použít pro buzení spínačů v měřicí struktuře. 
Samozřejmě po zařazení příslušných budičů. 

 

 
Obr. 67.  Průběhy časově posunutých signálů z příslušného generátoru. 

Zpožďovací obvod byla snaha vytvořit co nejjednodušší. Nejprve bylo uvažováno 
o kaskádě investorů, ale pro požadované zpoždění vycházel velmi velký počet 
zřetězených hradel. Proto bylo použito zapojení založené na nabíjení kondenzátoru přes 
rezistor a vyhodnocování pomocí jednoduchého komparátoru, zde Schmittova klopného 
obvodu. Schéma zapojení je na obr. 68.  
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Obr. 68.  Obvod zpoždění 20 ns pro generátor časově posunutých signálů. 

Schmittův klopný obvod je použit pro zavedení hystereze, která potlačuje 
zakmitávání komparátoru způsobené šumem a pro omezený příčný proud při přepínání. 
Prahová napětí jsou symetrická kolem poloviny napájecího napětí Vdd/2, navzájem 
vzdálená o velikost hystereze Vhyst. Pro čas zpoždění lze psát 

 ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

−
⋅

⋅=
hystdd

dd
LHdelay VV

VCRt 2ln,  . (118) 

Časové průběhy v obvodu jsou zobrazeny na obr. 69. Mírná napěťová závislost 
není problém, protože celá digitální část je napájena z regulátoru napětí Vdd = 3.3 V 
jehož přesná hodnota je nastavena při oživování měřicí desky. Při překlopení 
komparátoru se časovací kondenzátor vybije/nabije pomocí spínačů I16 a I17, aby byl 
kondenzátor připraven na další časovací interval a ten tak byl dobře definován. 

 
Obr. 69.  Průběhy signálů při generování časově zpožděného signálu. 

Vnitřní zapojení Schmittova klopného obvodu je na obr. 70. Jeho velkou výhodou 
je, že má zabudovanou hysterezi a při dosažení překlápěcího napětí dojde k velmi 
rychlé změně stavu. To zajistí, že vlivem rušení nedojde k několikanásobnému 
překlápění při napětí blízké překlápěcí úrovni. 
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Obr. 70.  Vnitřní zapojení Schmittova klopného obvodu. 

Obvod je navržen tak, aby překlápěcí úroveň bez zavedení hystereze pomocí 
tranzistorů NM4 a PM3 byla na úrovni poloviny napájecího napětí. Aby toto bylo 
zajištěno, poměr velikostí tranzistorů NMOS NM1 a NM2 proti tranzistorům PMOS 
PM1 a PM2 musí být v poměru 

 2

2

2

2

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −
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dd
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dd
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P

VV

VV
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W  . (119) 

kde parametry s indexem P platí pro PMOS a N pro NMOS tranzistory. 

V předchozím textu bylo popsáno, jak jsou vytvořeny dva signály pro řízení 
spínačů v měřicí struktuře. Pro klasickou CBCM by dosavadní počet signálů 
postačoval. Pro Modifikovanou metodu MCBCM je však zapotřebí celkem čtyř signálů. 
Bližším zkoumáním potřebných průběhů bylo zjištěno, že další dva signály lze 
generovat následovně. Původní hodinový signál je vydělen dvěma, výstupy navzájem 
posunuty o 90° a zařazeno za ně výše popsané posunutí signálu o 20 ns. Celkové 
schéma zapojení je na následujícím obr. 71. Pro toto zapojení je nutné dodat, že vstupní 
hodinový signál musí mít dvojnásobný kmitočet než je na výstupu požadovaný. 

 
Obr. 71.  Celkové schéma zapojení generátoru hodinových signálů. 
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Popsaný obvod generuje všechny potřebné signály pro Modifikovanou CBCM 
metodu. Pro vytvoření signálů pro ostatní implementované metody bylo navrženo 
zapojení podle obr. 72. Není tak potřeba mít pro každou metodu zvláštní generátor 
řídicích signálů. Uvedené schéma představuje hierarchicky nejvyšší stupeň tohoto 
obvodu. 

 
Obr. 72.  Schéma přepínače jednotlivých měřicích metod. 

Selekce vybrané měřicí metody je prováděna pomocí signálů M0 a M1. Propojení 
na výstup pro měřicí struktury (signály H, L, D, S) je provedeno pomocí čtveřice 
třístavových budičů, aktivní je vždy jen jeden. Modifikovaná CBCM metoda používá 
přímo signálu s generátoru řídicích signálů. Průběhy jsou na obr. 62. Klasická metoda 
CBCM používá signály H a L a signály jsou trvale buď v logické 1, nebo 0. Průběhy 
jsou na obr. 63. Pro metodu identifikace parazitních kapacit je situace složitější. Její 
průběhy jsou na obr. 64. K vytvoření těchto průběhů bylo nutno použít logické 
kombinace původních signálů H, L, D, S a to následovně jak je uvedeno v tab. 4. 

Tab. 4.  Tabulka logických funkcí pro generování řídicích signálů metody Cpar 

Logická funkce 

DHHOUT ⋅=  SHLOUT ⋅=  SHDOUT ⋅=  
(signál opožděn o 20 ns) 

SSOUT =  

 

Tímto bylo možno implementovat do měřicího čipu čtyři typy měřicích metod a je 
možné srovnání jednotlivých metod. Dále je nutno také zmínit možnost libovolného 
průběhu budicích signálů pomocí externě generovaných signálů. Aktivuje se pomocí 
signálu FORCE a byla zde implementována pro případ selhání generátoru řídicích 
signálů (při chybě návrhu). 
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4.2 Měřicí pracoviště 

Měřicí pracoviště pro měření testovacího čipu 

Jedná se o soubor vybavení umožňující měření na vyrobeném testovacím čipu a 
získání tak dat pro výzkum nelineárních kondenzátorů. Pracoviště bylo sestaveno z 
dostupných komponent s cílem maximální automatizace měřicího procesu. Pracoviště 
se stává z: 

• Měřicí desky 

• Laboratorních měřicích přístrojů 

• Napájecích zdrojů 

• Ovládacího počítače typu PC 

• Měřicího softwarového vybavení 

Blokové schéma je znázorněno na obr. 73. Pro měřicí pracoviště byla zvolena 
koncepce měřicího systému ovládaného z počítače typu PC, kde pro přesná měření je 
použito profesionálních měřicích přístrojů s přesností zaručenou kalibračním 
protokolem a měřicí desky, která zajišťuje další nezbytné funkce při měření. Tyto 
funkce jsou zejména: 

- napájení měřicí desky a testovacího čipu, 

- nastavení testovacího čipu pro měření (výběr metody a vzorku), 

- distribuce hodinového signálu (měřicího kmitočtu), 

- méně přesná měření a nastavení (neovlivňující přesnost měření), 

- odpojení testovacího čipu při výměně v patici, 

- generování měřicí posloupnosti (jako záložní řešení). 

Použití ovládacího počítače bylo motivováno snahou o maximální automatizaci 
měřicího procesu souvisejícího i se způsobem zpracování naměřených dat. 

 
Obr. 73.  Blokové schéma měřicího pracoviště. 
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Obsluha ovládá celé pracoviště prostřednictvím ovládacího počítače typu PC. Ten 
komunikuje s měřicí deskou (bude popsána později) a s měřicími přístroji přes svoje 
USB porty. Měřicí přístroje jsou zapojeny na GPIB sběrnici a jsou tedy ovladatelné bez 
nutnosti manuálního ovládání obsluhou. Pro měřicí pracoviště byly použity následující 
přístroje zmíněné v několika následujících odstavcích. 

Jako generátor měřicího kmitočtu, tedy kmitočtu udávajícího rychlost spínání 
spínačů v měřicích strukturách, byl použit generátor Agilent 33120A. Tento generátor 
může generovat signály o kmitočtu do 15 MHz, tato hodnota se ukázala jako dostatečná 
a nebylo potřebné použití generátoru s větším frekvenčním rozsahem. Místo generátoru 
by bylo možné implementovat na měřicí desku vlastní generátor měřicího kmitočtu, 
avšak bylo použito řešení s externím generátorem vzhledem k univerzálnosti 
generovaného kmitočtu a také z důvodu jednoduchosti. Chyba generovaného kmitočtu 
0,002 % se podílí minimálně na nepřesnosti měření. Z důvodů snahy o maximální 
automatizaci měření je nastavení frekvence prováděno přes rozhraní GPIB z ovládacího 
počítače. Mimo jiné je tak zajištěno a definováno správné nastavení generátoru po 
zapnutí a odpadá tak složité nastavování parametrů jako tvar signálu, amplituda a 
stejnosměrná složka. 

Pro napájení měřicí desky byl použit analogový napájecí zdroj TTi PL320QMT. 
Dvě větve +12 V a -12 V slouží pro napájení analogové části měřicí desky a větev +5 V 
napájí digitální část. Podrobný popis napájení je popsán v následujících kapitolách. 
Přesnost tohoto zdroje není nijak kritická a na nepřesnosti měření nemá vliv. 

Pro generování měřicích napětí, tedy napětí použitých pro vlastní měření 
nelineárních charakteristik kondenzátorů na čipu, byl použit řiditelný napájecí zdroj TTi 
QL355TP. Jeho dvě výstupní napětí lze nastavit s krokem 1 mV a to prostřednictvím 
GPIB sběrnice z ovládacího počítače. Takto lze dosáhnout automatizovaného proměření 
nelineárních charakteristik s velmi jemným krokem. Zdroj má při výstupním napětí 
3,3 V chybu 0,2 %. 

Posledním a nejdůležitějším přístrojem použitým v měřicím pracovišti je přesný 
8½ místný digitální multimetr Agilent 3458A, který je zde využit jako přesný 
ampérmetr. Pro získání měřené hodnoty je použito integračního způsobu měření 
přístroje. Přes tento měřicí přístroj teče napájecí proud vytvořený periodickým 
nabíjením a vybíjením měřených kondenzátorů. Pro vyčítání změřených hodnot do 
ovládacího počítače bylo rovněž použito rozhraní GPIB. Pro zvýšení přesnosti měření a 
hlavně eliminaci svodových proudů byl po základním odladění systému použit stíněný 
kabel. Dále bylo využito funkce přístroje umožňující prodloužit integrační čas na 
několikanásobek periody síťového napětí. Jako rozumný kompromis mezi dobou měření 
a rozptylem naměřených hodnot se ukázalo 10 period síťového napětí. Na straně PC pak 
bylo možné další průměrování naměřených hodnot s cílem potlačit šum měření. 
Ampérmetr byl provozován na rozsahu 10 μA s rozlišením 1 pA. Na tomto rozsahu má 
ampérmetr vnitřní odpor 5,2 kΩ a pro plný rozsah je úbytek napětí na ampérmetru 
52 mV. Tato skutečnost musela být zohledněna při měření a stanovení chyby měření. 
Vlastní chyba měřicího přístroje udávaná výrobcem je na tomto rozsahu 0,0125 % při 
proudu 1 μA. 

Pro kalibraci externích vzorků kondenzátorů, pro měření přes piny testovacího 
čipu, byl použit LRC metr Agilent 4263B. Jako ověřovací vzorky byly, mimo jiné, 
použity keramické kondenzátory 100 pF, 22 pF a dva kondenzátory 10 pF. Jejich 
změřené hodnoty pak sloužily jako reference pří ověřování měření. Při měření bylo 
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přitom nutno vytvořit měřicí přípravek pro uchycení a použít v přístroji zabudovanou 
funkci kalibrace naprázdno a nakrátko. 

K ovládaní měřicích přístrojů a vyčítání naměřených hodnot bylo použito sběrnice 
IEEE488 jinak též označované jako GPIB. O připojení měřicích přístrojů pomocí této 
sběrnice k ovládacímu počítači typu PC bylo realizováno převodníkem USB-GPIB 
Agilent 82357A. Způsob použití převodníku je zachycen na fotografii na obr. 75. Další 
přístroje byly použity zejména při oživování systému. Jednalo se o stolní multimetr 
Agilent a ruční multimetr Metex. Fotografie měřicího pracoviště je na následujícím 
obr. 74. 

 
Obr. 74.  Fotografie měřicího pracoviště s popisem použitých přístrojů. 

 
Obr. 75.  Připojení měřicích přístrojů pomocí USB/GPIB převodníku k PC. 
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Měřicí deska pro měření testovacího čipu 

Měřicí deska je plošný spoj osazený nezbytnými komponenty pro měření 
testovacího čipu. Spolu s připojenými měřicími přístroji a ovládacím počítačem typu PC 
tvoří měřicí pracoviště. Fotografie měřicí desky jsou na následujících obr. 77, kompletní 
schéma je uvedeno v příloze 14 na str. 111, a blokové schéma je na obr. 76. 

 
Obr. 76.  Blokové schéma měřicí desky měřicího pracoviště. 

 
Obr. 77.  Fotografie měřicí desky s popisem funkčních bloků. 
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Rozmístění součástek na měřicí desce je přizpůsobeno možnosti použití 
klimatizační jednotky pro měření přes teplotní profil. Okolí měřeného obvodu je proto 
ponecháno prázdné bez součástek, pro kontakt s tepelnou hlavicí. Ukázka použití 
z měření je na obr. 78. 

 

 
Obr. 78.  Použití klimatizační jednotky při měření s teplotním profilem. 

 

 
Systém napájení testovacího čipu 

Jednou z významných funkcí měřicí desky je napájení testovacího čipu. Byla 
zvolena koncepce integrace co největšího počtu zdrojů, v podobě třísvorkových 
stabilizátorů, na měřicí desce. Tato volba byla vedena snahou minimalizování počtu 
dalších laboratorních zdrojů připojených k desce. Počet napájecích úrovní není 
vzhledem k vnitřnímu uspořádání testovacího čipu nijak malý. Toto uspořádání je 
komplikované z důvodu použití nízkonapěťových tranzistorů MOS integrovaných na 
testovacím čipu. V technologii I3T80 je pro tyto tranzistory dovolené napětí na 
kterékoliv dvojici vývodů 3,6 V. Pokud chceme zaručit spolehlivé a přesné měření 
testovacích vzorků v celém rozsahu nevyhneme se použití několika napěťových úrovní 
a převodníky mezi těmito úrovněmi. Ve schématu napájecí soustavy na obr. 79 jsou tyto 
převodníky úrovní označeny LS (Level Shifter). Zajišťují převod napěťových úrovní 
logických signálů z globální napájecí úrovně pro digitální obvody čipu na úrovně pro 
spínače podle aktuální potřeby. 
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Obr. 79.  Uspořádání napájecích zdrojů pro napájení testovacího čipu. 

Regulovatelné zdroje jsou řešeny pomocí dvojitého laboratorního zdroje 
ovládaného z počítače typu PC přes rozhraní GPIB. Ostatní zdroje jsou osazeny 
třísvorkovými stabilizátory na měřicí desce. Jak je vidět ze schématu některé z nich jsou 
navázány na regulovatelné zdroje. Deska je dále napájena dvojitým stabilizovaným 
zdrojem +12 V, -12 V, který umožňuje vytvoření zmiňovaných hladin třísvorkovými 
stabilizátory. Zvláštní hladina napětí je připojena na svorku NBULK testovacího čipu. Je 
jí hodnota je odvozena od hladiny na svorce PBULK snížené o 1,65 V. Hodnota napětí 
na svorce PBULK může být v rozsahu 0 až 3,3 V, hodnota napětí je však pomocí dvou 
diod ve schématu omezena na rozsah -1,5 V až 0 V. Toto napětí slouží k přivedení 
záporného předpětí na vývody B (bulk) dolních tranzistorů NMOS při nízkých 
hodnotách regulovaného napětí. Toto má zabránit parazitnímu otevírání substrátových 
diod v důsledku vytvoření úbytků na odporu v sepnutém stavu horní dvojice spínacích 
tranzistorů PMOS při nabíjení měřeného kondenzátoru a zabránění ovlivnění měření. 

 
Ovládací a měřicí software 

Vzhledem ke složitosti měřicího aparátu a také pro požadavek na vysokou 
automatizaci měření byl vytvořen ovládací software. Slouží jednak k ovládání měřicí 
desky a také k nastavování a odečítání hodnot měřicích přístrojů. Zdrojový kód 
programu je napsán v prostředí Borland Delphi. Vizuální podoba okna ovládacího 
software je zobrazena v příloze 16 na str. 112. Jednotlivé použité přístroje mají svoje 
nastavovací a měřicí prvky umístěny na formuláři programu. To umožňuje jejích 
pohodlné ovládání z měřicího software. Rovněž jsou na formuláři ovládací prvky měřicí 
desky. Pro nastavení čipu do určitého stavu je sekce pro nastavení čipu. Pro bezpečné 
vyměnění čipu slouží tlačítka pro zapnutí a vypnutí. S výše zmíněnými prvky lze ručně 
ovládat a měřit. Pro automatické změření charakteristiky existuje příslušné měřicí 
tlačítko. Je možné volit taktéž průměrování měření. Naměřená data se ukládají do 
textového souboru na disku odkud je možné je přenést do tabulkového procesoru a 
zobrazit naměřené charakteristiky. 
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4.3 Vyhodnocení výsledků měření 

Ověření měřicí metody bylo realizováno několika způsoby za použití různých 
přístupů. Nejdůležitějším způsobem bylo porovnání s referenčním měřením pomocí 
kalibračního měřicího přístroje. 

 
Měření externích kondenzátorů 

Toto měření je založeno na porovnání změřené hodnoty kapacity externích 
lineárních kondenzátorů, které tvoří referenční hodnotu, pomocí kalibrovaného RLC 
měřiče s údajem naměřeným pomocí Modifikované CBCM metody (MCBCM). 
Výsledky tohoto měření byly publikovány autorem v [78]. Pro měření externích 
kondenzátorů je dedikována měřicí buňka číslo 61 jak je možné vidět v příloze 12 na 
str. 108. Propojení s externím kondenzátorem je realizováno pomocí pinů CP, CN a 
DUMMY. Kondenzátor je zapojen mezi piny CP a CN, pin DUMMY je použit ke 
kompenzaci kapacity vývodů integrovaného obvodu a kapacity plošného spoje. Jejich 
kapacita se pohybuje kolem 5 pF, tedy až 50 % z hodnoty nejmenšího měřeného 
kondenzátoru, avšak je kompletně kompenzována, viz níže. V následující tab. 5 jsou 
uvedeny výsledky měření. 

Tab. 5.  Výsledky srovnávacího měření externích kondenzátorů 

Cnom 
Cref 

(změřeno RLC měřičem) 
Cmeas 

(změřeno pomocí MCBCM) 
Chyba 

pF pF pF % 

100 pF 99,77 98,96 -0,8 
22 pF 22,00 22,17 +0,8 
10 pF 9,938 10,03 +0,9 

 

Protože hodnoty referenčních kondenzátorů jsou relativně velké vzhledem 
k předpokládanému měřicímu rozsahu (maximum kolem 20 pF), musela být použity 
extrémně nízké měřicí frekvence a to 2 až 4 kHz. Tím bylo zajištěno řádné nabíjení a 
vybíjení měřených kondenzátorů i parazitních kapacit a nepřekročení proudového 
rozsahu měřicího ampérmetru. Udávaná chyba není chybou absolutní, ale je chybou 
vztaženou proti změřené hodnotě RLC měřiče. Byl použit RLC měřič firmy Agilent typ 
4263B a jeho udávaná přesnost je 0,25 % pro měřenou hodnotu 100 pF. 

 
Měření integrovaných lineárních kondenzátorů 

Cílem dalšího měření bylo ověřit linearitu měřicí metody a zároveň její rozlišení i 
pro nejmenší kapacity. K tomuto účelu byly na testovací čip integrovány lineární 
MIMC kondenzátory jejichž kapacita je na napětí téměř nezávislá. Výsledky tohoto 
měření byly rovněž publikovány v [78]. Nejprve byly změřeny všechny struktury 
s MIMC kondenzátory, tedy struktury číslo 0 až číslo 7 podle tabulky v příloze 12 na 
str. 108. Byla měřena celá C-U charakteristika, která je v ideálním případě přímka 
vodorovná s osou x, tedy osou napětí U. Jelikož je měření zatíženo náhodnými chybami 
a nebylo použito průměrování, není změřená závislost přímka, ale funkce s určitým 
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rozptylem hodnot způsobeným náhodnými chybami měření. Příklad takovéto funkce je 
možno vidět na následujícím obr. 80. 

 
Obr. 80.  Změřená C-U charakteristika struktury č. 2 s vyznačenou střední hodnotou. 

Ze změřených hodnot celé naměřené C-U charakteristiky jsou vypočítány pomocí 
aritmetického průměru střední hodnoty kapacity pro porovnání s údajem RLC měřiče. 
Porovnávat tyto hodnoty s jmenovitou hodnotou kapacity kondenzátoru má však pouze 
informativní charakter, neboť hodnoty kapacity kondenzátorů jsou zatíženy výrobní 
tolerancí. Pro informativní účely a pro orientaci jsou hodnoty zaznamenány 
v následující tab. 6. 

Tab. 6.  Naměřené hodnoty kapacity pro lineární kondenzátory MIMC 

Číslo struktury 0 1 2 3 4 5 6 7 

Počet jednotek [-] 20 10 4 1 1 1 1 1 
W [µm] 25 25 25 25 16 8 5 2,2 
L [µm] 25 25 25 25 16 8 5 2,2 

Cjmen [pF] 19,430 9,715 3,886 0,9715 0,4058 0,1069 0,0443 0,0103 
Cmeas [pF] 19,588 9,800 3,924 0,9840 0,4100 0,1074 0,0443 0,0105 
Chyba [%] +0,81 +0,87 +0,97 +1,29 +1,05 +0,44 +0,01 +2,68 

 

Chyby se pohybují většinou kolem +1 % a je tedy patrný jistý technologický 
posuv, který není možné zjistit bez přídavného měření.  

K ověření linearity metody pro malé kapacity byly použity struktury 0 až 3, které 
jsou tvořeny různým počtem stejných prvků – MIMC kondenzátorů o velikosti 
25×25 µm. Počty jednotek jsou 1, 4, 10 a 20 jak je uvedeno v tab. 6. Pokud se hodnoty 
jednotlivých měření vynesou do grafu, jako na obr. 81, a proloží se přímkou, je pak 
možné porovnat naměřené hodnoty s hodnotami Cnom, které zjistíme jako hodnoty na 
přímce proložené naměřenými body podle rovnice přímky 

 qNkCnom +⋅=  , (120) 

kde k je směrnice a q offset přímky. N je počet jednotek. 
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Obr. 81.  Proložení naměřených hodnot kapacit MIMC kondenzátorů lineární funkcí. 

Přímo z grafu na předešlém obrázku nelze určit přesné hodnoty, graf 
v tabulkovém procesoru pouze slouží k zjištění konstant přímky k a q. Přesné hodnoty 
vypočítané z rovnice přímky jsou uvedeny v následující tab. 7. 

Tab. 7.  Hodnoty kapacit pro různý počet jednotek kondenzátorů. 

Počet jednotek [-] 1 4 10 20 

Cnom [pF] 0,9857 3,9230 9,7976 19,5886 
Cmeas [pF] 0,9840 3,9237 9,7999 19,5878 
Chyba [%] -0,17 <0.1 <0.1 <0.1 

 

Ze zjištěných hodnot vyplývá, že linearita je lepší než 0,2 % což je vynikající 
výsledek. 

 

 
Měření integrovaných nelineárních kondenzátorů 

Po měření lineárních MIMC kondenzátorů integrovaných na čipu a externích 
kondenzátorů, bylo provedeno měření nelineárních charakteristik hradlové kapacity 
tranzistoru MOS nejprve bez předpětí a posléze jednotlivé charakteristiky pro různá 
předpětí. Pro tyto účely jsou na testovacím čipu určeny struktury 8 až 23 a 24 až 39, viz 
tabulka v příloze 12 na str. 108. Ukázky změřených charakteristik jsou v přílohách 25 a 
26 na str. 118. Pro demonstraci rozlišení metody je na téže stránce v příloze 27 též 
charakteristika tranzistoru NMOS s rozměry hradla 1×1 µm (struktura 56). Další 
charakteristiky, tentokrát s rozmítaným předpětím spojení terminálů D a S proti 
terminálu B jsou v přílohách 28, 29 a 30 na str.119. Je zde měřená celková kapacita 
hradla daná jako součet kapacity CGB a jednotlivých kapacit CGD a CGS. 

Pro ověření měřicího procesu nelineárních kondenzátorů bylo realizováno 
porovnání změřeného průběhu s výsledky simulace pomocí modelu MOS tranzistoru 
BSIM 3.3. Výsledek porovnání je zobrazen na obr. 82. 
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Obr. 82.  Porovnání změřeného průběhu s modelem pro PMOS 40×40 µm. 

Z grafu charakteristik je vidět, že se model chová v oblasti akumulace a inverze 
příliš ideálně a skutečná závislost v těchto oblastech není tak lineární jak ukazuje 
model. Mírnou odchylku lze zaznamenat i v depletiční oblasti, ale hodnota prahového 
napětí indikovaná prudkou změnou hradlové kapacity je v poměrně dobré shodě modelu 
a měření. 

Při měření bylo též používáno klimatizační jednotky pro měření při různých 
teplotách. Fotografie ukazující uspořádání měření byla zobrazena na obr. 78. Výsledky 
měření na třech teplotách v podobě naměřených charakteristik jsou zobrazeny na 
následujícím obr. 83. Na grafech je dobře patrná změna velikosti prahového napětí, 
naopak změna kapacity v akumulační a inverzní oblasti je méně výrazná, zvláště pro 
nižší teploty. 

 
Obr. 83.  Změřené průběhy kapacity hradla tranzistoru PMOS 10×10 µm pro různé teploty. 



NOVÉ PRINCIPY CHARAKTERIZACE HRADLOVÝCH KAPACIT PRO SIGMA-DELTA MODULÁTORY 
 

-  88  - 

 
Měření kompenzačních zapojení 

Měření kompenzačních zapojení nelineárních kondenzátorů bylo jedním 
z hlavních důvodů, kromě ověření nové metody měření, pro realizaci testovacího čipu. 
Účelem bylo nalezení a ověření použitelného způsobu kompenzace a velikosti 
potřebného předpětí pro účely linearizace nelineární charakteristiky hradlové kapacity 
tranzistoru MOS použitelné pro sigma-delta převodníky. 

Pro paralelní kompenzaci je použito zapojení podle obr. 14, tedy zapojení tvořené 
dvojicí anti-paralelních tranzistorů MOS. Průběhy kapacity paralelního zapojení dvou 
tranzistorů PMOS 20/20 µm jsou na obr. 84. 

 

 
Obr. 84.  Kapacitní charakteristiky paralelní kompenzace 2× PMOS 20/20 µm, parametr UDS-B. 

Měření bylo prováděno pro různé velikosti předpětí mezi spojenými vývody D a 
S proti B. Z naměřených průběhů je vidět, že pro předpětí větší jak 0,8 V vznikne 
prohlubeň s tvarem, který se dále se zvyšujícím předpětím nemění. V žádném případě 
však nelze hovořit o lineární závislosti na přiloženém napětí. Jediným kladným 
zjištěním je, že se jedná o symetrickou charakteristiku. Z hlediska linearizace 
charakteristiky však není měřená struktura příliš vhodná. 

Další měření bylo prováděno na anti-sériové kombinaci podle obr. 13. Kapacitní 
charakteristiky dvou anti-sériově zapojených tranzistorů PMOS 20/20 µm s různým 
předpětím mezi spojenými vývody S, D a B jsou na obr. 85. Tato měřená konfigurace 
vykazuje dobrou linearitu v pásmu kolem přiloženého napětí velikosti 0 V. Rozsah 
lineární oblasti je dán předpětím a pro 1 V dosahuje cca ±2,5 V. Střední hodnota 
kapacity je 264 fF a měrná kapacita je 0,66 fF/µm2. Hodnoty kapacity se pohybují 
v tolerančním pásmu širokém 4 %. Linearita je však vykoupena nižší hodnotou kapacity 
v lineární oblasti, způsobené anti-sériovým zapojením. Přesto je tato struktura vhodná 
jako náhrada lineárních kondenzátorů nejen pro sigma-delta převodníky. 
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Obr. 85.  Kapacitní charakteristiky sériové kompenzace 2× PMOS 20/20 µm, parametr UDS-B. 

 
Měření experimentálních struktur 

Toto měření mělo za cíl provést charakterizaci MOS struktur vytvořené v jámě 
opačného typu vodivosti než je potřebné pro běžnou funkci tranzistoru MOS. Ostatní 
difúze zůstaly nezměněny a struktura má pracovat v akumulačním režimu. 
Problematikou těchto struktur se zabývají autoři v literaturách [53], [54] a [55]. Vývod 
B není použit a jeho funkci zastupují vývody D a S. Situace je znázorněna na 
následujícím obr. 86. 

 
Obr. 86.  Uspořádání experimentálních struktur. 

Protože vývody D a S mají stejný typ vodivosti jako jáma, zastávají tak funkci 
stejnou jako vývod B standardního MOS tranzistoru. Struktury jsou určeny pro práci 
v akumulačním režimu, kde mají velkou hodnotu kapacity danou hodnotou COX a 
minimální závislost kapacity na napětí. Mají tak potenciál najít uplatnění při návrhu 
integrovaných obvodů, avšak zatím se nepoužívají. Měření bylo prováděno na 
strukturách s jámou typu N i typu P. Graf závislostí kapacity na napětí pro typ jámy N 
je zobrazen na obr. 87, pro typ jámy P na obr. 88.  
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Obr. 87.  Závislost kapacity struktury hradlo-N jáma na přiloženém napětí. 

V akumulační oblasti je pro přiložené napětí větší než cca 1 V charakteristika 
téměř nezávislá na napětí a i pro nulové předpětí je hodnota kapacity kolem 90 % 
z maximální hodnoty. Tyto hodnoty jsou dobrým výsledkem a proti kondenzátorům 
založených na standardních MOS tranzistorech mají lepší parametry. Nevýhodou je, že 
zatím nejsou zakomponovány v návrhových systémech a nejsou kvalifikovány pro 
použití v hromadné výrobě. 

 

 
Obr. 88.  Závislost kapacity struktury hradlo-P jáma na přiloženém napětí. 

Zároveň s měřením bylo zkoumáno, jaký vliv na kapacitu má tvar struktury. Pro 
jámu typu N jsou struktury číslo 48 až 51 a pro typ P 52 až 55. Struktury jsou 
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odstupňovány tak, aby měli stejnou plochu, stejnou celkovou délku, ale celkovou šířku 
v řadě 1, 4, 10 a 20 jednotek. Kapacita v akumulační oblasti je na tomto parametru 
téměř nezávislá neboť je dána hlavně kapacitou hradla COX. Naopak v depletiční oblasti, 
kde je kapacita redukována je významnější kapacita přesahů. Odtud vyplývá závislost 
kapacity na celkové šířce struktur. Body závislosti jsou vyneseny v grafu na obr. 89. 
Proložení přímkou lze získat koeficient závislosti. Jeho hodnota je přibližně 0,2 fF/µm. 

 
Obr. 89.  Nalezení koeficientů závislosti kapacity na rozměrech struktury. 
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5  Závěry 

 

Předložená práce shrnuje výsledky výzkumu v oblasti mikroelektroniky 
zabývající se zejména nelineárními kondenzátory používanými pro integrované obvody 
a metodami charakterizace integrovaných kondenzátorů. Jedním z nejvýznamnějších 
výsledků této práce je vývoj nové měřicí metody pro charakterizaci těchto nelineární 
prvků, včetně experimentální části zahrnující praktické vyzkoušení a ověření měřicího 
postupu. Tato část práce mohla být realizována díky podpoře od společnosti AMI 
Semiconductor (nyní ON Semiconductor) v podobě výroby testovacího čipu. Jeho popis 
a parametry jsou také součásti této práce a tvoří její významnou část. Jeho realizace 
umožnila ověřit teoretické a simulační předpoklady na reálném integrovaném obvodu a 
stala se tak velmi přínosnou pro poznání v dané oblasti. Aby bylo možné využít všech 
přínosů testovacího čipu, bylo nutné navrhnout a sestavit měřicí pracoviště pro 
provedený experiment. Jeho součástí, kromě měřicích přístrojů a ovládacího počítače 
typu PC, je autorem navržená měřicí deska, jenž v sobě integruje výkonné měřicí 
rozhraní. V podstatě simuluje použití mnohem nákladnějšího testovacího zařízení a tak 
umožňuje provést experiment s velmi nízkými provozními náklady v porovnání 
s profesionálním testerem. Navíc při použití měřicí desky a navržené metody jsou velice 
redukovány nároky na měřicí přístroje, což je jeden z faktorů umožňující realizovaný 
experiment. 

Hlavním přínosem nové metody měření je možnost měřit velice malé hodnoty 
nelineárních kapacit. To umožňuje použít charakterizované součástky v jejich 
používaném rozsahu a není tedy třeba transformovat jejich hodnoty a přizpůsobovat je 
měřicím přístrojům [29]. Tím nedochází k parazitním efektům jako při jiných typech 
měření a též není potřeba integrovat referenční kondenzátor jako je tomu u jiných 
metod [17], [28]. 

Nová metoda byla navržena při snaze nalézt vhodnou metodu pro charakterizaci 
integrovaných nelineárních kondenzátorů. Velkou inspirací pro navržení nové metody 
se staly publikace popisující „klasickou“ metodu CBCM [6], [7]. Její jednoduchost a 
rozlišení, avšak nemožnost realizace měření celé nelineární charakteristiky, byly velkou 
výzvou pro bádání v této oblasti. První publikace [70] popisující princip nové metody 
byla zveřejněna na mezinárodní konferenci ICSES'04. V době jeho zveřejnění byla 
metoda podpořena simulacemi a výpočty. Následovaly další publikace [72], [73] 
rozvíjející popis metody a připravovaný testovací čip [74], který bylo potřeba nejprve 
navrhnout, nakreslit schémata a fyzické uspořádání (layout). Následující krok byla 
faktická výroba integrovaného obvodu v malé sérii, kterou realizovala na své náklady 
firma AMI Semiconductor. Zároveň bylo potřeba navrhnout měřicí desku, jak schéma, 
tak motiv plošného spoje a nechat vyrobit ve firmě provozující zhotovování desek 
plošných spojů. Tím však nebylo vývojové práci konec. Zbývalo napsat firmware pro 
procesor měřicí desky a ovládací a měřicí software pro obslužný počítač typu PC. Tyto 
činnosti pokračovaly i po dodávce integrovaných obvodů z důvodů odladění software. 
Teprve po té mohlo být zahájeno vlastní měření a charakterizace integrovaných 
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struktur. Výsledky měření a poznatky z praktického použití metody byly publikovány 
na konferencích [78], [79], [80], [81]. Nejrozsáhlejší příspěvek byl uveřejněn v časopise 
Radioengineering [82]. Měření mělo nejprve ověřit metodu jako takovou. Po jejím 
úspěšném ověření mohlo být přistoupeno k vlastnímu měření integrovaných struktur. 
Nejprve byly charakterizovány samotné kondenzátory tvořené kapacitou hradla MOS 
tranzistoru, pak byly charakterizovány kompenzační zapojení pro linearizaci závislosti 
kapacity na napětí. Jako poslední byly charakterizovány experimentální struktury, které 
mohou být v budoucnu využity jako náhrada MIMC kondenzátorů při snaze zlevnit 
výrobu polovodičových integrovaných obvodů. 

Při zpracovávání disertační práce vznikly i další méně významné publikace, které 
lze nalézt v [71], [75] a [76]. Rovněž tak výsledky řešení grantového projektu [77]. 

Protože nic není ideální, i během práce na této disertační práci byly zjištěny 
záležitosti, které by bylo možno vylepšit nebo případně udělat jinak. Také se otevřely 
oblasti pro nový výzkum. Systém napájení čipu a s tím spojené buzení spínacích 
tranzistorů je příliš složitý a zasloužil by zjednodušení, které by zjednodušilo jak měřicí 
desku, tak vnitřní uspořádání testovacího čipu. Dokonce by se zmenšil počet vývodů 
čipu anebo by se zbylé vývody daly použít i k jiným účelům. Rovněž systém pro 
přivedení předpětí na měřené struktury není zcela ideální, i když je funkční. Co se týče 
integrovaných měřicích struktur, nynější požadavky by byly poněkud odlišné od 
požadavků aktuálních v době návrhu testovacího čipu, nehledě na informace zjištěné při 
měření. Širší záběr by si zasloužily zejména experimentální struktury pracující 
v akumulačním režimu, jenž mají do budoucna velký potenciál a v současné době je 
nelze běžnými návrhovými prostředky simulovat, protože nejsou součástí návrhových 
systémů. 
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7 Přílohy 
Příloha 1: Celkové schéma testovacího čipu 

 
 

 



NOVÉ PRINCIPY CHARAKTERIZACE HRADLOVÝCH KAPACIT PRO SIGMA-DELTA MODULÁTORY 
 

-  100  - 

 
Příloha 2: Fyzické uspořádání (layout) testovacího čipu 
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Příloha 3: Schéma spínací buňky 
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Příloha 4: Fyzické uspořádání (layout) spínací buňky 
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Příloha 5: Schéma a layout buňky pro změnu napěťových úrovní (Level Shifter) 
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Příloha 6: Posuvný registr pro nastavení čipu (schéma/layout) 

 

 
 

Příloha 7: Fyzické uspořádání (layout) vnitřního generátoru hodinového signálu 
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Příloha 8: Schéma a fyzické uspořádání (layout) vstupní měřicí části 

 

 
 

Příloha 9: Schéma a fyzické uspořádání (layout) sekundární přepěťové ochrany 
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Příloha 10: Význam jednotlivých pinů, rozsah napětí a také jejich funkce 

 

Pin Název Typ vývodu Rozsah napětí Popis 

1 PBULK napájení 0 V až 3.6 V 
Hlavní napájecí napětí analogové části, bulky 
PMOSů 

2 VDD1 napájení 0 V až 3.6 V Měřicí vstup, napětí stejné jako na PBULK 

3 VDD1D napájení 0 V až 3.6 V 
Referenční měřicí vstup, napětí stejné jako na 
PBULK 

4 GNDM zem - Zem měřicí části 

5 GND zem - 
Zem číslicové části, zem přepěťových ochran, 
potenciál substrátu 

6 VDD napájení 3.0 V až 3.6 V Napájení číslicové ovládací části 

7 H 
číslicový 

vstup/výstup 0 až U(VDD) 
Vývod pro přímé ovládání spínače H; testovací 
vývod 

8 L 
číslicový 

vstup/výstup 0 až U(VDD) 
Vývod pro přímé ovládání spínače L; testovací 
vývod 

9 D 
číslicový 

vstup/výstup 0 až U(VDD) 
Vývod pro přímé ovládání spínače D; testovací 
vývod 

10 S 
číslicový 

vstup/výstup 0 až U(VDD) 
Vývod pro přímé ovládání spínače S; testovací 
vývod 

11 CLK číslicový vstup 0 až U(VDD) 
Vstup hodinového signálu pro měření, interní 
frekvence je poloviční 

12 SCL číslicový vstup 0 až U(VDD) 
Vstup hodinového signálu potvrzující platnost dat 
na pinu SDA 

13 SDA číslicový vstup 0 až U(VDD) Vstup sériových dat pro nastavení čipu 

14 E číslicový vstup 0 až U(VDD) 

Povolovací signál, log. 1 povoluje měření; 
doporučení: při nastavování pomocí SCL a SDA 
nastavit do log. 0 

15 BIAS_N2 
analogový 

vstup -3.6 V až 0 V Záporné předpětí 2;… 

16 BIAS_N1 
analogový 

vstup -3.6 V až 0 V Záporné předpětí 1;… 

17 BIAS_P2 
analogový 

vstup 0 V až 3.6 V Kladné předpětí 2;… 

18 BIAS_P1 
analogový 

vstup 0 V až 3.6 V Kladné předpětí 1;… 

19 M2 
analogový 

vstup 0 V až 3.6 V Analogový vstup pro přímé měření 2 

20 M1 
analogový 

vstup 0 V až 3.6 V Analogový vstup pro přímé měření 1 

21 DUMMY 
analogový 

výstup 0 V až 3.6 V 
Referenční měřicí vývod buňky č. 61 vyvedený na 
pin 

22 CN 
analogový 

výstup 0 V až 3.6 V 
Negativní měřicí vývod buňky č. 61 vyvedený na 
pin 

23 CP 
analogový 

výstup 0 V až 3.6 V 
Pozitivní měřicí vývod buňky č. 61 vyvedený na 
pin 

24 VDD2B napájení -3.6 V až 0 V Záporné pomocné napájecí napětí U(VDD2)-3.3 V
25 VDD2 napájení 0 V až 3.6 V Pomocné napájecí napětí analogové části 
26 NBULK napájení -1.8 V až 0 V Záporné napájení dolních spínačů, bulky NMOSů
27 NBULKT napájení 0 V až 1.8 V Napájení dolních spínačů (L), U(NBULK)+3.3 V 
28 VDD1B napájení -3.6 V až 0 V Záporné hlavní napájecí napětí V(PBULK)-3.3 V 
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Příloha 11: Konfigurační sekvence a význam jednotlivých nastavovacích bitů 

 
ADR5..0 – Adresa (0 až 63d) udávající číslo měřené struktury na které se bude po 

skončení konfigurace provádět měření. Čísla jednotlivých struktur jsou uvedeny 
v příloze 12 na str. 108. 

M1..0 – Nastavuje měřicí metodu podle následujícího rozpisu: 

  M1 = 0, M0 = 0 – MCBCM (Modifikovaná metoda CBCM) 

  M1 = 0, M0 = 1 – Cpar (identifikace parazitních kapacit) 

  M1 = 1, M0 = 0 – CBCM (s připojením kondenzátoru na zem) 

  M1 = 1, M0 = 1 – CBCM (s připojením kondenzátoru na VDD2) 

FORCE – logická úroveň H umožňuje přímé buzení spínačů měřicích struktur 
prostřednictvím signálů H, L, D, S externím zdrojem spínací sekvence. Logická úroveň 
L přepíná na vnitřní generátor spínací sekvence taktovaný signálem CLK a generující 
příslušnou sekvenci podle nastavení konfiguračních bitů M1..0. 

OUTE – logická úroveň H přepíná signály H, L, D, S jako výstupy a přivádí na 
ně signály podle nastavení konfiguračního bitu TEST. 

TEST – při OUTE=H přivádí na signály H, L, D, S vnitřní signály. Při logické 
úrovni L jsou vyvedeny vnitřní signály pro buzení jednotlivých spínačů v měřicích 
strukturách (HINT, LINT, DINT, SINT), při logické úrovni H jsou vyvedeny vnitřní 
signály ze struktury č. 63 pro ovládání spínačů této struktury sloužící k otestování 
průchodnosti signálu a jeho zpoždění. 

R0 – nezapojen, není využit. 

E2..1 – slouží k zapínání obvodů použitých k vytváření předpětí při měření MOS 
kondenzátorů s oddělenou B elektrodou. 

SH2..1 – původní funkce byla odpojena, nejsou využity. 
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Příloha 12: Seznam použitých testovacích struktur na testovacím čipu 

 
Č.  

struktury Popis 
Celková 
kapacita 

[fF] 

Šířka 
[µm] 

Délka 
[µm] 

Počet 
jednotek 

[-] 
Poznámka 

0 MIMC 20pF 18750 25 25 20 
1 MIMC 10pF 9375 25 25 10 
*) MIMC 10pF (pro přímé měření) 9375 25 25 10 
2 MIMC 4pF 3750 25 25 4 
3 MIMC 1pF 937,5 25 25 1 
*) MIMC 10pF (pro přímé měření) 9375 25 25 10 
4 MIMC 400fF 384 16 16 1 
5 MIMC 100fF 96 8 8 1 
*) MIMC 10pF (pro přímé měření) 9600 8 8 100 
6 MIMC 40fF 37,5 5 5 1 
7 MIMC 10fF 7,26 2,2 2,2 1 
*) MIMC 10pF (pro přímé měření) 7260 2,2 2,2 1000 

lineární kondenzátor Metal Insulator Metal 
Capacitor 

8 NMOS bez vnějšího předpětí (no bias) 7520 40 40 1 
9 NMOS bez vnějšího předpětí (no bias) 1880 40 10 1 

10 NMOS bez vnějšího předpětí (no bias) 1880 10 40 1 
11 NMOS bez vnějšího předpětí (no bias) 752 40 4 1 
12 NMOS bez vnějšího předpětí (no bias) 752 4 40 1 
13 NMOS bez vnějšího předpětí (no bias) 470 10 10 1 
14 NMOS bez vnějšího předpětí (no bias) 188 40 1 1 
15 NMOS bez vnějšího předpětí (no bias) 188 1 40 1 

předpětí kapsy pomocí napětí na pinu BIAS_POS2 

16 PMOS bez vnějšího předpětí (no bias) 7520 40 40 1 
17 PMOS bez vnějšího předpětí (no bias) 1880 40 10 1 
18 PMOS bez vnějšího předpětí (no bias) 1880 10 40 1 
19 PMOS bez vnějšího předpětí (no bias) 752 40 4 1 
20 PMOS bez vnějšího předpětí (no bias) 752 4 40 1 
21 PMOS bez vnějšího předpětí (no bias) 470 10 10 1 
22 PMOS bez vnějšího předpětí (no bias) 188 40 1 1 
23 PMOS bez vnějšího předpětí (no bias) 188 1 40 1 

kapsa připojena na vývod CN měřicí buňky 

24 NMOS s vnějším předpětím (with bias) 7520 40 40 1 
25 NMOS s vnějším předpětím (with bias) 1880 40 10 1 
26 NMOS s vnějším předpětím (with bias) 1880 10 40 1 
27 NMOS s vnějším předpětím (with bias) 752 40 4 1 
28 NMOS s vnějším předpětím (with bias) 752 4 40 1 
29 NMOS s vnějším předpětím (with bias) 470 10 10 1 
30 NMOS s vnějším předpětím (with bias) 188 40 1 1 
31 NMOS s vnějším předpětím (with bias) 188 1 40 1 

předpětí kapsy pomocí napětí na pinu 
PIAS_POS2, předpětí na S a D proti B z pinu 
BIAS_POS1 přes buňku posuvu předpětí 

32 PMOS s vnějším předpětím (with bias) 7520 40 40 1 
33 PMOS s vnějším předpětím (with bias) 1880 40 10 1 
34 PMOS s vnějším předpětím (with bias) 1880 10 40 1 
35 PMOS s vnějším předpětím (with bias) 752 40 4 1 
36 PMOS s vnějším předpětím (with bias) 752 4 40 1 
37 PMOS s vnějším předpětím (with bias) 470 10 10 1 
38 PMOS s vnějším předpětím (with bias) 188 40 1 1 
39 PMOS s vnějším předpětím (with bias) 188 1 40 1 

kapsa připojena na vývod CN měřicí buňky,  
předpětí na B proti S a D z pinu BIAS_NEG1 přes  
buňku posuvu předpětí 

40 NMOSy kompenzované paralelně   20 20   předpětí pomocí napětí na pinech BIAS_POS1,2 

41 NMOSy kompenzované paralelně   20 5   předpětí pomocí napětí na pinech BIAS_POS1,2 

42 PMOSy kompenzované paralelně   20 20   předpětí pomocí napětí na pinech BIAS_NEG1,2 
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43 PMOSy kompenzované paralelně   20 5   předpětí pomocí napětí na pinech BIAS_NEG1,2 

44 NMOSy kompenzované sériově   20 20   předpětí pomocí napětí na pinech BIAS_POS1,2 

45 NMOSy kompenzované sériově   20 5   předpětí pomocí napětí na pinech BIAS_POS1,2 

46 PMOSy kompenzované sériově   20 20   předpětí pomocí napětí na pinech BIAS_NEG1,2 

47 PMOSy kompenzované sériově   20 5   předpětí pomocí napětí na pinech BIAS_NEG1,2 

48 NMOS kondenzátor na NWELLu   20 1 20 
49 NMOS kondenzátor na NWELLu   20 2 10 
50 NMOS kondenzátor na NWELLu   20 5 4 
51 NMOS kondenzátor na NWELLu   20 20 1 

kapsa připojena na vývod CN měřicí buňky 

52 PMOS kondenzátor na PWELLu   20 1 20 
53 PMOS kondenzátor na PWELLu   20 2 10 
54 PMOS kondenzátor na PWELLu   20 5 4 
55 PMOS kondenzátor na PWELLu   20 20 1 

předpětí kapsy pomocí napětí na pinu BIAS_POS2 

56 Tranzistor NMOS 1×1 µm 4,7 1 1 1 předpětí kapsy pomocí napětí na pinu BIAS_POS2 

57 Tranzistor PMOS 1×1 µm 4,7 1 1 1 kapsa připojena na vývod CN měřicí buňky 

58 Test buňky pozitivního posuvu předpětí  - - - - Předpětí nastaveno pomocí BIAS_POS1 

59 Test buňky negativního posuvu předpětí  - - - - Předpětí nastaveno pomocí BIAS_NEG1 

60 Test měřicí buňky - - - - 
Signály CP, CN, DUMMY měřicí buňky č. 60 
vyvedeny na plošky pro mikrosondu 

61 Měřicí buňka pro externí měření - - - - 
Signály CP, CN, DUMMY měřicí buňky č. 61  
vyvedeny na piny CP, CN, DUMMY  

62 Test měřicí buňky - - - - 

Signály CP, CN, DUMMY měřicí buňky č. 62  
vyvedeny na testovací sběrnici + signál E2 na 
STEST 

63 Test měřicí buňky - - - - 
Budicí signály měřicí buňky č. 63 vyvedeny na 
testovací sběrnici 

*) NMOS (pro přímé měření) 120320 40 40 16 kapsa připojena na pin VDD 

*) PMOS (pro přímé měření) 120320 40 40 16   

*) NMOSy paralelně (pro přímé měření) 240640 40 40 16 kapsa připojena na pin VDD 

*) PMOSy paralelně (pro přímé měření) 240640 40 40 16   

*) NMOSy sériově (pro přímé měření) 60160 40 40 16 kapsa připojena na pin VDD 

*) PMOSy sériově (pro přímé měření) 60160 40 40 16   

*) vzorky pro přímé měření pomocí mikrosond 
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Příloha 13: Fotografie osazené měřicí desky; strana součástek, strana spojů 
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Příloha 14: Kompletní schéma měřicí desky 
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Příloha 15: Osazovací schéma měřící desky 
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Příloha 16: Kopie obrazovky ovládacího okna software měřicí desky  
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Příloha 17: Průběhy ovládacích signálů, metoda MCBCM, fOSC = 10 MHz 

 
 

 
Příloha 18: Průběhy ovládacích signálů, metoda Cpar, fOSC = 10 MHz 
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Příloha 19: Průběhy ovládacích signálů, metoda CBCM0, fOSC = 10 MHz 

 
 

 
Příloha 20: Průběhy ovládacích signálů, metoda CBCM1, fOSC = 10 MHz 
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Příloha 21: Měření externího C = 100 pF, metoda MCBCM, fOSC = 50 kHz 

 
 

 
Příloha 22: Měření externího C = 100 pF, metoda Cpar, fOSC = 50 kHz 
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Příloha 23: Měření externího C = 100 pF, metoda CBCM0, fOSC = 50 kHz 

 
 

 
Příloha 24: Měření externího C = 100 pF, metoda CBCM1, fOSC = 50 kHz 
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Příloha 25: Q-U charakteristika tranzistoru PMOS 40x40 µm 

 
Příloha 26: Q-V charakteristika tranzistoru PMOS 40x40 µm 

 
Příloha 27: Ukázka rozlišení metody tranzistor NMOS 1x1 µm 
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Příloha 28: Změřené kapacitní charakteristiky pro různá předpětí a) 

 
Příloha 29: Změřené kapacitní charakteristiky pro různá předpětí b) 

 
Příloha 30: Změřené kapacitní charakteristiky pro různá předpětí c) 
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