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Abstrakt 

Předkládaná dizertační práce se zabývá modulárním návrhem moderních 

analogových obvodů v technologii CMOS. Jejím záměrem je navrhnout sadu 

modulárních mikroelektronických stavebních bloků a s jejich pomocí realizovat vybrané 

moderní aktivní obvody, pracující zejména v proudovém módu. Nicméně modulární 

přístup lze samozřejmě použít také při návrhu obecně známých klasických prvků, např. 

operačních zesilovačů. 

Součástí této práce je také vývoj zcela nového, vysoce univerzálního, aktivního 

obvodu CCTA, včetně podrobného rozboru jeho využití a uvedení nejzajímavějších 

aplikačních zapojení. Právě tento CCTA, společně s příbuzným, teoreticky již dříve 

zpracovaným obvodem CDTA, zde byl realizován zcela poprvé a to ve dvou odlišných 

topologiích na jednom čipu. Realizované obvody byly testovány a podle výsledků 

měření byla sestavena knihovna behaviorálních modelů pro program PSpice, včetně 

vzorových simulací některých aplikačních zapojení.  

Na základě poznatků získaných v průběhu řešení bylo provedeno stručné 

vzájemné porovnání obvodů pracujících v napěťovém a proudovém módu. 
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Abstract 

The presented dissertation thesis deals with modular design of analog circuits in 

CMOS technology. The goal of the work is to design a set of modular microelectronic 

building blocks and realize the selected modern active circuits, working primarily in 

current mode. Nevertheless, the modular approach can be used for design of generally 

known classical elements, e.g. opamps, as well. 

As a part of the work, the development of the totally new highly versatile active 

circuit CCTA has been done, including detailed analysis of utilization and introduction 

of the most interesting applications. This circuit CCTA, together with relative, already 

theoretically treated circuit CDTA, has been realized here for the first time, in two 

different topologies. Final circuits were tested. On the basis of measurement results the 

library of behavioral models for PSpice was created, including exemplary simulations 

of the selected applications. 

Based on the obtained knowledge the brief comparison of voltage mode circuits 

and current mode circuits was done. 
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Seznam použitých symbolů 

 

Symbol Jednotka  Popis 

A    -   Napěťové zesílení 

AM    dB   Amplitudová bezpečnost (Gain Margin) 

B    -   Proudové zesílení 

BW   Hz   Šířka pásma (obvykle pro pokles přenosu -3dB) 

β    A/V2  Transkonduktanční faktor MOS tranzistoru (KP.W/L) 

C     F   Kapacita 

COX    A   Kapacita hradlového oxidu 

εOX    F/m  Permitivita hradlového oxidu 

f     Hz   Kmitočet 

G    S   Vodivost 

GBW    Hz   Tranzitní kmitočet (Gain Bandwith Product) 

gDS    S   Dynamická výstupní vodivost tranzistoru MOS 

gm   A/V  Transkonduktance (přenosová vodivost) 

gm    A/V  Transkonduktance MOS tranzistoru 

γ    V1/2  GAMMA – substrátový parametr prahového napětí (Bulk threshold 
      parameter – body factor) 

I    A   Proud 

ID     A   Proud tekoucí svorkou drain MOS tranzistoru 

IS     A   Proud tekoucí svorkou source MOS tranzistoru 

k     J.K-1  Boltzmannova konstanta  ( ≈ 1,380 . 10-23 ) 

KP     A/V2  Transkonduktanční parametr MOS tranzistoru 

L     m   Délka kanálu MOS tranzistoru 

λ     V-1   LAMBDA – parametr modulace délky kanálu (Channel length  
        modulation parameter) 

PM   °   Fázová bezpečnost (Phase Margin) 

R        Elektrický odpor 

rDS        Dynamický výstupní odpor tranzistoru MOS 

tOX    m   Tloušťka hradlového oxidu 

V     V   Napětí 

VAGND    V   Napětí signálové (referenční analogové) země 

VBS    V   Napětí mezi svorkami bulk a source MOS tranzistoru 



 

VDD    V   Kladné napájecí napětí 

VDS    V   Napětí mezi svorkami drain a source MOS tranzistoru 

VDSsat    V   Saturační napětí MOS tranzistoru 

VE     V   Earlyho napětí (u MOST pro jednotkovou délku kanálu) 

VGS    V   Napětí mezi svorkami gate a source MOS tranzistoru 

VSS    V   Záporné napájecí napětí (nejnižší potenciál) 

VT     V   Prahové napětí MOS tranzistoru 

VTO    V   Prahové napětí MOS tranzistoru při nulovém VBS 

W     m   Šířka kanálu MOS tranzistoru 

Y    S   Admitance 

Z       Impedance 

 

 

 

Seznam zkratek použitých prvků a obvodů 

Zkratka Název                     Odkaz na popis 

COA  Current Operational Amplifier (Proudový operační zesilovač)    kap. 2.5.1 

CC   Current Conveyor (Proudový konvejor)           kap. 2.5.2 

TIA  Transimpedance Amplifier (Transimpedanční zesilovač)      kap. 2.5.3 

CFA  Current Feedback Amplifier (Zesilovač s proudovou zpětnou vazbou)  kap. 2.5.3 
    komerční název transimpedančního zesilovače 

CDTA  Current Differencing Transconductance Amplifier  (Proudový  
    rozdílový  transkonduktanční zesilovač)           kap. 2.5.4 

CTTA  Current Through Transconductance Amplifier (Transkonduktanční  
    zesilovač se vstupní proudovou smyčkou)           kap. 2.5.4 

CCTA  Current Conveyor Transconductance Amplifier (Transkonduktanční  
    zesilovač se vstupním proudovým konvejorem)         kap. 4 
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1. Úvod 

Při stálé inovaci mikroelektronických technologií a následném zmenšování 

mikroelektronických struktur neustále vzrůstá počet prvků, které je možno integrovat na 

jeden čip. Obvody VLSI jsou dnes již běžnou záležitostí. Výzkum analogových obvodů 

již delší dobu směřuje do oblasti nízkonapěťových (Low-voltage) a zejména 

nízkopříkonových (Low-power) obvodů, použitelných v aplikacích určených pro 

přenosná zařízení s nízkým napájecím napětím, reprezentovaným často pouze jedním 

napájecím článkem. Tyto nízkonapěťové obvody se tedy obvykle musí vyznačovat také 

nízkou spotřebou (Low-power) z důvodu delší životnosti baterie. 

Stále rostoucí stupeň integrace a schopnost navrhnout a použít nízkopříkonové 

analogové obvody vedou k velké oblibě obvodů SoC (System on Chip), kdy je téměř 

celý systém realizován na jednom čipu. Jedná se téměř výhradně o smíšené analogově-

digitální (Mixed-mode) obvody. Dnes je tento přístup velmi hojně využíván zejména 

v automobilové elektronice, ale i v jiných oblastech, jako je například zabezpečovací 

technika, mobilní komunikace, satelitní navigace a mnoho dalších progresivních odvětví 

moderního elektronického průmyslu.  

Postupné zmenšování rozměrů tranzistorů a všeobecná dostupnost obvodů VLSI 

vede k tomu, že digitální zpracování signálu se již většinou stává převažujícím 

v poměru k obvodům analogovým. Je to zejména z toho důvodu, že digitální signál je 

reprezentován pouze diskrétními hodnotami v čase a hodnotě a obvykle nabývá pouze 

dvou definovaných hodnot amplitudy. Naproti tomu analogový signál je definován 

spojitým průběhem v čase i amplitudě a je tedy mnohem citlivější na rušení a také na 

změnu technologického procesu či šum. Digitální obvody navíc nabízí mnohem širší 

možnosti uložení signálových dat, možnosti zpracování signálu lze snadno měnit 

programově a v neposlední řadě, také simulace tohoto zpracování je mnohem snazší než 

u analogových obvodů a to i bez sofistikovaných modelů aktivních prvků.  

S ohledem na tyto skutečnosti upřednostňují návrháři elektronických systémů 

digitální zpracování signálu. Z tohoto důvodu byla a je převážná část úsilí věnována na 

výzkum a vývoj obvodů, návrhových nástrojů a zejména technologií pro digitální 

zpracování signálu oproti výzkumu analogových obvodů. Přesto existuje několik 

závažných důvodů, proč budou analogové obvody neustále požadovány. Hlavní důvod 

je ten, že svět kolem nás je analogový. Prakticky téměř všechny signály ve fyzickém 

světě jsou spojité v čase i v hodnotě a téměř vždy je potřeba analogových obvodů pro 

předzpracování takových signálů dříve, než mohou být zpracovány digitálně. Dalším 

důležitým faktorem je i to, že analogové zpracování může být v mnoha případech 

mnohem rychlejší než zpracování digitální.  

Moderní elektronické obvody SoC zahrnují oba způsoby zpracování signálu 

v jednom systému na jednom čipu. Měřený signál je zachycen senzorem jako elektrický 

analogový signál. Tento signál je analogově předzpracován (filtrování, zesílení apod.) a 

poté převeden do digitálního formátu. Hlavní zpracování již probíhá digitálně. Je 

nezbytné si uvědomit, že právě na přesnosti a rychlosti analogového předzpracování 

signálu, zejména v případě měřicí či regulační techniky, kdy analogově upravujeme 

signál ze senzorů, závisí přesnost celého dalšího zpracování. 
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Převaha digitálního zpracování signálu vede k vývoji nových technologií 

optimalizovaných právě pro tyto obvody. Klasické analogové bipolární technologie jsou 

nahrazovány miniaturními, pro digitální obvody mnohem vhodnějšími technologiemi 

CMOS. Tyto technologie jsou konstruovány pro stále nižší napájecí napětí, menší 

rozměry tranzistorů způsobují významné zhoršení jejich charakteristik a celkově 

ovlivňují zejména přesnost analogových obvodů. Aby bylo možno zajistit výkonnost  

a přesnost analogových obvodů pro signálově smíšené obvody také na „digitálních“ 

technologiích, je třeba se obracet k novým obvodovým principům pro návrh takovýchto 

obvodů. Termíny jako spínané kapacitory, proudový mód a také spínané proudy jsou již 

dnes téměř běžnými pojmy v odborné literatuře a mnohdy i v praxi. I přesto, že o 

zpracování signálů v proudovém módu slýcháme poměrně často, v literatuře 

prezentované obvody jako proudový konvejor či proudový operační zesilovač stále 

nejsou běžně k dispozici ve fyzické podobě jako diskrétní prvky či jako standardní 

součásti systému na čipu. 

Při analogovém zpracování signálu je zatím stále využíván převážně tzv. 

napěťový mód, kdy informace o signálu je reprezentována hodnotou napětí daného 

elektrického signálu, a to i přesto, že mnoho signálů zpracovávaných analogovými 

obvody je ve své prvotní formě proudových. Poměrně častý je případ systému, kdy 

zpracováváme výstupní signál senzoru, kterým je velmi často proud či náboj. Tento 

signál je poté převeden na napětí, zpracován v čistě napěťovém módu a nakonec opět 

převeden na proud, neboť mnohé z převodníků A/D vyžadují proudový vstupní signál. 

Obdobné je to i na výstupu obvodu, pokud požadujeme proudové buzení výstupního 

akčního členu. V případě proudového zpracování signálu můžeme ušetřit jak plochu 

čipu, tak i příkon V/I převodníků a navíc redukujeme potenciální nepřesnost napěťově-

proudového převodu.  

Při podrobném studiu vnitřních struktur aktivních prvků je patrné, že se skládají 

z různých, buď explicitně definovaných, nebo skrytých stupňů, které metodicky mohou 

být nahrazeny jednotlivými, kaskádně zapojenými funkčními bloky. Hlavní myšlenka je 

taková, že je možno samostatně navrhnout tyto funkční bloky (moduly) přizpůsobené 

tak, že jejich dalším vzájemným spojováním je možno vytvořit velmi rychle a snadno 

jak tradiční, tak také netradiční aktivní prvky analogových obvodů. 

Zpracování analogového signálu v proudovém módu a zejména modulární návrh 

moderních aktivních prvků pro proudový mód jsou hlavní náplní této práce. 
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2. Současný stav – State of the Art 

2.1 Teorie dvojbranů 

Polovodičové součástky jsou velmi nelineární prvky. Jejich chování a parametry 

však lze pro malý aplikovaný signál popsat „linearizovanými“ rovnicemi a použít tak 

definice, získané z teorie lineárních obvodů. Vlastnosti aplikací s aktivními prvky 

s velkým ziskem (operační zesilovače) jsou pak dány většinou charakterem pasivních 

součástek a jsou v určitém pracovním rozsahu prakticky lineární. Vlastnosti těchto 

aplikačních zapojení lze pak velmi jednoduše popsat pomocí parametrů, definovaných 

pro lineární dvojbrany. 

2.1.1 Lineární dvojbrany  

Elektrický obvod je určen ke zpracování elektrického signálu, z jehož pohledu 

jsou také elektrické obvody dále posuzovány. Proto je vhodné na počátku objasnit 

některé základní definice a parametry. Obvod pro zpracování signálu má zřetelně 

vyznačen vstup a výstup, přesněji řečeno vstupní a výstupní dvojici svorek. Hovoříme 

pak o vstupní a výstupní bráně obvodu a obvod pokládáme za zvláštní případ obecného 

obvodu, tzv. dvojbran [26].  

Obecně může být každý obvod s n uzly propojen se svým okolím tak, že některé 

jeho uzly jsou spoje s uzly dalších obvodů. Tyto uzly se nazývají póly a obvod zařazen 

do třídy mnohopólů.  
 

 

Obr. 2.1:  Obvod jako mnohopól  

 

 

 

Obr. 2.2:  Definice vstupních a výstupních 

veličin dvojbranu 

Uzly, které nejsou s ničím vnějším propojeny, jsou tzv. vnitřní uzly obvodu. 

Říkáme, že dva vnější uzly tvoří bránu, jestliže proud vtéká do prvního z nich a vytéká  

z druhého. Na obr. 2.l je zobrazen příklad mnohopólu se dvěma branami, tvořenými 

uzly a,b a c,d. Zbývající uzly žádné další brány netvoří, jak je zřejmé s ohledem na  

l. Kirchhoffův zákon platí  

 fge III ˆˆˆ  

Je-li tedy obvod propojen s vnějším světem pouze ve 4 uzlech, patřících ke dvěma 

branám, hovoříme o dvojbranu. Definujeme pro něj vstupní a výstupní veličiny podle 

obr. 2.2. Vstupní proud a napětí označujeme indexem 1, výstupní indexem 2. Obvykle 

kreslíme šipky proudů pouze u živých svorek a pokládáme za samozřejmé, že proudy 

nulových svorek jsou stejné velké.  
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2.1.2 Klasifikace dvojbranů 

V celé této kapitole budeme uvažovat pouze dvojbrany složené z lineárních 

obvodových prvků, tj. lineárních rezistorů, kapacitorů, induktorů (s případnou 

vzájemnou vazbou), řízených zdrojů napětí a proudů, případně z ideálních operačních 

zesilovačů. Podle různých kritérií dělíme pak lineární dvojbrany např. takto:  

a) Podle uspořádání prvků 

 nesouměrné  

 podélně souměrné (podélně symetrické) - u podélně symetrického 

dvojbranu můžeme vzájemně zaměnit vstupní a výstupní bránu a přitom 

nedojde ke změně v jeho chování.  

 příčně souměrné (příčně symetrické)  

Poznámka: V praktických aplikacích se velmi často setkáváme s dvojbrany, jejichž 

mrtvé uzly vstupu a výstupu jsou přímo spojeny. V celé soustavě jsou pak tyto uzly 

připojeny k bodu nulového potenciálu, který bývá obvykle spojen s uzemněnou kostrou 

zařízení. U příčně symetrického dvojbranu takové spojení není možné.  

b) Podle reciprocity 

 reciprocitní  

Postačující podmínkou pro to, aby dvojbran byl reciprocitní, je, aby se 

skládal pouze z konduktorů, rezistorů, kapacitorů a induktorů s případnou 

vzájemnou vazbou.  

 nereciprocitní  

Nutnou (ale ne postačující) podmínkou pro to, aby dvojbran byl 

nereciprocitní, je použití některého typu řízeného zdroje nebo ideálního 

operačního zesilovače.  

c) Podle aktivity  

 pasivní  

Při průchodu signálu pasivním obvodem nedochází nikdy ke zvýšení 

energie signálu. Obvykle dochází ke ztrátám energie, případně se energie 

nemění. Postačující podmínkou pro to, aby dvojbran byl pasivní je, aby se 

skládal pouze z nezáporných konduktorů, rezistorů, kapacitorů a induktorů 

(s případnou vzájemnou indukčností libovolné polarity).  

 aktivní  

V aktivním dvojbranu může docházet ke zvýšení energie signálu. Je to 

umožněno tím, že dvojbran obsahuje dvojpóly G, R, L, C se zápornými 

hodnotami nebo řízené zdroje či ideální operační zesilovače.  

2.1.3 Rovnice dvojbranů  

Při matematickém popisu dvojbranů se zajímáme o vzájemný vztah mezi dvěma 

vstupními veličinami (napětím 1V̂ , proudem 1Î ) a dvěma výstupními veličinami 

(napětím 2V̂ , proudem 2Î ). Můžeme zapsat celkem 6 párů lineárních rovnic, uvedených 

v následujících podkapitolách, které tyto vztahy definují.  

2.1.3.1 Admitanční rovnice dvojbranu  

Popis pomocí admitančních rovnic je zřejmě jeden z nejpoužívanějších a to 

zejména z důvodu vhodného využití v simulačních programech a také v 
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mikroelektronice, při výpočtech základních obvodů s bipolárními i unipolárními 

tranzistory, jejichž hlavním parametrem je transkonduktance, kterou lze do 

admitančního popisu obvodu snadno zapracovat. 

Vstupní proud 1Î  a výstupní proud 2Î  dvojbranu vyjádříme v závislosti na obou 

napětích a píšeme  

 

2221212

2121111

ˆˆˆˆˆ

ˆˆˆˆˆ

VyVyI

VyVyI
 (2-1) 

v maticovém tvaru 

 VyI ˆ.ˆˆ  (2-2) 

kde 

 
2

1

ˆ

ˆ
ˆ

V

V
V ,       

2

1

ˆ

ˆ
ˆ

I

I
I  (2-3) 

jsou vektory napětí a proudů 

 
2221

1211

ˆˆ

ˆˆ
ˆ

yy

yy
y  (2-4) 

je tzv. admitanční matice dvojbranu.  

Prvky admitanční matice 11ŷ , 12ŷ , 21ŷ , 22ŷ  mají potom rozměr admitance 

(vodivosti) a jsou obecně komplexní. Nazýváme je admitančními parametry dvojbranu. 

Je zvykem označovat je malými písmeny se stříškou nebo i bez ní. Známe-li admitanční 

matici, je obvod jako dvojbran plně popsán. Nevíme sice nic o vnitřních poměrech v 

dvojbranu, ale můžeme jednoznačně charakterizovat jeho chování z vnějšího hlediska. 

Znamená to mimo jiné i to, že dva dvojbrany s rozdílným vnitřním zapojením avšak se 

stejnou admitanční maticí pokládáme za ekvivalentní.  

Každý z parametrů má svůj fyzikální význam a můžeme jej proto odpovídajícím 

způsobem pro daný obvod vypočítat nebo změřit. Položíme-li v rovnici (2-1) 2V̂ = 0, 

dostaneme  

 

0ˆ1

1
11

2

ˆ

ˆ
ˆ

V
V

I
y  (2-5) 

Parametr 11ŷ  je tedy roven podílu vstupního proudu a vstupního napětí (tj. 

vstupní admitanci) dvojbranu za předpokladu, že výstup dvojbranu je signálově 

zkratován, a tím je zajištěno splnění podmínky 2V̂ = 0.  

Pro parametr 21ŷ  dostaneme analogicky  

 

0ˆ1

2
21

2

ˆ

ˆ
ˆ

V
V

I
y  (2-6) 

Parametr 21ŷ  je tzv. přenosová admitance nakrátko (měřená ze vstupu na výstup, ale to 

obvykle není třeba zdůrazňovat).  
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Zbývající dva parametry určíme za podmínek, kdy obvod napájíme ze zdroje 

napětí 2V̂  do výstupních svorek a vstupní svorky zkratujeme. Potom platí: 

 

0ˆ2

1
12

1

ˆ

ˆ
ˆ

V
V

I
y ,        

0ˆ2

2
22

1

ˆ

ˆ
ˆ

V
V

I
y  (2-7) 

Parametr 12ŷ  je podle toho přenosová admitance nakrátko (z výstupu na vstup). 

Konečně 22ŷ  představuje výstupní admitanci (tj. admitanci měřenou mezi výstupními 

svorkami)  

Pozn: Pozorujeme, že pro reciprocitní dvojbran musí být 12ŷ = 21ŷ . Reciprocitní 

dvojbran má tedy obecně pouze 3 nezávislé admitanční parametry. Jeho admitanční 

matice je souměrná podle hlavní diagonály. Dále je zřejmé, že podélně symetrický 

dvojbran, který se chová ze strany vstupu i výstupu stejně, má 11ŷ = 22ŷ . 

Komplexní admitanční parametry se často používají k popisu vlastností 

vysokofrekvenčních tranzistorů, případně tranzistorů zapojených ve vnitřní struktuře 

operačního zesilovače či jiného aktivního prvku, pracujících s tak malými amplitudami 

signálu, že lze tranzistor pokládat za lineární (linearizovaný) obvodový prvek. 

Tranzistor je obvykle v zapojení se společným emitorem (sourcem v MOST). Emitor je 

pak spojen s nulovými svorkami vstupu i výstupu, báze (gate) je živá svorka vstupní 

brány, kolektor (drain) živá svorka výstupní brány náhradního dvojbranu. 

2.1.3.2 Impedanční rovnice dvojbranu  

Vstupní a výstupní napětí dvojbranu vyjádříme v závislosti na obou proudech 

 

2221212

2121111

ˆˆˆˆˆ

ˆˆˆˆˆ

IZIZV

IZIZV
 (2-8) 

Kde potom impedanční matice dvojbranu je 

 
2221

1211

ˆˆ

ˆˆ
ˆ

ZZ

ZZ
Z . (2-9) 

Admitanční a impedanční matice dvojbranu jsou vzájemně inverzní. Fyzikální 

význam impedančních parametrů vyplývá přímo z rovnic: 

0ˆ1

1
11

2

ˆ

ˆ
ˆ

I
I

V
Z  - vstupní impedance při výstupu naprázdno 

0ˆ2

1
12

1

ˆ

ˆ
ˆ

I
I

V
Z  - přenosová impedance naprázdno z výstupu na vstup 

0ˆ1

2
21

2

ˆ

ˆ
ˆ

I
I

V
Z  - přenosová impedance naprázdno 

0ˆ2

1
12

1

ˆ

ˆ
ˆ

I
I

V
Z  - výstupní impedance při vstupu naprázdno 
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2.1.3.3 Hybridní (sériově paralelní) rovnice dvojbranu  

Sériově paralelní rovnice mají tvar 

 

2221212

2121111

ˆˆˆˆˆ

ˆˆˆˆˆ

VhIhI

VhIhV
 (2-10) 

Hybridní matice má potom následující tvar 

 
2221

1211

ˆˆ

ˆˆ
ˆ

hh

hh
h  (2-11) 

Význam parametrů lze opět určit z rovnic (2-10). 

11ĥ  - vstupní impedance při výstupu nakrátko 

12ĥ  - přenos napětí ve zpětném směru při vstupu naprázdno 

21ĥ  - přenos proudu nakrátko 

22ĥ  - výstupní admitance při vstupu naprázdno 

 

2.1.3.4 Hybridní (paralelně sériové) rovnice dvojbranu  

Paralelně sériové rovnice mají tvar 

 

2221212

2121111

ˆˆˆˆˆ

ˆˆˆˆˆ

IkVkV

IkVkI
 (2-12) 

Příslušná matice je potom 

 
2221

1211

ˆˆ

ˆˆ
ˆ

kk

kk
k  (2-13) 

a platí 1ˆˆ hk  (2-14) 

2.1.3.5 Postupné kaskádní rovnice dvojbranu  

Postupné kaskádní rovnice mají tvar 

 
)ˆ(ˆˆˆˆ

)ˆ(ˆˆˆˆ

2222211

2122111

IaVaI

IaVaV
 (2-15) 

Záporné znaménko u výstupního proudu souvisí s tím, že kaskádní matice se nejčastěji 

používají k popisu dvojbranu tehdy, když sledujeme jeho přenosové vlastnosti. 

Předpokládáme pak, že na vstup dvojbranu je přivedeno napětí signálu 1V̂  a do vstupní 

brány teče proud 1Î . Výstupní proud pak vytéká z výstupní brány do připojené zátěže 

nebo vstupní brány dalšího dvojbranu a jeho čítací šipka má opačný směr oproti 

předchozím definicím (kladný proud vytéká ven z výstupu) 

Kaskádní matice je potom 
2221

1211

ˆˆ

ˆˆ
ˆ

aa

aa
a  (2-16) 
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2.1.3.6 Zpětné kaskádní rovnice dvojbranu  

Zpětné kaskádní rovnice mají tvar  

 
)ˆ(ˆˆˆˆ

)ˆ(ˆˆˆˆ

1221212

1121112

IbVbI

IbVbV
 (2-17) 

Záporná znaménka u proudu opět souvisí s jeho obrácenou orientací. Postupná kaskádní 

matice a zpětná kaskádní matice jsou vzájemně inverzní. 

 

2.2 Základní stavební bloky analogové techniky 

Při teoretických úvahách, při sestavování elektrických náhradních schémat 

elektronických prvků nebo při syntéze obvodů používáme často některé dvojbrany se 

speciálními idealizovanými vlastnostmi. Protože právě metoda modulárního návrhu 

spočívá v takovéto syntéze nových aktivních prvků pomocí základních stavebních 

obvodových bloků, jsou některé z nich stručně popsány v této kapitole. Uvedeny jsou 

zejména ty bloky, s jejichž pomocí lze sestavit nově vyvinuté aktivní prvky, nebo 

naopak, lze tyto bloky právě pomocí nově navržených obvodů realizovat. 

2.2.1 Řízené zdroje 

Řízené zdroje napětí a proudu je možno pokládat za dvojbrany. Příslušný zdroj je 

pak zapojen na výstup dvojbranu a je řízen napětím nebo proudem vstupní brány. Čtyři 

základní typy řízených zdrojů napětí a proudu jsou uvedeny v tabulce 1. 

 

Tab. 1: Přehled řízených zdrojů napětí a proudu 

Název zdroje Rovnice popisu Matice obvodu 

Zdroj napětí řízený napětím 

(ideální zesilovač napětí)  

VCVS 
121

ˆ.ˆ,0ˆ UAUI  
00

0
ˆ,

0

00ˆ
1
Aa

A
k  

Konstanta A je bezrozměrná a nazývá se napěťové zesílení. VCVS nemá admitanční ani 

impedanční matici 

Zdroj proudu řízený proudem 

(ideální zesilovač proudu) 

CCCS 
121
ˆ.ˆ,0ˆ IBIU  

B

a
B

h
10

00
ˆ,

0

00ˆ  

Konstanta B je bezrozměrná a nazývá se proudové zesílení. CCCS nemá admitanční ani 

impedanční matici 

Zdroj napětí řízený proudem 

(transimpedanční stupeň) 

CCVS 
121
ˆ.ˆ,0ˆ IWUU  

0

00
ˆ,

0

00
ˆ

1
W

a
W

Z  

Konstanta W (někdy také Z) má rozměr impedance. CCVS nemá admitanční matici 

Zdroj proudu řízený napětím 

(transkonduktanční stupeň) 

VCCS 
121

ˆ.ˆ,0ˆ USII  
00

0
ˆ,

0

00
ˆ

1
Sa

S
y  

Konstanta S-strmost (někdy také gm) má rozměr vodivosti. VCCS nemá impedanční matici 
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Parametry zdrojů S, W, A, B jsou reálné konstanty a mohou mít kladné nebo 

záporné znaménko. V obecném případě to mohou být i komplexní veličiny, jejichž 

modul i argument je závislý na kmitočtu. 

Z teoretického hlediska, limitním případem kteréhokoliv ze čtyř výše uvedených 

zdrojů, uvažujeme-li, že parametr zdroje S, W, A nebo B roste nade všechny meze, je 

ideální operační zesilovač. V praxi se snažíme co nejvíce přiblížit tomuto teoretickému 

obvodu realizací klasického napěťového operačního zesilovače OA anebo proudového 

operačního zesilovače COA, podle toho, v jakém pracovním módu pracuje požadovaná 

aplikace. 

2.2.2 Transformační bloky 

Zřejmě nejznámějším transformačním blokem je transformátor. Ideální 

transformátor je hypotetický dvojbran, vzniklý několikerou abstrakcí ze skutečné 

soustavy dvou cívek se vzájemnou vazbou. Protože se tato práce zabývá 

mikroelektronickým návrhem, nebude transformátor, stejně jako jiné obvody 

s indukčnostmi tvořenými cívkami, dále popisován. 

Historie transformačních bloků, kterými se zde budeme zabývat, není dlouhá. Za 

její počátek lze považovat Tellegenovu definici gyrátoru z roku 1948, avšak realizace 

gyrátoru byla umožněna prakticky až mnohem později s rozvojem mikroelektronických 

integrovaných obvodů. Většina transformačních bloků jsou dvojbrany, které určitým 

způsobem transformují zatěžující imitanci na imitanci vstupní.  

V této kapitole je uveden stručný popis transformačních bloků, jako jsou 

imitanční konvertory, imitanční invertory, ideální rotátor, ideální reflektor, ideální 

mutátor a ideální skalor. Podrobněji zde budou popsány zejména první dva uvedené 

transformační bloky z důvodu dalšího využití v této práci.  

2.2.2.1  Ideální imitanční konvertory 

Ideální imitanční konvertor (IK) je dvojbran, který transformuje zatěžovací 

impedanci výstupní brány na vstupní bránu podle rovnice 

 20

2

2
0

1

1
1 Zk

I

U
k

I

U
Z  (2-18) 

kde k0 nazýváme koeficientem konverze IK. Některé prameny [25,26] uvádějí jako 

imitanční konvertor pouze případ, kdy k0<0. Ve skutečnosti však můžeme rozlišovat 

dva případy:  

 - pozitivní imitanční konvertor (k0>0), 

 - negativní imitanční konvertor (k0<0). 

Konvertor mění velikost impedance a případně také její znaménko. Zatížíme-li 

konvertor na výstupní bráně impedancí ZẐ , naměříme na vstupních svorkách 

transformovanou impedanci vstẐ . V případě k0<0 konvertor transformuje odpor na 

záporný odpor, kapacitu na zápornou kapacitu a indukčnost na zápornou indukčnost.  

Imitanční konvertory lze dále rozlišovat podle způsobu, jakým je dosaženo 

konverze, na: 

- Proudový imitanční konvertor    ( 1212 , kIIUU ), kde  k0 = k 

- Napěťový imitanční konvertor    ( 1212 , kUUII ), kde  k0 = 1/k 
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2.2.2.2  Ideální imitanční invertory 

Ideální imitanční invertor (IV) je dvojbran, jehož funkci lze charakterizovat 

rovnicí 

 20

2

2
0

1

1
1 Yv

U

I
v

I

U
Z  (2-19) 

kde v0 je konstanta nazývaná koeficientem inverze a obecně může být kladná i záporná. 

Potom rozlišujeme: 

  - pozitivní imitanční invertor (v0>0), 

 - negativní imitanční invertor (v0<0). 

Podle rovnice (2-19) lze IV popsat rovnicemi 

 1

1

22112 , UvIIvU ,   kde 210 vvv  (2-20) 

z nichž lze potom sestavit kaskádní matici 
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v
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Podle některých teoretických pramenů [25,26] se za ideální imitanční invertor 

pokládá pouze prvek, u kterého platí  v1=v2  a  v0<0. V případě kladného koeficientu 

inverze v0>0 uvádějí pouze ideální gyrátor, kde ovšem znovu platí v1=v2. Tím ovšem 

není nijak popsána možnost, kdy v1 ≠ v2 a obvod se přesto chová jako imitanční invertor. 

2.2.2.3  Ideální gyrátor 

Ideální gyrátor (IG) je speciálním případem pozitivního imitančního invertoru. 

Jako prakticky první transformační blok byl popsán Tellegenem v roce 1948 a 

odstartoval tak další vývoj v této oblasti. Díky své transformační rovnici  

 2

2

2
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U
Z  (2-22) 

kde S je reálná konstanta, nazývaná buď gyrační konstanta nebo gyrační odpor, 

invertuje admitanci na výstupní bráně na impedanci na vstupní bráně. Pro gyrátor lze 

napsat rovnice  

 1

1

212 , USIISU  (2-23) 

a jeho kaskádní a admitanční matice potom jsou 
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S
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ˆ
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S
y  (2-24a,b) 

 

2.2.2.4  Ideální rotátor 

Ideálním rotátorem (IR) je dvojbran, který transformuje nelineární charakteristiku 

i(u), φ(i) nebo q(u) na nelineární charakteristiku stejného druhu, ale otočenou o úhel Θ 

ve směru hodinových ručiček. Ideální rotátor R (IRR) je dvojbran rotující 

ampervoltovou charakteristiku i(u) a je popsán kaskádní maticí 
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kde R má význam měřítka a má fyzikální rozměr odporu. 

 

Podobnou funkci vykazuje také ideální rotátor L (IRL), který však otáčí 

charakteristiku φ(i). Je popsán podobnou maticí, určující vztah mezi magnetickým 

tokem a proudem a místo koeficientu R obsahuje L s rozměrem H.  

Posledním rotačním obvodem je ideální rotátor C (IRC), který rotuje 

charakteristiku q(u). 

2.2.2.5  Ideální reflektor 

Ideální reflektor (IRE) obrací „reflektuje“ nelineární charakteristiku i(u), φ(i) nebo 

q(u) vzhledem k libovolné přímce, procházející počátkem souřadnic s úhlem měřeným 

z horizontální osy. Kaskádní matice ideálního reflektoru R (IRRE) je 

 
ΘΘ

ΘRΘ
a

R
2cos2sin

2sin2cos
ˆ

1
 (2-26) 

a pro zvláštní případ Θ=π/4 dostáváme funkci gyrátoru s  S = R. 

Analogicky s ideálními rotátory existuje také zde ideální reflektor L (ILRE) a 

ideální reflektor C (ICRE). 

2.2.2.6  Ideální mutátor 

Ideální mutátor (IM) je dvojbran, který transformuje nelineární charakteristiku 

jednoho prvku v nelineární charakteristiku druhého prvku.  

Ideální mutátor LR (IMLR) 1.druhu je dvojbran s kaskádní maticí  

 
10

0
ˆ

1LR

p
a  (2-27) 

a lze dokázat, že tento ideální mutátor mění charakteristiku u(i) na φ(i). Vztah pro 

vstupní impedanci je potom  

 2ZpZvst  (2-28) 

odkud je zřejmé, že odpor se mění v indukčnost, kapacita v odpor a indukčnost ve 

dvojnou indukčnost. 

Ideální mutátor LR (IMLR) 2.druhu je dvojbran s kaskádní maticí  

 
01

0
ˆ

2LR

p
a  (2-29) 

odkud 

 2YpZvst  (2-30) 

Takže reálná vodivost se opět mění na indukčnost, kapacita na dvojnou kapacitu a 

indukčnost se mění na reálný odpor. 
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Podobně existují také 2 druhy ideálního mutátoru CR (IMCR) a ideálního 

mutátoru LC (IMLC). Jejich podrobnější popis lze získat např. v [26]. 

2.2.2.7  Ideální skalor 

Ideální skalor (IS) je dvojbran, který mění měřítko charakteristik na jedné nebo 

obou souřadných osách. Jsou definovány tři základní skalory. Ideální skalor proudu 

(ISC) mění měřítko na proudové ose, ideální skalor napětí (ISV) mění měřítko 

napěťové osy a ideální skalor výkonu (ISP) mění měřítko na obou osách. Skalory byly 

definovány ve snaze o deformaci nelineárních charakteristik u(i), ale ve skutečnosti lze 

říci, že se jedná vlastně o zesilovače proudu a napětí. 

2.2.2.8  Rozdělení bloků dle počtu vstupů a výstupů 

Předchozí úvahy byly vedeny převážně s předpokladem, že obvod má jednu 

vstupní a výstupní bránu, které jsou nejčastěji realizovány tak, že obě brány mají jeden 

společný referenční uzel a dostaneme tedy jednu vstupní a jednu výstupní svorku, jejíž 

potenciál je určován vzhledem ke společné referenční svorce. Takové obvody 

označujeme obvykle jako obvody SISO (Single input – single output). Pro větší 

variabilitu použití takového aktivního prvku, například ve vícenásobné zpětné vazbě či 

při získávání proudového výstupu, se můžeme setkat také s obvody s vícenásobným 

vstupem či výstupem, nejčastěji však s obvody se dvěma vstupy nebo výstupy. 

Určujeme potom obvody s jedním vstupem a dvěma výstupy (SIDO – Single input – 

double output), obvody se dvěma vstupy a jedním výstupem (DISO – Double 

„differential“ input - single output) a obvody se dvěma vstupy i výstupy (DIDO – 

Double input – double output). Někdy se používá pouze část takového označení, 

zejména v případě, kdy chceme danou skutečnost z nějakého důvodu zdůraznit, jako 

například DO-COA (Double output current operational amplifier) – proudový operační 

zesilovač s dvojitým výstupem. 

 

2.3 Pracovní módy analogových obvodů 

Z metodických důvodů doporučujeme rozlišovat několik módů, ve kterých může 

daný analogový obvod pracovat. Jsou to v první řadě již zavedené základní módy, 

jmenovitě klasický napěťový mód (VM), a přidružený proudový mód (CM). Jejich 

vzájemný vztah je popsán pomocí tzv. přidružené transformace (viz. kap. 2.3.1). 

Některé obvody využívají vlastností obou předchozích módů a lze o nich tedy říci, že 

pracují v módu smíšeném.  

Napěťový mód - klasickým napěťovým módem lze nazvat takový pracovní režim 

obvodu, kdy nosnou veličinou informace je napěťový signál na vstupu a výstupu 

obvodu a aktivní prvky v obvodu jsou napěťové prvky, realizující zdroj napětí řízený 

napětím (VCVS), obvykle pomocí klasických operačních zesilovačů (OPA). Dále to 

jsou to většinou napěťové sledovače a zdroje napětí.  

Proudový mód – hlavní nosnou veličinou informace na vstupu a výstupu obvodu 

je proud a aktivní prvky jsou proudové. Typickými představiteli proudových aktivních 

prvků jsou proudové zesilovače (CCCS), proudové operační zesilovače, případně 

proudové konvejory. Obvody pracující v proudovém módu jsou buzeny nejlépe zdrojem 

proudu a výstupní proud je získáván pokud možno na nízkoimpedančních výstupních 

svorkách. Tyto obvody jsou hlavní náplní této práce a bude jim tedy věnována v dalších 

kapitolách větší pozornost. 
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Smíšený mód – část obvodu pracuje v napěťovém módu a část v proudovém. 

Pokud bychom šli do detailu, mohli bychom říci, že toto platí prakticky pro každý 

elektronický obvod. Pro případ tohoto rozdělení bychom tedy smíšený mód mohli 

definovat spíše tak, že nosnou veličinou signálu je buď napětí a aktivní prvek je 

proudový (můžeme jej dále nazývat módem napěťově-proudovým - V/CM), nebo 

naopak inverzně, dominantním módem určujícím přenášenou informaci je mód 

proudový a v obvodu se využívá napěťových aktivních prvků (proudově-napěťový  

mód - C/VM). Případně lze takto nazvat zařízení skládající se z více bloků, které pracují 

v odlišných módech. Typickým aktivním prvkem by mohly být transimpedanční a 

transkonduktanční zesilovač nebo transimpedanční zesilovač CFA, které lze použít jako 

převodníky mezi jednotlivými módy. 

2.3.1 Přidružená transformace 

Přidružená (adjoint) transformace popisuje vztah a vzájemný přechod mezi 

obvody pracujícími v odlišných módech. Je založena na definici recipročního obvodu a 

původně byla určena k vyjádření citlivostí obvodu. Výhodou její aplikace je především 

možnost získání obvodů v proudovém módu z již velmi dobře známých, dobře 

rozpracovaných struktur napěťového módu při zachování důležitých vlastností obvodu, 

zejména tvaru obvodových funkcí a tedy i jejich citlivostí. V ideálním případě (při 

použití ideálních aktivních prvků) jsou tedy přenosové funkce těchto obvodů identické. 

Právě při použití proudového módu by však mělo být dosaženo potlačení nežádoucích 

parazitních vlivů aktivních prvků [1]. 

 Aplikací přidružené transformace na klasický obvod N v napěťovém módu VM 

tedy získáme tzv. přidružený obvod Na v proudovém módu CM. Lze říci, že tyto dva 

obvody jsou vzájemně duální (obr. 2.3). Platí tedy  

 inoutinout IIVV //  (2-31) 

         

Obr. 2.3:  Princip přidružené transformace. Původní obvod v napěťovém  

módu a přidružený obvod v proudovém módu 

Konstrukce přidruženého obvodu podle této transformace je poměrně snadná. 

Takový obvod získáme záměnou každého prvku původního obvodu a jemu 

odpovídajícího prvku, uvedeném v tab. 2. 

Postup při odvození přidruženého obvodu je tedy následovný. 

- Zaměníme vstupní a výstupní bránu obvodu. Budicí zdroj napětí vypustíme. 

Vstupní bránu zkratujeme a tudy poteče výstupní proud přidruženého obvodu. 

Novou vstupní (původně výstupní) bránu budíme nyní zdrojem proudu. 

- Je-li v obvodě zesilovač napětí, nahradíme jej zesilovačem proudu se 

zaměněnými bránami a se stejnou hodnotou zisku B=A. 

- Součtový napěťový zesilovač nahradíme opačně zapojeným proudovým 

zesilovačem se dvěma výstupy. 
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- Zaměníme nulátor s norátorem. U operačních zesilovačů to znamená záměnu 

vstupní a výstupní brány. 

- Síť kmitočtově závislé zpětné vazby RC ponecháme beze změny. 

Tato pravidla platí samozřejmě i zpětně. 

 

Tab. 2: Některé nejužívanější a jim odpovídající přidružené prvky 

 Původní prvek Přidružený prvek 

Zdroje signálu 
  

Výstupní svorky 
  

Pasivní prvky 
  

  

Nulory 
  

  

Řízené zdroje 

  

 

2.4 Proudový mód 

Zmínky o analogových obvodech pracujících v proudovém módu se začínají 

hojněji objevovat v literatuře na přelomu 80. a 90. let. Základní myšlenkou byl 

předpoklad, že proudové signály lze zpracovávat na topologiích s poměrně malými 

hodnotami dynamické impedance v uzlech a tudíž by se mělo snadno dosahovat 

vysokých tranzitních kmitočtů dle vztahu  

 
pidi

ip
Cr

f
2

1
)(  (2-32) 

kde fp(i) je kmitočet parazitního pólu obvodu, rd(i) je dynamická impedance (odpor) 

příslušného uzlu i a Cp(i) je parazitní kapacita v odpovídajícím uzlu. Při rd0 platí, že 

fp∞. Bohužel se ukázalo, že i v proudovém aktivním obvodu vykazujícím velký zisk 

se nelze obejít bez vysokoimpedančního uzlu, takže se původní teoretické předpoklady 

nepodařilo zcela naplnit. I přesto jsou však proudové obvody přínosem do analogové 

techniky a to také díky vyšším zpracovávaným kmitočtům. 

Jedním z hlavních představitelů tohoto nového směru byl také C. Toumazou [1], 

který se zpočátku zabýval zejména tzv. „přidruženou transformací“, díky které lze 

poměrně snadno navrhovat obvody v proudovém módu z již dobře známých a 

ověřených struktur v módu klasickém napěťovém. Dalším průkopníkem zpracování 

signálů v proudovém módu byl například A. Fabre [2], jehož hlavním zájmem byla 
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oblast aktivních analogových filtrů. U nás se touto problematikou zabýval například 

prof. T. Dostál [3].  

Na počátku byly tyto práce převážně teoretické, neboť nebyl k dispozici aktivní 

prvek, který by splňoval požadavky čistě proudového analogového zpracování signálu. 

Přestože již delší dobu byl teoreticky znám proudový konvejor, pravděpodobně díky 

svému pouze jednotkovému zisku při přenosu proudu se stal trochu zapomenutým 

obvodem, který se až po delší době dočkal své částečné renesance. Pro tuto nevýhodu se 

však nestal komerčně dostupným diskrétním obvodem a v poměrně malé míře je 

používán spíše jako stavební blok složitějších mikroelektronických obvodů. Naproti 

tomu tzv. transimpedanční zesilovač, jinak také nazýván CFA (Current Feedback 

Amplifier), založený na proudovém konvejoru CCII následovaném napěťovým 

sledovačem, je velmi oblíbeným a běžně dostupným diskrétním obvodem. 

Mezi nejznámější výrobce patří např. Analog Devices. Pro jejich schopnost vysokého 

zisku v širokém kmitočtovém pásmu jsou velmi oblíbeným obvodem při návrhu 

aktivních filtrů, a to jak v proudovém, tak i v napěťovém módu [2,3]. 

Největším průlomem v oblasti analogových obvodů pracujících v proudovém 

módu byl zřejmě vývoj a návrh proudového operačního zesilovače (COA) [4]. Bylo 

vyrobeno několik prototypů tohoto obvodu, ale i přes poměrně nadějné výsledky a 

široké možnosti použití se již na jeho zdokonalení dále nepracovalo a obvod mírně 

upadl v zapomnění. Jeho nevýhodou bylo i to, že byl navržen v technologii určené pro 

napájecí napětí 12V a jeho topologii nelze beze změn použít v dnešních 

nízkonapěťových CMOS technologiích. Protože se však jedná o jeden ze základních 

stavebních prvků obvodů v proudovém módu, bude jeho realizaci a užití věnováno úsilí 

také v této práci.  

Posledními teoreticky rozpracovanými moderními analogovými aktivními prvky 

schopnými pracovat v proudovém módu jsou zřejmě funkční bloky CDTA (Current 

Differencing Transconductance Amplifier) a CTTA (Current Through 

Transconductance Amplifier) vyvinuty v posledních letech prof. D. Biolkem [5,6]. 

Zatím žádný z těchto obvodů nebyl realizován na čipu. Zatímco mikroelektronická 

realizace obvodu CDTA je součástí této práce a uvedený prvek se zdá být reálně velmi 

výhodným obvodem pro zpracování proudových signálů a jeho objevitel má již 

připravenu řadu vhodných a také netradičních aplikací, obvod CTTA se, díky principu 

jeho vnitřní funkce, jeví jako nerealizovatelný v současných mikroelektronických 

technologiích. (Teoretické práce na tomto obvodu a snaha o jeho prvotní realizaci mě 

posléze dovedly k objevu a návrhu zcela nového obvodu CCTA, jenž je jedním z 

hlavních přínosů této práce). 

 

2.5 Přehled aktivních prvků pro proudový mód a jejich základní aplikace 

2.5.1 Proudový operační zesilovač 

Proudovým operačním zesilovačem (Current Operational Amplifier – COA) 

nazýváme takový proudový zesilovač, jehož proudové zesílení se ideálně rovná . V 

praxi se samozřejmě jedná o zesílení konečné, jak bude uvedeno dále. Jedná se o 

proudovou obdobu klasického napěťového operačního zesilovače a lze jej považovat za 

jakýsi základní aktivní prvek pro zpracování proudového analogového signálu. Šíře jeho 

použití odpovídá možnostem užití klasického operačního zesilovače v napěťovém 

módu. Nutno ovšem říci, že zatím stále tyto součástky nejsou komerčně dostupné jako 

diskrétní obvody. Jedním z prvních pokusů o návrh a realizaci COA jsou obvody 
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uvedené v [4,7]. Jedná se o dva typy proudových zesilovačů (obr. 2.4) a to zesilovač se 

dvěma vstupy a jedním výstupem (DISO) a s jedním vstupem a dvěma 

komplementárními výstupy (SIDO), který je obzvláště vhodný pro použití v 

přidružených obvodech jako komplementární prvek ke klasickému operačnímu 

zesilovači. V případě proudového operačního zesilovače je zcela výjimečně vhodné 

použít opačného značení polarity proudových výstupů, tzn., že proud vytékající 

z výstupu ven je označen jako kladný. Jedním z důvodů může být i to, že to je takto 

definováno již v [7]. Existují ale také mnohem závažnější důvody pro tento způsob 

značení. Jedním z nich je sjednocení zapojení zpětné vazby s módem napěťovým, kdy 

záporná zpětná vazba se logicky připojuje ze záporného výstupu (-), a dále také pohled 

na výstup z hlediska proudového signálu naznačuje, že výstupní proud tekoucí z takto 

definovaného záporného výstupu je invertován oproti proudu vstupnímu. Jako vhodná a 

jasná alternativa tohoto značení je možnost značit v symbolu obvodu výstupy (případně 

i vstupy) malým trojúhelníkem (šipkou), který jasně ukazuje skutečný směr vytékajícího 

proudu tak, jak je zavedeno a používáno v [5,6]. 

                  
a)             b) 

Obr. 2.4: Schematická značka proudového zesilovače   a) DISO    b) SIDO 

Zjednodušené principiální schéma žádanějšího SIDO je uvedeno na obr. 2.5.  

U vzorku jsou uvedeny následující základní parametry:  B0 = 74 dB, fT = 4.5 MHz,  

PM = 60°, Iout = 1 mA, PSRR = 140 dB  [4]. 
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Obr. 2.5:  Zjednodušené vnitřní schéma COA-SIDO 

Z tohoto zjednodušeného schématu je patrna třístupňová bloková vnitřní struktura 

zesilovače. První stupeň tvoří vstupní proudový buffer. Po něm následuje 

transimpedanční stupeň, jenž obsahuje jeden vysokoimpedanční uzel (uzel T). S tímto 

uzlem je asociována parazitní kapacita CT, zodpovědná za dominantní pól přenosu 

zesilovače. Tento uzel může být také použit ke kompenzaci zesilovače vzhledem k 

udržení fázové bezpečnosti. Třetím stupněm je výstupní diferenční transkonduktanční 

stupeň. Výhodou oproti běžným operačním zesilovačům by mělo být snížení počtu 
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vysokoimpedančních uzlů, a tím také parazitních kapacit, snižujících mezní kmitočet 

zesilovače. Nejjednodušší aplikací zesilovače SIDO COA, demonstrující zároveň 

použití přidružené transformace je jednoduchý invertující zesilovač na obr. 2.6. 

             
      a)              b) 

 Obr. 2.6:  Invertující zesilovač – a) výchozí napěťový mód, b) proudový mód 

V analogii k nulovému napětí mezi vstupy klasického operačního zesilovače se 

v proudovém módu objevuje nulový vstupní proud, způsobený velkým, ideálně 

nekonečným, proudovým ziskem zesilovače. 

2.5.2 Proudový konvejor 

Proudový konvejor (Current Conveyor - CC) je součástka se 4 svorkami, která 

byla poprvé teoreticky zpracována (Sedra, Smith) v roce 1968 [17]. V této době nebyly 

známy výhody CC oproti operačním zesilovačům, které byly v té době právě na 

vzestupu. Jejich obrození nastává nyní, kdy je zřejmé, že proudové konvejory nabízí 

několik výhod oproti OZ, např. při vhodném zapojení umožňuje vyšší napěťový zisk a 

zároveň větší šířku kmitočtového pásma. Proudové konvejory nabízí také nové cesty při 

realizaci různých obvodových funkcí a umožňuje nová zapojení el. obvodů. Lze jej 

použít jak v obvodech pracujících v napěťovém, tak i v proudovém módu. Velmi 

výhodně jej lze použít jako převodníku napětí na proud či naopak. V zapojení 

s jedinným rezistorem může plnit funkci transimpedančního či naopak 

transkonduktančního obvodu. Schematická značka obecného konvejoru je na obr. 2.7. 

 

Obr. 2.7:  Schematická značka obecného proudového konvejoru 

Z hlediska vykazovaných vlastností rozlišujeme 2 základní typy CC. Jedná se o 

proudový konvejor první (CCI) a druhé (CCII) generace. Chování uvedených typů 

konvejorů CCI a CCII je následující.  

Pro CCI platí, že pokud připojíme napětí na vstupní svorku Y, stejné napětí se 

objeví i na vstupní svorce X. Podobně, vstupní proud IX tekoucí do svorky X vyvolá 

ekvivalentní proud tekoucí do svorky Y. Tento proud bude také protékat svorkou Z tak, 

že tato svorka vykazuje vlastnosti proudového zdroje s vysokou výstupní impedancí. 

Potenciál svorky X, který je nastaven pomocí Y je nezávislý na proudu tekoucím do X, 

podobně proud tekoucí svorkou Y, daný proudem svorky X, je nezávislý na napětí 

připojeném na Y. Nejlépe je zřejmě možné tyto vlastnosti popsat pomocí hybridní 

matice (2-33a).  
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Ke zvýšení použitelnosti proudových konvejorů byla navržena druhá verze, 

nazvaná CCII, kde svorkou Y (v ideálním případě s nekonečnou vstupní impedancí) 

neteče žádný proud. Svorka X vykazuje ideálně nulový vstupní odpor. Chování CCII 

lze popsat hybridní maticí uvedenou v (2-33b). 
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 (2-33a,b) 

Znaménko u čísla 1 ve třetím řádku matice závisí na orientaci proudu IZ vzhledem 

k proudu IX. Podle tohoto hlediska rozlišujeme tedy konvejory CCI+ a CCI-, stejně tak 

jako CCII+ a CCII-.  

Nejmladším z rodiny proudových konvejorů je konvejor  třetí generace (CCIII). 

Jeho chování je obdobné jako u konvejoru CCI, pouze směr proudu svorkou Y má 

opačnou orientaci. Tento obvod je podrobněji popsán v kap. 4 a kap. 6, kde je používán 

jako stavební blok pro realizaci nového aktivního proudového obvodu CCTA. 

 

Vybrané obvodové aplikace s proudovými konvejory 
 

 

Tabulka 3: Základní dvojbranové aplikace CCII popsané odpovídající maticí 

Typ dvojbranu Popis odpovídající maticí 

 

Napěťový sledovač K =
0 0

1 0
 

 

Zdroj proudu řízený napětím Y =
0 0

0g
 

 

Zdroj proudu řízený proudem H =
0

1

0

0
 

 

Zdroj napětí řízený proudem Z =
0

- r

0

0
 

 

NIC K =
0

1

1

0
 

 

 

Nevýhodou těchto zapojení je nemožnost zatížení případného napěťového 

výstupu obvodu bez ovlivnění jeho vlastností. Tuto nevýhodu řeší komerčně známý 

transkonduktanční zesilovač CFA, u nějž je výstup konvejoru CCII posílen výstupním 

napěťovým sledovačem. 
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Tabulka 4: Funkční bloky s CCII+ provádějící matematické operace 

Zesilovač proudu 

 
I R R IOUT IN( / )1 2

 

Derivátor proudu 

 
I CR dI dtOUT IN /  

Integrátor proudu 

 

I CR I dtOUT IN1/  

Sčítačka proudu 

 

I IOUT INj
j

n

 

2.5.3 Transimpedanční zesilovač  

Transimpedanční zesilovač TIA (komerčně spíše nazývaný operační zesilovač s 

proudovou zpětnou vazbou – Current Feedback Amplifier - CFA) je z uvedených prvků 

nejvíce dostupný. Dnes se již vyrábí velké množství typů těchto zesilovačů (zejména 

firmy Analog Devices či Burr-Brown). Transimpedanční zesilovače byly představeny v 

roce 1985 především pro předpokládané využití ve videoaplikacích. Od té doby jejich 

popularita značně stoupla, především proto, že jsou schopny snadno překonat omezení, 

která vznikají při použití klasických operačních zesilovačů. Vyznačují se velkým 

ziskem a zároveň velkou šířkou pásma. Jejich rychlost přeběhu se pohybuje běžně okolo 

SR = 2000 V/ s a doba ustálení  ts/0.1% = 100 ns [3].  

Vzhledem k vnitřní struktuře obvodu, kdy vstupní neinvertující port +Iin (svorka 

Y) je tvořen napěťovým sledovačem, vykazuje vysokou vstupní impedanci, zatímco 

invertující vstup -Iin (svorka X) je charakterizován nízkou impedancí (ideálně 0). Dvě 

komplementární proudová zrcadla přenášejí proud tekoucí svorkou X do uzlu Z. Tato 

část obvodu se chová jako proudový konvejor CCII+ uvedený v kapitole 2.5.2. 

Principiální modelové schéma celého zesilovače je uvedeno na obr. 2.8.  

 
Obr. 2.8:  Model transimpedančního zesilovače zahrnující nejvýznamnější parazitní prvky 

Proud tekoucí svorkou Z prochází parazitní impedancí (Rz||Cz) na vstupu 

následného napěťového sledovače, který přenese na výstup výsledné napětí 

V R C Iz z z x( || ) . Potom A s R Cz z( ) ( || )  je nazýván transimpedanční zisk zesilovače. 
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Některé typy TIA (např. AD 844) mají vyvedenu svorku Z, která poté slouží ke 

kompenzaci. Je zřejmé, že pomocí této svorky lze nastavit transimpedanční zisk a 

zároveň skýtá mnohem větší využití zesilovače. V tomto případě můžeme využít 

například pouze proudový konvejor, který zatím není samostatně tak komerčně 

dostupný jako TIA. Na obr. 2.8 jsou také uvedeny nejvýznamnější parazitní prvky 

modelu komerčního zesilovače [2]. Jejich hodnoty pro AD 844 jsou RX = 50 ,  

RZ= 4 M , CZ= 5 pF, RY = 2 M , CY = 2pF 

 

Tabulka 5: Funkční bloky s transimpedančním zesilovačem 

Proudový sledovač (CCCS) 

 

I p I pOUT IN( ) ( )  

Zdroj proudu řízený napětím (VCCS) 

 

I p
Z p

V pOUT IN( )
( )

( )
1

 

Zdroj napětí řízený proudem (CCVS) 

 

V p Z p I pOUT IN( ) ( ) ( )  

Napěťový sledovač (VCVS) 

 

V p V pOUT IN( ) ( )  

Zesilovač napětí (VCVS) 

 

V p
R

R
V pOUT IN( ) ( )2

1

 

Napěťový integrátor 

 

V p
pRC

V pOUT IN( ) ( )
1

 

Proudový integrátor 

 

I p
pRC

I pOUT IN( ) ( )
1

 

Základní konfigurace pro simulaci impedancí 

 

Z p
Z p Z p

Z p
IN ( )

( ) ( )

( )

1 3

2
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2.5.4 Moderní prvky CDTA a CTTA 

CDTA (Current Differencing Transconductance Amplifier - Proudový rozdílový 

transkonduktanční zesilovač) je poměrně nově vyvinutým obvodem (prof. Biolek) a je 

podrobněji popsán např. v [5]. Jak již název napovídá, jeho vstupní obvod provádí 

rozdíl proudů ze dvou jeho nízkoimpedančních vstupů. Tento rozdílový proud mající 

charakter proudového zdroje teče svorkou Z do externí impedance. Potenciál svorky 

Z je úměrný rozdílu vstupních proudů a hodnotě externí impedance. Toto napětí je poté 

převedeno následným transkonduktančním gm stupněm na výstupní proud, který může 

být kopírován do více proudových výstupů. Standardně můžeme uvažovat dva 

komplementární proudové výstupy. Transkonduktanční parametr výstupního stupně gm 

může být dán pevně navrženou konstantou nebo může být definován externí admitancí. 

V tom případě získáme 2 stupně volnosti (2 vnější součástky) k řízení zisku tohoto 

obvodu. V případě, že externí impedance připojená ke svorce Z se blíží nekonečnu  

(RZ = ), vykazuje CDTA vlastnosti proudového operačního zesilovače s diferenčním 

vstupem a dvěma komplementárními výstupy (DIDO). Další předpokládané aplikace 

jsou uvedeny například v [5],[6]. Behaviorální schéma CDTA je uvedeno na obr. 2.9. 

Přes různé snahy a základní návrhy v jednoduchých simulátorech nebyl zatím 

realizován žádný funkční vzorek. To je také důvod, proč je realizace tohoto velmi 

zajímavého a univerzálního obvodu se širokou škálou mnohdy unikátních aplikací 

součástí této práce. 

 

Obr. 2.9:  a) Behaviorální model CDTA,   b) schematický symbol 

 

Obvod CTTA (Current Through Transconductance Amplifier - 

Transkonduktanční zesilovač se vstupní proudovou smyčkou) je založen na podobném 

principu jako CDTA s jedinou výjimkou, a to, že vstupní brána není reprezentována 

rozdílem vstupních proudů, ale zkratem mezi vstupními svorkami. Proud protékající 

vstupní branou je poté kopírován do svorky Z, podobně jako u obvodu CDTA. Právě 

vstupní obvod je, při současných polovodičových technologiích, důvodem prakticky 

nemožné realizace CTTA. Zároveň se však tento zatím nereálný obvod stal velkou 

inspirací pro vývoj zcela nového aktivního obvodu, později pojmenovaného CCTA, 

jenž je představen v kapitole 4 a jehož uvedení, návrh a realizace, včetně vytvoření 

základní aplikační sady, je jedním z hlavních úkolů této práce. 
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3. Zaměření a předpokládaný přínos disertační práce 

Jak již bylo naznačeno v předchozích kapitolách, i přes poměrně velký rozsah 

teoretických prací, nejsou aktivní prvky, schopné pracovat v plném proudovém módu a 

plně tak uspokojit požadavky zpracování proudového signálu, stále běžně k dispozici. 

Z výše uvedených obvodů je vlastně pouze transimpedanční zesilovač CFA komerčně 

dostupnou diskrétní součástkou. Obvody CDTA a CTTA jsou prozatím poměrně novou 

myšlenkou, takže do této doby nebyly stále vyrobeny žádné prototypy těchto moderních 

prvků. Navíc již bylo také zmíněno, že realizace obvodu CTTA se prozatím jeví jako 

nereálná v současných technologiích.  

Z důvodu velkého aplikačního potenciálu teoretického obvodu CTTA je součástí 

této práce snaha o vynalezení, vývoj, návrh a realizaci zcela nového aktivního obvodu, 

inspirovaného výše uvedeným obvodem CTTA, který dokáže za určitých okolností 

tento obvod v mnoha aplikacích zcela nahradit, a jehož vnitřní struktura bude, také 

s použitím modulárního přístupu, realizovatelná v běžné technologii CMOS. Tento 

obvod bude prvoplánově vyvinut pro použití v obvodech pro zpracování signálu 

v proudovém módu, lze však předpokládat také jeho použití v klasickém napěťovém 

módu, případně v aplikacích pro převod signálu z napěťového do proudového módu 

s řízeným ziskem.  

Přestože ještě nebyl realizován, bylo již pro obvod CDTA navrženo velmi široké 

spektrum použitelných aplikací, z nichž některé jsou uvedeny například v [5],[6]. 

Naproti tomu nově vyvinutý aktivní obvod (předpokládaný název CCTA) bude muset 

být, pro svůj předpokládaný široký aplikační potenciál, velkou univerzálnost a 

flexibilitu, z pohledu aplikací teprve zpracován a to i přes případnou kompatibilitu 

aplikací s CTTA. Základní sada vhodných aplikací pro tento zcela nový obvod bude 

součástí výsledků této práce. Hlavní důraz bude zřejmě kladen na měřící aplikace 

v proudovém módu, zesilovače proudu, vzájemný převod napěťového a proudového 

signálu, elektrické filtry a částečně také na speciální oscilátory v proudovém módu. 

V prvních teoretických pracích týkajících se proudové módu se předpokládalo, že 

tyto obvody budou schopny dosahovat výrazně vyšších kmitočtů zpracovávaného 

signálu v porovnání s módem napěťovým. Předpoklad vycházel z myšlenky, že se 

značně sníží počet vysokoimpedančních uzlů (u aktivních obvodů s velkým ziskem se 

předpokládá pouze jeden), které vnášejí do přenosové funkce obvodu parazitní póly, a 

zároveň výrazně poklesne impedance všech uzlů obvodu, což povede k posunu těchto 

parazitních pólů směrem k vyšším kmitočtům. To se však daří naplnit pouze částečně a 

pouze u některých vnitřních struktur aktivních prvků. Bohužel právě rychlé konvejorové 

struktury, pracující na principu proudových zrcadel, přinášejí jiné nedostatky, z nichž 

největšími jsou malá přesnost obvodu způsobená ofsetem vstupních i výstupních částí 

aktivního prvku, a také poměrně velký vstupní odpor proudových vstupů. Proto právě 

výběr vnitřní topologie aktivního prvku velmi závisí na předpokládané aplikaci.  

Zatím však mnohé proudové aktivní prvky nedosahují takových kmitočtových 

parametrů, jaké se původně očekávaly. K objasnění skutečného přínosu proudového 

zpracování signálu se předpokládá porovnání srovnatelných obvodů v napěťovém a 

proudovém módu, navržených ve stejné technologii, pomocí vhodně zvoleného souboru 
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parametrů (Figure of Merit), postihujících současně zejména rychlost a přesnost 

obvodu, tedy veličiny, jejichž kvality jdou v mikroelektronickém návrhu proti sobě.  

Navržené obvody budou realizovány v technologii AMIS CMOS07, testovány a 

vyhodnoceny. Na základě změřených parametrů bude vytvořena knihovna 

behaviorálních modelů realizovaných aktivních obvodů pro program OrCAD PSpice, 

které budou sloužit k  simulacím v tomto prostředí na podporu výzkumu, vývoje a 

ověření dalších aplikačních zapojení. 

 

 

Souhrn cílů disertace: 

 Vývoj nového aktivního prvku, jenž bude schopen v co největší míře 

realizovat funkce teoretického nereálného obvodu CTTA, včetně souboru 

vhodných aplikací, převážně v proudovém módu (speciální funkční bloky, 

proudové zesilovače, elektrické kmitočtové filtry, speciální oscilátory 

[13],[23],[24]). Optimalizace návrhu z hlediska parazitních vlastností 

vnitřní struktury tohoto obvodu. 

 Návrh modulárních vnitřních struktur moderních aktivních obvodových 

prvků CDTA a nově vyvinutého aktivního obvodu (předpokládaný název 

CCTA). Jelikož se předpokládá několik možných topologií vstupních a 

výstupních obvodů těchto prvků, z nichž každá bude zřejmě vhodná pro jiný 

typ aplikace, bude proveden návrh různých typů vstupních a výstupních 

stavebních bloků (modulů) tak, aby tyto části bylo možno mezi sebou 

vzájemně kombinovat a tím přizpůsobit výsledný obvod co nejvíce 

požadované aplikaci. Návrh obvodů bude proveden na Ústavu 

mikroelektroniky v technologii AMIS CMOS07 a následná výroba prototypů 

bude realizována pod záštitou projektu Europractice. Součástí této práce bude 

také prezentace změřených parametrů realizovaných obvodů. 

 Behaviorální modely navržených obvodů umožňující rychlé orientační 

simulace aplikací realizovaných obvodů. Cílem je vytvoření knihovny 

behaviorálních modelů pro program OrCAD Pspice. Dále pak prezentace 

vzorových simulací s těmito modely, včetně vytvoření simulačních prostředí, 

demonstrujících některé vlastnosti či aplikace vybraných realizovaných 

aktivních obvodů a ověřující funkčnost vytvořených modelů. 

 Porovnání obvodů v napěťovém a proudovém módu. Tato část práce bude 

zaměřena na pokud možno realistické zhodnocení výhod proudového módu 

oproti obvodům v klasickém napěťovém módu. Jedná se především o 

posouzení rychlosti a přesnosti srovnatelných obvodů pracujících v odlišných 

módech a navržených ve stejné technologii. Cílem je najít vhodný 

komparační parametr nebo sadu vhodně vyvážených parametrů obvodu a 

s jejich pomocí vyhodnotit toto srovnání. 
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4. Nový aktivní prvek CCTA 

V této části je v jednotlivých podkapitolách prezentován nový aktivní obvod 

CCTA, který představuje realizaci cíle návrhu nového aktivního obvodu, jenž je 

v mnoha případech schopen realizovat funkce teoretického, avšak nerealizovatelného 

obvodu CTTA. Tento nový moderní aktivní prvek, vhodný především pro zpracování 

analogových signálů v proudovém módu, byl v duchu předchozích příbuzných obvodů 

pojmenován CCTA (publ. v [8],[9]). Některé z jeho nejzajímavějších aplikací jsou 

uvedeny v kapitole 5. 

Podrobnější mikroelektronický návrh včetně parametrů a rozměrů tranzistorů 

MOS je předmětem kapitoly 6 této práce, stejně tak jako návrh a realizace některých 

dalších stavebních bloků, vhodných pro modulární zapojení. 

4.1 Popis nového aktivního prvku CCTA 

CCTA (Current Conveyor Transconductance Amplifier - Transkonduktanční 

zesilovač se vstupním proudovým konvejorem) je nově vyvinutý typ analogového 

aktivního obvodu, jehož vznik byl inspirován transimpedančním zesilovačem CFA a 

především teoretickým obvodem CTTA Prof. Biolka. Tento prvek byl prvoplánově 

navržen pro použití v obvodech pracujících v proudovém módu, ale pro svou flexibilitu 

je vhodnou volbou také pro realizaci zapojení v módu napěťovém či smíšeném. Ideální 

behaviorální model obvodu CCTA je uveden na obrázku 4.1, bloková vnitřní struktura 

na obrázku 4.2.  

 

Obr. 4.1:  a) Behaviorální model CCTA,  b) Navrhovaný schematický symbol 

 

Obr. 4.2:  a) CCTA jako sloučení konvejoru CCIII a transkonduktančního stupně 

b) CCTA s možností volit zisk transkonduktančního stupně 

Vstupní chování prvku CCTA je dáno vlastnostmi vstupního konvejoru, který je 

blíže popsán v kapitole 4.2. Výstupní proud konvejoru je vyveden na svorku „z“ 

obvodu, do připojené externí impedance. V případě nepřipojení externí impedance 
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vykazuje svorka Z velmi vysokou, ideálně nekonečnou impedanci. Napětí na svorce „z“ 

je poté převedeno transkonduktančním stupněm s přenosem gm do dvou 

komplementárních (opačný směr proudů) proudových výstupů. Transkonduktance gm 

může být buď pevná, nebo řízena pomocí externího prvku, nejčastěji rezistoru nebo sítě 

rezistorů, anebo řízena elektronicky, například tranzistorem MOS v lineárním režimu 

[8],[9]. 

Obvod CCTA může být s výhodou použit jako analogový preprocesor pro 

zpracování signálu ze senzorů s proudovým výstupem a zejména v aplikacích pro 

měření proudu v obvodových větvích, aniž by došlo ke změně pracovního bodu 

měřeného obvodu. Příklad zapojení této unikátní aplikace je uveden v kapitole 5.1.2. 

Jestliže svorka „z“ není připojena (vysoká impedance), CCTA může být také užit 

jako proudový operační zesilovač COA v případě, že svorka „y“ je uzemněna. Získáme 

tak COA s jedním vstupem a diferenciálním výstupem (SIDO), který je velmi vhodný 

pro realizaci proudových obvodů získaných přidruženou transformací ze známých 

obvodů s klasickým operačním zesilovačem, pracujících v napěťovém módu. Zisk 

takovéhoto proudového zesilovače může být také řízen součinem odporu na svorce „z“ 

a přenosové transkonduktance gm.  

 

4.2 Popis vstupního obvodu CCIII 

Pro správné pochopení funkce obvodu CCTA je nezbytné vysvětlit chování 

vstupního bloku CCIII (proudový konvejor třetí generace). Tento konvejor je 

nejmladším z rodiny proudových konvejorů a není mu v literatuře věnována taková 

pozornost jako jeho předchůdcům [18], ale svými vlastnostmi přesně splňuje potřebné 

požadavky na vstupní proudy a napětí obvodu CCTA. Jeho chování je velmi podobné 

příbuznému obvodu CCI, zmíněném v kapitole 2.5.2, ale směr proudu tekoucího 

svorkou „Y“ je opačný.  

Pro CCIII platí, že pokud připojíme napětí na vstupní svorku Y, stejné napětí se 

objeví i na vstupní svorce X. Podobně, vstupní proud IX tekoucí do svorky X vyvolá 

ekvivalentní proud tekoucí ze svorky Y. Tento proud teče také svorkou Z tak, že tato 

svorka vykazuje vlastnosti proudového zdroje s vysokou výstupní impedancí. Potenciál 

svorky X, který je nastaven pomocí napětí připojeném na Y je nezávislý na proudu 

tekoucím do X, podobně proud tekoucí svorkou Y, daný proudem svorky X, je 

nezávislý na napětí připojeném na Y. Nejlépe lze zřejmě funkci konvejoru CCIII popsat 

hybridní maticí, uvedenou v rovnici (4-1). 

 

Z

X

Y

Z

X

Y

V

I

V

I

V

I

010

001

010

 (4-1) 

Znaménko u čísla 1 ve třetím řádku matice závisí na orientaci proudu IZ vzhledem 

k proudu IX. Podle tohoto hlediska rozlišujeme tedy konvejory CCIII+ a CCIII-. Při 

realizaci obvodu CCTA bylo využito konvejoru CCIII+. V případě potřeby by bylo 

možno využít také CCIII-, ale oba tyto obvody by potom nebyly zcela shodné. 

V takovém případě by bylo nutno zaměnit kladný a záporný výstup 

transkonduktančního stupně a napětí na svorce Z by mělo opačnou polaritu. 
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5. Přehled zajímavých obvodových aplikací 
využívajících nový aktivní obvod CCTA a proudové 
konvejory 

Nově vyvinutý obvod CCTA je velmi univerzální funkční blok, který může být 

použit v mnoha obvodových aplikacích pracujících jak v proudovém, tak i v napěťovém 

módu. Přehled nejzajímavějších základních aplikací, z nichž některé jsou jen velmi 

obtížně realizovatelné pomocí jiných aktivních prvků, je uveden v této kapitole.  

 

5.1 Aplikace s CCTA 

5.1.1 Řízené zdroje 

Pomocí obvodu CCTA je možno realizovat všechny 4 základní typy řízených 

zdrojů. Nevýhodné se toto řešení jeví v případě zdrojů napětí (s napěťovým výstupem), 

neboť výstupy těchto zdrojů není možno proudově zatěžovat. Nabízí se myšlenka, že 

v případě realizace obvodu CCTA jako diskrétní součástky by se ještě výrazně zvýšila 

možnost využití obvodu doplněním sledovače napětí svorky Z. V tab. 6 jsou uvedena 

základní zapojení řízených zdrojů s obvodem CCTA a to jak jednostupňová zapojení, 

využívající pouze vstupní část obvodu (proudový konvejor), tak také dvoustupňová 

zapojení, která umožňují variabilnější řízení zisku těchto zdrojů. V uvedených 

schématech se využívá obvodu CCTA s možností řízení vnitřní transkonduktance 

pomocí externí admitance Ym. 

 

Tab. 6: Přehled řízených zdrojů realizovatelných pomocí obvodu CCTA 

Typ řízeného zdroje 1-stupňový 2-stupňový 

Zdroj napětí řízený 

napětím (VCVS) 

 

in

x

z
out V

R

R
V .  

 

inmo

x

z
out VYR

R

R
V ...  

Zdroj proudu řízený 

proudem (CCCS) 

 

inout II  
 

inmzout IYRI ..1
    

inmzout IYRI ..2
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Zdroj napětí řízený 

proudem (CCVS) 

 

inzout IRV .  

 

inomzout IRYRV ...  

Zdroj proudu řízený 

napětím (VCCS) 

 

in

x

out V
R

I .
1  

 

inm

x

z
out VY

R

R
I ..1

    
inm

x

z
out VY

R

R
I ..2

 

 

 

5.1.2 Obvod pro snímání a zpracování protékajícího proudu 

Schéma zapojení je uvedeno na obr. 5.1. Z tohoto schématu je patrné, že CCTA 

lze užít jako snímače proudu mezi dvěma rezistory v odporovém děliči. Jestliže 

transkonduktance druhého stupně CCTA bude určena externí admitancí Ym, potom 

výstupní proud CCTA je dán následující rovnicí. 

 sensedmzout IYZI ..  (5-1) 

Výhoda řešení problematiky pomocí CCTA je zřejmá. Prvek pracuje jako senzor 

proudu protékajícího skrz vstupní svorky dokonce i při plovoucím potenciálu těchto 

svorek a to bez ovlivnění měřeného obvodu. Současně je tento proudový signál již dále 

zpracováván, a to vše pomocí pouze jednoho aktivního prvku. Pokud předpokládáme, 

že Ym a Zz mohou být kmitočtově závislé prvky, lze tento signál nejenom zesílit, ale také 

jednoduše filtrovat. 

 

Obr. 5.1:  Obvod pro snímání a zpracování proudu 

5.1.3 Jednoduchý zesilovač proudu užívající CCTA s nekonečným ziskem 

V případě Zz=  (externí impedance není připojena) dostáváme CCTA 

s nekonečným ziskem. Pomocí zapojení z obr. 5.2 můžeme vytvořit zesilovač proudu se 
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Obr. 5.2:  Jednoduchý zesilovač proudu se ziskem řízeným poměrem odporů 

ziskem určeným poměrem externích odporů, dokonce i v případě pevného gm obvodu 

CCTA. 

  CCTA s nekonečným ziskem má podobné poměry na vstupních svorkách jako 

klasický operační zesilovač: nulový rozdíl napětí (díky konvejoru na vstupu) a nulové 

vstupní proudy (díky záporné zpětné vazbě a nekonečnému zisku). Mechanismus uvnitř 

obvodu je však rozdílný. Zisk takového obvodu je potom určen rovnicí (5-2).  

 .;
2

1

2

1

2

1

R

R
KI

R

R

R

U
I Iinout  (5-2) 

 

5.1.4 Jednoduchý invertující zesilovač proudu užívající CCTA jako COA 

 

Obr. 5.3:  Zesilovač proudu užívající CCTA jako COA 

Jestliže je svorka „y“ prvku uzeměna, svorka „x“ je použita jako nízkoimpedanční 

proudový vstup a „z“ není připojena, potom se z CCTA stává proudový operační 

zesilovač a je možno snadno sestavit jednoduchý proudový zesilovač, přidružený 

klasickému invertujícímu zesilovači s OZ v napěťovém módu. Přenos tohoto zesilovače 

je shodný s předchozím obvodem a je taktéž definován vztahem (5-2). Výhodou oproti 

předchozímu zapojení je nízká vstupní impedance proudového vstupu. Pro správnou 

funkci však výstup obvodu musí být připojen do nízkoimpedančního vstupu dalšího 

obvodu. Tato podmínka je splněna, následuje-li v kaskádě další podobný obvod. 

V případě, že máme naopak k dispozici kvalitní vysokoimpedanční zdroj proudu a zátěž 

o relativně vysoké impedanci, je vhodnější použít zapojení z obr. 5.2.  

 

5.1.5  Pásmová propust druhého řádu s CCTA 

Díky dvěma komplementárním proudovým výstupům je CCTA s uzemněnou 

svorkou „y“ a nekonečným ziskem (vlastnosti COA) v proudovém módu plně 

odpovídajícím obrazem klasickému operačnímu zesilovači z hlediska přidružené 

transformace. Díky tomu jsme schopni v proudovém módu velmi snadno realizovat 
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prakticky všechny aplikace známé z klasického módu napěťového. Jako příklad je zde 

uvedena pásmová propust Huelsman druhého řádu. Tradiční obvod s operačním 

zesilovačem a odpovídající přidružený obvod v proudovém módu s CCTA jsou uvedeny 

na obr. 5.4. Základní obvodové funkce nalezneme níže. 

 

a)                   b) 

Obr. 5.4:  Pásmová propust druhého řádu  a) napěťový mód,  b) proudový mód 

Přidružená transformace zachovává symbolické obvodové funkce zcela nezměněny a ty 

tak zůstávají pro oba obvody totožné. Přenosová funkce, přenos v propustném pásmu, 

rezonanční frekvence a kvalita filtru jsou uvedeny v (5-3) ÷ (5-6). 
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5.1.6 Oscilátor v proudovém módu s přesným fázovým posuvem mezi dvěma 

výstupy 

Teoreticky bylo zpracováno několik typů oscilátorů v proudovém módu se dvěma 

výstupními signály, jejichž vzájemný poměr je definován. Jako příklad je uveden 

oscilátor s přesným fázovým posuvem 90° a možností definovat poměr amplitud mezi 

výstupy. Jako aktivní prvky jsou použity dva obvody CCTA, pracující jako proudový 

operační zesilovač. Je tedy zřejmé, že by bylo možno ve stejném zapojení použít také 

standardní COA nebo obvod CDTA s vysokým ziskem (nepřipojená svorka Z).  

 

Obr. 5.5: Blokové schéma proudového oscilátoru 
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Blokové schéma takového oscilátoru je uvedeno na obr. 5.5. Přenos proudu těchto 

bloků je definován jako 131 /)( IIIK , 212 / IIIK . Celkový přenos rozpojené 

smyčky je 2123 / IIII KK . Po zavedení zpětné vazby platí I3 = I2 a potom  

 1)(.)( 0201 II KK  (5-7) 

Tato rovnice zároveň definuje oscilační podmínku pro linearizovaný model tohoto 

systému (předpokládáme, že oba zesilovače pracují v lineárním režimu) a můžeme ji 

převést na standardní formát charakteristické rovnice oscilátoru 

 p p2

0

22 0 , (5-8) 

kde  a 0 jsou tlumicí faktor a rezonanční kmitočet obvodu. Pro  < 1 jsou kořeny 

charakteristické rovnice komplexně sdružené a příslušná diferenciální rovnice má řešení 

 teIi v

t sin11 , (5-9) 

kde 
v 0

2 2  je frekvence volných oscilací. Pro záporné  kmity exponenciálně 

narůstají, pro kladné  klesají a pro  = 0 získáme ustálené kmity s frekvencí 0. 

Příklad takového oscilátoru je na obr. 5.6, jeho parametry v tabulce 7. 

 

Obr. 5.6: Schéma oscilátoru se dvěma definovanými výstupy 

 

Tab. 7: Parametry oscilátoru s CCTA z obr. 5.6 

 
0

1

2121

122 p
A
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A
R

R

b
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,  
1 1 1R C ,  
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       OC – Oscilační podmínka 

       SC – Podmínka vzniku oscilací 

        ω0 – Oscilační úhlová frekvence 

   I2 / I1 – Poměr amplitud výstupních 
proudů 

 Obecně for 
1 2

 for A 1 

OC 
2 1 0A  A 1 

1 2
 

SC 
2 1 0A  A 1 1 2
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 1 1 2/  1 /  1 1 2/  

I

I

2
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 2

1

90e j o

 1 90e j o
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Podobně lze získat i další podobné typy oscilátorů se speciálními vlastnostmi, 

které jsou definovanými pouze hodnotami pasivních prvků [23,24]. 
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5.2 Aplikace s proudovými konvejory 

5.2.1 Gyrátor sestavený z konvejoru CCII+ a transkonduktančního stupně 

 

Obr. 5.7: Schéma gyrátoru 

Zapojení na obrázku 5.7 se chová jako obecný imitanční konvertor (v této 

konfiguraci pozitivní), který po zatížení impedancí ZZ vykazuje na vstupní bráně 

vstupní impedanci 

 
ZZ

gm

Zvst

gmvst

vst

vst
vst

Z
k

Zgm

R

ZgmU

RU

I

U
Z

1
.

1
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..

.
 (5-10) 

Jak bylo uvedeno v kap. 2.2.2.3, gyrátor je speciální případ pozitivního 

imitančního invertoru, kdy S = Rgm = 1/gm. Potom tedy platí  

 
Z

vst
Z

SZ
1

.2  (5-11) 

kde S je gyrační konstanta (gyrační odpor) tohoto gyrátoru. Je-li gyrátor zatížen 

kapacitou CZ, tzn. ZZ = 1/jωCZ, vykazuje gyrátor vstupní impedanci odpovídající 

ekvivalentní ideální indukčnosti. 

 ekvZ

Z

vst LjSCj
Cj

SZ 22

/1

1
.  (5-12) 

Při použití druhého (záporného) výstupu transkonduktančního stupně se zapojení 

chová jako negativní imitanční invertor. 

V méně výhodné variantě lze použít také proudový konvejor CCI nebo CCIII 

(celý CCTA), ovšem poté je potřeba kompenzovat proud svorkou Y pomocí pomocného 

odporu, respektive dalšího transkonduktančního stupně, což by bylo na úkor 

jednoduchosti zapojení. 

 

5.2.2 Imitanční konvertor z konvejoru CCII+ a transkonduktančního stupně 

Velmi obdobné zapojení může pracovat také jako imitanční konvertor. Schéma 

uvedené na obr. 5.8 je konfigurováno jako pozitivní IK. Tento obvod vykazuje vstupní 

impedanci  

 Z

C

Z
vst Zk

gmZ

Z
Z .

.
 (5-13) 
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Obr. 5.8: Schéma imitančního konvertoru 

Z rovnice je patrno, že při reálném k obvod nemění typ impedance, ale pouze 

konvertuje její absolutní hodnotu. V případě záporného IK navíc také mění znaménko 

impedance, čímž lze, po zatížení rezistorem, snadno získat charakteristiku záporného 

odporu. Znaménko konverze lze změnit využitím druhého výstupu transkonduktančního 

stupně. 

 

5.2.3 Negativní imitanční invertor ze dvou konvejorů CCII+  

 

Obr. 5.9: Schéma negativního imitančního invertoru 

Vstupní impedance takovéhoto imitančního invertoru zatíženého impedancí ZZ je 

dána rovnicí 

 
Z

gmgm

vst
Z

RR
Z

21 .
 (5-14) 

a v případě ZZ = 1/jωCZ získáme na vstupu obvodu impedanci odpovídající “záporné” 

indukčnosti. Srovnání simulací vstupní impedance takového obvodu s využitím 

behaviorálních modelů, odpovídajících skutečným realizovaným konvejorům a ideální 

indukčnosti je uveden v Příloze B3h. 

 

5.2.4 Návrh kmitočtového filtru v proudovém módu s proudovými konvejory  

V této podkapitole bude nastíněn možný postup při návrhu aktivních bikvadů 

pracujících v proudovém módu s využitím obecné zpětnovazební struktury a s použitím 

proudového konvejoru jako aktivního prvku, zapojeného jako proudový zesilovač. Pro 

demonstraci bylo použito proudového konvejoru druhé generace CCII (který má zřejmě 

nejjednodušší vnitřní realizaci), ale vzhledem k uzemněné svorce Y lze v uvedeném 
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zapojení naprosto shodně použít i konvejory CCI a CCIII. Tento návrh byl již také 

publikován v [11]. 

 Syntéza obvodů s proudovými zesilovači realizovanými pomocí konvejorů je 

poměrně snadná a vychází z již dobře známých struktur s OZ v napěťovém módu, ze 

kterých jsou snadno získány pomocí přidružené transformace uvedené v kap. 2.3.1. 

Topologie filtru se blíží obvodům s proudovými operačními zesilovači, je však třeba mít 

na paměti, že při použití proudového konvejoru máme k dispozici pouze jednotkový 

proudový zisk, což s sebou přináší jistá omezení. Výhodou je jednodušší jednostupňová 

vnitřní struktura aktivního obvodu s minimem vysokoimpedančních uzlů.  

Použití konvejoru pouze jako proudového zesilovače s uzemněnou svorkou bylo 

vybráno ve snaze omezit vliv parazitních prvků. V tomto případě je vysokoimpedanční 

svorka konvejoru Y s poměrně velkou parazitní kapacitou uzemněna a nemá vliv na 

frekvenční vlastnosti obvodu. Při použití zesilovače se ziskem B=1 pouze jako 

oddělovacího proudového sledovače bez zpětné vazby lze dosáhnout, podobně jako 

v napěťovém módu, pouze malé kvality (Qmax = 0,5) filtru. Byla tedy snaha vytvořit 

kolem konvejoru obecnou síť pasivních prvků, toto zapojení analyzovat pomocí 

symbolického programu a pokusit se objevit strukturu, která by mohla pracovat jako 

kmitočtový filtr. Dalším požadavkem bylo, aby vstupní brána takového filtru měla 

minimální vstupní impedanci, což je nutno řešit tak, že vstupní svorkou filtru je přímo 

svorka X konvejoru. Výsledné obecné zapojení je potom na obr. 5.10.  

 

Obr. 5.10:  Obecná struktura proudového filtru s CCII 

Přenos proudu získaný pomocí programu SNAP je pro CCII+ : 

K p
YY

YY Y Y Y Y Y Y Y Y YY YY Y Y Y Y Y Y Y Yi ( )
1 4

1 3 2 3 2 4 4 3 6 1 4 1 5 2 5 4 5 4 6 5 62 2 2 2 2
  (5-15) 

a pro CCII-: 

 K p
YY

YY YY Y Y Y Y Y Y Y Yi ( )
1 4

1 4 1 5 2 5 4 5 4 6 5 6

 (5-16) 

 

Analýzou rovnice (5-15) zjistíme, že s CCII+ také nedosáhneme vyšší kvality než 

Qmax= 0.5. Zaměříme se tedy na obvod s CCII-. Je patrno, že v rovnici (5-16) se 

nevyskytuje admitance Y3, tudíž ji lze vypustit z obvodu. 

 Dále je nutno se zabývat charakterem admitancí v obvodu pro dosažení 

požadovaného typu filtru. Z hlediska omezení vlivu parazitních impedancí CCII je 

vhodné, je-li Y1 resistivního charakteru (objasněno v kap. 9). Další analýzou bylo 
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zjištěno, že pro dosažení dolní propusti bylo potom možno vypustit Y6 a potom volit 

tyto typy impedancí. 

 DP: Y1   Y2   Y4   Y5 

    G    C     G     C 

Přenosová frekvenční charakteristika je potom: 

 K p
p R R C C p R C R Ci ( ) ( )

1

12

1 4 2 5 1 5 4 5

   (5-17) 

Lze použít i variantu s Y6 = R6 . Použití tohoto odporu však vede převážně pouze 

ke snížení přenosu. 

Pro pásmovou propust již nelze vypustit žádnou admitanci z obvodu a typy 

admitancí musí být určeny následujícím způsobem. 

 PP: Y1   Y2   Y4   Y5   Y6 

    G     G    C     G    C 

    G     C    C     G    C 

Druhá možnost v pořadí opět neumožňuje zvolit vyšší Q a proto se budeme 

zabývat variantou se třemi G ( R ). Přenosová frekvenční charakteristika je potom: 

 K p
pR R C

p R R R C C p R R C R R C R R C R Ri ( ) ( )

2 5 4

2

1 2 5 4 6 1 2 4 1 2 6 2 5 4 1 2

  . (5-18) 

Je nutno podotknout, že pro návrh propustí s kvalitou Q>0.5 má filtr přenos 

v propustném pásmu Kp<1. 

 Obdobně lze navrhnout i horní propust HP. 

 

5.2.5 Operační zesilovač vytvořený ze dvou CCII+ a napěťového sledovače 

Vytvoření operačního zesilovače (se dvěma vysokoimpedančními vstupy) ze 

dvou konvejorů a sledovače není topologicky zrovna nejvýhodnějším řešením. Je zde 

uvedeno spíše jako demonstrační příklad toho, jaké různorodé obvody lze získat 

skládáním základních jednoduchých stavebních bloků. Schéma zesilovače je uvedeno 

na obr. 5.11. Napěťový sledovač ze schématu může být realizován také pomocí 

proudového konvejoru CCII, s využitím sledovače mezi vstupy Y a X. 

 

Obr. 5.11: Operační zesilovač vytvořený z CCII+ a napěťového sledovače 
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Zesílení je potom přibližně: 

 A
R

R j C RV

Z

X Z Z2

1

1
 (5-19) 

kde A
R

R

Z

X

0 2
 je stejnosměrné zesílení a 

p

Z ZC R

1
 je kmitočet prvního pólu 

přenosu rozpojené smyčky. Odpory RX jsou vstupní odpory svorek X a RZ aCZ tvoří 

parazitní impedanci připojenou ke svorce Z. 
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6. Návrh a realizace prvků CDTA a CCTA  

Tato kapitola se zaobírá samotným mikroelektronickým návrhem dříve 

pojednávaných obvodů. Jejím cílem není uvést kompletní postup návrhu uvedených 

bloků, včetně detailních výpočtů a výsledků všech simulací, a to zejména z důvodu 

obrovského rozsahu takové dokumentace, ale spíše poukázat na kritická místa návrhu a 

hlavní limitující faktory těchto obvodů a prezentovat návrhové a obvodové principy 

použité při jejich řešení. 

V úvodu kapitoly jsou stručně shrnuty použité obvodové a mikroelektronické 

principy, v dalších podkapitolách jsou pak dále uvedeny možné topologie základních 

stavebních bloků, které jsou použity při realizaci obvodů CCTA a CDTA a nakonec 

jsou zde prezentovány skutečně navržené obvody, jež byly realizovány v technologii 

AMIS CMOS07, a jejich dosažené parametry. 

 

 

6.1 Použité návrhové principy 

6.1.1 Základní rovnice tranzistoru MOS 

Jako základ návrhové práce je třeba dobře pochopit funkci použitého tranzistoru 

MOS a alespoň jeho základní rovnice popisu. Uveďme alespoň nejdůležitější vztahy pro 

výpočet základních parametrů tranzistoru, kterými jsou transkonduktance gm a výstupní 

dynamický odpor tranzistoru rDS. 

Základní rovnicí je popis závislosti proudu tranzistoru iD na napětí vGS. 

 22 )(
2

)(
2

DSsatTGSD v
L

W

n

KP
Vv

L

W

n

KP
i  (6-1) 

kde   TGSDSsat vvv  je saturační napětí tranzistoru na svorkách D a S tranzistoru. Toto 

je minimální napětí vDS, při kterém je zaručeno, že transistor pracuje v tzv. saturaci, což 

je režim nezbytný pro správnou funkci většiny analogových obvodů, zejména 

proudových zrcadel. Při dalším zvyšování napětí vDS se již proud protékající 

tranzistorem, alespoň na první pohled a při jisté míře zjednodušení, nemění. Ve 

skutečnosti proud iD vlivem rostoucího vDS mírně vzrůstá v důsledku modulace délky 

kanálu tranzistoru, což je vyjádřeno koeficientem λ. Přesněji vyjádřený proud 

tranzistorem je potom určen rovnicí 

 )1(.)(
2

2

DSTGSD vVv
L

W

n

KP
i  (6-2) 

kde n je korekční faktor, obvykle blízký jedné. 

Koeficient λ tak také, kromě dalších parametrů, přímo rozhoduje o velikosti 

dynamického výstupního odporu tranzistoru. Ten lze určit ze vztahu: 
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DsatDS

DS
Ig

r
11

 (6-3) 

Lze také definovat Earlyho napětí MOS tranzistoru, které má obdobu u podobné 

veličiny, definující výstupní odpor u bipolárních tranzistorů. Zde má hodnota Earlyho 

napětí vztah k jednotkové délce kanálu tranzistoru 

 
L

VE

1
 (6-4) 

Potom lze dynamický výstupní odpor vyjádřit rovnicí 

 
Dsat

E
DS

I

LV
r , (6-5) 

z níž je pro návrh rozhodující uvědomit si, že výstupní odpor závisí přímo-úměrně na 

délce kanálu. 

 

Dalším velmi významným malosignálovým parametrem tranzistoru je jeho 

transkonduktance gm, což je poměr mezi změnou výstupního proud iD a vstupního napětí 

vGS. Lze ji určit jako derivaci převodní charakteristiky ID = f(VGS) v pracovním bodě. 

Výsledný vztah je poté 

 )(
2

2 TGSm VV
L

W

n

KP
g  (6-6) 

nebo po substituci 

 Dm I
L

W

n

KP
g

2
2  (6-7) 

 

Hodnota prahového napětí VT je definována jako 

 
FBSFTT vVV 220

 (6-8) 

kde VT0 můžeme brát jako technologický parametr definovaný danou technologií, 

který vyjadřuje hodnotu prahového napětí pro nejobvyklejší případ, kdy vBS=0. 

Znaménko + platí pro NMOS a – pro PMOS. V podstatě vztah definuje změnu hodnoty 

prahového napětí tranzistoru v závislosti na velikosti napětí vBS a hodnotě parametru γ 

[27]. To je třeba vzít v úvahu, pokud source tranzistoru není připojen na napájení, 

například u kaskodového proudového zrcadla. 

 

6.1.2 Proudové zrcadlo – základ proudového konvejoru 

Vlastnosti proudového zrcadla, jako základního stavebního kamene proudového 

konvejoru a také mnoha dalších analogových obvodů, se rozhodující měrou podílí na 

parametrech celého výsledného zapojení. Hlavními parametry proudového zrcadla jsou 

přesnost požadovaného proudového přenosu, vstupní a výstupní odpor zdroje proudu. 

Podle požadovaných parametrů můžeme volit ze značného množství různých typů 

zapojení. Ukázka nejjednoduššího zapojení proudového zrcadla s tranzistory MOS je 
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uvedena na obr. 6.1. Zatímco o přesnosti rozhoduje převážně náhodná chyba souběhu 

mikroelektronické struktury tranzistoru (matching – kap. 6.1.4), vstupní dynamický 

odpor zrcadla je definován jako 

 1/1 min gr  (6-9) 

kde gm1  je transkonduktance vstupního tranzistoru Mi, kterou lze určit nejlépe ze vztahu 

(6-7) a výstupní odpor takového zrcadla je dán výstupním dynamickým odporem 

výstupního tranzistoru Mo tak, jak byl definován např. v rovnici (6-3). Pro správnou 

funkci zrcadla jako zdroje proudu, a pro zajištění jeho vysoké výstupní impedance je 

samozřejmě nezbytné zajistit, aby tranzistor pracoval v saturačním režimu, tedy aby 

napětí ss pracovního bodu VDS výstupního tranzistoru bylo nejméně VDSsat, nejlépe s 

určitou rezervou, obvykle minimálně 0.2 V. 

Iin Iout

Mi Mo

VGS

 

Obr. 6.1: Jednoduché proudové zrcadlo s tranzistory MOS 

Pól přenosové funkce proudu jednoduchého zrcadla je definován vztahem 

 
i

mi
p

C

g
f

2
 (6-10) 

ve kterém gmi je transkonduktance vstupního tranzistoru a Ci je součet kapacit 

DSiGSoGSii CCCC . Tento pól je obvykle situován do oblasti poměrně vysokých 

kmitočtů díky nízké hodnotě 1/gmi , díky čemuž zrcadlo pracuje do velmi vysokých 

kmitočtů. Dominantní pól se může objevit na výstupním uzlu proudového zrcadla, 

pokud je tento připojen do jiného uzlu s vysokou impedancí. 

Je zřejmé, že výstupní odpor jednoduchého zrcadla je závislý zejména na zvolené 

délce kanálu tranzistoru. Pro kvalitní proudové zrcadlo je tedy nezbytné použití 

dostatečně velké délky kanálu L. S tím samozřejmě kvadraticky vzrůstá, při zachování 

poměru W/L, plocha tranzistoru a jeho parazitní kapacity, což má za následek snížení 

tranzitního kmitočtu výsledného obvodu. Použití nejkratší možné délky kanálu pro 

danou technologii se obvykle jeví jako naprosto nevhodné z hlediska systematických 

chyb zapojení i celkového zisku. 

Iin Iout

Mi Mo

Mci Mco

 

Obr. 6.2: Kaskodové proudové zrcadlo s tranzistory MOS 
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Pokud hodnota výstupního odporu není dostatečná při akceptovatelné délce 

kanálu, používáme další typy zrcadel, obvykle založené na principu kaskody, které 

mnohonásobně zvýší výstupní odpor zdroje proudu, avšak za cenu většího úbytku 

napětí, což nemusí být akceptovatelné v moderních nízkonapěťových technologiích. 

Základní zapojení kaskodového zrcadla je na obr. 6.2. Po nepříliš složitém odvození 

dostaneme vztah pro výstupní odpor kaskodového zrcadla, který má po zanedbatelných 

zjednodušeních následující tvar: 

 DSMoDSMcomMcoOcasc rrgr ..  (6-11) 

Minimální vstupní napětí tohoto základního zrcadla je GSMciGSMiin VVV min a 

minimální výstupní napětí, tak aby byla splněna podmínka saturace, je 

DSsatMcoGSMiout VVV min , což mohou být při nižším napájecím napětí již 

neakceptovatelné hodnoty. 

 

Snížení požadovaného napětí přináší například zapojení na obr. 6.3. Uvedené 

zrcadlo má minimální vstupní napětí GSMiin VV min  a požadované minimální výstupní 

napětí je TMcorefout VVV . Minimální referenční napětí lze zvolit jako

GSMciDSsatMiref VVV min .  Po dosazení získáme DSsatMciDSsatMiout VVV min , za 

oprávněného předpokladu, že napětí VGS a VDSsat jsou shodná pro tranzistory Mci a Mco, 

respektive pro tranzistory Mi a Mo. 

Iin Iout

Mi Mo

Mci Mco

Vref

 

Obr. 6.3: Kaskodové proudové zrcadlo s předpětím kaskody 

Při reálném návrhu je však třeba počítat se změnou parametrů vlivem teploty a 

tolerance výrobního procesu, což může pro hrubou představu znamenat třeba 40% 

odchylku parametrů VT a KP od typických hodnot. Požadovaná podmínka musí být 

platná pro všechny teploty čipu a všechny variace technologického procesu. Navíc 

v případě proudového konvejoru i proudového diferenčního členu musí zrcadlo pracovat 

v poměrně velkém rozsahu zpracovávaných proudů. Při pevném předpětí Vref a malém 

protékajícím proudu máme problém udržet v saturaci tranzistor Mci, při velkých 

proudech (a tedy velkém vDSsatMi a vGSMci) může zvolené napětí Vref způsobit 

nedostatečné napětí vDS tranzistoru Mi a jeho přechod do lineárního režimu. Proudové 

zrcadlo pracuje obvykle ve třídě A a je tedy nezbytné vhodně zvolit střední (klidový) 

pracovní proud tak, aby relativní odchylka zpracovávaných proudů nezpůsobila výše 

uvedený problém.  

 

 



Modulární přístup k návrhu moderních analogových prvků v technologii CMOS 
 

-  42  - 

6.1.3 Princip operačního zesilovače se vstupem pracujícím v plném rozsahu 

napájecího napětí – „Rail-to-rail opamp“ 

Jednou ze základních částí operačního zesilovače je jeho rozdílový (diferenční) 

stupeň. Je obecně známo, že dle potřeby můžeme použít buď rozdílový stupeň složený 

z tranzistorů NMOS nebo z tranzistorů PMOS.  

INN
INP

VBN

MP1 MP2

MNB

MNP
MNN

VDD

OUT

      

INN
INP

VBP

MN1 MN2

MPB

MPP MPN

VDD

OUT

 

a)                 b) 

Obr. 6.4: Rozdílový stupeň operačního zesilovače a) s NMOST, b) s PMOST 

Volba jednotlivých možností je dána zejména pracovním rozsahem souhlasného 

napětí na vstupu zesilovače. Napěťový rozsah souhlasného napětí (common mode) 

rozdílového stupně NMOS je dán rovnicemi 

 GSMNPDSsatMNB VVVmin  (6-12a) 

 TMNPGSMPDD VVVV 1max  (6-12b) 

Pro PMOS stupeň platí odpovídající vztahy 

 TMPPGSMN VVV 1min  (6-13a) 

 GSMPPDSsatMPBDD VVVVmax  (6-13b) 

Při vhodném návrhu lze dosáhnout toho, že každý z těchto stupňů je schopen 

pracovat až se vstupním souhlasným napětím, odpovídajícím jednomu z  napájecích 

potenciálů. Ani jeden však není schopen pokrýt celý rozsah napájecího napětí  

(VSS÷VDD). Vstupní pár z tranzistorů NMOS může zpracovávat vstupní napětí až do 

kladného napájecího napětí VDD, ale při nízkém vstupním souhlasném napětí se přivírá 

zdroj proudu MNB a vstupní zesilovač přestává pracovat. Přesně naopak je to u 

vstupního páru složeného z tranzistorů PMOS. 

Řešením je komplementární rozdílový stupeň, jehož zapojení je zobrazeno na  

obrázku 6.5, kde využíváme paralelně zapojené oba vstupní páry. V závislosti na 

souhlasném vstupním napětí se mění hodnota transkonduktance rozdílového stupně, jak 

je uvedeno na obr. 6.6. Komplementární stupeň se může nacházet ve třech oblastech 

činnosti. 

- Oblast 1 

Souhlasné vstupní napětí se blíží k potenciálu VSS a NMOS stupeň přestává 

zesilovat v důsledku přechodu tranzistoru MNB do lineárního režimu. Celkový zisk 

rozdílového stupně je dána transkonduktancí PMOS páru. 
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Obr. 6.5: Komplementární rozdílový stupeň operačního zesilovače „Rail-to-rail“ 

 

 

Obr. 6.6: Závislost transkonduktance komplementárního stupně na souhlasném napětí 

 

- Oblast 2 

Souhlasné vstupní napětí se pohybuje okolo poloviny napájecího napětí a pracuje 

jak PMOS, tak také NMOS rozdílový stupeň. Celkový zisk je tedy dán součtem 

transkonduktancí obou stupňů. 

- Oblast 3 

Souhlasné vstupní napětí se blíží k potenciálu napájecího napětí VDD a PMOS 

stupeň přestává pracovat v důsledku přechodu tranzistoru MPB do lineárního režimu. 

Celkový zisk rozdílového stupně je dán transkonduktancí vstupního NMOS páru. 

Změna zisku v závislosti na souhlasném vstupním napětí může způsobit problémy 

zejména se stabilitou operačního zesilovače (nedodržením fázové bezpečnosti – Phase 

Margin PM), která je přímo závislá na transkonduktanci vstupního páru, ale také 

například s harmonickým zkreslením. Pomocí pomocného obvodu lze hodnotu vstupní 

transkonduktance udržet téměř konstantní v celém rozsahu souhlasného vstupního 

napětí, jak je uvedeno dále v kapitole 6.1.3.1. 

Použitím dvou vstupních párů dostáváme 4 diferenční proudy, které jsou potom 

dále zpracovávány např. ve složené (folded) kaskodě, jejímž výstupem je jeden 

napěťový signál. Navíc díky vysoké dynamické výstupní impedanci složené kaskody 

získáváme velký napěťový zisk celého zapojení, jehož schéma je uvedeno na obr. 6.7. 

(V daném schématu jsou opačně označeny pozitivní a negativní vstup vzhledem 

k uvedenému výstupu OUT. Je to z důvodu předpokládaného použití druhého 

invertujícího stupně. Pro výsledný 2-stupňový OZ platí uvedené označení.) 
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Obr. 6.7: Rail-to-rail operační zesilovač se složenou kaskodou 

 

6.1.3.1 Kompenzace různé transkonduktance komplementárního rozdílového  

    stupně  

Kompenzace transkonduktance diferenčního stupně „rail-to-rail“ zesilovače je 

vhodná z hlediska zajištění stability operačního zesilovače a současně dosažení 

maximálního možného tranzitního kmitočtu GBW v celém rozsahu souhlasného 

vstupního napětí. Stručné vysvětlení je následující. Stabilita operačního zesilovače je 

závislá na hodnotě tranzitního kmitočtu GBW a kmitočtu prvního nedominantního pólu 

fnd (druhý pól přenosu operačního zesilovače). Podmínku stability můžeme vyjádřit 

zjednodušeným empirickým vztahem    fnd / GBW > 3,  kde 

 
L

C

mi

mond

C

C

g

g

GBW

f
.  (6-14) 

a gmi je transkonduktance komplementárního vstupního páru a gmo je transkonduktance 

tranzistoru připojeného do uzlu reprezentujícího nedominantní pól přenosu, nejčastěji 

výstupního tranzistoru. CC je kompenzační kapacita zesilovače a CL je kapacita 

nedominantního uzlu, nejčastěji zatěžovací kapacita. Uvedená podmínka stability musí 

platit i pro maximální gmi v pracovní oblasti 2, kdy pracují oba vstupní páry, a tomu 

odpovídá volba dalších parametrů v rovnici, včetně např. CC. Tranzitní kmitočet je 

potom  

 
C

mi

C

g
GBW

2
 (6-15) 

V dalších dvou pracovních oblastech 1 a 3 je potom gmi menší, čímž sice 

dostaneme lepší stabilitu zesilovače (což však již většinou není nezbytné), ale hlavně 

nežádoucí nižší kmitočet GBW. 

Ze vztahu (6-7) pro výpočet transkonduktance tranzistoru MOS je patrno, že 

parametr gm je závislý na protékajícím proudu.  
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Princip kompenzace na obr. 6.8 je tedy založen na převodu proudů mezi 

jednotlivými rozdílovými zesilovači. Při vysokém vstupním souhlasném napětí je proud 

z PMOS diferenčního páru, dodávaný zdrojem proudu MPB, převeden přes tranzistor 

MKP a zrcadlo MK1,MK2 do NMOS rozdílového vstupu, čímž zvyšuje jeho 

transkonduktanci. Pokud je naopak souhlasné napětí nízké, dojde k převodu proudu 

z NMOS vstupního páru do PMOS rozdílového zesilovače. Při vhodném návrhu lze 

dosáhnout téměř konstantního zisku zesilovače v celém rozsahu souhlasného vstupního 

napětí. Velikost napětí VB1 a VB2 určuje, při jakém vstupním napětí dojde k převodu 

proudu z jednoho rozdílového zesilovače do druhého.  
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Obr. 6.8: Princip kompenzace transkonduktance komplementárního vstupu OZ 

 

6.1.4 Matching ofset – hlavní problém proudových aktivních obvodů 

Celková nesymetrie (ofset) obvodu se skládá ze dvou dílčích složek, a to 

strukturálního (systematického) ofsetu a náhodného (matching) ofsetu. Zatímco 

strukturální ofset je způsoben nedokonalou symetrií topologie obvodu, případně dalšími 

systematickými nepřesnostmi, náhodný ofset je nesymetrie způsobená nedokonalým 

souběhem mikroelektronických struktur. Strukturální ofset má předvídatelný a vždy 

stejný směr a velikost, který lze minimalizovat správnou topologií obvodu a mnohdy i 

kompenzovat. Oproti tomu náhodný (matching) ofset, jak již z názvu vyplývá, je 

statistickou veličinou, která podléhá normálnímu (Gaussovu) rozdělení 

pravděpodobnosti. Z hlediska absolutní velikosti bývá obvykle dominantní ofset 

náhodný. 

Potom tedy střední hodnota ofsetu odpovídá ofsetu strukturálnímu a směrodatná 

odchylka ofsetu náhodnému. Velikost náhodného ofsetu lze určit pro určitý podíl 

výroby a jemu odpovídající počet směrodatných odchylek σ. Podíl výroby a 

odpovídající počet směrodatných odchylek, pro které je hodnota náhodného ofsetu 

udávána, je uvedena v Tab. 8. 
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Tab. 8: Podíl výroby v závislosti na počtu směrodatných odchylek 

Počet σ Podíl výroby [%] 

1σ 68.26894921371 

2σ 95.44997361036 

3σ 99.73002039367 

4σ 99.99366575163 

5σ 99.99994266969 

6σ 99.99999980268 

 

Náhodný ofset je způsoben nepřesností výroby, především je ovlivněn rozptylem 

procesů leptání a litografie. Minimalizace vlivu těchto nepřesností lze dosáhnout jednak 

precizním návrhem topologie polovodičových struktur čipu (layoutu), kde se jedná 

především o dodržení určitých zásad pro dosažení maximálního geometrického 

sesouhlasení struktur, ale zejména volbou velikosti použitých struktur.  

 

6.1.4.1 Výpočet náhodného ofsetu – volba velikosti tranzistorů 

Kalkulace náhodného ofsetu bude demonstrována na výpočtu relativní chyby 

přenosu jednoduchého proudového zrcadla, složeného ze dvou tranzistorů MOS, která 

je definována jako poměr odchylky proudu ΔId, k jeho jmenovité hodnotě Id. Výpočet je 

pak vlastně odhadem této chyby na základě empirických vztahů s využitím koeficientů 

získaných rozsáhlými statistickými měřeními na strukturách dané technologie. Výsledek 

odpovídá hodnotě chyby přenosu pro 1σ a pro velmi dobrý návrh topologie struktur, 

tzn. za předpokladu dodržení všech předepsaných zásad kvalitního layoutu. Vztah pro 

relativní chybu proudu zrcadla je  
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 (6-16) 

kde 

 2

0

2

0

2

0 / VTVTVT CWLA  (6-17) 

je odchylka daná nesouběhem napětí VT0 jednotlivých tranzistorů a 

 222

/ / CWLA  (6-18) 

je odchylka daná nesouběhem transkonduktančního faktoru.  

Jednotlivé konstanty A a C jsou výše zmíněnými empiricky zjištěnými koeficienty 

a jsou společně s prezentovanými vztahy uvedeny v příslušném interním dokumentu 

výrobce s elektrickými parametry pro danou technologii. Při znalosti uvedených 

odchylek můžeme zjistit náhodný ofset jakéhokoliv parametru přepočtem těchto 

odchylek přes obvodové funkce. Také používané návrhové prostředí CADENCE 

obsahuje nástroj pro výpočet náhodných ofsetů přes citlivosti obvodu na základě těchto 

statistických dat, obsažených přímo v příslušném technologickém návrhovém balíku 

(design kit).  

Z uvedených vztahů je zřejmé, že výsledný náhodný ofset lze ovlivnit, kromě 

perfektního návrhu layoutu, vhodnou volbou minimální plochy tranzistorů W.L a 
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dostatečně velkou hodnotou saturačního napětí 0TGSDSsat VVV . Zvětšování plochy 

tranzistoru však s sebou nese nárůst parazitních kapacit tohoto tranzistoru, což nás staví 

před věčnou a nepříjemnou volbu každého analogového návrháře, tedy přesnost versus 

rychlost. 

 

6.1.4.2 Ofset výstupního proudu konvejoru 

Klasické proudové zrcadlo typu NMOS nebo PMOS je vždy schopno zpracovávat 

proud tekoucí pouze jedním směrem. V případě potřeby zpracování proudového signálu 

obou polarit je nutno přistoupit k návrhu komplementárního proudového zrcadla, jehož 

základní principiální zapojení je na obr. 6.9. V případě nulového vstupního proudu IIN 

protéká vstupní větví zrcadla (tranzistory MPD a MND) klidový proud IBIAS, který slouží 

k nastavení vhodného pracovního bodu. Při bezchybném přenosu proudu oběma dílčími 

zrcadly protéká shodný proud také tranzistory MPS a MNS a celkový výstupní proud IOUT 

je roven nule. Dle polarity případného vstupního proudu se, v uvedeném modelovém 

zapojení, tento proud buď přidává, nebo odečítá od klidového proudu tranzistoru MND a 

tím pádem se také mění proud tranzistorem MNS. Rozdíl proudů výstupních tranzistorů 

je potom, za předpokladu přenosového poměru dílčích zrcadel 1:1, roven proudu 

vstupnímu IOUT = IIN a vytéká do nízkoimpedančního výstupu. 

VDD

A
IIN

IOUT

IBIAS

MND MNS

MPSMPD

 

Obr. 6.9: Komplementární proudové zrcadlo – demonstrace funkce a ofsetu 

Je zřejmé, že případná chyba přenosu jednotlivých zrcadel způsobí rozdíl proudů 

tranzistory MPS a MNS i v případě nulového vstupního proudu IIN a projeví se chybovým 

výstupním proudem, tzv. výstupní proudovou nesymetrií (proudovým ofsetem) IOUToff .  

Zanedbejme relativně malou chybu přenosu, způsobenou systematickým ofsetem, 

tedy zejména případným malým výstupním odporem proudových zdrojů MPS a MNS na 

výstupu. Tuto chybu lze poměrně úspěšně minimalizovat vhodnou volbou délky kanálu 

tranzistoru, případně výše uvedeným kaskodovým zapojením.  

O celkovém ofsetu rozhoduje výrazně většinovou měrou ofset náhodný, který má 

nepředvídatelný směr a velikost. Celkový náhodný ofset se skládá z příspěvků od 

jednotlivých zdrojů nesouběhu (a tím vzniklé nesymetrie) a tyto příspěvky se jako 

statistické odchylky sčítají jako kvadráty jednotlivých odchylek. Pro demonstraci 

proveďme následující příklad, který osvětlí kritický vliv souběhové nesymetrie. 
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Př. 1: 

Požadavek na zpracovávaný proudový signál je IINmax = ±100 µA. 

 Zvolený klidový proud IBIAS = 300 µA 

 Uvažujme poměrně velmi malou relativní chybu přenosu obou jednotlivých 

 proudových zrcadel, z nichž se komplementární zrcadlo skládá  %1.0/ IdId  

Potom: 

absolutní chyba proudu tranzistoru MPS   )(MPSId  = 300 µA . 0.001 = 0.3 µA 

absolutní chyba proudu tranzistoru MNS   )(MNSId  = 300 µA . 0.001 = 0.3 µA 

celková chyba výstupního proudu 
2

)(

2

)()( MNSIdMPSIdOUTI  = 0.424 µA 

V případě sériové výroby a nutnosti použití rozptylu 6σ musíme počítat s ofsetem 

 μA55.26 )(OUTI , 

což znamená chybu 2.5% vzhledem k maximálnímu zpracovávanému signálu  

IINmax = ±100 µA. To je poměrně velká hodnota s ohledem na skutečnost, že jsme 

v příkladu použili opravdu velmi přesných proudových zrcadel. Je zřejmé, že absolutní 

velikost ofsetu se odvíjí od klidového proudu IBIAS, a nikoliv od zpracovávaného signálu. 

Pokud by způsobený ofset mohl působit potíže, je třeba v dané aplikaci počítat 

s nějakou externí kompenzací. Další možností, jak minimalizovat výstupní proudovou 

nesymetrii již při návrhu aktivního prvku, je použití výstupního obvodu pracujícího ve 

třídě AB, což je velmi dobře možné především při návrhu konvejoru s topologií 

operačního zesilovače, viz. kapitola 6.1.4.3. 

 

6.1.4.3 Výstupní obvod konvejoru založeného na topologii OZ ve třídě AB  
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Obr. 6.10: Výstupní obvod konvejoru pracující ve třídě AB 
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Obvod na obr. 6.10 představuje výstupní (transkonduktanční) stupeň obvodu 

se dvěma shodnými proudovými výstupy. Celkové zapojení proudového konvejoru 

založeného na operačním zesilovači s výstupem AB, včetně popisu funkce, je uveden 

v kapitole 6.2. 

Výstupní proud je řízen vstupním napětím VIN, které je generováno předchozím 

stupněm tak, aby výstupní proud IOUT1 dosáhl požadované hodnoty. Jak je zřejmé, 

v ideálním případě IOUT2 = IOUT1. A právě náhodný ofset mezi těmito dvěma proudy je 

signifikantní pro přesnost celého obvodu.  

Princip obvodu je poměrně jednoduchý. Nárůstu výstupních proudů IOUT se 

dosáhne zvyšováním řídícího napětí VIN, které způsobí větší otevření tranzistorů MNS1,2 

a současně, přes tranzistor MND, zrcadlo MPM1,2 a invertor složený z MPM2 a MNB, 

přivírá tranzistory MPS1,2. Při velkém napětí VIN dochází k tomu, že oba tranzistory 

MPS1,2 jsou zcela zavřeny a tudíž se nijak nepodílí na celkovém výstupním proudovém 

ofsetu. Ten je potom dán pouze nesymetrií (mismatching) tranzistorů MNS1,2 a odpovídá 

relativní odchylce mezi těmito dvěma zdroji proudu, která už může být relativně velmi 

malá. Obdobně obvod funguje pro záporné proudy IOUT při snižování VIN. 

Zapojení je nastaveno tak, aby při nulovém výstupním proudu protékal 

výstupními větvemi jen minimální klidový proud. Volba velikosti tohoto proudu je sice 

limitována zespoda podmínkou stability celkového zapojení konvejoru s topologií 

založenou na principu operačního zesilovače, i přesto však může být v tomto zapojení 

klidový proud několikanásobně menší než maximální výstupní proud. Znamená to tedy, 

že proudový výstupní ofset odvíjející se od klidového proudu může být 

několikanásobně menší oproti maximálnímu zpracovávanému proudu, než v prostém 

zapojení proudového komplementárního zrcadla. 

 

 

 

 

 

6.2 Základní topologie stavebních bloků – jednotlivých modulů 

V této podkapitole jsou uvedeny základní obvodové principy a topologie pro 

realizaci výše uvedených moderních aktivních prvků CCTA A CDTA. Návrh je 

rozdělen na vstupní a výstupní bloky těchto obvodů. Každá z uvedených topologií má 

oproti ostatním jisté výhody a nevýhody, které jsou zde také naznačeny. Kombinací 

vstupních a výstupních bloků lze docílit různých optimálních variant obvodů CDTA a 

CCTA s ohledem na požadavky aplikace.  

 

6.2.1 Vstupní bloky 

Vstupní stupeň CDTA je tvořen obvodem, jenž je vlastně zdrojem proudu 

s vysokou výstupní impedancí, řízeným rozdílem vstupních proudů, tekoucích do 

nízkoimpedančních vstupů na potenciálu analogové země. Lze jej také nazvat 

diferenčním zesilovačem proudu se ziskem 1. Tři možné vnitřní topologie jsou na  

obr. 6.11. 
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c) 

Obr. 6.11: Vstupní blok CDTA    a,b) založený na principu proudových zrcadel 

c) založený na principu operačních zesilovačů 

 

  První dva z uvedených obvodů jsou založeny na klasické struktuře proudových 

zrcadel, obvykle užívané v proudových konvejorech první a druhé generace. Výhodou 

těchto obvodů je velká rychlost. Vyrobeny v technologii CMOS07 mohou dosahovat 

GBW= 10 -100 MHz (bohužel za cenu použití velmi malých tranzistorů, což je 

vykoupeno větší chybou proudových zrcadel a vstupního napěťového ofsetu). Vstupní 

obvod uvedený na obr. 6.11c pracuje na principu operačních zesilovačů. Napětí na 

vstupech „p“ a „n“ je udržováno na potenciálu země pomocí dvou operačních 

zesilovačů zapojených jako sledovače. Zpětná vazba z „drainů“ tranzistorů M5x a M6x 

zajišťuje nízkou vstupní impedanci vstupů „n“ a „p“. Vstupní proudy jsou poté 

zrcadleny pomocí M7x a M8x a porovnány na výstupu „z“. Vstupní ofset a GBW jsou 

dány strukturou operačního zesilovače a jsou tedy srovnatelné s běžnými operačními 

zesilovači v užité technologii. 

Jak již bylo zmíněno, vstup obvodu CCTA je reprezentován proudovým 

konvejorem CCIII. Tento lze opět realizovat několika způsoby. Dvě základní struktury 

jsou uvedeny na obr. 6.12.  

  Porovnání těchto dvou zapojení je obdobné jako u vstupních bloků CDTA. Pro 

zapojení z obr. 6.12a je však mnohem více limitující nevýhoda tohoto zapojení, která 

spočívá ve vysokém prahovém napětí NMOS tranzistorů, jejichž svorky „source“ jsou 

zapojeny na vyšším potenciálu, zatímco „bulk“ je vždy připojen k VSS (což je problém 

nejvíce užívaných n-well CMOS technologií). 
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a)                 b) 

Obr. 6.12:  Proudový konvejor CCIII   a) založený na principu proudových zrcadel 

b) založený na principu operačního zesilovače 

V takovém případě obvykle nemůžeme použít kaskody pro dosažení vyšší 

výstupní impedance obvodu a napěťový rozkmit je také limitován. Naproti tomu CCIII 

založený na principu operačního zesilovače může při vhodné konfiguraci pracovat se 

vstupním signálem „rail-to-rail“ v celém rozsahu napájení. Ve schématu na obr. 6.12b 

jsou užity tranzistorové větve typu „push-pull“. Pro lepší stabilitu obvodu a řízení 

vlastností obvodu může být užito větve s klasickým uspořádáním – zdroj proudu a řídící 

gm tranzistor. 

 

6.2.2 Výstupní bloky 

Prozatím bylo uvažováno o dvou typech výstupního transkonduktančního stupně 

gm moderních bloků CDTA a CCTA. Jejich schematické symboly jsou uvedeny na  

obr. 6.13. 

 

a)     b) 

Obr. 6.13:  Schematický symbol výstupního gm stupně    a) s pevnou transkonduktancí gm 

b) s transkonduktancí gm určenou externí admitancí 

Transkonduktanční stupeň s pevnou gm (obr. 6.13a) může být snadno realizován 

například pomocí některého ze zapojení z obr. 6.14a,b. Nicméně podobných zapojení 

pro toto použití lze vytvořit více. Možnou nevýhodou zapojení z obr. 6.14a je výstup 

pracující pouze jako diferenciální plovoucí výstup. Nelze tento obvod použít jako dva 

zdroje proudu s opačnou polaritou, což předpokládá množství uvažovaných aplikací. 

Proto byla pro realizaci funkčního vzorku vybrána topologie uvedená na obr. 6.14b. U 

obou těchto variant je transkonduktance dána vlastnostmi použitých tranzistorů CMOS 

a je výrazně závislá na teplotě a výrobním procesu. 
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Obr. 6.14: Vnitřní schéma transkonduktančního stupně    a,b) s pevným gm 

c) s gm řízeným externí admitancí 

Obvod uvedený na obr. 6.14c vykazuje přenosovou vodivost přesně definovanou 

pomocí externí admitance Ym. Jeho schematický symbol je uveden na obr. 6.13b. 

Chování takového obvodu můžeme přirovnat k vlastnostem proudového konvejoru 

CCII a při zapojení s pouze jedním proudovým výstupem se vlastně o proudový 

konvejor CCII také jedná. Vstupní napětí ze svorky “z_in” je pomocí sledovače na bázi 

operačního zesilovače převedeno na svorku “Ym” (na externí admitanci). Proud tekoucí 

touto svorkou odpovídá rozdílu proudů tranzistorů M5 a M6. Tyto proudy jsou poté 

zrcadleny (a případně obráceny) do komplementárních proudových výstupů s vysokou 

výstupní impedancí a výstupním proudem odpovídajícím velikosti proudu svorkou 

“Ym”. Pomocí dalších proudových zrcadel jsme schopni vyrobit tento stupeň s vyšším 

počtem výstupních párů, čehož lze s výhodou využít při sofistikovanějších zapojeních s 

moderními funkčními bloky. 

 

 

6.3 Návrh a realizace jednotlivých stavebních bloků a obvodů  

Provedl jsem návrh vybraných obvodů bloků v technologii AMIS CMOS07, které 

byly následně zapojeny jako dvě různé varianty obvodu CDTA a CCTA. Celý navržený 

čip byl poté realizován v rámci programu EUROPRACTICE s podporou projektu 

GACR 102/05/0277. Navržené a realizované obvody jsou, včetně schémat 

realizovaných zapojení a stručného popisu topologie, uvedeny v následujících 

podkapitolách.  
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Finální schémata v prostředí Cadence, včetně layoutů a výsledků některých 

vybraných simulací, jsou uvedena v příloze. Je třeba podotknout, že návrh byl 

realizován a navržené bloky byly simulovány tak, aby výsledné obvody byly funkční 

přes výrobní tolerance všech procesů a v rozsahu teplot 0-80°C. U kritických nesymetrií 

byl brán zřetel také na vliv souběhu součástek a ten byl také simulován (Matching 

analysis). Z uvedeného je zřejmé, že návrh všech bloků byl velmi časově náročný. 

V jeho průběhu bylo nutno provést velké množství kalkulací a simulací, jejichž 

podrobný popis a uvedení je zcela mimo objemový rozsah této práce. Výsledky 

simulací uvedené v příloze mohou tedy pouze demonstrovat postup a předvést některé 

postupy simulací, které bylo nutno provést u každého jednotlivého navrženého bloku. 

Vzhledem k předpokládaným pracovním odporům v aplikacích s navrženými 

obvody v řádu Ohmů jsem se snažil obvody navrhnout tak, aby zpracovávali proudové 

signály v rozsahu minimálně ± 100µA a pracovali se vstupně/výstupním napěťovým 

rozsahem nejméně ± 0,5V. 

V závěru této kapitoly je uvedena finální realizace vyrobeného funkčního vzorku 

čipu. 

 

6.3.1 Návrh obvodu CCIII_mirr 

Funkce tohoto proudového konvejoru CCIII+ je založena na principu proudových 

zrcadel a vychází z principiálního zapojení obr. 6.12a. Finální schéma obsahující 

všechny pracovní tranzistory včetně větví pro nastavení pracovního bodu je uvedeno  

na obr. 6.15. Pro přehlednost byly z tohoto schématu vypuštěny přídavné tranzistory pro 

splnění podmínek ESD (Electro-Static Discharge), neboť většina svorek obvodu je 

přímo vyvedena na piny pouzdra. Schéma kompletního realizovaného zapojení 

z programu Cadence, včetně generovaného napětí pro nastavení pracovního bodu 

následného transkonduktančního stupně, je součástí přílohy v kapitole A1, stejně tak 

jako finální layout tohoto konvejoru a vybrané simulace. Stručný popis uvedených 

simulací je v bloku přílohy A1j. 

Základní funkce obvodu je poměrně jednoduchá a je založena zejména na 

zapojení vstupních tranzistorů M1, M2, M3, M4, které zajišťuje kopírování potenciálu 

svorky Y na svorku X, což je zajištěno shodným napětím VBE u jednotlivých párů 

vstupních tranzistorů. Je zřejmé, že napětí VBE těchto tranzistorů je naprosto shodné 

pouze v případě, že tranzistory protéká stejný proud. Aby se minimalizoval vliv 

rozdílných proudů, je třeba, aby transkonduktance vstupních tranzistorů byla co největší 

(malá změna VBE při změně proudu), čehož lze dosáhnout zvětšením poměru W/L 

příslušných tranzistorů MOS a/nebo zvýšením klidového proudu – viz. rovnice (6-7). 

Transkonduktance těchto tranzistorů přímo koresponduje se vstupní impedancí 

proudového vstupu X. 

 
42

)(

1

MM

Xvst
gmgm

Z  (6-19) 

Další možností snížení vlivu rozdílných proudů ve vstupních větvích je volba 

dostatečně velkého klidového proudu, což minimalizuje relativní chybu změny proudu 

vstupními tranzistory při zpracování signálu. Minimalizace vstupní nesymetrie, 

způsobené vlivem rozdílných proudů, a zároveň minimalizace vstupní impedance 

vstupu X tedy dosáhneme volbou velkého poměru W/L tranzistorů a velkého klidového 

proudu.  
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Obr. 6.15:  Realizované schéma navrženého konvejoru třetí generace CCIII_mirr 

 

Jako vždy při návrhu integrovaných obvodů i zde jsou dána jistá omezení a je 

třeba najít optimální hodnoty. Při volbě W a L (pokud zatím neuvažujeme kriteria 

předepsaná pro ESD) musíme brát v úvahu také návrh minimální délky kanálu L 

z důvodu výstupní impedance tranzistoru, viz. rovnice (6-5). Při přehnaném poměru 

W/L můžeme dospět k velké ploše tranzistoru W.L, a tím příliš nízkému meznímu 

kmitočtu obvodu. Také při snaze volit velký klidový proud narazíme na omezení daná 

jednak únosnou spotřebou obvodu, ale zejména velkými úbytky napětí na tranzistorech, 



Modulární přístup k návrhu moderních analogových prvků v technologii CMOS 
 

-  55  - 

které případně limitují funkci obvodu při povoleném napájecím napětí dané technologie, 

které pro AMIS CMOS07 je 5V. Právě zde je také vhodné upozornit na velké prahové 

napětí tranzistorů M1, M2 se svorkou „source“ připojenou na AGND, viz. rovnice (6-8).  

Právě omezený napěťový prostor je také důvodem, proč v tomto zapojení nelze 

použít kaskodové zapojení u biasovacích tranzistorů MB9 a MB7, ačkoliv by to bylo 

z hlediska přesnosti obvodu žádoucí. Právě zdroje proudu MB9 a MB7 zajišťují nastavení 

pracovního bodu. Ostatní tranzistory MBX zajišťují co možná nejpřesnější generování 

těchto shodných proudů a jejich odvození od standardního nastavovacího proudu 

IBIAS=5µA. Odchylka těchto proudů je přímo jedním ze zdrojů ofsetu proudu IY. 

Konstantní proudy touto větví obvodu navíc způsobují vysokou impedanci svorky Y. 

Vstupní proud tekoucí do svorky X způsobí rozdíl proudů tranzistory M2, M4 a 

posléze tranzistory M5, M7. Tyto změny jsou pak přeneseny na výstup Z pomocí zrcadel 

M25 a M16. Zároveň jsou tyto proudy soustavou zrcadel otočeny a přivedeny s opačnou 

polaritou na svorku Y právě tak, jak vyžaduje funkce tohoto obvodu.  

Při volbě rozměrů tranzistorů během návrhu všech zrcadel je třeba brát v úvahu 

řadu protichůdných požadavků. S ohledem na předchozí rovnice kapitoly 6 lze některé 

hlavní protichůdné vlastnosti shrnout do tabulky 9. Kritickým parametrem, jak již bylo 

uvedeno v kap. 6.1.4, je zejména náhodný ofset výsledného obvodu. Ve většině 

publikovaných prací na téma proudového módu byl tento fenomén zcela ignorován a 

výborných rychlostí bylo potom dosaženo použitím minimálních tranzistorů 

nepoužívaných běžně ani u digitálních obvodů. Navíc tyto obvody jsou navrženy pro 

zpracování signálu přímo na čipu a nepředpokládá se vyvedení jejich svorek na pouzdro 

čipu, tedy zavedení dalších výrazných parazitních prvků. 

 

Tab. 9: Protichůdné parametry při návrhu proudového zrcadla 

Požadavek Způsob dosažení Negativní důsledky 

Velká výst. impedance 

(malý systematický ofset, 

 ↑ zisk CCTA a CDTA) 

velké L 
malé W/L  velký úbytek napětí na MOS 

velký MOS  malá rychlost 

malý klidový proud 
malý zpracovávaný proud, malá rychlost 

malé VDSsat   ↑ náhodný ofset 

Malý náhodný ofset 

(kritický parametr) 

velký MOS W.L malá rychlost 

velká hodnota VDSsat velký úbytek napětí na MOS 

 

Pro dosažení velké výstupní impedance je vhodné, pokud je to z hlediska 

napěťového rozsahu možné, použít kaskodového zapojení proudového zrcadla. Při 

dostatečné rezervě napájecího napětí lze použít zapojení z obr. 6.2, avšak v našem 

případě nezbývá než využít zrcadlo s externím předpětím kaskody, jak je uvedeno  

na obr. 6.3. Použití pevného předpětí kaskody však limituje rozsah zpracovávaných 

proudů zrcadla, neboť je poměrně obtížné navrhnout toto zrcadlo pro velký rozsah 

proudů tak, aby všechny tranzistory pracovaly v saturačním režimu také s ohledem na 

tolerance technologických parametrů VT a KP a rozsah teploty. Pro toto zapojení jsem 

se pokusil navrhnout takovou topologii zapojení, kdy předpětí pro výstupní proudové 

kaskody je proměnné v závislosti na zpracovávaném proudu a přitom referenční obvod 

pro tuto kaskodu není v kritické větvi vstupních tranzistorů M2, M4.  
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Tab. 10: Simulované parametry navrženého konvejoru CCIII_mirr 

Napájecí napětí  VSS÷VDD (0 ÷ 5)V 

Vstupní napěťový rozsah VY typ.:  (1.6 ÷ 3.2)V;  (-0.9 ÷ 0.7)V vzhledem k AGND  

worst case: (1.9 ÷ 2.9)V;  (-0.6 ÷ 0.4)V vzhledem k AGND 

Výstupní napěťový rozsah VZ typ.:  (1.5 ÷ 3.2)V;  (-1.0 ÷ 0.7)V vzhledem k AGND  

worst case: (1.8 ÷ 2.9)V;  (-0.7 ÷ 0.4)V vzhledem k AGND 

Proudový rozsah IX, IY, IZ (-150 ÷ +150) µA 

Šířka pásma přenosu proudu  BW(-3dB) = 110 MHz,      (výstup nakrátko) 

Vstupní impedance X  typ.:  Zvst(X) = 220 Ω,   worst case: (170 ÷ 290) Ω 

Výstupní impedance Z  typ.:  Zvýst(Z) = 3.5 MΩ 

Celkový vstupní napěťový ofset Voff(VX,VY) = 2mV      (pro ±1σ), při IX = 0 

Celkový proudový ofset IZ Ioff(IZ) = 2.7µA      (pro ±1σ), při IX = 0 

 

 

6.3.2 Návrh obvodu CCIII_opa 

Tento typ proudového konvejoru CCIII+ je založen na základní topologii 

odpovídající principu klasického operačního zesilovače zapojeného jako sledovače, jak 

je uvedeno v principiálním schématu na obr. 6.12b. Danou strukturou je zajištěno 

sledování potenciálu svorky Y a jeho převedení na svorku X. Dodatečná proudová 

zrcadla provádí požadované kopírování proudu svorky X do svorek Y a Z. Finální 

schéma obsahující všechny pracovní tranzistory včetně větví pro nastavení pracovního 

bodu je zobrazeno na obr. 6.16. Schéma kompletního realizovaného zapojení 

z programu Cadence, včetně pomocných a ochranných tranzistoru, je součástí přílohy 

v kapitole A2, stejně tak jako finální layout.  

Protože se jedná o stejný typ obvodu (CCIII+), pro zjištění jeho parametrů je třeba 

provést obdobné simulace jako u předchozího zapojení. Díky mnoha předpětím v této 

poměrně složité topologii je třeba výpočtem a simulací podrobně ověřit zejména řádné 

nastavení pracovního bodu všech tranzistorů a to pro všechny kombinace výrobních 

tolerancí odpovídajících parametrů a teploty. Zvláštní pozornost je třeba věnovat 

stabilitě vnitřní napěťové zpětné vazby daného operačního zesilovače.  

Právě díky této zpětnovazební struktuře lze očekávat, že mezní kmitočty tohoto 

zapojení budou srovnatelné s podobnými obvody v napěťovém módu. Také napěťový 

ofset mezi svorkami X a Y odpovídá obvyklým hodnotám klasického operačního 

zesilovače v dané technologii. Zpětnovazební topologie však zaručuje velmi nízkou 

vstupní impedanci svorky X. 

Zatímco obvod CCIII_mirr byl díky své topologii optimalizován spíše na rychlost, 

rozhodl jsem se konvejor CCIII_opa navrhnout spíše pro použití v měřicích aplikacích a 

důraz byl tedy kladen spíše na stejnosměrné vlastnosti jako přesnost, vstupní a výstupní 

impedance svorek a napěťový a proudový rozsah. K dosažení tohoto cíle byla použita 

většina obvodových principů uvedených v kapitole 6.1. 
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Obr. 6.16:  Realizované schéma navrženého konvejoru třetí generace CCIII_opa 
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K dosažení velkého vstupního napěťového rozsahu bylo použito zapojení 

operačního zesilovače s komplementárním rozdílovým stupněm (Rail-to-Rail) viz. 

kap. 6.1.3. V uvedeném schématu je tento stupeň reprezentován tranzistory M1A, M1B 

(NMOS) a M2A, M2B(PMOS), jenž jsou napájeny zdroji proudu MB7, respektive MB6.  

Při návrhu bylo použito i principu kompenzace transkonduktance 

komplementárního stupně, jak je uvedeno v kap. 6.1.3.1. Tato kompenzace je zajištěna 

předpěťovými tranzistory M3, M4 a soustavou proudových zrcadel M5 ÷ M8. 

Požadované předpětí pro tranzistory M3, M4 zajišťují větve obvodu s tranzistory  

MB2 ÷ MB5 a rezistory, stejně tak jako zajišťují také další předpětí pro kaskodová 

proudová zrcadla.  

Rozdílové proudy komplementárního stupně tečou do/ze složené kaskody, jejíž 

výstup (spojení tranzistorů M10,M12) je také výstupem prvního stupně vnitřního 

operačního zesilovače. Vzhledem k malému napěťovému rozsahu tohoto výstupu a 

průměrnému zisku (vliv na vstupní impedanci) následuje druhý stupeň zesilovače. 

S ohledem na minimalizaci náhodného ofsetu výstupního proudu (kap. 6.1.4) bylo 

použito druhého stupně pracujícího ve třídě AB (kap. 6.1.4.3). Výstupní větev druhého 

stupně a vnitřního operačního zesilovače je větev s tranzistory M18 a M19, odkud je 

vedena záporná zpětná vazba na vstup X, zajišťující funkci sledovače. Proud tekoucí do 

svorky X se projeví jako rozdíl proudů výstupních tranzistorů M18, M19. Tyto proudy 

jsou dále zrcadleny (případně obráceny) soustavou kaskodových zrcadel M20 ÷ M27 a 

jejich rozdíly, odpovídající proudu vstupní svorky X, jsou přivedeny do 

vysokoimpedančních svorek Y a Z. Právě z důvodu dosažení maximální výstupní 

impedance bylo použito kaskodové zapojení výstupních zrcadel i přesto, že částečně 

snižují vstupně/výstupní napěťový rozsah obvodu. 

 

Tab. 11: Simulované parametry navrženého konvejoru CCIII_opa 

Napájecí napětí  VSS÷VDD (0 ÷ 5)V 

Vstupní napěťový rozsah VY typ.:  (0.4 ÷ 4.6)V;  (-2.1 ÷ 2.1)V vzhledem k AGND  

worst case: (0.7 ÷ 4.2)V;  (-1.8 ÷ 1.7)V vzhledem k AGND 

Proudový rozsah IX, IY, IZ (-3600 ÷ +3600) µA 

Šířka pásma přenosu proudu  BW(-3dB) = 1.3 MHz  …-(dáno rychlostí vnitřního OZ) 

Vstupní impedance X  typ.:  Zvst(X) = 200 µΩ 

Výstupní impedance Z  typ.:  Zvýst(Z) = 8.7 MΩ 

Celkový vstupní napěťový ofset Voff(VX,VY) = 1.7mV       (pro ±1σ) 

Celkový proudový ofset IZ Ioff(IZ) = 1.4µA         (pro ±1σ), při IX = 0 

 

 

6.3.3 Návrh obvodu IDIFF_mirr – proudový diferenciátor 

Úkolem tohoto obvodu je vlastně snímat proudy přivedené do dvou 

nízkoimpedančních vstupů a jejich rozdíl poté aplikovat do vysokoimpedanční svorky 

Z, která se potom chová jako proudový zdroj. Pro realizaci byla vybrána základní 

principiální struktura z obr. 6.11b. Finální zapojení obvodu je uvedeno na obr. 6.17.  
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Obr. 6.17:  Finální schéma navrženého diferenciálního obvodu IDIFF_mirr 

Základní princip obvodu je opět založen především na principu proudových 

zrcadel a je obdobný jako u proudového konvejoru CCIII_mirr. Vstupní obvod je tvořen 

šesti tranzistory, z nichž M1, M4 vytvářejí napěťovou referenci dvou vstupních větví 

vzhledem k AGND. Zapojení vstupních tranzistorů M2, M5 a M3, M6 zajišťuje potenciál 

referenční země na vstupních svorkách PIN (pozitivní proudový vstup) a NIN (negativní 

proudový vstup). Vstupní impedance je dána, stejně jako u konvejoru vztahem (6-19). 

Vstupní proudy se v obvodu projeví jako rozdíl proudů tranzistorů M2, M5, resp. M3, 

M6. Tyto proudy jsou potom přivedeny do složené kaskody M7 ÷ M14, jejíž výstup Z se 

potom chová jako vysokoimpedanční zdroj rozdílového proudu. Oproti návrhu 

proudového konvejoru jsou zde menší potíže s napěťovým rozsahem, neboť vstupní 

obvod pracuje stále na potenciálu referenční země AGND. Při srovnání struktur obou 

zmiňovaných obvodů lze předpokládat také srovnatelné parametry. Ty jsou pro obvod 

IDIFF_mirr uvedeny v tabulce 12.  

Kompletní realizované schéma v prostředí Cadence a layout obvodu lze nalézt 

v příloze A3a, resp. A3b. 
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Tab. 12: Simulované parametry navrženého konvejoru IDIFF_mirr 

Napájecí napětí  VSS÷VDD (0 ÷ 5)V 

Výstupní napěťový rozsah VZ typ.:  (1.1 ÷ 3.6)V;  (-1.4 ÷ 1.1)V vzhledem k AGND  

worst case: (1.4 ÷ 3.4)V;  (-1.1 ÷ 0.9)V vzhledem k AGND 

Proudový rozsah IPIN, ININ, IZ (-150 ÷ +150) µA 

Šířka pásma přenosu proudu  BW(-3dB) = 160 MHz    (výstup nakrátko) 

Vstupní impedance PIN, NIN  typ.:  Zvst(PIN,NIN) = 260 Ω, ,   worst case: (200 ÷ 320) Ω 

Výstupní impedance Z  typ.:  Zvýst(Z) = 4.4 MΩ 

Celkový vstupní napěťový ofset Voff(VPIN,VNIN) = 2.2mV       (pro ±1σ), při IPIN,NIN = 0 

Celkový proudový ofset IZ Ioff(IZ) = 2.2µA         (pro ±1σ), při IPIN,NIN = 0 

 

 

 

6.3.4 Návrh obvodu IDIFF_opa – proudový diferenciátor 

Chování tohoto obvodu je navenek shodné s předchozím IDIFF_mirr, pouze 

výsledné funkce je dosaženo pomocí jiné topologie. Největší nevýhodou proudového 

diferenciálního stupně sestaveného pouze s proudových zrcadel je velký, pro mnohé 

aplikace již neakceptovatelný, vstupní odpor. Snížení vstupního odporu lze dosáhnout 

zapojením obvodu se zápornou zpětnou vazbou (struktura sledovače s OZ, podobně 

jako u konvejoru s touto topologií) pro každý z nízkoimpedančních vstupů tak, jak je 

principiálně naznačeno na obr. 6.11c. Pro dosažení rychlého a jednoduchého obvodu 

bylo toto principiální zapojení upraveno na finální schéma uvedené na obr. 6.18. 

Realizované schéma z prostředí Cadence a příslušný layout lze nalézt v příloze  

v kap. A4. 

Dva diferenciální stupně z obvodu obr. 6.11c byly převedeny do společného 

vstupního obvodu, tvořeného tranzistory M1, M2, M3, který je napájen zdrojem proudu 

MB6. Tranzistor M1 tvoří vztažnou napěťovou referenci k AGND. O shodné proudy ve 

vstupních větvích se stará proudové zrcadlo M4, M5, M6. Tímto zapojením jsou vlastně 

vytvořeny dva první stupně operačních zesilovačů s výstupy na „drainech“ tranzistorů 

M2, M3. Za ně jsou potom připojeny druhé stupně těchto interních operačních 

zesilovačů, tvořené zdroji proudu MB7, MB8 a tranzistory M7, M8. Výstup druhého 

stupně je připojen přímo zpět na vstupní svorky, čímž je zajištěna záporná zpětná vazba. 

Proudy tekoucí do/ze vstupních svorek PIN, NIN jsou potom přes tranzistory M7, M8 

převedeny do výstupní složené kaskody (tvořené zdroji proudu MB9, MB10 s jejich 

kaskodami M9c a M10c a základním kaskodovým proudovým zrcadlem M11, M12, M11c, 

M12c), a jejich rozdíl je přiveden do vysokoimpedanční svorky Z.  

Při návrhu je nezbytné ověřit také stabilitu vnitřní zpětné vazby, která však 

nemusí být kritická, vzhledem k relativně malému zisku zpětnovazební smyčky a 

malým parazitním kapacitám. Díky tomu lze dosáhnout i s touto strukturou 

uspokojivých mezních kmitočtů. 
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Obr. 6.18:  Finální schéma navrženého diferenciálního obvodu IDIFF_opa 

Tab. 13: Simulované parametry navrženého konvejoru IDIFF_opa 

Napájecí napětí  VSS÷VDD (0 ÷ 5)V 

Výstupní napěťový rozsah VZ typ.:  (0.8 ÷ 3.7)V;  (-1.7 ÷ 1.2)V vzhledem k AGND  

worst case: (1.1 ÷ 3.4)V;  (-1.4 ÷ 0.9)V vzhledem k AGND 

Proudový rozsah IPIN, ININ, IZ (-200 ÷ +200) µA 

Šířka pásma přenosu proudu  BW(-3dB) = 100 MHz    (výstup nakrátko) 

Vstupní impedance PIN, NIN  typ.:  Zvst(PIN,NIN) = 3.2 Ω,  

Výstupní impedance Z  typ.:  Zvýst(Z) = 3.2 MΩ 

Celkový vstupní napěťový ofset Voff(VPIN,VNIN) = 2.1mV       (pro ±1σ), při IPIN,NIN = 0 

Celkový proudový ofset IZ Ioff(IZ) = 1.9µA         (pro ±1σ), při IPIN,NIN = 0 
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6.3.5 Návrh transkonduktančního stupně GM_FIX 

Pro realizaci výstupního transkonduktančního stupně bylo použito základní 

topologie z obr. 6.14b, která byla pouze doplněna kaskodovým zapojením všech 

proudových zrcadel. Finální schéma je uvedeno na obr. 6.19. Schéma obvodu 

z prostředí Cadence, odpovídající layout, zapojení pro simulaci výstupní impedance a 

výsledky této simulace jsou k dispozici v příloze A5. 
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Obr. 6.19:  Finální schéma transkonduktančního výstupního stupně s pevným gm 

Základem obvodu je diferenční stupeň M1, M2, který rozděluje klidový proud ze 

zdroje proudu MB2 s transkonduktancí, odpovídající transkonduktanci gm vstupních 

tranzistorů. Vzhledem k předpokládaným aplikacím bylo zvoleno typické gm = 1mA/V. 

Transkonduktance obvodu není příliš lineární a také je poměrně značně závislá na 

výrobním procesu a teplotě. Její výhodou je její jednoduchost a rychlost. Proudy 

jednotlivých vstupních větví jsou potom zrcadleny systémem přesných zrcadel tak, aby 

byly získány dva komplementární vysokoimpedanční proudové výstupy. Ve výsledné 

realizaci je napěťová reference pro nastavení pracovního bodu odvozena a přivedena 

z referencí předchozích vstupních obvodů, aby se ušetřila další proudová větev a 

příslušný nastavovací proud. 
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Tab. 14: Simulované parametry transkonduktančního stupně s pevným gm 

Napájecí napětí  VSS÷VDD (0 ÷ 5)V 

Výstupní napěťový rozsah VI± typ.:  (1.5 ÷ 3.5)V;  (-1.0 ÷ 1.0)V vzhledem k AGND  

worst case: (1.7 ÷ 3.3)V;  (-0.8 ÷ 0.8)V vzhledem k AGND 

Vstupní napěťový rozsah VIN (-200 ÷ +200) mV 

Proudový rozsah I+, I- (-230 ÷ +230) µA 

Transkonduktance  gm typ.: 1.15 mA/V,  worst case: (0.83 ÷ 1.5) mA/V 

Šířka pásma přenosu proudu  BW(-3dB) = 227 MHz    (výstup nakrátko) 

Výstupní impedance Z  typ.:  Zvýst(Z) = 2.4 MΩ 

Celkový vstupní napěťový ofset Voff(VPIN,VNIN) = 4mV       (pro ±1σ), při I+,I- = 0 

 

 

6.3.6 Sestavení CDTA a CCTA 

Z výše uvedených stavebních bloků byly pro realizaci na čipu sestaveny celkem 4 

finální obvody, z toho dva obvody CDTA a dva obvody CCTA. Výsledné obvody lze 

pojmenovat: 

 ○  CCTA_mirr   - (vstupní blok tvořen CCIII_mirr, následován blokem GM_FIX) 

  ○  CCTA_opa   - (CCIII_opa + GM_FIX) 

  ○  CDTA_mirr   - (sestaven z IDIFF_mirr a GM_FIX) 

  ○  CDTA_opa   - (IDIFF_opa + 2x GM_FIX).  

Obvod CDTA_opa byl vybaven dvěma výstupními stupni z důvodu získání dvou 

komplementárních dvojic proudových výstupů pro případné sestavení již teoreticky 

zpracovaných aplikací CDTA s vícenásobnou zpětnou vazbou. Připojením dvou 

výstupních stupňů se zvýší parazitní kapacita připojená do uzlu Z, ovšem vzhledem 

k tomu, že z důvodu vyvedení tohoto uzlu přímo na pouzdro čipu je s tímto uzlem 

asociována kapacita přibližně 10pF (parazitní kapacita pouzdra a ESD ochran), je toto 

zvýšení kapacity zcela zanedbatelné a umožňuje nám modulárně snadno rozšířit počet 

výstupů dle potřeby. 

 

Příklad sestavení těchto nových modulárních aktivních obvodů je demonstrován 

na zapojení obvodu CDTA_opa uvedeném v příloze A6a. Z tohoto schématu je patrné 

využití napěťové reference (voltage bias) pro GM_FIX, vytvořené ve vstupním obvodu. 

Výsledky stejnosměrné DC simulace, reprezentující přenos proudu obvodu 

CDTA_opa pro jednotkový zisk a systematickou chybu tohoto přenosu, jsou uvedeny 

v příloze A6b. Z uvedené simulace je zřejmý velmi malý strukturální ofset obvodu i 

dobrá linearita. 

Stejně tak jako u klasických operačních zesilovačů (napěťový) je třeba z důvodu 

stability prověřit proudový přenos rozpojené smyčky. Výsledky střídavé AC simulace, 

uvedené v příloze A6c, zobrazují kmitočtovou charakteristiku transimpedančního 

přenosu do uzlu Z (daného především impedancí uzlu Z) a kmitočtovou charakteristiku 

přenosu proudu obvodu CDTA_opa, a to pro všechny kombinace tolerancí procesu a 

teploty (Corner analysis). Výpis odpovídající fázové bezpečnosti, amplitudové 
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bezpečnosti a tranzitního kmitočtu pro jednotlivé běhy simulace, včetně výběru 

nejhoršího případu, je uveden v příloze A6d. 

Stejnosměrné vstupně/výstupní parametry, jakými jsou třeba napěťové a proudové 

rozsahy, sestavených obvodů odpovídají vlastnostem jednotlivých stavebních bloků a 

není třeba je znovu prezentovat. Tabulka 15 uvádí typické přenosové vlastnosti 

navržených obvodů CCTA a CDTA, simulované již s předpokládanými parazitními 

kapacitami pouzdra a ESD obvodů (~10pF) připojenými do uzlů, které budou vyvedeny 

ven z pouzdra. Tyto kapacity samozřejmě limitují mezní kmitočet obvodů, ale připojené 

do uzlu Z zároveň plní funkci kompenzační kapacity, která se zdá pro navržené obvody 

dostačující. V případě problémů se stabilitou obvodů lze do uzlu Z připojit přídavnou 

externí kompenzační kapacitu.  

 

Tab. 15: Simulované střídavé parametry obvodů CCTA a CDTA 

 A0 [dB] GBW [MHz] PM [°] AM [dB] 

CCTA_mirr 72,1 18,27 67 -13,5 

CCTA_opa 80 1,3 72,2 -15,2 

CDTA_mirr 74,1 12,4 69,6 14,5 

CDTA_opa 71,3 7,2 71,3 -12,1 

 

 

 

6.3.7 Výsledná realizace funkčního vzorku  

Navržené obvody byly realizovány v rámci projektu EUROPRACTICE s finanční 

podporou projektu GACR 102/05/0277. 

Kromě hlavních obvodů čip dále 

obsahuje také obvod (Bias cell) pro 

generování proudů k nastavení 

pracovního bodu (Bias currents). 

Konečné schéma zapojení celého čipu 

a jeho layout jsou uvedeny v příloze 

A7. Skutečné rozměry vyrobeného 

čipu jsou 2,5 x 2,0 mm, což odpovídá 

celkové ploše 5mm
2
. Právě cena za 

5mm
2
 byla v době výroby minimální 

cenou, která musela být zaplacena i 

v případě menšího čipu. Tímto 

argumentem, stejně tak jako malým 

počtem vyrobených vzorků, bych chtěl omluvit ne zrovna optimální využití plochy 

výsledného čipu. Vyrobený čip byl zapouzdřen do keramického pouzdra DIL 28 (viz. 

obr. 6.20). Čip byl nakontaktován (v rámci výroby) dle schématu zapojení pouzdra 

(Bonding diagram – příloha A7c). Popis vývodů je uveden v tabulce 16.  

Náhled topologie čipu, stejně tak jako jeho fotografie, je uveden na obrázku 6.21. 

  

Obr. 6.20:  Použité pouzdro DIL 28 
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Tab. 16: Zapojení vývodů pouzdra realizovaného čipu 

 

 

 

X1 Y2 

Y1 X2 

Z1 Z2 

N.C. N.C. 

ION1 IOP2 

IOP1 ION2 

VSSA AGND 

VDDA NIN3 

IOP4 PIN3 

ION4 Z3 

N.C. IOP1_3 

Z4 ION1_3 

NIN4 ION2_3 

PIN4 

 

IOP2_3 

 

N.C. – nepřipojeno 

VSSA ,VDDA – napájení (0÷5V) 

AGND – referenční signálová zem (analog ground) ~VDDA/2 

X1,Y1,Z1 – vstupy CCTA_opa 

ION1, IOP1 – proudové výstupy CCTA_opa 

X2,Y2,Z2 – vstupy CCTA_mirr 

ION2, IOP2 – proudové výstupy CCTA_mirr 

PIN3, NIN3 – positivní/negativní proudový vstup CDTA_opa 

Z3 – svorka Z obvodu CDTA_opa 

ION1_3, ION2_3, IOP1_3, IOP2_3 – 2 neg./2 pos. proudové výstupy CDTA_opa 

PIN4, NIN4 – positivní/negativní proudový vstup CDTA_mirr 

Z4 – svorka Z obvodu CDTA_mirr 

ION4, IOP4 –neg./pos. proudový výstup CDTA_mirr 

    

Obr. 6.21:  Náhled layoutu a fotografie čipu s navrženými obvody 
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6.3.8 Návrh „přesného“ konvejoru CCII+ 

Tento obvod nevznikl přímo v průběhu této práce, ale navrhl jsem jej jako součást 

měřicího řetězce, v projektu pro měření elektrochemických senzorů potenciostatickou 

metodou, kde je použit k realizaci velmi přesného transkonduktančního bloku s velkou 

výstupní impedancí. Pro jeho mimořádné vlastnosti a velmi úzkou souvislost s tématem 

jsem se rozhodnul prezentovat jej také zde. Navíc demonstruje reálné možnosti využití 

takového obvodu.  

Ke stručnému objasnění popisovaného využití transkonduktančního obvodu 

založeného na navrženém proudovém konvejoru je uveden krátký popis měřicího 

řetězce a principiální schéma systému (viz. obr. 6.22). 

 

Obr. 6.22:  Principiální schéma měřicího systému využívajícího proudový konvejor CCII. 

Cílem zapojení je snímat a zpracovávat proud tekoucí senzorem RS. Invertující 

vstup operačního zesilovače OPA3 je udržován na úrovni analogové (referenční) země 

AGND pomocí odporové zpětnovazební sítě R1 a vytváří tak referenční potenciál pro 

senzor, který je buzen vstupním napětím VB. Odpovídající proud senzoru protéká přes 

vybraný odpor zpětnovazební sítě (definovaný měřicím rozsahem) a vyvolá 

odpovídající úbytek napětí na výstupu operačního zesilovače OPA3. Proudový 

konvejor, tvořící společně s odporem R2 transkonduktanční stupeň s transkonduktancí 

gm=1/R2, převádí toto napětí na výstupní proud. Tento měřicí řetězec, který je součástí 

celého integrovaného systému, obsahujícího též obvody pro buzení senzoru, pracuje 

jako proudový zesilovač s přepínatelným ziskem, definovaným poměrem odporů 

R1/R2, a tudíž prakticky nezávislým na změnách výrobního procesu a teplotě [28]. 

 

Obr. 6.23:  Layout měřicího systému s CCII+ (vyznačen červeně). 



Modulární přístup k návrhu moderních analogových prvků v technologii CMOS 
 

-  67  - 

Vnitřní zapojení obvodu a funkce jsou velmi obdobné jako u obvodu CCIII, 

s výjimkou proudových zrcadel, která u konvejoru CCIII zajišťují kopírování proudů do 

svorky Y. Schéma obvodu z programu Cadence a odpovídající layout je možno 

shlédnout v kapitole přílohy A8. Layout celého čipu s vyznačením pozice konvejoru 

CCII+ je uveden na obr. 6.23. Simulované parametry tohoto konvejoru jsou 

prezentovány v tab. 17.  

 

Tab. 17: Simulované parametry přesného konvejoru CCII+ 

Napájecí napětí  (VSS ÷ VDD) (0 ÷ 5)V 

Vstupně-výstupní napěťový rozsah   Vout-range 

(pro používaný proud Iout=  250 A) 

  VSS+0.5V ÷   

           ÷ VDD-0.5V 

Max. výstupní proud     Ioutmax 1.5mA 

Systematický proudový ofset mezi IX a IZ 4nA 

Souběhový proudový ofset mezi IX a IZ 0.3 A  pro  1  

Systematický napěťový ofset mezi VX a VZ 100 V 

Souběhový napěťový ofset mezi VX a VZ 1.8 mV  pro  1  

Vstupní impedance pro nízké kmitočty      ZIN(X) 1 mΩ 

Výstupní impedance pro nízké kmitočty ZOUT(Z) pro IOUT=0 75 MΩ 

Vstupní impedance svorky Y     ZIN (Y) ~ ∞ 

GBW  1 MHz 

Fázová bezpečnost (PM) – worst case 64° 
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7. Měření realizovaných bloků  

Realizované obvody byly změřeny, zejména z hlediska ověření funkce a 

některých významných parametrů. K měření byla sestavena speciální konfigurovatelná 

měřicí deska, umožňující pomocí spojek (jumperů) změnu nastavení buď pro měření 

obvodů CDTA nebo CCTA. Fotografie měřicí desky s popisem konfigurace pro měření 

CDTA je uvedena v příloze C1, odpovídající schéma zapojení desky je v příloze C2. 

Toto řešení bylo použito z důvodu úspory aktivních prvků na desce a zjednodušení 

celkového provedení desky. Kromě stabilizátorů napájecího napětí jsou hlavními 

obvody na desce rychlé operační zesilovače Burr-Brown OPA2650 s tranzitním 

kmitočtem 360 MHz. Při potřebě vyššího zisku maximální použitelný kmitočet rychle 

klesá, ale vzhledem k celkovému provedení desky i k předpokládaným měřeným 

kmitočtům do 20 MHz je jistě dostačující. Tyto zesilovače jsou zapojeny jako 

převodníky výstupních proudů měřeného obvodu na napětí s transimpedančním 

koeficientem 10 kΩ, pro pohodlné měření výstupních proudů voltmetry a zejména 

zobrazování průběhů pomocí osciloskopu. Zároveň také zajišťují nízkou impedanci 

výstupního uzlu s potenciálem AGND.  

Následující podkapitoly stručně a přehledně demonstrují základní výsledky 

měření jednotlivých bloků. 

 

7.1 Měření CCIII_mirr 

V tabulce 18 jsou uvedeny naměřené hodnoty proudů svorkami Z a Y v závislosti 

na vstupním proudu svorkou X. V posledním řádku tabulky je uvedena také závislost 

napětí svorky X, určující hodnotu vstupní impedance. Červené hodnoty určují 

stejnosměrné ofsety při nulovém vstupním proudu a hodnoty v zelených sloupcích byly 

použity pro výpočet vstupního odporu RIN(X). Tabulka 19 uvádí naměřené hodnoty 

napětí a proudu na svorce Z, čímž demonstruje hodnotu a průběh výstupní impedance 

této svorky. Příslušné grafy lze vidět na obr. 7.1. 

 

Tab. 18: Tabulka naměřených hodnot ss přenosu proudu pro CCIII_mirr 

 

 

Tab. 19: Tabulka naměřených hodnot průběhu výstupní impedance při IX=0 

 

V(y) = AGND

I(x) [uA]  (+ in direction) -120 -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120

I(z) [uA]  (+ in direction) -122 -102 -81,4 -61,1 -40,9 -20,6 -0,33 19,9 40,2 60,5 80,7 100,9 121,2

I(y) [uA]  (+ in direction) 121,1 101 80,9 60,8 40,9 20,8 0,8 -19,4 -39,3 -59,4 -79,4 -99,4 -119

V(offs) [mV] (AGND-Vx) 30,4 25,9 21 16,5 11,9 7,2 2,4 -2,4 -7,3 -12,3 -17,3 -22,5 -27,7

Rout

V(z)  [V] -2 -1,6 -1,4 -1,2 -1 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,6 2

I(z) [uA] -10 -4 -2,37 -1,18 -0,76 -0,63 -0,55 -0,47 -0,4 -0,33 -0,24 -0,15 -0,02 0,32 1,47 3,5 9,7 20
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a) 

 
b) 

 
c) 

Obr. 7.1:  Grafy stejnosměrných měření pro CCIII_mirr   

a) přenos proudu IX do svorek Y a Z 

b) rozdílové napětí VAGND-VX v závislosti na IX 

c) IZ = f(VZ), průběh výstupní impedance ZOUT 

 

Výpočet vstupního a výstupního odporu z naměřených hodnot: 

RIN(X) = (16,5m-(-12,3m)) / (-60u-60u) = 240 Ω 

ROUT(Z) =(-0,4-0,4) / (0,47u-0,15u) = 2,5 MΩ 
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7.2 Měření CCIII_opa 

Naměřené hodnoty a parametry obvodu CCIII_opa mají obdobný charakter jako u 

předchozího konvejoru. Naměřené hodnoty jsou v tabulkách 20 a 21, příslušné grafy  

na obr. 7.2. 

 

Tab. 20: Tabulka naměřených hodnot ss přenosu proudu pro CCIII_opa 

 

 

Tab. 21: Tabulka naměřených hodnot průběhu výstupní impedance při IX=0 

 

 

 

a) 

 

b) 

Obr. 7.2:  Grafy stejnosměrných měření pro CCIII_opa   

a) přenos proudu IX do svorek Y a Z 

b) IZ = f(VZ), průběh výstupní impedance ZOUT 

V(y) = AGND

I(x) [uA]  (+in direction) -3600 -3000 -2000 -1000 -500 -200 -100 -50 -20 0 20 50 100 200 500 1000 2000 3000 3400

I(z) [uA]  (+in direction) -3545 -2970 -1995 -997 -499 -200 -99,5 -49,1 -18,7 1,59 21,8 52,1 103 204 505 1009 1995 2935 3297

I(y) [uA]  (+in direction) 3451 2922 1992 1006 505 205 103 51,6 20,9 0,45 -20 -50,6 -102 -204 -506 -1010 -2005 -2970 -3353

V(offs) [mV] (AGND-Vx) 83 70 50 27,1 22,9 10,6 8,14 3,94 1,84 -0,36 0,34 0,14 1,44 3,04 -2,86 -14,3 -35,7 -56,9 -64,8

Rout

V(z)  [V] -2,5 -2,3 -2,1 -2 -1,75 -1,5 -1 -0,75 -0,5 -0,25 0 0,25 0,5 0,75 1 1,5 1,75 2 2,1 2,3 2,5

I(z) [uA] 93 3,3 -0,8 -1,5 -1,75 -1,8 -1,9 -1,94 -1,98 -2,02 -2,07 -2,12 -2,17 -2,23 -2,31 -2,6 -2,88 -3,38 -4,38 -9,6 -127



Modulární přístup k návrhu moderních analogových prvků v technologii CMOS 
 

-  71  - 

Výpočet vstupního a výstupního odporu z naměřených hodnot: 

RIN(X) = (1,44m-(-0,36m)) / (100u-0) = 18 Ω 

ROUT(Z) = (-0,75-0,75) / (-1,94u-(-2,23u) = 5,17 MΩ 

 

 

7.3 Měření IDIFF_mirr 

U proudového diferenčního zesilovače IDIFF_mirr nás především zajímá přenos 

proudu ze vstupních svorek do výstupu Z. Závislost výstupního proudu IZ na proudu 

tekoucím do pozitivní vstupní svorky PIN je uvedena v tab. 22, včetně vlivu na 

potenciál svorky PIN. Při tomto měření je proud svorkou NIN roven 0. Obdobné měření 

pro vstupní proud tekoucí do svorky NIN dává, až na znaménko, prakticky stejné 

výsledky. Tabulka 23 udává naměřené hodnoty pro určení výstupní impedance. 

Příslušné grafy je možno vidět na obr. 7.3. 

 

Tab. 22: Tabulka naměřených hodnot ss přenosu proudu pro IDIFF_mirr 

 

Tab. 23: Tabulka naměřených hodnot průběhu výstupní impedance při IPIN=ININ=0 

 

Výpočet vstupního a výstupního odporu z naměřených hodnot: 

RIN(PIN,NIN) = (40m-17m)/(80u-20u)= 383 Ω 

ROUT(Z) = (0,8-(-0,8))/(2,2u-1,73u) =3,4 MΩ 

 

 

 

a) 

I(NIN)=0

I(PIN) [uA] -120 -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120

Iz [uA]  (+out direction) 117 97,7 78,8 58,6 39,4 20,4 1,4 -18,6 -38 -57 -76 -95 -114

Voffs(Vnin-Vpin) [mV] 50 40 30 27 17 9 -5 -17 -27 -35 -40 -50 -58

R(OUT) 

V(Z) [V] -2,5 -2,3 -2 -1,5 -1,2 -1 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 2 2,3

Iz [uA]  244 100 20 4 2,33 2,27 2,2 2,16 2,1 2,06 1,99 1,92 1,87 1,8 1,73 1,52 0,5 -1,8 -6,5 -40 -135
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b) 

Obr. 7.3:  Grafy stejnosměrných měření pro IDIFF_mirr   

a) přenos proudu IPIN do svorky Z 

b) IZ = f(VZ), průběh výstupní impedance ZOUT 

 

7.4 Měření IDIFF_opa 

Naměřené průběhy u obvodu IDIFF_opa mají obdobný charakter jako u 

předchozího obvodu, založeného pouze na proudových zrcadlech. Proto zde uvádím 

pouze nejdůležitější parametry, z těchto naměřených hodnot získané. 

Voffs(VPIN-VNIN) = 7mV    - vstupní napěťový ofset 

Ioffs(Z) = -0.6 µA        - proudový výstupní ofset (při B=1 také vstupní) 

RIN(PIN,NIN) = 24 Ω     - vstupní odpor proudových vstupů 

ROUT(Z) = 2.1 MΩ     - výstupní odpor proudového výstupu Z 

Vrange(Z)  = (-1 ÷ +0.8) V  - napěťový rozsah výstupu Z 

 

7.5 Měření GM_FIX 

Nejdůležitějším parametrem, který nás zajímá u transkonduktančního bloku 

GM_FIX je právě hodnota a průběh jeho transkonduktance gm. Tato charakteristika je 

popsána naměřenými hodnotami uvedenými v tabulce 24 a zobrazena v grafu na 

obr. 7.4. Z uvedených křivek lze soudit, že průběh transkonduktance je přiměřeně 

lineární pro hodnoty výstupního proudu do 200 µA. Hodnota transkonduktance je 

vypočtena z hodnot uvedených v tabulce v zelených sloupcích. Závislost výstupní 

impedance má obdobný charakter jako předchozí obvody a důležité výstupní parametry 

jsou uvedeny níže. 

 

Tab. 24: Tabulka naměřených hodnot průběhu transkonduktance obvodu GM_FIX 

 

V(iop), V(ion) = AGND

V(z) [mV] -600 -500 -400 -300 -200 -150 -100 -76 -52 -27 0 24 50 75 100 150 200 300 400 500 600

I(iop)  [uA] -442 -434 -404 -331 -238 -184 -127 -97 -67 -37 -2,1 28 60 91 121 181 245 342 407 441 452

I(ion)  [uA] 442 434 403 330 236 182 125 95 66 35 1,1 -29 -61 -92 -122 -181 -244 -340 -404 -438 -448



Modulární přístup k návrhu moderních analogových prvků v technologii CMOS 
 

-  73  - 

 

Obr. 7.4:  Závislost IION,IOP = f(VZ),   - průběh transkonduktance 

 

Parametry obvodu GM_FIX odvozené z naměřených hodnot: 

gm= (121u-(-127u)) / (100m-(-100m)) = 1,24 mA/V 

ROUT(ION,IOP) = (0,2-0,046) / (-0,53u-(-0,46u)) = 2,2 MΩ 

Vrange(ION,IOP)  = (-1,1 ÷  +1,2) V    - napěťový rozsah proudových výstupů 

 

 

7.6 Měření CCTA a CDTA 

Vzhledem k tomu, že prakticky všechny stejnosměrné parametry obvodů CCTA a 

CDTA lze odvodit z vlastností jednotlivých stavebních bloků, zaměřil jsem se převážně 

na měření frekvenčního přenosu proudu těchto sestavených obvodů. Konfigurace u 

všech těchto měření byla následující: externí odpor RZ=1kΩ připojený do uzlu 

Z obvodu a buzení střídavým proudem IIN = 15µA (RMS-efektivní hodnota). 

 

Předpokládaný stejnosměrný proudový zisk takového zapojení je  

 dB87,124,1mA/V24,1.k1.0 gmRB Z  (7-1) 

Z čehož předpokládaný výstupní proud na nízkých kmitočtech 

 μA6,1824,1.μA15. 0)0()0( BII INOUT  (7-2) 

 

7.6.1 Kmitočtová charakteristika přenosu CCTA 

Naměřené hodnoty výstupních proudů pro obvod CCTA_mirr a odpovídající 

zisk jsou uvedeny v tabulce 25. Graf kmitočtové závislosti tohoto přenosu je uveden na 

obr. 7.5. Šířka pásma je potom přibližně určena pro pokles -3dB a hodnotou se blíží 

tranzitnímu kmitočtu GBW. V tabulce 25 je tato šířka pásma vyznačena barevně. 
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Tab. 25: Tabulka frekvenční závislosti proudového přenosu obvodu CCTA_mirr 

f [kHz] I(IOP2) [uA] I(ION2) [uA] gain IOP2 [dB] gain ION2 [dB] 

0,1 18,7 19,12 1,92 2,11 

1 18,7 19,12 1,92 2,11 

10 18,87 19,18 1,99 2,14 

100 19 19,18 2,05 2,14 

200 19 19,18 2,05 2,14 

400 19,2 19,3 2,14 2,19 

700 19,02 19,3 2,06 2,19 

1000 19,02 19,3 2,06 2,19 

2000 18,9 19,35 2,01 2,21 

4000 18,18 18,9 1,67 2,01 

7000 18,42 17,9 1,78 1,54 

9000 16,6 17,15 0,88 1,16 

10000 15,57 16,6 0,32 0,88 

12000 14,42 15,7 -0,34 0,40 

14000 13,16 14,42 -1,14 -0,34 

17000 11,76 13,02 -2,11 -1,23 

20000 10,05 11,8 -3,48 -2,08 

 

 

 

Obr. 7.5:  Kmitočtová závislost přenosu proudu do komplementárních  

výstupů ION,IOP u obvodu CCTA_mirr 

 

 

Kmitočtová charakteristika přenosu obvodu CCTA_opa má na nízkých 

frekvencích shodný průběh s obvodem CCTA_mirr. Pro kmitočty v oblasti  

f = (2 ÷ 10)MHz vykazuje zvýšení přenosu až o 4 dB, v důsledku pomalé vnitřní zpětné 

vazby a tím změně vstupní impedance v tomto kmitočtovém pásmu. Tímto jevem se 

opticky zvýší tranzitní kmitočet obvodu CCTA_opa, přesto pro jeho korektní chování 

jej doporučuji používat pouze do 1,3 MHz, což je mezní kmitočet vnitřní zpětné vazby. 

S jistotou to lze zajistit externím kompenzačním kondenzátorem, připojeným do uzlu Z. 
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7.6.2 Kmitočtová charakteristika přenosu CDTA 

Naměřené hodnoty frekvenční charakteristiky přenosu proudu pro CDTA_mirr 

jsou uvedeny v tab. 26 a odpovídající graf na obrázku 7.6. Mezní kmitočet pro -3dB je 

přibližně 7 MHz. 
 

Tab. 26: Tabulka frekvenční závislosti proudového přenosu obvodu CDTA_mirr 

f [kHz] IOP4 [uA] ION4 [uA] gain (IOP4) [dB] gain (ION4) [dB] 

0,1 19,25 18,87 2,17 1,99 

1 19,26 18,83 2,17 1,98 

10 19,55 19 2,30 2,05 

50 19,75 19,23 2,39 2,16 

100 19,85 19,2 2,43 2,14 

400 19,78 19,08 2,40 2,09 

700 19,66 19,06 2,35 2,08 

1000 19,64 19,08 2,34 2,09 

2000 18,97 18,46 2,04 1,80 

4000 16,88 16,46 1,03 0,81 

5000 15,53 15,25 0,30 0,14 

6000 14,56 14,23 -0,26 -0,46 

7000 13,6 13,52 -0,80 -0,90 

8000 12,46 12,22 -1,61 -1,78 

10000 10,67 10,53 -2,96 -3,07 

12000 9,42 9,19 -4,04 -4,26 

14000 8,93 8,51 -4,50 -4,92 

16000 8,23 7,63 -5,21 -5,87 

18000 7,56 6,94 -5,95 -6,69 

20000 7,33 6,39 -6,22 -7,41 

 

 
Obr. 7.6:  Kmitočtová závislost přenosu proudu do komplementárních  

výstupů ION,IOP u obvodu CDTA_mirr 

 

Změřený mezní kmitočet obvodu CDTA_opa pro -3dB je přibližně 6,0 MHz. 
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7.7 Shrnutí měřených výsledků 

Měření realizovaných obvodů prokázalo, že se jedná o obvody funkční, 

a zároveň potvrdilo jednak možnost využití těchto nových obvodů při zpracování 

proudových signálů a také použití jednotlivých stavebních bloků pro modulární návrh 

dalších složitějších aktivních obvodů, nejen v proudovém módu.  

Naměřené parametry odpovídají předpokládaným a simulovaným hodnotám. 

Největší rozdíly se objevily při srovnání simulovaných a naměřených hodnot vstupních 

odporů obvodů pracujících se zpětnovazební topologií (CCIII_opa, IDIFF_opa). U 

všech obvodů jsou nepatrně nižší naměřené hodnoty výstupní impedance, což se projeví 

i na výsledném zisku sestavených obvodu CCTA a CDTA. Tyto odchylky jsou zřejmě 

způsobeny chybou simulátoru při počítání s poměrně malými čísly, nebo nepřesností 

modelu v těchto režimech. Přehledné srovnání simulovaných a naměřených hodnot je 

pro stejnosměrné parametry jednotlivých bloků uvedeno v tabulce 27, (vstupní a 

výstupní odpor, napěťový a proudový ofset, transkonduktance) pro střídavé parametry 

obvodů CCTA a CDTA v tabulce 28. „Naměřené“ hodnoty stejnosměrného proudového 

přenosu B0 byly vypočteny z naměřeného výstupního odporu použitých vstupních bloků 

a transkonduktance výstupního stupně GM_FIX.  

 

Tab. 27: Srovnání stejnosměrných parametrů základních bloků  

 RIN [Ω] ROUT [MΩ] IOUToff [µA] Voff [mV] gm [mA/V] 

sim. měř. sim. měř. sim.* měř. sim.* měř. sim. měř. 

CCIII_mirr 220 240 3,5 2,5 2,7 0,33 2,0 2,4 - - 

CCIII_opa 200µ 18 8,7 5,17 1,4 1,6 1,7 0,36 - - 

IDIFF_mirr 260 383 4,4 3,4 2,2 1,4 2,2 5 - - 

IDIFF_opa 3,2 24 3,2 2,1 1,9 0,6 2,1 7 - - 

GM_FIX ∞ ∞ 2,4 2,2 4,6 2 4,0 1,6 1,15 1,24 

* Hodnoty simulovaných napěťových a proudových nesymetrií jsou uváděny pro rozptyl 1σ. 

 

Tab. 28: Srovnání přenosu a šířky pásma obvodů CCTA a CDTA 

 GBW/BW  [MHz] proudový zisk B0 [-] B0 [dB] 

typ. sim. měř. typ. sim. měř. typ. sim. měř. 

CCTA_mirr 18,3 15 4 025 3 100 72,1 69,8 

CCTA_opa 1,3 10 10 000 6 410 80 76,1 

CDTA_mirr 12,4 7 5 060 4 220 74,1 72,5 

CDTA_opa 7,2 6 3 680 2 600 71,3 68,3 

 

Naměřené mezní kmitočty, získané výše uvedeným způsobem, odpovídají velmi 

přibližně skutečnému tranzitnímu kmitočtu měřených obvodů. S jistou dávkou tolerance 

je lze srovnávat se simulovanými tranzitními kmitočty GBW. Z důvodu předpokládané 
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nutnosti přídavné kmitočtové kompenzace u obvodu CCTA_opa nelze zjištěný mezní 

kmitočet považovat za reálně použitelný. 

Orientačně byly proměřeny i některé z uvedených aplikací těchto obvodů, jako 

například obvod pro snímání proudu obvodovou větví (viz. kap. 5.1.2), a lze 

konstatovat, že měření potvrdila očekávání a zkoumané aplikace vykazovaly přijatelnou 

chybu zpracování signálu, odpovídající parametrům jednotlivých bloků. 

Pro, z hlediska proudového zesílení, přesné aplikace s obvody používajícími 

výstupní blok GM_FIX (kde je zisk celkového obvodu lineárně závislý na hodnotě 

transkonduktance, která je relativně dosti proměnná s procesem a teplotou) je vhodné 

používat zapojení využívající „nekonečného zisku“ zesilovače, kde je zesílení nastaveno 

pomocí zpětné vazby, jako např. zesilovače uvedené v kapitolách 5.1.3 a 5.1.4.  
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8. Behaviorální modelování realizovaných bloků 

Pro navržené a realizované obvody byla vytvořena knihovna behaviorálních 

modelů pro OrCAD PSpice. Výhodou těchto modelů je mimo jiné možnost simulace a 

demonstrace vlastností těchto obvodů, včetně ověření funkčnosti případných aplikací, a 

to i bez, pro běžného uživatele poměrně nedostupného, programového prostředí 

Cadence. 

Hlavním důvodem vytvoření těchto modelů je zpřístupnění dosavadních výsledků 

výzkumu nových aktivních obvodů pro proudový mód široké elektrotechnické 

veřejnosti, a to nejen specialistům, kteří by se chtěli dalším rozvojem této myšlenky 

zabývat, ale také zejména studentům, kteří mají zájem o tzv. nové obvodové principy a 

netradiční možnosti přístupu ke zpracování signálu.  

Simulace s behaviorálním modelem je mnohem rychlejší než s modelem na 

tranzistorové úrovni, takže umožňuje získání okamžitých výsledků i při řešení 

složitějších zapojení, čehož lze využít zejména ve výuce či jiné demonstraci chování 

obvodu. Navíc není potřeba mít k dispozici přesné modely tranzistorů v odpovídající 

technologii, které jsou mnohdy předmětem chráněného intelektuálního vlastnictví, 

nehledě na to, že jednodušší simulátory nedokážou pracovat s těmito mnohdy velmi 

pokročilými modely. Při vhodné úrovni komplexnosti behaviorálního modelu umožňují 

takovéto simulace vytvořit i poměrně dobrou představu o vlivu parazitních jevů a 

limitujících faktorů skutečného obvodu.  

Vytvořené modely obsahují kromě základního ideálního popisu chování také 

všechny významné parazitní impedance a kapacity, čímž poměrně úspěšně simulují 

frekvenční charakteristiku, ale dále poměrně přesně modelují maximální vstupní a 

výstupní napěťové i proudové rozsahy, čímž se získané výsledky poměrně uspokojivě 

blíží realitě. Téměř všechny tyto modelované parametry byly získány měřením reálných 

vzorků, pouze některé byly určeny z návrhových simulací, které dosahovaly dobré 

shody s měřením. 

V následujících podkapitolách jsou uvedeny základní topologie behaviorálních 

modelů uvedených prvků. Tato zjednodušená schémata objasňují základní chování 

modelů složených zejména z řízených zdrojů a pasivních prvků, jež modelují parazitní 

odpory a kapacity. Finální vnitřní zapojení zhotoveného modelu navíc obsahuje také 

omezení maximálních proudů v obvodu a omezení napětí v uzlech tak, aby výsledné 

chování modelu odpovídalo skutečným pracovním rozsahům daného obvodu. 

Proudového omezení zdrojů proudu bylo v modelu dosaženo použitím behaviorálních 

bloků ABM s popisem funkce řízených zdrojů společně s funkcí LIMIT namísto 

jednoduchých řízených zdrojů proudu. Napěťové omezení bylo realizováno pomocí 

zdrojů referenčního napětí a diod, pro něž byl vytvořen speciální model „myD“ tak, aby 

prahové napětí diody bylo kolem 200 mV. Požadované napěťové rozsahy korespondují 

se skutečnými hodnotami realizovaných obvodů a jsou společně s hodnotami 

parazitních prvků uvedeny v jednotlivých odpovídajících podkapitolách, příslušejících 

danému obvodu. Dané hodnoty napěťových rozsahů nejsou v těchto modelech závislé 

na napájecím napětí a odpovídají hodnotám vztaženým k přesnému napájecímu napětí 
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VDD = 5V, jakožto jmenovitému napětí pro danou technologii CMOS 07. Při vyšším 

napětí může ve skutečnosti dojít ke zničení obvodu, při nižším dochází k poměrně 

dramatickému a nežádoucímu snížení rozsahu, a proto se předpokládá používání těchto 

obvodů právě a pouze při jmenovitém napájecím napětí, čemuž také odpovídá koncepce 

modelu. Při použití symetrického napájení, kdy AGND = 0V je nutno zajistit  

VSS = -2,5V a VDD = 2,5V. V případě nesymetrického napájení o velikosti 5V se 

předpokládá potenciál analogové země AGND = 2,5V. 

Vytvořené modely navíc umožňují pomocí parametrů modelu, řídících ofsetové 

zdroje proudu a napětí, libovolně nastavovat jednotlivé proudové a napěťové nesymetrie 

obvodu a zkoumat tak jejich vliv na přesnost aplikace. V základním nastavení jsou 

všechny ofsety modelu nastaveny jako nulové. Lze je snadno nastavit buď „voláním“ 

příslušného parametru v hierarchickém netlistu, anebo pohodlněji, přímo editací daného 

parametru v tabulce vlastností modelu, při vkládání symbolu obvodu do schématu ve 

schematickém editoru OrCAD Capture. Skutečné (naměřené) hodnoty jsou uvedeny 

v komentovaných řádcích příslušného modelu v knihovně CxTA.lib.  

Ve finále byla vytvořena knihovna CxTA.lib s popisem vnitřního zapojení 

obvodů a knihovna CxTA.olb, obsahující schematické symboly daných obvodů pro 

použití v editoru schématu OrCAD Capture. Současně byl vytvořen demonstrační 

simulační projekt CxTA_sim.opj, obsahující několik vzorových simulací, na nichž je 

demonstrováno chování a použití těchto modelů v některých zajímavých aplikacích. 

Z důvodu zpětné kompatibility verzí programu byl projekt záměrně vytvořen ve starší, 

ale stále velmi používané verzi OrCAD PSpice 9.2. Tím je zajištěna použitelnost 

vytvořeného projektu ve většině v současné době užívaných verzí. 

Kompletní vnitřní zapojení vytvořených modelů, včetně výpisu knihovny 

CxTA.lib jsou uvedena v Příloze B, stejně tak jako popis a zhodnocení vzorových 

simulací demonstračního simulačního projektu. Výše uvedené knihovny i projekt je 

možno nalézt také na přiloženém CD, který je součástí této disertační práce. 

 

8.1 Obvod CCTA pracující na principu proudových zrcadel   

- model CCTA_mirr 

Funkce modelu na obr. 8.1 odpovídá popisu chování daného obvodu a je 

následující. Zdroj napětí řízený napětím E se ziskem 1 zajišťuje, že potenciál svorky X 

je na shodném potenciálu jako svorka Y. Naopak řízené zdroje proudu F1 a F2 kopírují 

proud ze vstupní svorky X do svorek Y, respektive Z. Výstupní odpory reálných zdrojů 

proudu jsou zde modelovány pomocí odporů RX a RZ. Vstupní odpor proudového vstupu 

je modelován sériovým odporem RX. Výstupní proud konvejorové struktury teče do 

svorky Z, která je vyvedena ven z obvodu a umožňuje připojení vnější impedance. 

Proud ze zdroje F2 tekoucí do odporu RZ, případně do paralelní kombinace odporu RZ a 

vnější impedance, způsobí úbytek napětí, který je přiveden na vstup 

transkonduktančního stupně, modelovaného řízeným zdrojem proudu (VCCS) 

s parametrem gm. Pro získání pozitivního i negativního výstupního proudu bylo použito 

dvou zdrojů gmP a gmN. Výstupní odpor těchto zdrojů je opět modelován odpory ROP a 

RON. Parazitní kapacity na svorkách tvoří dominantní póly celého obvodu a jsou 

způsobeny převážně ESD ochranami na čipu a kapacitami pouzdra. Jejich hodnoty se 

odhadují okolo 10pF. Kmitočty takto vytvořených parazitních pólů jsou dány časovými 

konstantami, definovanými odpovídajícími hodnotami R a C v uzlu. V případě 

nízkoimpedančního   uzlu   X,   a  při  připojení  výstupních   svorek  do  uzlu  s  nízkou 
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Obr. 8.1: Základní topologie behaviorálního modelu obvodu CCTA_mirr 

impedancí a svorky Y na zdroj napětí se odpovídající kapacity na kmitočtové 

charakteristice příliš neprojeví a dominantní parazitní kapacitou se stává CZ. Hodnota 

této kapacity byla přesněji určena srovnáním výsledků frekvenční simulace s měřením 

při hodnotě proudového přenosu obvodu 3dB a hodnotě externího odporu  

RZext = 1,15 kΩ. Odpovídající simulace je uvedena v příloze B3b. 

Parametry prvků modelu: 

  RY = 2,5 MΩ, RX = 240 Ω, RZ = 2,5 MΩ, ROP = RON = 2,4 MΩ 

  CY = 8 pF, CX = 8 pF, CZ = 8 pF, COP = CON = 8 pF 

Pracovní rozsah napětí při napájecím napětí 0 ÷ 5V. 

   svorka X a Y: VX = VY= (1,6 ÷ 3,1) V 

  svorka Z:  VZ = (1,6 ÷ 3,1) V 

  výst. svorky: VIOP = VION = (1,5 ÷ 3,5) V 

Omezení proudu modelu: 

  IYmax = IZmax = (-120 ÷ +120) µA 

  IOPmax = IONmax = (-300 ÷ +300) µA 

  Skutečný obvod dokáže dodat výrazně vyšší výstupní proud, ale za cenu jisté nelinearity, 

způsobené změnou pracovního bodu a tím vnitřní transkonduktance výstupního obvodu.  

 

 

8.2 Obvod CCTA pracující na principu operačního zesilovače   

- model CCTA_opa 
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Obr. 8.2: Základní topologie behaviorálního modelu obvodu CCTA_opa 
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Model obvodu CCTA_opa pracujícího na principu operačního zesilovače, jehož 

základní topologie je uvedena na obrázku 8.2, je velmi podobný předchozímu modelu 

CCTA_mirr. V reálném obvodu je však regulace napětí svorky X podle potenciálu 

svorky Y provedena operačním zesilovačem, zapojeným jako sledovač, jehož 

frekvenční charakteristika není v obvodu zanedbatelná a je modelována dolní propustí 

prvního řádu, sestavenou z prvků RP a CP. Toto je však kompenzováno velkým 

zlepšením statických parametrů, jako jsou parazitní odpory a pracovní rozsahy. 

Parametry prvků modelu: 

  RY = 5,2 MΩ, RX = 15 Ω, RZ = 5,2 MΩ, ROP = RON = 2,4 MΩ 

  CY = 8 pF, CX = 8 pF, CZ = 11 pF, COP = CON = 8 pF 

Pracovní rozsah napětí při napájecím napětí 0 ÷ 5V. 

   svorka X, Y, Z: VX = VY= VZ = (0,4 ÷ 4,6) V 

  výst. svorky:  VIOP = VION = (1,5 ÷ 3,5) V 

Omezení proudu modelu: 

  IYmax = IZmax = (-3500 ÷ +3500) µA 

  IOPmax = IONmax = (-300 ÷ +300) µA 

 
 

 

8.3 Obvod CDTA pracující na principu proudových zrcadel   

- model CDTA_mirr 
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Obr. 8.3: Základní topologie behaviorálního modelu obvodu CDTA_mirr a CDTA_opa 

Model obvodu CDTA_mirr, jehož zjednodušené zapojení je na obr. 8.3 se 

vyznačuje dvěma nízkoimpedančními vstupy, pozitivní PIN a negativní NIN, jež jsou 

realizovány dvěma řízenými zdroji proudu F1 a F2. Vstupní impedance je definována 

pomocí sériových odporů RPIN a RNIN. Ke vstupním svorkám jsou opět asociovány 

parazitní kapacity CPIN a CNIN, které jsou v reálném obvodě způsobeny převážně 

připojením ESD ochrany a pouzdra. Rozdíl vstupních proudů teče do uzlu Z, podobně 

jako u obvodu CCTA. Výstupní část je zcela shodná s předchozími obvody. 

Parametry prvků modelu: 

  RPIN = RNIN = 260 Ω, RZ = 3,5 MΩ, ROP = RON = 2,4 MΩ 

  CPIN = 8 pF, CNIN = 8 pF, CZ = 12 pF, COP = CON = 8 pF 

Pracovní rozsah napětí při napájecím napětí 0 ÷ 5V. 

   svorka Z:   VZ = (1,1 ÷ 3,6) V 

  výst. svorky:  VIOP = VION = (1,5 ÷ 3,5) V 
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Omezení proudu modelu: 

  IYmax = IZmax = (-125 ÷ +125) µA 

  IOPmax = IONmax = (-300 ÷ +300) µA 

 

 

8.4 Obvod CDTA pracující na principu operačního zesilovače   

- model CDTA_opa 

I přesto, že reálná vstupní struktura tohoto obvodu (current differencing stage) 

využívá jednoduchého zpětnovazebního obvodu n principu operačního zesilovače, její 

vliv není pro celkové chování obvodu natolik dominantní, a proto bylo pro model 

použito shodného zapojení z obr. 8.3 jako u obvodu CDTA_mirr, samozřejmě 

s odpovídajícími hodnotami parazitních prvku. 

Parametry prvků modelu: 

  RPIN = RNIN = 50 Ω, RZ = 2,1 MΩ, ROP = RON = 2,4 MΩ 

  CPIN = 8 pF, CNIN = 8 pF, CZ = 15 pF, COP = CON = 8 pF 

Pracovní rozsah napětí při napájecím napětí 0 ÷ 5V. 

   svorka Z:   VZ = (0,8 ÷ 3,7) V 

  výst. svorky:  VIOP = VION = (1,5 ÷ 3,5) V 

Omezení proudu modelu: 

  IYmax = IZmax = (-150 ÷ +150) µA 

  IOPmax = IONmax = (-300 ÷ +300) µA 

 

 

8.5 Konvejor CCII+ pracující na principu proudových zrcadel –  

- model CCII+_mirr 
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Obr. 8.4: Základní topologie behaviorálního modelu proudového konvejoru CCII+_mirr 

Proudový konvejor druhé generace lze při návrhu snadno získat z již navrženého 

obvodu CCIII+ pouhým vynecháním proudových zrcadel, realizujících proudový zdroj 

v uzlu Y. Tomu odpovídá také provedení behaviorálního modelu. Základní topologie je 

uvedena na obr. 8.4. Odpovídající parametry jsou velmi podobné parametrům vstupního 

obvodu CCTA_mirr, jež je ve skutečnosti realizován výše zmíněným konvejorem třetí 

generace. 

Parametry prvků modelu: 

  RY  ∞, RX = 240 Ω, RZ = 2,5 MΩ  

  CY = 8 pF, CX = 8 pF, CZ = 8 pF 
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Pracovní rozsah napětí při napájecím napětí 0 ÷ 5V. 

   svorka X, Y, Z: VX = VY= VZ = (1,6 ÷ 3,1) V 

Omezení proudu modelu: 

  IZmax = (-120 ÷ +120) µA 

 

 

8.6 Konvejor CCII+ pracující na principu operačního zesilovače   

- model CCII+_opa 
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Obr. 8.5: Základní topologie behaviorálního modelu proudového konvejoru CCII+_opa 

Behaviorální model konvejoru CCII+ založený na zpětnovazební topologii 

operačního zesilovače má velmi podobnou strukturu jako model CCII+_mirr, navíc je 

zde však modelována nezanedbatelná kmitočtová charakteristika zmíněné struktury 

zesilovače. Takto vytvořený napěťový sledovač je modelován pomocí dvou zdrojů 

napětí řízených napětím, kde celkový zisk odpovídá napěťovému přenosu reálného 

obvodu. V modelu je toho dosaženo nastavením zisku E2 = 1 000 000. Frekvenční 

charakteristika tohoto zesilovače je modelována pomocí pasivních prvků RP a CP. Nižší 

šířka kmitočtového pásma tohoto konvejoru je daní za excelentní stejnosměrné 

parametry. 

Parametry prvků modelu: 

  RY  ∞, RX = 1 Ω, RZ = 50 MΩ  

  CY = 8 pF, CX = 8 pF, CZ = 8 pF 

Pracovní rozsah napětí při napájecím napětí 0 ÷ 5V. 

   svorka X, Y, Z: VX = VY= VZ = (0,5 ÷ 4,5) V 

Omezení proudu modelu: 

  IZmax = (-1500 ÷ +1500) µA 
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9. Optimalizace návrhu aplikací s CCTA vzhledem 
k jeho parazitním vlastnostem 

Pro dosažení optimálních parametrů obvodů s CCTA je vhodné provádět návrh 

požadované aplikace s ohledem na parazitní prvky CCTA, které vyjadřují reálné 

vlastnosti tohoto aktivního bloku tak, jak byly definovány v kapitole 8. Pro demonstraci 

takové úvahy použijeme zapojení obecně známé zpětnovazební struktury Bridgman-

Brennarova filtru s dvojcestnou zpětnou vazbou.  

 

9.1 Návrh Bridgman-Brennarova filtru pro proudový mód 

Pro získání takového obvodu v proudovém módu využijeme osvědčeného 

klasického napěťového zapojení s operačním zesilovačem viz. obrázek 9.1 a přidružené 

transformace (kap. 2.3.1). 

 

  

Obr. 9.1:  Bridgman-Brennar bikvad s vícenásobnou zpětnou vazbou  

v napěťovém módu s klasickým OZ 

 Odvození proudového filtru s CCTA v napěťovém módu je poměrně snadné, když 

si povšimneme bloku, který je ve schématu určen přerušovanou čarou. Tento blok se 

chová jako zdroj napětí řízený napětím (VCVS – Voltage controlled voltage source), 

jehož zisk je dán poměrem admitancí Y5 a Y3. S využitím znalosti vnitřní struktury 

CCTA lze vytvořit odpovídající přidružený zdroj proudu řízený proudem (CCCS – 

Current controlled current source) se ziskem definovaným poměrem stejných pasivních 

prvků. Přenos takového proudového zesilovače je potom: 

5
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CCTA

out                (9-1) 

V napěťovém schématu na obr. 9.1 je také naznačen případný další výstup tohoto 

zapojení VOUT(B), který vykazuje vlastnosti jiného typu filtru. Jmenovatel přenosu 

takového zapojení je identický jako u použití klasického výstupu, avšak čitatel, určující 

typ filtru, je odlišný. Nevýhodou tohoto výstupu je, že jej nelze proudově zatěžovat, 

abychom neovlivnili vlastnosti obvodu. Aplikací přidružené transformace lze však 

tohoto výstupu úspěšně použít k vytvoření dalšího přidruženého obvodu pro proudový 

mód. Odpovídající přidružené obvody v proudovém módu jsou uvedeny na obr. 9.2. Jak 
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je ze schématu patrno, díky své topologii každý z nich dále umožňuje využití dvou 

proudových výstupů. Získáváme tak celkem 4 možnosti realizace kmitočtového filtru. 

Odpovídající proudové přenosy byly získány pomocí programu SNAP [19], a jsou 

následující: 

 

    

     a)              b) 

Obr. 9.2:  Filtr s CCTA v proudovém módu 

     a)  odvozený od prototypu pracujícím v VM uvedeném na obr.9.1 

    b)  odvozený od téhož obvodu s využitím výstupu B 
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Pro tyto rovnice není těžké odvodit různé kombinace admitancí tak, aby dávali 

polynomiální funkci druhého řádu ve jmenovateli. Je zřejmé, že musí být splněny tyto 

podmínky. 

(a) Y2 a Y3  jsou stejného typu  (buď obě G nebo obě C) 

(b) Y5 a (Y2,Y3)  jsou rozdílného typu 

(c) (Y4 a (nebo) Y1)  a  (Y2,Y3) jsou rozdílného typu 

Z výše uvedených podmínek je patrné, že jsou k dispozici 2 základní volby. Buď 

budou admitance Y2 a Y3 kapacitního typu a Y5 vodivostního, nebo naopak. Z hlediska 

přenosové funkce uvažující ideální CCTA jsou obě zapojení prakticky totožná, avšak 

z hlediska minimalizace vlivu parazitních prvků CCTA nikoliv. 

  

9.2 Zohlednění vlivu parazitních prvků aktivních součástek při návrhu 

 Tato kapitola se zabývá především omezením vlivu parazitních prvků aktivního 

obvodu CCTA u Bridgman-Brennarova filtru uvedeného v předchozí kapitole. Hlavní 
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poznatky však lze uplatnit na všechny obvody pracující s transimpedančními zesilovači 

CFA nebo proudovými konvejory. 

 Jak již bylo uvedeno, u tohoto filtru existují dvě možnosti splnění podmínek 

vzniku bikvadu.  

První případ nazvěme α a platí: Y2=1/R2,, Y3=1/R3  a  Y5=C5s. 

  Druhý případ nazvěme β a platí: Y2=C2s, Y3=C3s  a  Y5=1/R5. 

  Volba Y1 a Y4 musí být provedena podle podmínky (c) a určuje typ filtru. 

Vezmeme-li v úvahu model CCTA z obr. 8.1, vidíme, že RY a CY jsou zemněny a 

proto se jejich vliv neuplatní, RZ má velký odpor a proto kapacitní charakter CZ je 

dominantní. Společně vytvářejí první dominantní pól přenosové charakteristiky CCTA 

v případě, že využíváme maximálního zisku CCTA (není připojena žádná externí 

impedance na svorku Z):  

       
ZZ

pd
CR

f
2

1
 

V případě volby Y5=1/R5 bychom mohli předpokládat, že na svorce Z bude 

připojena pouze admitance typu vodivost, avšak poměrně velká parazitní kapacita CZ 

bude s připojenou admitancí tvořit nežádoucí pól a mohla by ovlivnit požadovanou 

přenosovou charakteristiku. Z tohoto hlediska je výhodnější volba Y5=C5s, kdy parazitní 

kapacita nemůže ovlivnit typ charakteristiky a navíc ji lze započítat do návrhu potřebné 

admitance Y5. 

Nutno je také počítat s vlivem parazitního odporu RX. Pro případ volby α je odpor 

RX v sérii s R2 a neovlivní typ filtru, zejména, je-li splněna podmínka RX << R2. Při 

náročnějším návrhu je lze započítat do těchto hodnot, zejména pro obvod na obr. 9.2b. 

Pro případ β dynamický odpor vnitřní struktury CCTA společně s C3 a vstupní odpor RX 

společně s C2 vytvoří další póly přenosu a dávají nekorektní frekvenční charakteristiku 

na vysokých kmitočtech.  

Je tedy zřejmé, že pro návrh filtrů na vyšších kmitočtech je výhodné dát 

přednost volbě α. Pro případ této volby jsou také v tab. 29 uvedeny typy filtrů v 

závislosti na volbě typu admitancí Y1 a Y4. Pokud je to možné, je z důvodu výše 

uvedených vhodné, aby admitance, která je zvolena jako výstupní měla rezistivní 

charakter pro případ kaskádního připojení podobného filtru. 

 

Tab. 29: Typy přenosových funkcí Bridgman-Brennarova filtru pro případ α, závisející na 

      volbě Y1 a Y4 

Admitance 
Obvod na obr.9.2a Obvod na obr.9.2b 

HA1(p) HA2(p) HB1(p) HB2(p) 

Y1=C1p 

Y4=C4p 
PP PP HP HP 

Y1=1/R1 

Y4=C4p 
DP PP PP HP 

Y1=C1p 

Y4=1/R4 
PP DP HP PP 
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10. Srovnání klasických a proudových aktivních 
prvků 

10.1 Figure of Merit 

Na počátku vývoje obvodů pracujících v proudovém módu se očekával obrovský 

přínos zejména na poli dosažitelných pracovních kmitočtů a trochu zpět zůstávala 

otázka přesnosti daných obvodů. Je zřejmé, že rychlost aktivních obvodů je v CMOS 

technologii nepřímo úměrná velikosti (ploše) použitých tranzistorů, se kterou jdou ruku 

v ruce hodnoty parazitních kapacit. Naopak, velké tranzistory umožňují malý náhodný 

ofset a velkou výstupní impedanci (malý systematický ofset), tedy dobrou přesnost. 

Znovu se dostáváme k zásadnímu dilematu analogového mikroelektronického 

návrhu, tedy rychlost X přesnost. Je patrné, že nelze porovnávat kvalitu jednotlivých 

obvodů pouze na základě jediného parametru, např. frekvence, reprezentované 

tranzitním kmitočtem GBW, neboť při použití minimálních tranzistorů v navrhovaném 

obvodu lze dosáhnout na velmi vysoký tranzitní kmitočet u napěťových i proudových 

obvodů. (V tomto případě jsou podmínkou stability zřejmě více limitovány napěťové 

obvody, kde přichází omezení, dané velikostí zatěžovací kapacity. V proudovém módu 

toto omezení prakticky neexistuje díky ideálně nulové zatěžovací impedanci! Naopak u 

proudových aktivních prvků je minimální velikost použitých tranzistorů limitována 

spíše náhodným ofsetem – viz. kapitola 6.1.4. V případě jednoduchých struktur a velmi 

malých tranzistorů může hodnota proudového ofsetu již znehodnocovat proudový 

rozsah či dokonce správnou funkci proudového aktivního obvodu!)  

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že pro srovnání klasických a proudových 

obvodů je vhodné použít parametr (Figure of Merit - FoM), který postihne obě 

protichůdné kvality jednotlivých obvodů. Rychlost zřejmě nejlépe reprezentuje tranzitní 

kmitočet GBW (pro vykompenzovaný obvod!). Přesnost je u klasických napěťových 

obvodů poměrně dobře popsána vstupní napěťovou nesymetrií (vstupní ofset), avšak 

pro číselné srovnání s proudovými obvody je zřejmě nedostačující z důvodu různých 

jednotek a rozsahů. Jako signifikantní pro určení přesnosti obvodu v obou módech 

navrhuji bezrozměrný parametr, který lze nazvat relativní přesností ar obvodu a je 

definován jako poměr vstupního rozsahu signálu a vstupního ofsetu obvodu. Tímto 

parametrem je vlastně definována dynamika zpracovávaného signálu. 
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Potom nejjednodušší možností pro vyjádření kvality aktivního obvodu je definovat 

ukazatel Figure of Merit jako prostý součin vybraných parametrů bez váhových 

koeficientů. Rozměr tohoto parametru je potom [Hz], ale v tomto případě zřejmě trochu 

ztrácí svůj význam, proto by bylo vhodné normovat GBW jako relativní hodnotu 

k nějakému zvolenému kmitočtu, např. 1MHz, a získat tak bezrozměrné číslo. 
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V tabulce 30 jsou uvedeny simulované parametry a odpovídající FoM pro 

navržené proudové obvody CCTA_opa (pomalejší obvod, složitá topologie) a 

CDTA_opa (vyšší GBW, jednodušší topologie). Pro srovnání byly zvoleny klasické 

operační zesilovače v dané technologii OPA_AB (velmi přesný Rail-to-Rail operační 

zesilovač s výstupem ve třídě AB, topologie odpovídající vnitřní struktuře CCTA_opa) a 

OPA_simp (běžný operační zesilovač s jednoduchou topologií).  

 

Tab. 30: Srovnání napěťových a proudových obvodů - FoM 

 VINofs, IINofs (pro 1σ) Vrozsah, Irozsah ar [-] GBW [MHz] FoM [-] 

CCTA_opa 1,4 µA ±3,5 mA (7 mA) 5000 1,3 6500 

CDTA_opa 1,9 µA ±150 µA (300 µA) 158 7,2 1138 

OPA_AB 2 mV ±2,5 V (5 V) 2500 1,5 3750 

OPA_simp 5 mV ±1,5 V (3 V) 600 3 1800 

*Hodnoty v tabulce odpovídají napájecímu napětí VDD –VSS = 5V a typické simulaci 

 

Z uvedené tabulky je zřejmé, že v tomto hodnocení vycházejí úspěšněji pomalejší 

a přesnější obvody. Při hlubší analýze by zřejmě stálo za to zjistit, zda je to způsobeno 

neobjektivní definicí parametru FoM, nahrávající přesnějším obvodům, či zda je lepší 

hodnota FoM dána složitější a propracovanější topologií. Já osobně se přimlouvám za 

druhý případ.  

Z hodnocení pomocí definovaného FoM je také patrno, že lepších výsledků (ale 

zároveň srovnatelných mezi jednotlivými módy) dosahují obvody s propracovanou 

topologií a obvodovými vylepšeními oproti jednoduchým obvodovým řešením. Zároveň 

nelze pozorovat žádné výrazné zlepšení u obvodů v proudovém módu. I přesto však 

proudové aktivní obvody mohou být velmi zajímavou alternativou ke klasickým 

obvodům, zejména svou schopností jednoduše vytvářet některá aplikační zapojení, 

kterých lze jen velmi složitě dosáhnout pomocí klasických zesilovačů. Jak už bylo 

naznačeno, proudové aktivní prvky mohou oproti klasickým napěťovým zesilovačům 

dosáhnout vyšších tranzitních kmitočtů, ovšem pouze za předpokladu velmi špatných 

stejnosměrných parametrů. Dalším parametrem, kde proudové aktivní obvody vykazují 

nepatrně lepší vlastnosti, je potlačení vlivu napájecího napětí. 

 

10.2 Potlačení vlivu napájení 

Potlačení vlivu napájecího napětí na chování obvodu je ve smíšených (mixed-

mode) obvodech, kde přes všechna opatření dochází k zarušení napájecího analogového 

napětí, velmi důležitou vlastností moderních analogových obvodů. Tento parametr 

nabývá s postupem času stále většího významu, z důvodu stále většího počtu digitálních 

hradel na čipu a snižujícího se napájecího napětí.  

Klasické napěťové obvody používají pro určení potlačení vlivu napájecího napětí 

velmi vhodný parametr PSRR (Power Supply Rejection Ratio), který je definován jako 

logaritmické vyjádření odstupu změny vstupního ofsetu od změny napájecího napětí. 

 
ofsetIN

SSDD

V

VV
PSRR

)(
log20     [dB] (10-3) 



Modulární přístup k návrhu moderních analogových prvků v technologii CMOS 
 

-  89  - 

Další definicí, dávající stejnou hodnotu parametru, je vyjádření pomocí změny 

výstupního napětí a zisku zesilovače. 
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Tento parametr je kmitočtově závislý a klesá směrem k vyšším kmitočtům, také 

díky poklesu napěťového zisku na vyšších kmitočtech. 

 

Stejně jako v případě předchozího porovnání nesymetrií se tento parametr 

výborně hodí k porovnání obvodů pracujících ve stejném pracovním módu (např. pouze 

napěťovém), jeho přímé použití pro srovnání obvodů mezi módy je však velmi 

problematické. Proto opět navrhuji nahradit ve výše uvedené definici vstupní ofset jeho 

relativní hodnotou vzhledem k použitelnému pracovnímu rozsahu obvodu. Tím získáme 

relativní chybu vzniklou změnou napájecího napětí. Definice relativního PSRR je tedy 

potom 
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a v logaritmickém vyjádření [dB] ve tvaru 
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Uvedené simulované hodnoty jsou uvedeny v tabulce 31. Simulace byly provedeny 

v AC analýze nástroje Cadence pro frekvenci f = 10Hz, při amplitudě střídavého zdroje 

v napájení obvodu VAC = 1V, což odpovídá Δ(VDD-VSS)=2V. Získané hodnoty odezvy 

jsou však také vyjádřeny jako amplitudy a tudíž je budeme vztahovat k 1V změny 

napájecího napětí. K porovnání byly použity stejné obvody jako v předchozí kapitole. 

 

Tab. 31: Srovnání napěťových a proudových obvodů z hlediska potlačení vlivu napájení 

 ΔVINofs, ΔIINofs  Vrozsah, Irozsah  klas. PSRR [dB] ΔVOFS rel  [-] PSSRr [dB] 

CCTA_opa 8 pA ±3,5 mA - 2,3 . 10
-9

 172,8 

CDTA_opa 5 nA ±150 µA  - 3,33 . 10
-5

 89,5 

OPA_AB 60 nV ±2,5 V 144 2,4 . 10
-8

 152,4 

OPA_simp 100 µV ±1,5 V 80 6,66 . 10
-5

 83,5 

*Hodnoty v tabulce odpovídají typické AC simulaci s amplitudou střídavého zdroje 1V, f=10Hz. 

 

Uvedené výsledky ukazují, že také z hlediska potlačení vlivu napájecího napětí se 

vyplatí použít komplexnější topologie aktivních obvodů, využívající kvalitních 

kaskodových zrcadel. U obvodu CCTA bylo výborného výsledku dosaženo především 

díky velkému pracovnímu proudovému rozsahu, dosaženého pomocí výstupního stupně 

ve třídě AB, u obvodu OPA_AB má na výborný výsledek vliv především obrovský zisk 
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na nízkých kmitočtech, díky kterému vykazuje obvod na testovaném kmitočtu f = 10 Hz 

výbornou hodnotu 144 dB pro klasický parametr PSRR.  

Při srovnávání obvodů dle nově definovaného parametru relativního PSRRr se 

opět ukazuje nepříliš velký rozdíl mezi klasickými napěťovými operačními zesilovači a 

proudovými obvody. I když dle získaných výsledků by bylo možno říci, že mírně lépe 

jsou na tom z hlediska potlačení vlivu napájení obvody pro proudový mód, nelze 

vyloučit, že případné zjištěné rozdíly mezi jednotlivými módy odpovídají 

individuálnímu návrhu každého obvodu spíše než všeobecnému potvrzení tohoto 

prohlášení. S jistotou lze však říci, že uvedené proudové aktivní prvky si uvedenou 

hodnotu PSSRr podrží i na vyšších kmitočtech, zejména díky vyššímu kmitočtu 

dominantního pólu přenosu zesilovače. 
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11. Shrnutí 

Tato disertační práce je zaměřena především na modulární návrh moderních 

netradičních aktivních prvků v technologii CMOS, vhodných zejména pro zpracování 

signálu v proudovém módu, na úrovni mikroelektronických vnitřních struktur. Hlavním 

cílem byl vývoj a návrh nového aktivního prvku, který by dokázal v co největší míře 

prakticky realizovat chování teoretického prvku CTTA, jenž se vyznačuje neobvyklým 

aplikačním potenciálem, avšak v současné době nemožnou realizovatelností. Tento cíl 

byl splněn objevem nového obvodu CCTA (Current Conveyor Transconductance 

Amplifier - Transkonduktanční zesilovač se vstupním proudovým konvejorem), což je, 

společně s modulárním návrhovým přístupem, hlavní teoretický přínos této práce. 

Součástí celkového řešení obvodu CCTA bylo také vytvoření souboru vhodných 

aplikací, a to zejména takových, při kterých obvod CCTA přináší specifické výhody 

oproti řešením s jinými aktivními prvky. Tato část reprezentuje aplikační přínos této 

disertační práce. Z přehledu vybraných aplikací obvodu CCTA je zřejmé, že se jedná o 

velmi univerzální aktivní prvek s širokým aplikačním použitím. Nejširšího uplatnění 

však nalezne především v zapojeních pracujících v proudovém módu, ať už jako 

proudový operační zesilovač COA s jedním vstupem a dvěma výstupy, kde je vlastně, 

vzhledem k přidružené transformaci, ideálním duálním prvkem ke klasickému 

operačnímu zesilovači a umožňuje díky tomu velmi jednoduché vytvoření širokého 

rozsahu aplikací známých z použití klasického zesilovače, nebo v mnoha zcela nových 

zapojeních, jež není možno jednoduše realizovat pomocí jiného aktivního prvku. 

Možnou další modifikací při realizaci CCTA jako diskrétního prvku by mohlo být 

doplnění struktury CCTA o sledovač napětí svorky Z, díky němuž by takový komplexní 

obvod mohl plnit také funkci známého transimpedančního zesilovače CFA. Tím by se 

ještě výrazněji posílila univerzálnost využití obvodu CCTA pro vytváření dalších 

funkčních bloků i finálních aplikací. Při zákaznickém návrhu na čipu však návrhář 

samozřejmě použije pouze stavební bloky nezbytně nutné pro splnění požadované 

funkce tak, jak mu to snadno umožňuje právě uváděný modulární přístup.  

Jedním z předpokládaných cílů práce bylo také posouzení navržených obvodů 

z hlediska jejich parazitních vlastností s přínosem pro praktickou realizaci výsledných 

aplikací. Kapitola 9 se zabývá optimalizací návrhu aplikačních zapojení z hlediska 

minimalizace vlivu těchto parazitních vlastností. 

S ohledem na fakt, že většina nově vyvinutých aktivních obvodů byla dosud 

zpracována převážně teoreticky na základě velmi jednoduchých výpočtů a simulací, byl 

právě mikroelektronický návrh moderních aktivních obvodů CDTA (objeven a poprvé 

zpracován Prof. Ing. Daliborem Biolkem, CSc.) a CCTA (vyvinutý v této práci) a jejich 

následná realizace jedním z dalších důležitých cílů práce. Prototyp čipu s některými 

základními stavebními bloky, vhodnými pro modulární návrh zmiňovaných obvodů 

CDTA a CCTA, byl navržen na Ústavu mikroelektroniky s podporou projektu GACR 

102/05/0277 “Obvody v proudovém a smíšeném módu pro zpracování analogových 

signálů“ v technologii AMIS CMOS07. Následná výroba prototypů byla realizována 

společností IMEC pod záštitou projektu Europractice.  
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Technologie CMOS07 byla pro návrh zvolena z několika důvodů. Jedním z nich 

je relativně nízká cena. Navíc pro analogové obvody nejsou menší technologie výhodou 

z hlediska chyb způsobených náhodnou chybou souběhu – „matching“. Tato chyba je 

nepřímo úměrná velikosti použitých tranzistorů, větší tranzistory jsou však na úkor 

rychlosti obvodů. Také z tohoto důvodu byl návrh rozdělen do dvou směrů podle 

předpokládaných aplikací. Jedním z těchto směrů je oblast kmitočtových filtrů a 

podobných aplikací. Tam je zřejmá snaha o dosažení velké rychlosti obvodu (vysoký 

tranzitní kmitočet „GBW“). Pro tuto oblast jsou zřejmě výhodnější rychlé, ale méně 

přesné (větší vstupní a výstupní ofset) struktury založené na bázi proudových zrcadel. 

Druhou oblastí jsou obvody spíše pro měřicí účely. Jedná se především o zpracování 

proudových signálů elektrochemických senzorů, kterými se na Ústavu mikroelektroniky 

zabývá zvláštní skupina. V tomto případě se jedná o většinou pomalé signály, které však 

vyžadují přesné zpracování. Představa modulárního návrhu je taková, že tento přístup 

umožní víceméně libovolně kombinovat různé vstupní a výstupní bloky a snadno tak 

dosáhnout nejvhodnější konfigurace CDTA a CCTA obvodů s ohledem na 

požadovanou aplikaci. 

Výsledky následných testovacích měření pro ověření skutečných vlastností 

realizovaných obvodů jsou rovněž uvedeny v samostatné kapitole této práce a lze 

prohlásit, že jsou většinou ve velmi dobré shodě s předpokládanými parametry, které 

byly v rámci návrhového procesu simulovány v návrhovém prostředí Cadence. 

Behaviorální modely realizovaných obvodů jsou, i přesto, že byly definovány 

jako další z předpokládaných cílů, jakousi nadstavbou této práce. Umožňují rychlé a 

snadné provedení simulací s těmito obvody ve všeobecně rozšířeném programu OrCAD 

PSpice a podporují tak snadný vývoj a návrh nových aplikací. Simulace ve známém 

prostředí může také zájemcům rychle přiblížit funkci i omezení jednotlivých obvodů a 

v neposlední řadě mohou být použity také ve výukovém procesu.  

Realizaci behaviorálních modelů byla věnována samostatná kapitola (viz. kap. 8). 

Vytvořené modely obsahují kromě základního ideálního behaviorálního popisu také 

prakticky všechny významné parazitní prvky, čímž poměrně úspěšně simulují 

frekvenční charakteristiku. Navíc poměrně přesně modelují maximální vstupní a 

výstupní napěťové i proudové rozsahy, díky čemuž se získané výsledky poměrně 

uspokojivě blíží realitě. Ve finále byla vytvořena knihovna CxTA.lib s popisem 

vnitřního zapojení realizovaných obvodů a knihovna CxTA.olb, obsahující schematické 

symboly daných obvodů pro použití v editoru schématu OrCAD Capture. Kompletní 

vnitřní zapojení vytvořených modelů, včetně výpisu knihovny CxTA.lib jsou uvedena v 

přiloze, stejně tak jako popis a zhodnocení vzorových simulací demonstračního 

simulačního projektu. Výše uvedené knihovny i projekt je možno nalézt také na 

přiloženém CD, který je součástí této disertační práce. 

Dalším důležitým cílem této práce byla snaha o pokud možno jednoduché, ale 

přitom realistické zhodnocení výhod proudového módu oproti obvodům v klasickém 

napěťovém módu. Jedná se především o posouzení šířky zpracovávaného kmitočtového 

pásma srovnatelných obvodů v odlišných módech, navržených ve stejné technologii, při 

srovnatelné přesnosti a kvalitě dalších určujících parametrů. Snahou bylo najít vhodný 

komparační parametr nebo sadu vhodně vyvážených parametrů obvodu a s jejich 

pomocí vyhodnotit toto srovnání.  

Výsledky tohoto srovnání, uvedené v kap. 10, ukazují nespornou výhodu použití 

proudového módu především na vyšších kmitočtech, i když reálně dosažitelné výsledky 

zřejmě přece jenom trochu zaostávají za nekritickými očekáváními, které do užití 
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proudového módu vkládali jeho objevitelé. Tato výhoda je způsobena především tím, že 

oproti napěťovému módu není proudový obvod (díky nízké zatěžovací impedanci) 

limitován zatěžovací kapacitou. Frekvenční omezení je zde způsobeno především 

parazitní kapacitou vysoko-impedančního uzlu Z, která je však, při realizaci proudového 

obvodu jako diskrétní součástky, kdy svorka Z je vyvedena na vývod (pin) pouzdra, 

dosti významná. Kromě toho jsou proudové signály na čipu, díky nižším impedancím 

uzlů obvodu, mnohem více odolné vůči potenciálnímu rušení jako jsou přeslechy a 

šumy. Avšak srovnání aktivních obvodů obou módů podle speciálně nově zavedeného 

komparačního parametru FoM (Figure of Merit), který slučuje komplexní posouzení 

obvodů současně dle přesnosti i rychlosti, vychází ve prospěch proudových obvodů 

spíše nevýrazně. Je to způsobeno především tím, že velmi rychlé proudové aktivní 

prvky jsou vlivem chyby souběhu při použití malých tranzistorů poměrně velmi 

nepřesné. 

Budoucnost analogové mikroelektroniky je však ve zmenšování rozměrů 

tranzistorů a v důsledku toho také v postupném snižování napájecího napětí, díky čemuž 

bude nutno přejít k jednodušším topologiím bez kaskodového zapojení proudových 

zrcadel, a tím také ke zhoršení většiny stejnosměrných parametrů aktivních prvků jako 

jsou vstupní nesymetrie, výstupní odpory, stejnosměrný zisk a mnohé další. Je však 

vhodné podotknout, že tyto změny pravděpodobně více poznamenají parametry obvodů 

v klasickém napěťovém módu oproti módu proudovému. Zároveň však díky tomu, 

navíc společně se zmiňovaným zmenšováním rozměrů tranzistorů, bude možno 

dosahovat výrazně vyšších tranzitních kmitočtů analogových obvodů a tedy zpracování 

vysokofrekvenčních signálů.  

Dalším trendem budoucnosti je návrh a používání řízených analogových bloků 

(např. obvod CCCCTA - M. Siripruchyanun a W. Jaikla [20],[21], jejichž proudově 

řízený CCTA „Current Controlled CCTA“ byl inspirován obvodem navrženým v této 

práci, jak je možno zjistit z  uvedených citací), které umožňují přelaďování nebo 

dolaďování některých aplikací, především kmitočtových filtrů. Díky vyvedenému 

vnitřnímu uzlu Z a možné realizaci s laditelnou transkonduktancí gm máme k dispozici 

2 stupně volnosti pro možnost velmi přesné změny zisku obvodu CCTA. Další výzkum 

by se tedy měl ubírat směrem k využití této vlastnosti v řízených aplikacích. Touto 

problematikou se bude také ubírat další výzkum v rámci řešení nově získaného projektu 

GAČR 102/09/1628 - Výzkum a vývoj digitálně laditelných integrovaných obvodů 

pracujících ve smíšeném módu, kde jako jedna ze součástí řešení je plánován výzkum 

digitálně řízených analogových obvodů. 
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