
 



 





ABSTRAKT 

Předmětem práce je seznámení se s principem a funkcí funkčních generátorů. Dále 

s jejich návrhem při využití aktivních prvků, které je možné elektronicky řídit. Výsledky 

návrhu a simulací jsou uvedeny v kapitole 4, ve které jsou rovněž uvedeny schémata 

simulovaných a měřených obvodů. 
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ABSTRACT 

The aim of the thesis is to get acquainted with the principle and function of functional 

generators. Furthermore, with their design using active elements that can be electronically 

controlled. The design and simulation results are presented in Chapter 4, which also 

shows schematics of simulated and measured circuits. 
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1. ÚVOD 

Oblastí návrhu funkčních generátorů na bázi aktivních prvků se zabývá mnoho prací. 

Využívají se v nich různé přístupy i zapojení. Je snaha dosáhnout co nejlepších parametrů 

výstupních průběhů co se stability i tvaru týče a zároveň také dosáhnout co nejmenší 

spotřeby elektrické energie. Dále je požadována elektronická přeladitelnost, kterou 

současné aktivní prvky nabízejí.  

Cílem této práce je navrhnout čtyři obvody funkčních generátorů s využitím 

vhodných aktivních prvků a dále navrhnout obvodové struktury těchto prvků. Návrh 

obvodových struktur bude založen na technologii ON Semiconductor I3T 0.35µm. Bude 

nutné se také seznámit s vlastnostmi funkčních generátorů a požadavky na ně. 

Na základě srovnání těchto možností se pokusíme zvolit ideální řešení pro konstrukci 

navrhovaných zapojení. Pomocí SPICE simulací rovněž ověříme funkčnost zvolené 

varianty v navržených zapojeních. Získané poznatky nám budou sloužit k výběru vhodné 

varianty. Pro tu pak vytvoříme návrh Layoutu a provedeme její důkladnou analýzu. 
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2. FUNKČNÍ GENERÁTORY 

Funkční generátory jsou obvykle součástí elektronického měřícího zařízení, kde slouží ke 

generování různých druhů průběhů elektrických signálů přes velký frekvenční rozsah. 

Nejběžnější typy výstupních signálů jsou sinusové, trojúhelníkové nebo obdélníkové 

výstupní průběhy. Frekvence takovýchto průběhů může být upravena od jednotek hertz 

až po stovky kilohertz. Výhodou funkčních generátorů jej jejich univerzální využití díky 

možnosti generování různých druhů průběhů o různých frekvencích. 

Mnoho funkčních generátorů je také schopno generovat dva různé průběhy 

souběžně. To může být vhodné  při různých měřeních, například je možné, při měření 

linearity audio systému přivádět na vstup tohoto systému obdélníkový signál a zároveň 

přivádět pilový signál na osciloskop, na kterém je prováděno samotné měření. To umožní 

porovnání měřeného výsledku s tímto signálem přiváděným přímo z generátoru.  

Pokud jde o konstrukci funkčních generátorů je mnoho přístupů jak konstruovat 

řídící obvody těchto generátorů. Zde jsou uvedeny některé z nich: 

Analogové funkční generátory: Tyto funkční generátory byly prvním typem, 

který se objevil už v 50 letech 20. století. I přesto že byli čistě analogové, nabízeli 

mnoho výhod jako nízkou pořizovací cenu, jednoduché použití nebo maximální 

frekvenční omezení kdy u analogových generátorů bylo možné generovat vysoké 

frekvence nesinusových průběhů. 

Digitální funkční generátory: Jak už vyplívá z názvu, digitální funkční 

generátory generují průběhy digitálním způsoben. Těchto způsobu generace 

signálů je několik avšak nejpoužívanějším a nejuniverzálnějším je použití 

techniky přímé digitální syntézy DDS. 

Rozmítané funkční generátory: Rozmítaný generátor je generátor, který umí 

rozmítat výstupní frekvenci ve stanoveném rozsahu [5]. 

 

Obr. 2.1. Typické zapojení funkčního generátoru [1]. 
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2.1 Možnosti řízení funkčních generátorů. 

U funkčních generátorů je možné řídit nejen typ průběhu ale i další jeho vlastnosti 

v závislosti na zvoleném typu průběhu: 

 Frekvence: Změna frekvence není závislá na zvoleném průběhu. Zvolený 

průběh se bude opakovat s nastavenou frekvencí, jejíž rozsah je ovlivněn 

použitým typem vnitřní obvodové struktury generátoru. Obvyklé rozsahy 

jsou od jednotek Hz do desítek MHz. 

 

 Tvar průběhu: V závislosti na typu generátoru je možné volit mezi různými 

tvary výstupních průběhu. Nejčastěji se setkáme s třemi základními průběhy 

a to se sinusovým, trojúhelníkovým a obdélníkovým, nebo s jejich 

modifikacemi. 

 

Sinusový průběh - Nejvíce používaný signál. Většina funkčních generátorů 

obsahuje tento signál. 

 

Obr. 2.2. Příklad Sinusového průběhu. 

Obdélníkový, pulsový průběh - Obdélníkový signál se pohybuje mezi dvěma 

stavy „High“ a „Low“ a střída tohoto signálu je 50 %. Pokud je střída jiná 

než 50 % bude se jednat o impulsový signál. 

 

Obr. 2.3. Příklad Obdélníkového průběhu. 
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Obr. 2.4. Příklad Pulsového průběhu. 

Trojúhelníkový průběh - Tento signál lineárně stoupá na svojí maximální 

hodnotu a poté lineárně klesá na svoje minimum. Pilovitý signál je speciální 

případ trojúhelníkového signálu, kdy sestupná hrana je kratší nebo se blíží 

nule, čehož se dosahuje změnou střídy signálu. 

 

Obr. 2.5. Příklad Trojúhelníkového průběhu. 

 

Obr. 2.6. Příklad Pilového průběhu. 

 DC offset: Tato funkce posunuje průměrné napětí signálu relativně k 0V. 

Jedná se ve své podstatě o zavedení určité úrovně stejnosměrné složky do 

průběhu signálu. 

 

 Střída signálu: Nastavení střídy signálu (Duty cycle) mění poměr vysoké a 

nízké úrovně signálu u obdélníkového průběhu. Běžně je tento poměr 1:1 
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tedy 50% času je signál ve vysoké úrovni a 50% v nízké úrovni. Tento poměr 

může byt libovolně měněn podle potřeby [4]. 

 

2.2 Parametry funkčních generátorů 

Při návrhu funkčního generátoru je třeba specifikovat jakých parametrů má být dosaženo. 

Specifikace funkčních generátorů jsou různé a to v závislosti na použitém typu, tedy 

analogovém nebo digitálním a také na jejich ceně. Mimo konstrukční údaje jako jsou 

rozměry, hmotnost či spotřeba je nutné specifikovat i požadavky na jeho funkční 

vlastnosti podstatné vlasti můžeme shrnout takto: 

 Parametry průběhů: U sinusového průběhu je důležité dbát na zkreslení, 

které by nemělo být větší jak 2%, samozřejmě jsou aplikace, které požadují 

daleko menší úroveň zkreslení. Toto zkreslení je pak závislé na typu 

použitého tvarovacího obvodu. U obdélníkových průběhů pak požadujeme 

co nejstrmější náběžnou a sestupnou hranu a to z důvodů synchronizace 

některých logických obvodů, reagují právě na tyto hrany a požadují určitou 

rychlost nástupu těchto změn. Typicky se doba náběžné a sestupné hrany u 

funkčních generátorů pohybuje kolem 100ns. Nakonec u pilového průběhu 

je požadovaná co možná největší linearita, dosahuje mezi 10 až 90% 

amplitudy průběhu linearity lepší jak 99%. 

 Výstupní úrovně: U většiny funkčních generátor je maximální výstupní 

úroveň napětí 10 až 12V špička špička. Samozřejmě tyto hodnoty můžou být 

i jiné v závislosti na aplikace, ve které je generátor využit. 

 Výstupní impedance: Výstupní impedance funkčních generátorů je typicky 

50Ω, ovšem i zde může být podle využití generátoru rozdíl. Je tedy nutné 

s tímto faktem počítat. Pokud je výstupní úrovně 50Ω a zatížíme výstup, 

klesne tato úroveň na poloviční hodnotu oproti stavu bez zátěže.  

 Frekvenční stabilita: Stabilita funkčních generátorů je další podstatnou 

vlastností generátorů. Analogové generátory bývají obecně méně stabilní než 

digitální, které využívají přesné krystaly pro generování hodinového signálu.  

 Možnost externí synchronizace: Některé generátory mají možnost využít 

externího zdroje přesného hodinového signálu ke svojí synchronizaci, což 

umožňuje daleko větší přesnost výsledného výstupního signálu[5]. 
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3. AKTIVNÍ PRVKY PRO KONSTRUKCI 

FUNKČNÍCH GENERÁTORŮ 

Když konstruujeme funkční generátory, požadujeme možnost jejich elektronického řízení 

některých parametrů. Tato kapitola se bude zapívat aktivními prvky, které toto řízení 

umožňují. 

Nejčastěji používaným aktivním prvkem u funkčních generátorů je operační 

zesilovač. Napěťové i proudové zesilovače s řiditelným zesílením, jsou vhodné 

konstrukční prvky, pro funkční generátory Dále je možné využít i například proudové 

konvejory (CC). 

3.1 Režimy aktivních prvků 

U elektronických obvodů můžeme rozlišovat celkem tři pracovní režimy a to podle 

způsobu jaké signály zpracovávají. Volba správného pracovního režimu je pak závislá od 

parametrů obvodu a požadavků na tento obvod. Pokud navrhované obvody pracují ve 

vyšších kmitočtových oblastech, je vhodné využít proudový režim operačního zesilovače 

vzhledem k tomu, že při použití napěťového režimu by se uplatnili jeho parazitní 

vlastnosti. 

3.1.1 Napěťový režim 

V napěťovém režimu (VM), který je využíván zejména v běžných obvodech, používáme 

klasické operační zesilovače. Tento režim není vhodný pro příliš vysoké kmitočty 

vzhledem k tomu, že se ve zpětnovazebním obvodu začnou projevovat parazitní kapacity. 

Při práci v napěťovém režimu je obvod buzen zdrojem napětí, ten je umístěn mezi aktivní 

člen a zem, na výstupu lze pak sledovat napěťovou odezvu. 

Prvky pracující v napěťovém módu jsou například napěťový sledovač (VF) nebo 

napěťový operační zesilovač (VOA).  

 

Obr. 3.1. Obvod pracující v napěťovém režimu. 
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3.1.2 Proudový režim 

V současnosti jsou obvody pracující v proudovém režimu (CM) jedny 

z nejrozšířenějších. Jejich výhody jsou zejména větší dynamika, možnost činnosti při 

velmi malých napájecích napětí a dobrá obvodová stabilita na vyšších kmitočtech 

v řádech desítek MHz. Z toho plyne i jejich využití zejména v aplikacích aktivních filtru 

nebo třeba v oscilátorech.  

Obvody v proudovém režimu jsou na vstupu buzeny proudovým zdrojem a na 

výstupu je možné sledovat jejich proudovou odezvu. Mezi tyto obvody se řadí proudový 

sledovač (CF), transkondukční zesilovač nebo proudový operační zesilovač (COA).  

 

Obr. 3.2. Obvod pracující v proudovém režimu. 

3.1.3 Smíšený režim 

Obvody pracující ve smíšeném režimu pracují tak že vstup pracuje například 

v napěťovém režimu a výstup v proudovém režimu. Tím tedy rozlišujeme na dva druhy 

obvodů. Převážně se používá proudový aktivní prvek s tím, že celý obvod pracuje 

s napěťovým signálem. Příkladem prvků pracujících v těchto režimech jsou různé 

konvejory. 

3.2 Elektronické řízení aktivních prvků 

U funkčních generátorů požadujeme možnost ovlivňovat některé z parametrů obvodu. 

Převážně se jedná o možnost změny frekvence nebo střídy generovaného průběhu, ale 

můžeme taky požadovat změnu DC offsetu. 

Pro elektronické řízení je jedna z nejjednodušších variant změna parametrů 

některého z pasivních prvků a to buď rezistorů, nebo kondenzátorů. Pokud chceme měnit 

hodnotu kondenzátoru, můžeme využít vlastností kapacitních diod, kdy na jejich 

přechodu PN při polarizaci v závěrném směru roste či, klesá kapacita tohoto přechodu 

v závislosti na velikosti přivedeného napětí. Pokud chceme měnit velikost rezistorů, 

můžeme použít několik variant. Při použití potenciometrů nebo přepínatelné odporové 
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sítě nemáme možnost plynulé změny odporu. Pro plynulou změnu pak můžeme využít 

vlastnosti proudového konvejoru v jeho realizaci jako proměnný rezistor. Dále můžeme 

měnit parametry přímo některých aktivních prvků. Případně můžeme použít 

transkonduktor OTA u kterého můžeme měnit transkondukci gm tak že měníme hodnotu 

odporu příslušného pinu OTA. [3] 

3.3 Princip a prvky využité pro konstrukci obvodových 

struktur použitých generátorů 

Generování trojúhelníkového a obdélníkového signálu je založeno na zapojení 

integrátoru a komparátoru s hysterezní smyčkou. Tento princip je blíže diskutován 

například v knize Elektronika od R. Láníčka [1]. Pokud budíme obdélníkovým průběhem 

vstup bezeztrátového integrátoru, získáme na jeho trojúhelníkový signál. Pokud je takto 

získaný signál zpracován pomocí komparátoru s hysterezí dostaneme opět signál 

obdélníkového průběhu. Tímto vzniká uzavřená smyčka, která, pokud je bezeztrátová, 

generuje trojúhelníkový a obdélníkový průběh konstantní amplitudy a frekvence dané 

parametry obvodu. Aby bylo dosaženo správné funkce generátoru, musí mít jeden 

z použitých bloků invertující vlastnosti. 

V navrhovaných obvodech bude pro konstrukci zmíněných bloků využito několika 

prvků a to proudového konvejoru (CCII), transkondukčního zesilovače (OTA) a 

proudového zesilovače (CA) 

3.3.1 Operační transkonduktanční zesilovač (OTA) 

Operační transkondukční zesilovač je zdrojem proudu řízeným napětím, s možností 

nastavit transkonduktanci gm. OTA lze popsat rovnicí: 

𝑖𝑂𝑈𝑇 = 𝑔𝑚(𝑢+ − 𝑢−)  (3.1) 

Kde iOUT je vstupní proud, u+ je napětí na kladně polarizovaném vstupu a u- napětí na 

záporně polarizovaném vstupu. 

Ideální OTA má nekonečnou vstupní i výstupní impedanci a jeho transkonduktance 

je nezávislá na kmitočtu. Reálné vstupní impedance se pak pohybují v jednotkách MΩ a 

výstupní impedance v řádech stovek kΩ. Transkonduktance je kmitočtově závislá. 

gm
IOUT

VIN-

VIN+

OTA

 

Obr. 3.3. Schématická značka OTA 

3.3.2 Proudový zesilovač (CA) 

Proudový zesilovač[12] je aktivní prvek, u kterého je možné nastavit zesílení B. Výstupní 
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proud získáme vynásobením vstupního proudu zesílením, což vyjadřuje tato rovnice: 

𝑖𝑂𝑈𝑇 = 𝐵 ∙ 𝑖𝐼𝑁 (3.2) 

B

CA

iOUTiIN

VOUTVIN

 

Obr. 3.4. Schématická značka proudového zesilovače 

3.3.3 Proudový konvejor (CCII) 

Proudový konvejor má dva vstupy, proudový nízkoimpedanční vstup X a napěťový 

vysokoimpedanční vstup Y. Výstup je pak na vysokoimpedančním proudovém výstupu 

𝑍. Výstup Z a má buď kladnou (CCII+) nebo zápornou (CCII-) polaritu. Bránová napětí 

a proudy jsou vzájemně vázány soustavou rovnic, která je dána maticovým tvarem: 

[
𝐼𝑌

𝑉𝑋

𝐼𝑍

] = [
0 0 0
1 0 0
0 ±1 0

] [
𝑉𝑌

𝐼𝑋

𝑉𝑍

] (3.3) 

Z

Y

X

CCIIIX

IZ

VX

VY

 

Obr. 3.5. Schématická značka CCII 
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4. NÁVRH OBVODOVÝCH STRUKTUR 

V této kapitole se budeme zabývat návrhem celkem čtyř obvodových struktur s využitím 

různých aktivních prvků. Vnitřní obvodové struktury prvků budou navrženy podle 

technologie ONSemi I3T.  

Technologie ONSemi I3T pracuje s nejmenší šířkou kanálu 0,35 µm. Tato 

technologie pracuje s napájecím napětím 3.3V a poskytuje analogovou/smíšenou 

signálovou schopnost a dále schopnost pracovat při napětích až do 80V pro I3T80. 

 

Obr. 4.1. Přehled výrobních technologií firmy ON Semiconductor [6]. 

Samotná práce je zaměřena na realizaci čtyř generátorů s aktivními prvky. Obvody 

jsou voleny tak, aby obsahovaly co nejmenší počet aktivních i pasivních prvků a řízení 

frekvence f0 je prováděno pomocí změny parametru právě aktivních prvků. K přímému 

elektronickému řízení lze využít změnu transkonduktance nebo vstupního odporu 

proudových aktivních prvků pomocí nastavovacích proudů či napětí. Cílem práce je 

vytvořit jednoduché obvodové koncepce, které jsou přímo elektronicky řízené, avšak díky 

těmto požadavkům dochází k jistým kompromisům z hlediska vlastností (šířka, pásma 

stabilita, přeladitelnost).  

Po konzultaci s vedoucím práce byly vybrány čtyři obvodové struktury, viz níže, u 

kterých bylo nutné ověřit simulací jejich funkčnost a upravit některá navrhovaná zapojení 

aby fungovaly jako generátory průběhu.   

Díky návrhu s minimálním počtem jak aktivních jak pasivních prvků a použité 

technologie I3T s rozsahem napájecího napětí ±1.65V je možné splnit požadavek na 

nízký příkon těchto obvodů, který je uvažován v jednotkách mW. 
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4.1 Generátor s dvěma transkondukčními zesilovači 

První generátor průběhu je tvořen dvěma transkondukčními zesilovači OTA. První 

zesilovač gm1 pracuje jako integrátor a jeho výstup je přiveden na svorku neinvestujícího 

vstupu zesilovače gm2 který pracuje jako komparátor. Výstup zesilovače gm2
 je přiveden 

zpět na invertující vstup  zesilovač gm1 tedy zpětnovazebního integrátoru. Výstupní 

průběhy jsou pak na svorkách VT a VS, kde Na svorce VT je trojúhelníkový průběh na 

svorce VS průběh obdélníkový. Frekvenci a amplitudu výstupního průběhu je možní 

měnit velikostí proudů I1set_gm a I2set_gm. 

R

C

gm1

gm2

I1set_gm

VT

VS

I2set_gm

 

Obr. 4.2. Generátor s dvěma transkondukčními zesilovači. 

Návrh vnitřní struktury OTA vychází z proudového zrcadla diskutovaného v [7]. 

Toto zapojení využívá tři proudová zrcadla naznačená v Obr. 4.3. jako CM1, CM2 a 

CM3. Výhodou tohoto zapojení je snížení šumu a přeslechů díky vysokému napěťovému 

zesílení vstupu do proudových zrcadel. Nevýhodou tohoto zapojení pak může být to, že 

naopak příliš mnoho zisku snižuje horní hranice rozsahu vstupního napětí společného 

režimu a fázového rozpětí potřebného k zajištění stability obvodu. Proto je u tohoto 

zapojení doporučeno volit napěťový zisk v rozsahu 3-10. 
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Iset_gm

M4 M3 M7 M8

M1 M2

M6M5

VDD

VIN+ VIN- IOUT

IZ

IY
IX

VSS

CM1 CM2

CM3

 

Obr. 4.3. OTA se třemi proudovými zrcadly (upraveno dle [7]). 

Pokud provedeme analýzu obvodu, máme zde, jak je vidět, tři proudová zrcadla. Ty 

nám dávají tři různé poměry proudů Ix, Iy a Iz. Ty musejí být pro vyvážení obvodu ve 

vzájemném vztahu. Zde platí: 

𝐼𝑋 = 𝐶𝑀1 ∙
𝐼0

2
 (4.1) 

𝐼𝑌 = 𝐶𝑀2 ∙
𝐼0

2
 (4.2) 

𝐼𝑍 = 𝐶𝑀3 ∙ 𝐼𝑋 (4.3) 

Pro vyvážený stav platí: 

𝐼𝑌 = 𝐼𝑍                         𝐶𝑀3 = 𝐶𝑀1𝐶𝑀2  (4.4) 

Z výše uvedeného plyne, že dva proudy ve výstupní větvi tedy Iy a Iz musejí být rovny při 

práci ve stejnosměrné oblasti. 

Při návrhu tranzistorů zesilovače OTA je nutné vycházet z parametrů technologie 

I3T viz Tab. 4.1. 
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Tab. 4.1. Tabulka parametrů technologií I3T CMOS 0.35μm [6]. 

Parametry CMOS 0.35μm 

Minimální délka hradla [μ] 0.35 

Počet kovových vrstev 3-5 

Velikost waferu [inch] 8 

Maximální napětí I/O [V] 5 

Operační napětí [V] 3.3,5 

 NMOS PMOS 

Prahové napětí Ut [V] 0.5 -0.554 

Proud Idsat [μA/μm] 510 -259 

Transkonduktance K [A/V2] 96 32 

Vlastnosti transkondukčního zesilovače OTA se třemi proudovými zrcadly 

 Zesílení [7] 

𝐴𝑉 =
2√

𝐾𝑃𝑛
𝐼𝑠𝑒𝑡_𝑔𝑚

𝑊

𝐿

𝜆𝑛+𝜆𝑝
 (4.5) 

 Rychlost přeběhu SR [V/μs] 

𝑆𝑅 =
𝐼𝑠𝑒𝑡_𝑔𝑚

𝐶𝐿
 (4.6) 

kde Iset_gm je proud proudovým zdrojem a CL je zatěžovací kapacita. 

 Šířka pásma OTA 

GBW =
𝑔𝑚

𝐶𝐿
 (4.7) 

 Proud tranzistorem v saturaci ID 

𝐼𝐷 = 𝜇𝐶𝑂𝑋 (
𝑊

𝐿
)

𝑀
(𝑈𝐺𝑆 − 𝑈𝑇,𝑛)

2
 (4.8) 

Při praktickém návrhu byly určeny parametry, kterých se snažíme dosáhnout. Tyto 

parametry jsou uvedeny v Tab. 4.2. Tyto parametry platí i u návrhu dalších třech 

generátorů a jejich obvodů. 

Tab. 4.2. Parametry pro návrh OTA. 

Parametr Hodnota 

Šířka pásma GBW [MHz] > 10 

Rychlost přeběhu SR [V/μs] > 5 

Napájecí napětí VDD [V] 1.65 

Napájecí napětí VSS [V] -1.65 

Zatěžovací kapacita CL [pF] 3 
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Při výpočtu se vychází z hodnoty GBW, protože ta byla zvolena jako řídící vlastnost pro 

tento obvod. Při výpočtu se vychází z hodnot CMOS 0,35 z tab. 4.1. Délka kanálu pro 

tento návrh vychází z technologie, kde se pracuje s nejmenší délkou Lmin = 0.35µm 

z praktického hlediska se ale používá vztah L = n.Lmin, kde n = 3 - 5. Délka kanálu 

ovlivňuje faktor λ (lambda), který se dále ve výpočtech zanedbává. Dále je na délce 

kanálu závislý malosignálový odpor r0 , s rostoucí délkou kanálu roste malosignálový 

odpor. Pro tento obvod byla zvolena délka kanálu Lmin = 1µm. 

Výpočet transkonduktancí gm: 

GBW =
𝑔𝑚

𝐶𝐿
 (4.9) 

pak 

𝑔𝑚 = 𝐺𝐵𝑊 ∙ 𝐶𝐿 = 10 ∙ 106 ∙ 3 ∙ 10−12 = 30𝜇𝑠 (4.10) 

 

Pracovní proud ID: 

Při výpočtu pracovního proudu je třeba znát velikost napětí UGS-UT. Pro výpočet je 

zvolena hodnota 0,2V. Tranzistor se tak bude nacházet v oblasti silné inverze a blízko 

nízké inverze, pak 

𝐼𝐷 =
𝑔𝑚(𝑈𝐺𝑆−𝑈𝑇)

2
=

30∙10−6∙0,2

2
= 3𝜇𝐴 (4.11) 

Pro další výpočty budeme uvažovat ID = 10µA 

Protože je proud v obou větvích stejný vypočteme biasovací proud Iset_gm takto: 

𝐼𝑠𝑒𝑡_𝑔𝑚 = 𝐼𝐷 ∙ 2 = 10 ∙ 10−6 ∙ 2 = 20𝜇𝐴 (4.12) 

Výpočet šířky kanálu diferenčního páru (tranzistory M1 a M2) typu NMOS: 

Tranzistory se nachází v saturaci, proto se počítá s rovnicí: 

𝐼𝐷 =
𝐾𝑛

2
(

𝑊

𝐿
)

1,2
(𝑈𝐺𝑆 − 𝑈𝑇,𝑛)

2
 (4.13) 

pak 

𝑊

𝐿 1,2
=

2𝐼𝐷

𝐾𝑛(𝑈𝐺𝑆−𝑈𝑇,𝑛)
2 =

20∙10−6

96∙10−6∙(0,2)2
= 5,2 (4.14) 

 

Z tohoto poměru plyne šířka i délka použitého kanálu pro tranzistory M1 a M2 tedy: 

W1,2 = 5,2 μm, 

L1,2 = 1 μm. 
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Pro tranzistory typu PMOS je výpočet obdobný. Výsledné rozměry jsou uvedeny 

v Tab. 4.3. 

Tab. 4.3. Tabulka vypočítaných rozměrů tranzistorů. 

Tranzistor 
Šířka kanálu W 

[μm] 

Délka kanálu L 

[μm] 

M1 5,2 1 

M2 5,2 1 

M3 7,3 1 

M4 10,4 1 

M5 5,2 1 

M6 5,2 1 

M7 7,3 1 

M8 10,4 1 

4.1.1 Odvození vztahů 

V navrhovaném obvodu tvoří zesilovač gm2 a odpor R proudem řízení Schmittův klopný 

obvod, jehož prahové napětí je úměrné biasovacímu proudu I2set_gm. Zesilovač gm1 a 

kondenzátor C tvoří integrátor, jehož časová konstanta je úměrná biasovacímu proudu 

I1set_gm. Výstupní průběhy obou zesilovačů jsou znázorněny níže. 

RI2set_gm

-RI2set_gm

VT

t
t1 t2t0

I1set_gm

C

I1set_gm

C

 

Obr. 4.4. Průběh na výstupu VT. 
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RI2set_gm

-RI2set_gm

VS

t

T1 T2

T
 

Obr. 4.5. Průběh na výstupu VR. 

Z průběhu znázorněných obrázky Obr. 4.4. a Obr. 4.5. lze odvodit rovnice popisující 

chování obvodu takto: 

Pro interval T1 platí: 

𝑅𝐼2𝑠𝑒𝑡_𝑔𝑚−(−𝑅𝐼2𝑠𝑒𝑡_𝑔𝑚)

𝑇1
=

𝐼1𝑠𝑒𝑡_𝑔𝑚

𝐶
 (4.15) 

pak 

𝑇1 = 2𝐶𝑅
𝐼2𝑠𝑒𝑡_𝑔𝑚

𝐼1𝑠𝑒𝑡_𝑔𝑚
 (4.16) 

Podobně pro interval T2 platí: 

−𝑅𝐼2𝑠𝑒𝑡_𝑔𝑚−(−−𝑅𝐼2𝑠𝑒𝑡_𝑔𝑚)

𝑇2
= −

𝐼1𝑠𝑒𝑡_𝑔𝑚

𝐶
 (4.17) 

Po úpravě: 

𝑇2 = 2𝐶𝑅
𝐼2𝑠𝑒𝑡_𝑔𝑚

𝐼1𝑠𝑒𝑡_𝑔𝑚
 (4.18) 

Kombinací obou rovnic získáme vztah pro výpočet periody T: 

𝑇 = 𝑇1 + 𝑇2 = 4𝐶𝑅
𝐼2𝑠𝑒𝑡_𝑔𝑚

𝐼1𝑠𝑒𝑡_𝑔𝑚
 (4.19) 

A jeho úpravou získáme vztah pro výpočet frekvence oscilací: 

𝑓 =
1

4𝐶𝑅

𝐼1𝑠𝑒𝑡_𝑔𝑚

𝐼2𝑠𝑒𝑡_𝑔𝑚
   (4.20) 
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4.1.2 Obvod pro řízení biasovacího proudu 

Pro nastavování biasovacího proudu je využita obdoba Widlarova jednoduchého 

proudového zrcadla s unipolárními tranzistory MOS s kanálem N a odporu R Obr. 4.6., 

[3], který slouží pro nastavení rozsahu proudu. Při použité hodnotě 100kΩ je tento proud 

v řádech μA.   

VSS

M1 M2

IBIAS
ISET

R

 

Obr. 4.6. Obvod pro nastavování biasovacího proudu. 

Proudový přenos tohoto zrcadla je dán velmi jednoduchým vztahem: 

𝐾𝐼 =
𝐼𝑂𝑈𝑇

𝐼𝐼𝑁
=

𝑔𝑓2

𝑔𝑓1+𝑔𝐷𝑆1
=

𝑔𝑓

𝑔𝑓+𝑔𝐷𝑆
=

1

1+
𝑔𝐷𝑆
𝑔𝑓

   (4.21) 

kde gf = gf1 = gf2 je strmost a gDS = gDS1 výstupní vodivost tranzistoru. Odchylku od 

jednotkového přenosu proudu způsobuje člen 
𝑔𝐷𝑆

𝑔𝑓
, který je pro předpokládané parametry 

unipolárního tranzistoru, tj. gf = 10 mA/V a gDS = 10-4 S, zanedbatelný. Číselně vychází 

proudový přenos tohoto zrcadla KI = 0,990 , tj. chyba přenosu proudu je 1%. 

4.1.3 Simulace prvního obvodu v programu PSpice 

Navržený obvod byl překreslen podle Obr. 4.2. do obvodové struktury založené na Obr. 

4.3. s využitím modelů tranzistorů MOS I3T80 vytvořené v [8]. Hodnoty rozměrů šířky 

a délky kanálu jsou doplněny dle výpočtů uvedených víše. Na Obr. 4.4. můžeme vidět 

navrženou obvodovou strukturu a na Obr. 4.5. jsou znázorněny průběhy na výstupech VT 

zeleně a VS červeně. Změnou hodnoty proudu I1set_gm možné také měnit frekvenci oscilací 

stejně tak jako změnou hodnoty proudu I2set_gm lze měnit výstupní úroveň signálu. 
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Obr. 4.7. Obvodová struktura Integrátoru s komparátorem v simulačním prostředí PSpice. 
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Obr. 4.8. Výsledek časové analýza průběhů pro spodní a horní hranici přeladitelnosti obou 

průběhů. 
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Obr. 4.9. Výstupní amplituda v závislosti na frekvenci. 

 

Obr. 4.10. Závislost spotřeby obvodu na frekvenci. 
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Obr. 4.11. Závislost frekvence na teplotě. 

Po provedených měření prvního obvodu bylo z teoretických simulací zjištěno, že 

navrhovaný obvod pracuje v rozmezí 40 kHz až 210 kHz, při použitých hodnotách odporu 

R = 40kΩ a kondenzátoru C = 1nF, se stabilní amplitudou při konstantní teplotě. Změna 

amplitudy byla prováděna v rozsahu proudu I2set_gm od 18.61 μA do 56.68 μA. Při změně 

teploty v rozsahu 80 °C byla ze simulace odečtena hodnota rozdílu ve frekvenci pro 

spodní i horní hranici použitelnosti shodně 4 kHz. Co se týká spotřeby, při horní hranici 

použitelnosti (210 kHz) vykazuje první navrhovaný obvod spotřebu 650 μW. Spotřeba 

obvodu začíná na 300 μW a lineárně roste s rostoucí frekvencí až na uvedenou maximální 

hodnotu. 

Tento obvod je možné ladit pomocí hodnot proudů I1set_gm a I2set_gm, kde pomocí 

proudu I1set_gm měníme frekvenci průběhů a pomocí I2set_gm který nám mění jeho 

amplitudu. Dále je možné měnit tyto parametry změnou kapacity C pro změnu frekvence 

a odporu R pro změnu amplitudy respektive pro změny rozsahů jak frekvence, tak 

amplitudy a oblasti ve které bude obvod pracovat.  

Výsledky provedeného měření platí pro uvedené parametry měření, avšak byla 

provedena i kontrolní simulace zda se obvodu bude chovat jinak při jiných frekvenčních 

rozsazích a výsledky respektive průběhy na grafech jsou totožné lze tedy považovat toto 

zapojení za jak frekvenčně tak amplitudově stabilní i pro jiné rozsahy. Spotřeba obvodu 

je lineárně rostoucí v závislosti na frekvenci. 
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4.2 Generátor s využitím proudového konvejoru a 

jednoduchého schmittova klopného obvodu 

Druhý navrhovaný generátor využívá ve svém zapojení proudový convejor CCII na 

principu proudových zrcadel a jednoduchý schmittův klopný obvod jehož výstup je 

přiveden jako na vstup Y proudového convejoru. Zapojení je provedeno dle Obr. 4.6. 

Výstupní průběhy jsou pak na výstupu VT kde je trojúhelníkový průběh a na výstupu VS 

kde je průběh obdélníkový. Frekvenci průběhů je možné měnit změnou hodnoty 

kondenzátoru C. Velikost výstupní amplitudy obdélníkového průběhu je možné změnit 

změnou odporu R1. 

CCII Z

Y

X C

R1

R2

VT

VS

 

Obr. 4.12. Zapojení druhého generátoru. 

Obvodová struktura proudového konvejoru zobrazená na Obr. 4.12. vychází z [9]. 

Toto zapojení lze rozdělit do tří hlavních bloků a to do vstupní části (proudového bufferu), 

části s vysokým ziskem proudu a výstupní části. Vstupní tranzistory tvoří tranzistory M1 

a M2. Ty jsou biasovány tranzistory M3 a M4 a také proudovými zdroji Ibias1,2. Vstupní 

proud je převeden na výstup obvodu proudovými zrcadly tvořenými tranzistory M5-M6 

a M7-M8. 

M10 M11 M12 M13

M1 M2

M9

M6

VDD

Y X Z

VSS

M4

M7 M8

M3

M5

Iset

 

Obr. 4.13. CCII na základě proudových zrcadel (upraveno dle [9]). 
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Pro výpočet rozměrů šířky a délky kanálů použitých tranzistorů bylo postupováno 

obdobně jako při výpočtu těchto hodnot u obvodu z kapitoly 4.1. Hodnoty šířek a délek 

kanálů pro schmittův klopný obvod byly odvozeny dle [10]. 

Tab. 4.4. Tabulka vypočítaných rozměrů tranzistorů pro proudový konvejor. 

Tranzistor 
Šířka kanálu W 

[μm] 

Délka kanálu L 

[μm] 

M1 10,4 1 

M2 5,2 1 

M3 10,4 1 

M4 5,2 1 

M5 10,4 1 

M6 10,4 1 

M7 5,2 1 

M8 5,2 1 

Tab. 4.5. Tabulka rozměrů tranzistorů pro schmittův klopný obvod. 

Tranzistor 
Šířka kanálu W 

[μm] 

Délka kanálu L 

[μm] 

M11 10 1 

M12 10 1 

M13 30 1 

M14 30 1 

M15 120 1 

M16 30 1 

4.2.1 Simulace druhého obvodu v programu PSpice 

Navržený obvod byl překreslen podle Obr. 4.6. s doplněním o schmittův klopný obvod 

založený na [10] do obvodové struktury založené na Obr. 4.12. s využitím modelů 

tranzistorů MOS I3T80 vytvořené v [8]. Hodnoty rozměrů šířky a délky kanálu jsou 

doplněny dle parametrů uvedených v Tab. 4.4 a 4.5. Na Obr. 4.14. můžeme vidět 

navrženou obvodovou strukturu a dále jsou znázorněny průběhy na výstupech VT a VS a 

další měřené parametry. Hodnotou kapacitoru C je možné frekvenční rozsah generátoru . 
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Obr. 4.14. Obvodová struktura proudového konvejoru a jednoduchého schmittova klopného 

obvodu. 
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Obr. 4.15. Výsledek časové analýza průběhu druhého generátoru. 
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Obr. 4.16. Výstupní amplituda v závislosti na frekvenci. 

  

Obr. 4.17. Závislost spotřeby obvodu na frekvenci. 
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Obr. 4.18. Závislost frekvence na teplotě. 

Simulace druhého z navrhovaných obvodů probíhala při nastaveném proudu Iset 

proudového konvejoru = 4.393 μA toto nastavení vykazovalo nejstabilnější hodnotu 

amplitudy. Přeladitelnost druhého obvodu je 800 kHz v rozmezí od 40 kHz do 840 kHz. 

Obvod v tomto rozmezí vykazuje stálou amplitudu výstupních průběhů a poměrně 

konstantní spotřebu kolem 3mW což je znatelně vyšší spotřeba než u předchozího 

navrhovaného obvodu. Poměrně velký rozptyl vykazuje tento obvod při teplotní analýze, 

kdy dochází s rostoucí teplotou k poklesu frekvence u horní hranice frekvenčního 

rozsahu. 

Obvod lze frekvenčně ladit změnou odporu R1 nebo kapacity C. Změna frekvence 

by byla možná nahrazením odporu R1 transkondukčním zesilovačem zapojeným jako 

elektronicky řiditelný odpor. Ale vzhledem ke stanoveným cílům na jednoduchost a 

nízkou spotřebu obvodu by přidání dalšího aktivního prvku bylo v rozporu s těmito cíli. 

Proto není toto zapojení příliš vhodné pro realizaci ve větším celku jako například v PWM 

generátoru.  
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4.3 Generátor s proudovým konvejorem a 

transkonduktančním zesilovačem 

Generátor s proudovým konvejorem a transkondukčním zesilovačem znázorněný na Obr. 

4. 10. pracuje opět jako komparátor s integrátorem. Jako integrátor zde pracuje proudový 

konvejor CCII, komparátor pak představuje transkondukční zesilovač. Přeladitelnost 

tohoto zapojení je dána hodnotou kondenzátoru C nebo velikostí odporu R2, popřípadě 

jejich kombinací, které určují výstupní frekvenci průběhů. Velikost odporu R1 nemá na 

tvary průběhu žádný vliv. Výstupní průběhy jsou pak na výstupu VT kde je trojúhelníkový 

průběh a na výstupu VS kde je průběh obdélníkový.  

CCII Z

Y

X gm

R2

VS
C

R1

VT

 

Obr. 4.19. Zapojení s proudovým konvejorem a transkonduktančním zesilovačem. 

 

Obvodová struktura proudového konvejoru a transkondukčního zesilovače je stejná 

jako v předchozích zapojeních. Hodnoty šířek a délek kanálu jsou stejné jako u 

předchozích návrhů a korespondují s hodnotami uvedenými v Tab. 4.3. a Tab. 4.4. 

4.3.1 Simulace třetího obvodu v programu PSpice 

Ze simulace časového průběhu uvedené na Obr. 4.20. je patrné, že časový průběh je 

obdobný jako u zapojení prvního. Přeladitelnost tohoto zapojení je ovšem omezenější a 

náročnější než u zapojení prvního.  
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Obr. 4.20. Obvodová struktura zapojení s proudovým konvejorem a transkonduktančním 

zesilovačem. 
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Obr. 4.21. Výsledek časové analýza průběhu druhého generátoru. 
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Obr. 4.22. Výstupní amplituda v závislosti na frekvenci. 

  

Obr. 4.23. Závislost spotřeby obvodu na frekvenci. 
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Obr. 4.24. Závislost frekvence na teplotě. 

Simulace třetího navrhovaného obvodu využívající ke generaci průběhu proudoví 

konvejor a transkondukční zesilovač vykazuje při provedené simulaci nestálou amplitudu 

výstupního signálu. Jak je patrné z průběhů klesá s rostoucí frekvencí napěťová úroveň 

výstupu. Rozdíl mezi minimální a maximální frekvencí obvodu respektive napětím na 

výstupu VP-P je u obdélníkového průběhu cca 2V a u trojúhelníkového průběhu 1.7V. 

Obvod také vykazuje markantnější závislost na změnu frekvence v závislosti na změně 

teploty. Spotřeba obvodu je pak v rozmezí od 1 do 2mW a roste lineárně v závislosti na 

frekvenci.  

Pro výše zmíněné nevhodné vlastnosti je tento obvod nevhodný pro další realizaci.  
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4.4 Generátor s využitím proudového konvejoru 

Čtvrtý obvod využívající jako generátor proudový konvejor je zobrazen na Obr. 4.25. 

Tento obvod využívá pouze jednoho aktivního prvku na rozdíl od obvodů předchozích. 

Jeho přeladitelnost je ovlivněna změnou proudu ISET. Výstupní průběh tohoto obvodu 

zobrazený na  Obr. 4.27. a zobrazuje nabíjení a vybíjení kondenzátoru C. Výstupní průběh 

je u tohoto generátoru získáván na svorce VO a proto by měla být kapacita připojená k této 

svorce co nejmenší v řádech jednotek pF tak aby nedocházelo ke změně výstupní 

frekvence obvodu. 

Návrh proudového konvejoru vychází z předchozí konstrukce viz. druhý obvod, 

tudíž jsou jeho parametry stejné. 

Iset

CCII Z

Y

X

C

R2

VO

R1

 

Obr. 4.25. Zapojení se zpětnovazebního proudového konvejoru. 

Obvodová struktura proudového konvejoru je stejná jako v předchozích zapojeních. 

Hodnoty šířek a délek kanálu jsou stejné jako u předchozích návrhů a korespondují 

s hodnotami uvedenými v a Tab. 4.4. 

4.4.1 Odvození vztahů 

V navrhovaném zapojení je zpětnovazební smyčka nutná k funkci obvodu jako Schmittův 

klopný obvod tvořena děličem tvořeným dvěma odpory R1 a R2. Funkci obvodu pak lze 

popsat následovně. Pokles výstupního napětí vede k poklesu vy, a protože vx = vy, vx 

poklesne také. Jelikož platí ix = (Vin – Vx)/Rs, to vede k růstu ix. To vede k růstu iz o stejnou 

velikost o jakou vzrostla hodnota ix, což vede i k růstu napětí vz. Maximální napětí V0 je 

omezeno napájecím napětím. Výstup obvodu bude tedy nabývat pouze dvou stabilních 

stavů, VsatH a VsatL, odpovídající stavům dvěma saturačním proudům danými: 

𝐼𝑠𝑎𝑡𝐻 = −
𝑉𝑠𝑎𝑡𝐻

𝑅1+𝑅2
   (4.22) 

𝐼𝑠𝑎𝑡𝐿 =
𝑉𝑠𝑎𝑡𝐿

𝑅1+𝑅2
   (4.23) 

Dvě prahová napětí můžeme určit  za předpokladu ze vz je ve stabilním stavu VsatH. Aby 

došlo ke změně stavu, musí proud ix splňovat podmínky ix > iz, tedy: 
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𝑣𝑖𝑛−𝑣𝑦

𝑅𝑠
> −

𝑉𝑠𝑎𝑡𝐻

𝑅1+𝑅2
   (4.24) 

Proto je vyšší prahové napětí (VTH), které je dáno: 

𝑉𝑇𝐻 =
𝑅1−𝑅𝑆

𝑅1+𝑅2
𝑉𝑠𝑎𝑡𝐻   (4.25) 

Podobně lze určit spodní prahové napětí (VTL): 

𝑉𝑇𝐿 =
𝑅1−𝑅𝑆

𝑅1+𝑅2
𝑉𝑠𝑎𝑡𝐿   (4.26) 

Frekvenci obvodu pak určíme ze vztahu pro periodu výstupního signálu Schmittova 

klopného obvodu: 

𝑓 =
1

2𝐶𝑅𝑥𝑙𝑛(2
𝑅1
𝑅𝑥

−1)
   (4.26) 

4.4.2 Simulace čtvrtého obvodu v programu PSpice 

Při simulaci tohoto obvodu je patrné že se tento návrh jeví jako nejméně vhodný a 

to ať už z hlediska tvaru průběhu tak z hlediska ovlivnitelnosti výstupní frekvence 

připojením nežádoucí kapacity na výstup X. 

 

Obr. 4.26. Obvodová struktura zapojení zpětnovazebního proudového konvejoru. 
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Obr. 4.27. Výsledek časové analýza průběhu druhého generátoru. 

  

Obr. 4.28. Výstupní amplituda v závislosti na frekvenci. 
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Obr. 4.29. Závislost spotřeby obvodu na frekvenci. 

  

Obr. 4.30. Závislost frekvence na teplotě. 
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Poslední navrhovaný obvod je založen na jednom aktivním prvku v tomto případě 

proudovém konvejoru doplněném o tři pasivní součástky. Změna výstupní frekvence 

obvodu je prováděna změnou proudu Iset čímž je splněna podmínka elektronického řízení. 

Tento obvod má poměrně vysoký frekvenční rozsah oproti předchozím případům (více 

jak 1MHZ) avšak je zde také problém s klesající výstupní amplitudou při změně 

frekvence směrem nahoru.  

Tato realizace velice jednoduchého obvodu založeného na CCII je pro požadované 

účely nevhodná přesto je toto zapojení zajímavé zejména z hlediska použití minima prvků 

a pro některé méně náročné aplikace, které nejsou závislé na měnu výstupní amplitudy, 

nebo není požadován příliš velký frekvenční rozsah je možné toto zapojení využít. Avšak 

nedosahuje spotřeby prvního navrhovaného obvodu, který má spotřebu daleko nižší. 
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5. APLIKACE VYBRANÉHO OBVODU VE 

SLOŽITĚJŠÍM CELKU 

Na základě provedených simulací čtyř navrhovaných obvodů, viz předchozí kapitola, byl 

vybrán pro další práci první obvod založený na dvou transkondukčních zesilovačích 

OTA. Jak je patrné ze simulací tento obvod vykazuje nejlepší parametry co do frekvenční 

stability, stability amplitudy a také vykazuje nejnižší provozní spotřebu, což jsou 

fundamentální požadavky kladené při návrhu těchto obvodů. 

5.1 Navrhovaný obvod 

Funkční generátory poskytující trojúhelníkový a obdélníkový průběh jsou použitelné 

v mnoha oblastech zpracování signálu, například jako zdroj hodinových pulzů u pulzně 

šířkové modulace, v sériových sigma-delta převodnících atd. Zde navrhovaný obvod je 

velice jednoduchý pulzně šířkový modulátor jako typický příklad využívající 

trojúhelníkový výstup generátoru. Navrhovaný PWM generátor se skládá z prvního 

obvodu zjednodušeně reprezentovaného blokem CC-OTA (current cotroled OTA) Obr. 

5.1. a jednoduchého zapojení OTA a CCII vycházejícího z [18] viz Obr. 5.2. PWM 

generátory mají široké uplatnění a jsou velice důležité pro napájecí zdroje a měniče (DC-

DC, AC-DC) a velice účinné zesilovače ve třídě D. 

Jednoduchý komparátor bez hystereze je tvořen OTA, který je přímo spojen vstupem 

Y proudového konvejoru CCII. Výstupní odezva je pak získána na svorce X u CCII. 

Výstup PWM (X u CCII) je zatížen zatěžovacím odporem RL=10kΩ, nevyužitý výstup 

ze je přizemněn nebo nezapojen. Opakovací frekvence pro simulaci byla nastavena na 

212.55 kHz. Výsledky provedených simulací jsou znázorněny na Obr. 5.3. a 5.4. Obvod 

byl testován pro dvě situace a to pro lineární rozmítání stejnosměrného řídícího napětí 

Vcontrol od -0.6V do 0.6V a harmonického buzení (1.6VP-P, 500kHz).  

 

CC-OTA

I1set_gm I2set_gm

C

VT

R

VS

 

Obr. 5.1. Zjednodušené blokové schéma prvního zapojení. 
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CCII Z
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Vcontrol
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Obr. 5.2. Navrhované zapojení PWM generátoru. 

5.2 Simulace navrhovaného PWM generátoru 

 

Obr. 5.3. Výsledek měření harmonického buzení PWM generátoru. 
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Obr. 5.4. Výsledek měření lineárního rozmítání PWM generátoru. 

Výsledky simulace ukazují, že navrhovaný obvod je schopen pracovat jako PWM 

generátor. Celý obvod jako PWM generátor vykazoval při simulovaných parametrech 

spotřebu 835μW a splňuje tím pádem požadavek na minimální spotřebu celého obvodu.  
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6. NÁVRH LAYOUTU 

Layout čili topologie čipu slouží k přenesení návrhu obvodu na čip. Při návrhu layoutu je 

nutné dodržet stanovené zásady a pravidla pro jeho tvorbu.  

6.1 Hlavní zásady při tvorbě layoutu 

Zde uvedeme nejdůležitější zásady, které jsou dodržovány jak z hlediska elektrické tak i 

technologické robustnosti (odolnost proti vzniku parazitních vlivů výrobního procesu). 

 Nejdůležitější při rozhodování o tvorbě topologie je rozhodnutí ohledně 

použití vrstev metalu a polySi [14]. Pro použitou technologii CMOS 0.35 

máme k dispozici 2 metalové vrstvy. Je třeba brát v potaz, že tyto vrstvy, mají 

rozdílné vlastnosti a vykazují určitý odpor. Pro I 3T50: 0.35 µm Process 

Technology mají tyto vrstvy hodnoty metal 1 = 0,07 Ω/ square; Metal 2 = 0,1 

Ω/ square; Top Metal = 0,15 Ω/ square a polySi = 1000 Ω/square. Vrstva 

polySi proto nachází využití především při tvorbě rezistorů. 

 

 Při samotném návrhu layoutu je také nutné dodržovat doporučené 

vzdálenosti mezi cestami, vedení vrstev, umístění kontaktů a mnoho dalších. 

Tyto vzdálenosti jsou určeny násobkem λ. Pro technologii CMOS 0.35 platí, 

že když je L = 0,35μm, tak λ = 0,18μm [14].  

 

 

 Pro minimalizaci použité plochy a snížení počtu parazitních kapacit je dobré 

sdílet difúzní oblasti. 

 

 Aby bylo dosaženo vyšší přesnosti při výrobě, je dobré dodržovat u všech 

navrhovaných prvků stejnou orientaci. Při různé orientaci prvků může 

docházet při výrobním procesu k nedokonalostem způsobeným nepřesným 

srovnáním leptacích masek a následně k nepřesnému vytváření struktur 

hradel.  

 

 Vždy vytvářet kontakty pro celé oblasti drain a source, aby bylo zajištěno 

vedení mezi drainem a sourcem po celém tranzistoru. 

 

 Při propojování hradel na větší vzdálenosti je vhodné vyvarovat se použití 

vrstvy polySi kůly jejímu vysoký odpor. 

 

 Minimalizovat použití vysokého počtu kontaktů a via, z důvodu vysokého 

parazitního odporu. 

6.2 Sesouhlasení tranzistorů 

Při návrhu layoutu musíme dbát na dobře sesouhlasení (matching) diferenčního páru 

a proudových zrcadel. Při návrhu mohou vznikat příliš velké tranzistory je proto vhodné 
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tyto velké tranzistory rozděleny na menší, jak je znázorněno na Obr.6.1 [16]. 

 

Obr. 6.1. Rozložení tranzistoru NMOS. 

Dalším problémem při návrhu layoutu je nerovnoměrné zahřívání čipu. Abychom 

předešli jevu nerovnoměrného zahřívání a dosáhly lepší souhlasnost tranzistorů, používají 

se při návrhu tyto metody: 

 Inter-digitization – tento přístup spočívá v tom, že tranzistory rozdělíme a 

umístíme za sebou na přeskáčku, jak je znázorněno na Obr. 6.2., tím dojde 

k téměř shodnému rozložení tepla mezi oba tranzistory. [17]. 

 

Obr. 6.2. Rozloženi inter-digitization. 

 Common centroid (středová symetrie) – znamená, že tranzistory seřadíme 

tak, aby v určitém místě byly navzájem symetrické viz. Obr. 6.3. Tak bude 

mít postup tepla stejný vliv na oba tranzistory, [17]. 

 

Obr. 6.3. Common centroid (středová symetrie). 
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 Křížový rozklad - jde o speciální zapojení common centroid. Při tomto 

návrhu jsou tranzistory rozloženy do kříže a teplo tak působí na oba 

tranzistory stejně viz. Obr. 6.4. Využití tohoto přístupu je zejména při návrhu 

diferenčního páru, [17].. 

 

Obr. 6.4. Křížový rozklad. 

6.3 Návrh layoutu 

Návrh layoutu měl probíhat v softwaru Cadence® Spectre® bohužel z časových důvodů a 

důvodu způsobených celosvětovou pandemií nebyl tento návrh realizován a výsledky 

simulací jsou závisle na programu PSpice a přesnosti modelů s kterými se pracovalo. 
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7. ZÁVĚR 

Tato práce se zabývá návrhem funkčních generátorů. Byly zde popsány čtyři různé 

navrhované typy těchto generátorů. Pro jejich konstrukci byly využity celkem tři typy 

aktivních prvků a to transkondukční zesilovač, proudový konvejor a schmittův klopný 

obvod. 

Zvolenou variantu CCII a OTA jsme navrhli pro technologie CMOS 0,35µm. Poté 

jsme funkci navržených obvodů ověřili pomocí SPICE simulací v již reálných aplikacích. 

Z výsledků simulací vyšel jako nejvhodnější obvod pro další realizaci obvod první 

se dvěma OTA. Obvod vykazuje nejnižší spotřebu a lineární přeladitelnost. Při změnách 

teploty nevykazuje obvod razantní pokles frekvence ta je rovna Δ4kHz. Tento obvod byl 

dále implementován do složitějšího celku v zapojení jako PWM generátor. Při simulaci 

obvod pracuje dle očekávání a stále vykazuje velice nízkou spotřebu zde 835μW.  

Vzhledem k situaci ohledně globální pandemie nebyly provedeny všechny úkoly 

zadání a simulace byly prováděny pouze s omezeným vybavením. Návrh layoutu je 

shrnut pouze teoreticky, avšak při jeho praktické realizaci by byl zachován teoreticky 

shrnutý postup. 

I přes tyto dílčí nedostatky byla práce obohacením o další zkušenosti a poznatky 

z jiných oblastí elektroniky zde konkrétně z návrhu obvodových struktur založených na 

tranzistorech CMOS.  
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