
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A 
KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ 
ÚSTAV MIKROELEKTRONIKY 

FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION 
DEPARTMENT OF MICROELECTRONICS 

 
 
 
 
 
 

MODULÁRNÍ PŘÍSTUP K NÁVRHU MODERNÍCH 
ANALOGOVÝCH PRVKŮ V TECHNOLOGII CMOS 
DOCTORAL THESIS 

 

AUTOR PRÁCE Ing. ROMAN PROKOP 
AUTHOR 
BRNO 2009 
 



 



 

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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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 
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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. 

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. 



 6 

 

2  ZAMĚŘENÍ A PŘEDPOKLÁDANÝ PŘÍNOS 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. 
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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 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 navrţených 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. 
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• 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. 

3  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 4 těchto tezí. 

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. 

3.1 POPIS NOVÉHO AKTIVNÍHO PRVKU CCTA 

CCTA (Current Conveyor Transconductance Amplifier) 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 3.1, bloková vnitřní struktura na obrázku 3.2. 

 

Obr. 3.1: a) Behaviorální model CCTA      

   b) Navrhovaný schematický symbol 
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Obr. 3.2:   a) CCTA- jako sloučení konvejoru CCIII a gm stupně 

   b) CCTA s možností volit zisk transkonduktančního stupně 

Vstupní chování prvku CCTA je dáno vlastnostmi vstupního konvejoru, který 

je blíže popsán v následující kapitole. Výstupní proud konvejoru je vyveden na 

svorku „z“ obvodu, do připojené externí impedance. V případě nepřipojení 

externí impedance 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. 

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.  

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. 

3.2 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, ale svými vlastnostmi přesně splňuje 

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

velmi podobné příbuznému obvodu CCI, ale směr proudu tekoucího svorkou 

„Y“ je opačný.  
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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 (3-1). 

   

Z

X

Y

Z

X

Y

V

I

V

I

V

I

010

001

010
        (3-1) 

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. 

4  PŘEHLED ZAJÍMAVÝCH OBVODOVÝCH 

APLIKACÍ VYUŢÍVAJÍCÍCH 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. 

Zvláštní kapitola práce je věnována optimalizaci návrhu aplikací s CCTA a 

konvejory vzhledem k jejich parazitním vlastnostem. 

4.1 APLIKACE S CCTA 

Obvod pro snímání a zpracování protékajícího proudu 

Schéma tohoto jedinečného zapojení je uvedeno na obr. 4.1. Ze schématu je 

patrné, že CCTA lze užít například 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 ..  

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 
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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. 4.1:  Obvod pro snímání a zpracování proudu 

Přehled dalších možných aplikací, podrobněji popsaných v disertační práci: 

 

• 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. 

• Jednoduchý zesilovač proudu užívající CCTA jako proudový operační 

zesilovač 

• Pásmová propust druhého řádu s CCTA 

• Oscilátor v proudovém módu s přesným fázovým posuvem mezi dvěma 

výstupy 
 

4.2 APLIKACE S PROUDOVÝMI KONVEJORY 

• Gyrátor sestavený z konvejeru CCII+ a transkonduktančního stupně 

• Imitanční konvertor z konvejeru CCII+ a transkonduktančního 

stupně 

• Negativní imitanční invertor ze dvou konvejeru CCII+ 

• Kmitočtový filtr v proudovém módu s proudovými konvejory 

• Klasický operační zesilovač ze dvou konvejorů CCII+ 

 

5  NÁVRH A REALIZACE PRVKŮ CDTA A CCTA 

Tato kapitola se zaobírá samotným mikroelektronickým návrhem výše 

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 
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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 (vstupních a výstupních modulů), které jsou použity 

při realizaci obvodů CCTA a CDTA a nakonec jsou zde prezentovány skutečně 

navržené obvody. 

Návrh vybraných bloků (modulů) byl proveden v technologii AMIS 

CMOS07. Tyto moduly 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 odpovídajících podkapitolách.  

Finální schémata z 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 všechny obvody navrhnout tak, aby 

zpracovávali proudové signály v rozsahu minimálně ± 100µA a pracovali se 

vstupně/výstupním napěťovým rozsahem nejméně ± 0,5V. U některých topologií 

byly tyto hodnoty několikanásobně překročeny. 

Rozměry vyrobeného čipu jsou 2,5 x 2,0 mm, což odpovídá celkové ploše 

5 mm
2
. Právě cena za 5 mm

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 (obr. 5.1). 

Náhled topologie čipu, stejně tak jako 

jeho fotografie, je uveden na obrázku 5.2. 

 

 

 Obr. 5.1:  Pouzdro čipu 
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Obr. 5.2:  Náhled layoutu a fotografie čipu s navrženými obvody 

 

6  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. 

Podrobné výsledky měření a popis měřící desky jsou uvedeny v disertační 

práci. 

6.1 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 1, (vstupní a výstupní odpor, napěťový a 

proudový ofset, transkonduktance) pro střídavé parametry obvodů CCTA a 

CDTA v tabulce 2. „Naměřené“ hodnoty stejnosměrného proudového přenosu B0 

byly vypočteny z naměřeného výstupního odporu použitých vstupních bloků a 

transkonduktance výstupního stupně GM_FIX. 
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Tab.1  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.2  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 

 

Orientačně byly proměřeny i některé z uvedených aplikací těchto obvodů, 

(jako například obvod pro snímání proudu obvodovou větví), 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. 
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7  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. 

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. 

Uvedené knihovny i projekt je možno nalézt na přiloženém CD, který je 

součástí disertační práce. 
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8  OPTIMALIZACE NÁVRHU APLIKACÍ S CCTA 

VZHLEDEM K 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. Pro demonstraci takové úvahy bylo 

použito zapojení obecně známé zpětnovazební struktury Bridgman-Brennarova 

filtru s dvojcestnou zpětnou vazbou. Hlavní poznatky však lze uplatnit na 

všechny obvody pracující s transimpedančními zesilovači CFA nebo 

proudovými konvejory. 

 

9  SROVNÁNÍ KLASICKÝCH A PROUDOVÝCH 

AKTIVNÍCH PRVKŮ 

Zásadním dilematem analogového mikroelektronického návrhu je 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.  

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. 

ofsetIN

rangeIN

r

ofsetIN

rangeIN

r
I

I
a

V

V
a resp.,  

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 – komparační parametr FoM 

ra
GBW

FoM .
10.1 6
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Ze získaných hodnot (uvedených v disertační práci) pro jednotlivé obvody je 

zřejmé, že v hodnocení podle takto definovaného FoM 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. K tomuto srovnání byl opět 

definován nový komparační parametr, umožňující vzájemné srovnání 

napěťových i proudových obvodů. 

10  ZÁVĚR 

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 
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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 práce 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.  

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. 
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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 práce). 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 práce, 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 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 



 20 

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. 

 

 

Disertační práce vznikala při řešení projektů a výzkumných záměrů:  

 GACR 102/05/0277 - Obvody v proudovém a smíšeném módu pro 

zpracování analogových signálů 

 MIKROSYN MSM0021630503 - Nové trendy v mikroelektronických 

systémech a nanotechnologiích  
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