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ÚVOD

V oblasti zpracování signálů v současné době dominuje především digitální technika. Signály vyskytující se

v přírodě jsou však analogové, proto se nelze v řetězci zpracování signálu obejít bez analogových částí. Nej-

častěji se jedná o různé typy zesilovačů a kmitočtových filtrů, které upravují vlastnosti signálu. Problematika

analogových kmitočtových filtrů je velmi rozsáhlým klasickým oborem, který se však neustále vyvíjí v sou-

vislosti s využíváním nových aktivních prvků a návrhových přístupů. Tradičně se filtrační obvody provozují

v napěťovém módu (VM). U některých typů zpracovávaných signálů je informace reprezentována hodnotou

nebo kmitočtem proudu. Platí, že neustálý vývoj výrobních technologií integrovaných obvodů je doprovázen

snižováním napájecích napětí, spotřeby energie a tím logicky i snižováním úrovní zpracovávaných signálů. To

způsobuje nežádoucí snižování poměru signál-šum a taktéž i dynamického rozsahu, který je obvod schopen

zpracovat. Při použití proudu jako nosné veličiny je tento poměr o něco příznivější a je možné dosáhnout

většího dynamického rozsahu zpracovávaných proudů. To jsou některé z důvodů proč se v současné době různé

typy obvodů a tedy i kmitočtové filtry stále více provozují v proudovém módu [46], [33]. Nejčastěji se s těmito

obvody můžeme setkat u antialiasingových filtrů vysokorychlostních komunikačních systémů, při zpracování

signálů v kabelových modemech a v automobilovém průmyslu při zpracování signálů z některých typů senzorů.

1 DOSAVADNÍ VÝVOJ

Používání proudového módu [46] sebou přináší zvýšené požadavky na vlastnosti a také rozmanitost používaných

aktivních prvků. Vývoj v oblasti nových aktivních prvků byl velmi detailně rozebrán v [6].

V první řadě jsou to transkonduktanční zesilovače OTA [38], v různých variantách, s diferenčním výstupem

(BOTA) [17], nebo více výstupy (MOTA) [40] a dále proudové konvejory (CC) tří generací [39], [36], [14]

a nejrůznějších typů [3], [11], případně napěťové konvejory (VC) [28]. O těchto prvcích lze tvrdit, že pracující

ve smíšeném módu. V roce 2000 byla představena koncepce univerzálního proudového konvejoru UCC [5],

který umožňuje realizovat všechny varianty proudových konvejorů prostřednictvím jednoho čipu [58]. UCC byl

vyroben ve spolupráci se společností ON Semiconductor a jeho hlavní předností že, že umožňuje experimentálně

ověřit vlastnosti zapojení.

V poslední době jsou vyvíjeny i různé aktivní prvky pracující pouze s proudy. Je samozřejmé, že napětí

a proud jsou veličiny, které od sebe nelze oddělit. Velikost proudu je však v daném případě nositelem informace.

Jestliže jak aktivní prvek, tak následně celý filtrační obvod pracují v proudovém módu, hovoříme o tzv. čistě

proudovém módu [46]. Mezi čistě proudové aktivní prvky řadíme jednoduché proudové sledovače s různým

počtem výstupních svorek [29], [37], [44] a různé proudové zesilovače [30], [1], [45], [2], [61] zpravidla s možností

řídit zesílení proudu. Použití proudových sledovačů ve filtračních obvodech [44], [57] je výhodné zejména kvůli

jednoduchosti jejich vnitřní struktury a velké šířky pásma. V případě proudového módu lze dosáhnout nízkého

počtu aktivních prvků ve filtrační struktuře jen když má aktivní prvek více proudových výstupů. To je jeden

z důvodů, který vedl k zavádění variantních řešení proudových sledovačů s dvěma výstupy (DO-CF) [47], [37],

nebo více výstupy (MO-CF) [43], [44], [56].

Některé výzkumné týmy dokázaly dotáhnout návrh proudového zesilovače až do fáze výroby prototypů

[2], [31], jiné zůstávají pouze u koncepcí [1], [30]. Žádný z již existujících proudových zesilovačů se příliš

neuchytil. Určitý problém také spočívá v tom, že pojem proudového zesilovače není zcela jednotný a hlavní

odlišností je skutečnost, jaké je proudové zesílení a jak je definován zesilovaný proud. Některé teoretické

koncepce usilují o dualitu k operačnímu zesilovači [1], [30], [31] a tedy i o vysoké proudové zesílení. Realističtější

koncepce proudového zesilovače jsuo postaveny tak, že zesílení je konečné a je ho možné měnit jen v určitém

rozsahu. U některých řešení je řízení realizováno obdobně jako u OTA zesilovačů, prostřednictvím řídicího

proudu, u jiných číslicově. První řešení umožňuje měnit hodnotu zesílení plynule, digitální řízení poskytuje

omezený počet možných hodnot zesílení, které však jsou jasně definovány a přenosové vlastnosti mohou být

optimalizovány. Na našem pracovišti byl v letech 2008-2010 ve spolupráci se společností ON Semiconductor

vyvinut a vyroben digitálně řiditelný proudový zesilovač s diferenčním vstupem a výstupem DACA [61]. Na
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stanovení koncepce DACA a na určení plánovaných parametrů jsem se podílel. Tento prvek je přímo určen pro

proudový mód, vykazuje dobré vlastnosti a je proto velkým příslibem do budoucna.

V literatuře se často můžeme setkat s tzv. odvozenými aktivními prvky [6], které vznikly spojením dvou

nebo více jednodušších aktivních prvků. Typickými zástupci jsou varianty spojující různé typy proudových

sledovačů a transkonduktační zesilovač, např. CDTA [7], [23] nebo CFTA [19], [18]. Schéma kmitočtového filtru

navrženého s těmito obvody vypadá jednoduše z důvodu nízkého počtu aktivních prvků a uzemněných pasivních

součástek. Je však zřejmé, že pevné spojení dvou aktivních prvků do jednoho bloku omezuje variabilitu řešení.

Přednosti proudového módu jsou předmětem rozsáhlých debat odborné veřejnosti [35], [16]. Proudový mód

se stále nepodařilo prosadit v masivním měřítku v komerční sféře. Obvody v proudovém módu se tak využívají

zejména jako stavební bloky zákaznických integrovaných obvodů. Přes všechny uvedené nevýhody je však

všeobecně považován proudový mód za perspektivní, zejména s ohledem na proces škálování integrace.

2 CÍLE DISERTACE

Disertační práce bude zaměřena především na výzkum nových proudových aktivních prvků a jejich aplikací

v kmitočtových filtrech proudového módu. Cíle disertační práce lze rozdělit do tří hlavních směrů.

Prvním směrem disertační práce bude návrh nediferenčních a diferenčních univerzálních filtračních zapojení

s využitím vhodných kombinací netradičních aktivních prvků. Jsou to především proudové konvejory, proudové

sledovače a zesilovače, případně OTA zesilovače nebo i jejich vzájemná kombinace. Univerzální filtrační bloky

umožňují realizovat všech pět základních filtračních funkcí (dolní, horní či pásmová propust, pásmová zádrž

a fázovací článek) v rámci jednoho zapojení. Tato struktura pak může být zařazena v knihovně návrháře

jako víceúčelový blok, který je možné použít podle aktuální potřeby. V určitých případech je výhodné, když

je univerzální zapojení postaveno tak, že je možné realizovat více funkcí současně. Další důležitou vlastností

hledaných zapojení je jejich snadná kaskádovatelnost. Filtry vyšších řádů se zpravidla skládají z kaskády

dílčích bloků druhého řádu a vstupně-výstupní vlastnosti těchto bloků jsou z tohoto pohledu velmi podstatné.

U těchto filtrů bude pozornost zaměřena na využití nového aktivního prvku DACA, který je možné využít jako

řídicí element filtru v již existujících zapojeních, případně v zapojeních zcela nových. Řiditelnost resp. s tím

související přeladitelnost je dnes velmi žádanou vlastností filtračních zapojení. Další širokou oblastí aplikace

prvku DACA, ale i dalších prvků, jsou filtry pracující s diferenčními proudovými signály, tzv. plně diferenční

filtry (někdy též symetrické filtry). Tyto filtry se zejména pro výborné šumové vlastnosti využívají např.

v kabelových modemech nebo jiných přenosových systémech, v automobilovém průmyslu a audio technice.

Druhým cílem je návrh a následná analýza původních zapojení realizujících multifunkční kmitočtové filtry

druhého řádu. Důraz bude kladen na nízký počet aktivních prvků v zapojení, což může mít za následek

horší vlastnosti v některých ohledech, např. kaskádovatelnosti těchto struktur. Využity budou známé aktivní

prvky, v některých případech v kombinaci s prvkem DACA. Základním požadavkem na hledané struktury je

multifunkčnost řešení, což v praxi znamená, že jedna obvodová topologie je použitelná vícenásobně.

Třetím směrem je pak návrh jednoúčelových nediferenčních i diferenčních filtračních obvodů, jejichž vlast-

nosti jsou však nějakým způsobem výhodné.

Nalezené struktury budou ověřeny prostřednictvím počítačových simulačních nástrojů za použití vhod-

ných modelů použitých aktivních prvků, které budou pojednány pro každý aktivní prvek v kap. 3. Vlastnosti

vybraných řešení budou také ověřeny experimentálním měřením. K tomuto účelu budou využity dostupné

integrované obvody, zejména univerzální proudový konvejor. Pro porovnání budou v těchto případech použity

přesné simulační modely získané měřením skutečných vlastností daných prvků.

Ve všech uvedených částech jsou v práci řazeny nediferenční a diferenční filtry ve společných kapitolách,

jelikož spolu významně souvisí a je pak možné přehledněji srovnávat nediferenční a z něj odvozený diferenční

filtrační obvod, což je také dílčím cílem práce. Aby bylo možné považovat srovnání za relevantní, jsou v těchto

případech používány pro simulace diferenčních i nediferenčních obvodů modely stejné úrovně složitosti.

Analýzy všech navržených obvodů budou ve všech případech zaměřeny především na modulové charakte-

ristiky a v případě funkce typu fázovací článek také na fázovou charakteristiku a skupinové zpoždění.
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3 VYBRANÉ AKTIVNÍ PRVKY A JEJICH VLASTNOSTI

V této kapitole jsou představeny vybrané aktivní prvky, jejich základní vlastnosti a modely.

3.1 Vlastnosti nediferenčních aktivních prvků

3.1.1 Vlastnosti proudových konvejorů

Proudové konvejory existují ve třech generacích, CCI [39], CCII [36] a CCIII [14] a velkém množství podtypů

a generací. Vývoj byl završen vytvořením UCC [5], který umožňuje realizovat všechny známé typy proudových

konvejorů. Obvod UCC (Obr. 3.1(a)) byl pro naše pracoviště vyroben v technologii CMOS 0,35 µm [41], [58]

v ON Semiconductor. Pouzdro čipu obsahuje kromě UCC také CCII+/–, který je naznačen na Obr. 3.1(b).

(a) (b)

Obr. 3.1: Univerzální proudový konvejor, schematická značka (a) UCC (b) CCII+/–

Uzly Y1+, Y2−, Y3+ představují napěťové vstupy, svorka X pak proudový vstup. Uzly Z1+ a Z2+ nebo Z1−
a Z2− jsou proudové výstupy s pozitivním nebo negativním proudovým přenosem ze svorky X. UCC je obecně

popsán pomocí rovnic:

uX = uY1+ − uY2− + uY13 , iZ1+ = iZ2+ = −iZ1− = −iZ2− = iX. (3.1)

UCC je koncepčně navržen tak, aby bylo možné pomocí propojení některých svorek realizovat konvejory

všech tří generací. Mimo proudových konvejorů lze pomocí UCC snadno vytvořit např. i MO-CF [50] nebo

prvek BOTA [17], [53] jak je uvedeno dále a případně i další aktivní prvky [19], [20].

Obvod CCII+/− je popsán obdobně jako UCC, pouze disponuje menším počtem vývodů.

Prvky UCC a CCII budou v této práci modelovány dvěma způsoby. U měřených filtrů budou pro účely

porovnání použity v simulacích přesné modely, které byly získány měřením vzorků čipu těchto obvodů [41], [58].

Při analýze chování filtrů, které nebyly měřeny, např. protože obsahují prvky, které dosud nebyly vyrobeny,

budou použity jednodušší modely [41]. U nevyrobených prvků není možné ani smysluplné vytvářet přesné

modely. Z důvodu relevantnosti srovnání budou v těchto případech i u modelů prvků UCC a CCII používány

jednodušší verze, které jsou naznačeny na Obr. 3.2 a Obr. 3.3. Tyto modely nereflektují skutečnou vnitřní

strukturu prvku, ale pouze základní rysy vnějšího chování. Ze struktury je zřejmé, že se jedná o modely

třetího řádu vhodné pouze pro simulace se střídavými signály.

3.1.2 Vlastnosti proudových sledovačů

Proudové sledovače (CF tvoří spolu s napěťovými sledovači (VF) základ mnoha běžně používaných aktivních

prvků. Tyto elementární prvky je však možné použít i samostatně. V rámci této práce bude velká pozornost

věnována proudovým sledovačům a to s jedním až čtyřmi výstupy [4], [44]. Schematická značka MO-CF je

uvedena na Obr. 3.4(a). Prvek MO-CF lze snadno realizovat např. využitím prvku UCC (Obr. 3.4(b)).

Všechny svorky tohoto aktivního prvku jsou proudové. MO-CF lze popsat vztahy:

i2 = i4 = −i3 = −i5 = i1 . (3.2)
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Obr. 3.2: Jednoduchý simulační model UCC třetího řádu

Obr. 3.3: Jednoduchý simulační model CCII třetího řádu

(a) (b)

Obr. 3.4: (a) Schematická značka prvku MO-CF (b) Realizace MO-CF pomocí prvku UCC

Simulační model MO-CF postihující reálné vlastnosti lze snadno odvodit z přesného modelu UCC [41].

Tento model bude využit v případě porovnání s výsledky měření. V ostatních případech bude použit jednoduchý

model pro střídavé simulace, který je uveden na Obr. 3.5.

3.1.3 Vlastnosti proudových zesilovačů

Proudové zesilovače zpravidla proud řiditelně zesilují. Proudových zesilovačů byla definována celá řada [31],

[32]. Na Obr. 3.6 je obecná varianta s jedním vstupem a dvěma výstupy, tedy DO-CA.

Všechny svorky tohoto aktivního prvku jsou taktéž proudové. DO-CA lze popsat:

i2 = −i3 = Ai1 . (3.3)

Prvek fyzicky prozatím neexistuje, jednoduchý model je možné odvodit z modelu DACA, který bude uveden

dále na Obr. 3.11, kde pouze odstraníme negativní vstupní svorku.
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Obr. 3.5: Jednoduchý simulační model MO-CF třetího řádu

Obr. 3.6: Schematická značka prvku DO-CA

3.1.4 Vlastnosti transkonduktančních prvků

Návrh filtračních struktur s prvky OTA je stále velmi aktuální [34], [8], [64]. Schematická značka prvku OTA

je naznačena na Obr. 3.7(a). O ideálním OTA zesilovači platí, že je to napětím řízený zdroj proudu (VCCS),

jehož hlavním parametrem je transkonduktance gm:

iOUT = gm(u+ − u−). (3.4)

(a) (b)

Obr. 3.7: (a) Schematická značka prvku OTA, (b) možná realizace prvku OTA pomocí UCC

Obvod OTA lze v aplikacích realizovat pomocí UCC, viz Obr. 3.7(b) [48]. Jestliže má prvek OTA dva

výstupy, hovoříme o prvku BOTA a v případě většího počtu výstup pak o MOTA; oba tyto prvky je již možné

považovat za diferenční aktivní prvky. Jako simulační model prvků OTA postihující reálné vlastnosti lze použít

přesný model UCC. Jednoduchý model byl odvozen z jednoduchého modelu prvku UCC z Obr. 3.2.

3.2 Vlastnosti diferenčních prvků

Diferenční zpracování signálů přináší podstatné výhody [15]:

• externí zdroje souhlasného rušení ze zdrojů nebo jiných obvodů jsou z principu potlačeny,

• sudé harmonické složky mají taktéž sklon být potlačeny,

• požadovaný rozkmit napětí resp. proudů je pro každý z diferenčních výstupů poloviční.
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3.2.1 Vlastnosti diferenčního proudového konvejoru

Plně diferenční konvejor druhé generace FD-CCII [3] představuje diferenční obdobu proudového konvejoru

druhé generace. V lit. se můžeme setkat i s odlišně definovanými variantami tohoto prvku, např. plně vyvážený

proudový konvejor druhé generace FB-CCII [21]. Schematická značka prvku je naznačena na Obr. 3.8.

Obr. 3.8: Schematická značka diferenčního proudového konvejoru druhé generace FD-CCII

Prvek FD-CCII je popsán stejnou matící jako CCII, pouze musíme vzít v potaz, že každý proud je zde

rozdílem proudů a obdobné platí i pro napětí. Prvek FD-CCII dosud nebyl vyroben, jednoduchý model lze

snadno odvodit z modelu prvku CCII na Obr. 3.3.

3.2.2 Vlastnosti diferenčního proudového sledovače

Plně diferenční proudový zesilovač FD-CF [52], [53] představuje diferenční obdobu proudového sledovače

z kap. 3.1.2. Schematická značka prvku FD-CF je naznačena na Obr. 3.9.

Obr. 3.9: Schematická značka diferenčního proudového sledovače FD-CF

Prvek FD-CF je popsán rovnicemi

iOUT+ = (1/2)(iIN+ − iIN−) , iOUT− = −(1/2)(iIN+ − iIN−). (3.5)

Z rovnic vyplývá, že nediferenční zesílení je 1/2 a diferenční zesílení pak jednotkové. Jelikož tento diferenční

prvek také nebyl dosud vyroben, lze odvodit pouze jednoduchý model, který vyplývá z modelu prvku DACA

na Obr. 3.11, kde pouze u bloků F3 a F4 budou zesílení 0,5 a −0,5.

3.2.3 Vlastnosti diferenčního proudového zesilovače

Vývoj proudových zesilovačů stále zaměstnává spoustu výzkumníků [30], [45], [32]. Naše pracoviště navrhlo

a vyvinulo ve spolupráci s ON Semiconductor v nedávné době digitálně řiditelný proudový zesilovač DACA

[61], na jehož vývoji jsem se také podílel. Zesílení prvku je v poslední revizi, vyrobené pod označení DACA N,

možné nastavovat v rozsahu {1–8}, s krokem 1. Řízení je zajištěno prostřednictvím tříbitové sběrnice CTR[2:0],

což je patrné i z Obr. 3.10.

Prvek DACA je popsán rovnicemi [61]:

iID = iIN+ − iIN− , iOD = iOUT+ − iOUT− , (3.6)

iOD = 2AIiID , iOUT+ = AI(iIN+ − iIN−) , iOUT− = −AI(iIN+ − iIN−) , (3.7)
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Obr. 3.10: Schematická značka diferenčního proudového zesilovače DACA

kde iID představuje diferenční vstupní proud, iOD představuje diferenční výstupní proud a AI představuje

proudové zesílení prvku DACA, v dalším textu pouze jako A. Z rovnic je zřejmé, že diferenční zesílení proudu

je dvojnásobné oproti nediferenčnímu proudovému zesílení.

Prvek DACA ve funkční revizi máme k dispozici v integrované podobě pouze krátkou dobu, proto byl

v průběhu práce v případě měření realizován náhradním způsobem. Prvek DACA je možné získat spojením

celkem tří již existujících obvodů: UVC, EL2082 [13] a UCC. Výsledný prvek má jiný rozsah zesílení a menší

šířku pásma [48]. Model pro simulace, které byly použity pro srovnání s výsledky měření, byl vytvořen spojením

přesných modelů uvedených prvků [41], [13]. Jednoduchý simulační model je pak naznačen na Obr. 3.11.

Zahrnuté parametry tohoto modelu byly odvozeny z výsledků simulace čipu DACA N [66] s proprietárními

tranzistorovými modely firmy ON Semiconductor. Detailní výsledky měření všech vyrobených 24 kusů čipů

DACA N budou známy nejdříve v roce 2012. Z výsledků prvních měření však vyplývá, že šířka pásma prvku

DACA je pro všechna zesílení vyšší než 100 MHz.

Obr. 3.11: Jednoduchý simulační model odvozený z výsledků simulace obvodu DACA N

4 DEFINICE PROUDOVÝCH PŘENOSŮ A POUŽITÉ METODY

Nediferenční proudový přenosu je definován jako poměr výstupního a vstupního proudu (násobený −1), za

předpokladu, že proudy jsou dle konvence značeny dovnitř [9]. Vzhledem ke znaménku mínus výstupní proud

ale teče vlastně ven, což je ve shodě s reprezentací proudového přenosu pomocí grafů signálových toků SFG

a [22]. Tato reprezentace respektuje šíření signálu ze vstupu na výstup obvodu a bude v této práci používána,

jak znázorňuje následující Obr. 4.1, přenos je potom kladně vzatý podíl proudů, tj. KI = IVYST/IVST.

Obr. 4.1: Znázornění proudů pro vyjádření nediferenčního proudového přenosu používané v práci

Výchozími metodami při návrhu struktur nediferenčních filtrů byla metoda autonomního obvodu [26], [54],
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[57], [50], metoda grafů signálových toků SFG (signal-flow graph) [22], resp. konkrétně smíšené tzv. Masonovy-

Coatesovy (M–C) grafy [12], v redukované variantě [25] a metoda syntetických prvků [42].

Diferenční proudový přenos je definován jako poměr diferenčního výstupního a vstupního proudu (krát −1),

jestliže proudy jsou kladné dovnitř. Pokud budeme i v tomtop případě respektovat šíření signálu způsobem

znázorněným na Obr. 4.2, pro diferenční vstupní a výstupní proud a následně diferenční proudový přenos platí:

IVST = IVST+ − IVST− , IVYST = IVYST+ − IVYST− , KI =
IVYST
IVST

=
IVYST+ − IVYST−
IVST+ − IVST−

. (4.1)

Obr. 4.2: Znázornění proudů pro vyjádření diferenčního proudového přenosu

Základní z metod návrhu těchto filtrů je transformace navržených nediferenčních filtrů na plně diferenční.

Tato operace spočívá v zrcadlení pasivních součástek [27] a transformaci aktivních prvků podle daných pravidel.

5 NOVÉ UNIVERZÁLNÍ KMITOČTOVÉ FILTRY DRUHÉHO

ŘÁDU SE TŘEMI A VÍCE AKTIVNÍMI PRVKY

5.1 Úvod

Mezi výhodné filtrační struktury patří takové, které poskytují všech pět filtračních funkcí, při jejich přepínání se

nemění pozice vstupní svorky a výstupní svorky jsou vysokoimpedanční (SIMO) [58]. Často je také v zapojeních

požadována nastavitelnost, což splňují filtry typu KHN (Kerwin-Huelsman-Newcomb) [24].

V této kapitole jsou uvedena vybraná mnou navržená zapojení řešení kmitočtových filtrů pracujících v prou-

dovém módu, mající výše uvedené vlastnosti a zpracovávající jak nediferenční, tak diferenční signály. Ve všech

případech je jako základní kmitočet komplexně sdružených pólů volen 1 MHz a činitel jakosti 0,707.

5.2 Koncepce univerzálních filtrů s řiditelnými parametry

Na Obr. 5.1 je ukázáno obecné schéma zapojení filtrační struktury, která jako základní stavební bloky využívá

proudové konvejory druhé generace, na Obr. 5.2 pak s proudovými sledovači a na Obr. 5.3 s transkonduktanč-

ními zesilovači. Řiditelnost je ve všech případech dosažena vhodným zařazením tří proudovým zesilovacích

prvků (které budou v konkrétních realizacích všechny reprezentovány prvkem DACA). Ve schématu zapojení

jsou vstupy a výstupy, u kterých je možné volit jejich polaritu, označeny jako ±.

Tyto koncepce umožňují vytvořit variantní řešení s různými možnostmi nastavování parametrů, podle toho,

které zesilovací prvky ve struktuře ponecháme. Finální varianty se liší s ohledem na to, jaké orientace zvolíme

u výstupních a případně i vstupních svorek. Podmínkou realizace univerzálního filtru je, že přenos ze vstupu

na výstup horní propust (HP) a dolní propust (DP) bude mít stejnou fázi, což umožní realizaci funkce pásmová

zádrž (PZ) a zároveň tato orientace bude u výstupu funkce pásmová propust (PP) opačná, což umožní realizaci

funkce fázovací článek (FČ). Další podmínky mohou být stanoveny na základě požadavků na orientaci výstupů

u jednotlivých prvků. Všechna možná řešení je možné nalézt pomocí mnou vytvořeného programu. Výstupem

je, že v případě koncepce s konvejory a také s transkonduktory a ponechání všech zesilovacích prvků ve

struktuře, existuje 512 možných řešení orientace svorek, pokud na orientaci výstupních svorek neklademe žádné

dodatečné podmínky (např. počty vývodů se stejnou polaritou). U koncepce s proudovými sledovači je řešení
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Obr. 5.1: Obecné schéma zapojení univerzálního a řiditelného kmitočtového filtru s proudovými konvejory

Obr. 5.2: Obecné schéma zapojení univerzálního a řiditelného kmitočtového filtru s proudovými sledovači

Obr. 5.3: Obecné schéma zapojení univerzálního a řiditelného kmitočtového filtru s OTA prvky

pouze 128, což je dáno především vyšším počtem smyček. Výhodou koncepce s konvejory a transkonduktory

je, že všechny pasivní součástky jsou uzemněny, což u koncepce s proudovými sledovači nelze dosáhnout.

Požadovaný tvar levé strany charakteristické rovnice všech koncepcí, v případě vhodné volby dílčích přenosů

a ponechání všech řiditelných zesilovačů, je pro koncepce s CC i CF resp. OTA prvky

D(p) = A1A2 + pC2R2A1AQ + p2C1C2R1R2 , D(p) = gm1gm2A1A2 + pC2gm1A1AQ + p2C1C2 . (5.1)

Vztahy pro úhlový kmitočet a činitel jakosti, ze kterých jsou zřejmé možnosti ladění úhlového kmitočtu pomocí

A1 = A2 a činitele jakosti pomocí AQ, jsou pro CC i CF resp. OTA prvky

ω0 =

√
A1A2

R1R2C1C2
, ω0 =

√
gm1gm2A1A2

C1C2
, Q =

1
AQ

√
A2R1C1
A1R2C2

, Q =
1
AQ

√
gm2C1A2
gm1C2A1

. (5.2)

Vybraná řešení, vycházející z této obecné koncepce, jsou ukázána v následujících kapitolách.
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5.3 Univerzální filtr s třemi proudovými konvejory

Jestliže vypustíme z obecné koncepce s konvejory (Obr. 5.1) všechny zesilovací prvky, což zapříčiní u někte-

rých aktivních prvků nutnost zvýšit počet výstupů, a vhodně zvolíme orientace výstupních svorek dojdeme

k zapojení na Obr. 5.4 [58], v transformací získané diferenční variantě s diferenčními prvky viz Obr. 5.5.

Obr. 5.4: Nediferenční univerzální kmitočtový filtr se třemi UCC

Obr. 5.5: Diferenční univerzální řiditelný kmitočtový filtr se třemi FD-CCII

Pokud označíme jmenovatel všech přenosových funkcí nediferenční i diferenční varianty

D(p) = 1 + pC2R2 + p2C1C2R1R2, (5.3)

pak jsou přenosové funkce obou variant tohoto univerzálního filtru popsány následujícím způsobem:

1. DP, invertující DP (iDP), PP, invertující PP (iPP), HP, invertující HP (iHP):

IDP
IVST

= − IiDP
IVST

=
1

D(p)
,
IPP
IVST

= − IiPP
IVST

=
pC2R2
D(p)

,
IHP
IVST

= − IiHP
IVST

=
p2C1C2R1R2

D(p)
, (5.4)

2. PZ, invertující PZ (iPZ):

IDP + IHP
IVST

= −IiDP + IiHP
IVST

=
1 + p2C1C2R1R2

D(p)
, (5.5)

3. FČ, invertující FČ (iFČ):

IDP + IiPP + IHP
IVST

= −IiDP + IPP + IiHP
IVST

=
1− pC2R2 + p2C1C2R1R2

D(p)
, (5.6)

Úhlový kmitočet a činitel jakosti lze shodně pro všechny typy filtrů vyjádřit pomocí vztahů:

ω0 =

√
1

R1R2C1C2
, Q =

√
R1C1
R2C2

. (5.7)

Hodnoty pasivních součástek u obou variant jsou C1 = C2 = 100 pF, R1 = 1,1 kΩ, R2 = 2,2 kΩ. Při měření

nediferenční varianty byly použité hodnoty kondenzátorů sníženy na 92 pF tak, aby nedošlo k snížení mezního

kmitočtu vlivem parazit. Výsledky simulací nediferenčního řešení v porovnání s měřením jsou vykresleny na

Obr. 5.6. Výsledky prezentované v grafech na Obr. 5.7 jsou srovnáním výsledků simulace nediferenční varianty

filtru a simulace diferenční varianty. I z těchto grafů je zřejmé, že průběhy obou řešení jsou si velmi blízké.

14



-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

1,0E+04 1,0E+05 1,0E+06 1,0E+07 1,0E+08

P
ře

n
o

s 
[d

B
] 

Frekvence [Hz] 

 iPP  HP  PZ  DP 

(a)

-600

-500

-400

-300

-200

-100

0

0,E+00

2,E-07

4,E-07

6,E-07

8,E-07

1,E-06

1,0E+04 1,0E+05 1,0E+06 1,0E+07 1,0E+08

Fá
ze

 [
st

u
p

n
ě

] 

Sk
u

p
in

o
vé

 z
p

o
žd

ěn
í [

s]
 

Frekvence [Hz] 

-20

-10

0

10

20

0,01 1,00 100,00

P
ře

n
o

s 
[d

B
] 

Frekvence [MHz] 

 Fáze 

Zpoždění 

(b)

Obr. 5.6: Výsledky simulace (tečkovaně) a měření (plná čára) nediferenčního univerzální filtru z Obr. 5.4

(a) modulová charakteristika filtračních funkcí typu DP, HP, iPP a PZ (b) FČ - modulová a fázová charakte-

ristika, skupinové zpoždění
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Obr. 5.7: Výsledky simulace diferenčního řešení z Obr. 5.5 (plná čára) v porovnání s nediferenčním z Obr. 5.4

(tečkovaně) (a) modulová charakteristika filtračních funkcí typu DP, HP, iPP a PZ (b) FČ - modulová a fázová

charakteristika, skupinové zpoždění

5.4 Řiditelný filtr s třemi proudovými sledovači a dvěma DACA

Jestliže v obecné koncepci s proudovými sledovači z Obr. 5.2 ponecháme z řiditelných prvků CA1 a CA2, resp.

je nahradíme prvky DACA a vhodně zvolíme přenosové koeficienty, obdržíme zapojení s možností digitálně

řídit kmitočet komplexně sdružených pólů u všech filtračních funkcí [55]. Vybraná nediferenční varianta je

ukázána na Obr. 5.8, transformací získané diferenční řešení pak na Obr. 5.9.

Obr. 5.8: Nediferenční univerzální kmitočtový filtr se třemi MO-CF a dvěma DACA s nastavitelným f0

Pro nediferenční řešení má levá strana charakteristické rovnice tvar

D(p) = A1A2 + pC2R2A1 + p2C1C2R1R2 (5.8)

a přenosové funkce nediferenčního obvodu jsou následně popsány:
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Obr. 5.9: Diferenční univerzální kmitočtový filtr se třemi FD-CF a dvěma DACA s nastavitelným f0

1. DP, iDP, iPP, HP, iHP:

IDP
IVST

= − IiDP
IVST

=
A1A2
D(p)

,
IiPP
IVST

= −pC2R2A1
D(p)

,
IHP
IVST

= − IiHP
IVST

=
p2C1C2R1R2

D(p)
, (5.9)

2. PZ, iPZ:
IDP + IHP
IVST

= −IiDP + IiHP
IVST

=
A1A2 + p2C1C2R1R2

D(p)
, (5.10)

3. FČ:
IDP + IiPP + IHP

IVST
=
A1A2 − pC2R2A1 + p2C1C2R1R2

D(p)
. (5.11)

Za předpokladu, že A1 = A2 = A, úhlový kmitočet a činitel jakosti nediferenčního řešení je

ω0 = A

√
1

R1R2C1C2
, Q =

√
R1C1
R2C2

. (5.12)

Rovnice se pro diferenční řešení z důvodu dvojnásobného diferenčního zesílení prvků DACA mění. Tam, kde

se v rov. (5.8) až (5.12) vyskytuje AX, bude v případě diferenčního filtru hodnota 2AX, kde X je 1 nebo 2.

Jelikož byly provedeny u obou řešení pouze počítačové simulace, jsou na Obr. 5.10 uvedeny přímo srovnání

nediferenční a diferenční varianty. Hodnoty pasivních součástek u nediferenčního řešení jsou C1 = 1 nF,

C2 = 1 nF, R1 = 910 Ω, R2 = 1,8 kΩ. Hodnotám zesílení A = {1; 2; 4; 8} odpovídají hodnoty kmitočtů

f0 = {0,125; 0,25; 0,5; 1} MHz. Přepočítané hodnoty pasivních součástek u diferenčního filtru umožňující

zachování stejného rozsah přeladitelnosti jsou: C1 = 1 nF, C2 = 1 nF, R11 = R12 = 910 Ω a R21 = R21 =

1,8 kΩ. Z grafů je zřejmé, že průběhy jsou téměř identické.

5.5 Filtr s dvěma transkonduktančními zesilovači a dvěma proudo-

vými prvky s řiditelnými parametry

Jestliže v obecné koncepci s transkonduktory (Obr. 5.3) ponecháme ze zesilovacích prvků pouze prvek DACA,

obdržíme zapojení nediferenční varianty uvedené na Obr. 5.11, jejíž diferenční varianta je uvedena na Obr. 5.12.

Levá strana charakteristické rovnice nediferenční varianty má tvar:

D(p) = gm1gm2 + pC2gm1A+ p2C1C2 , (5.13)

přenosové funkce jsou u této varianty obvodu popsány:

1. DP, iPP, HP:
IDP
IVST

=
gm1gm2
D(p)

,
IiPP
IVST

= −pC2gm1A
D(p)

,
IHP
IVST

=
p2C1C2
D(p)

, (5.14)
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Obr. 5.10: Výsledky simulace diferenčního řešení z Obr. 5.9 (plná čára) v porovnání s nediferenčním z Obr. 5.8

(tečkovaně) univerzální přeladitelného filtru (a) modulová charakteristika filtračních funkcí typu DP, HP, iPP

a PZ (b) ladění kmitočtu u pásmové propusti (c) FČ - modulová a fázová charakteristika, skupinové zpoždění

Obr. 5.11: Nediferenční plně nastavitelný kmitočtový filtr se dvěma OTA, jedním DO-CF a jedním DACA

2. PZ, FČ:

IDP + IHP
IVST

=
gm1gm2 + p2C1C2

D(p)
,
IDP + IiPP + IHP

IVST
=
gm1gm2 − pC2gm1A+ p2C1C2

D(p)
. (5.15)

A konečně vztahy pro úhlový kmitočet a činitel jakosti jsou

ω0 =
√
gm1gm2
C1C2

, Q =
1
A

√
gm2C1
gm1C2

. (5.16)

Pro diferenční řešení se z důvodu dvojnásobného diferenčního zesílení prvku DACA rovnice mění, A v nich

přejde na 2A. Prostřednictvím gm1 = gm2 = gm můžeme v obou případech řídit nezávisle úhlový kmitočet,

zatímco pomocí zesílení A se nepřímo úměrně řídí činitel jakosti. Pro počítačové simulace obou variant byly

zvoleny rozsahy ladění: f0 = {0,1; 1} MHz a řízení Q = {0,7; 5,7}, čemuž odpovídá gm ∈ {0,196; 1,96} mS

a A ∈ {8; 1}. Hodnoty pasivních součástek jsou v nediferenční variantě C1 = 1,8 nF a C2 = 56 pF, v dife-

renčním případě pak C1 = 3,6 nF a C2 = 27 pF. Výsledky simulací porovnávající diferenční a nediferenční
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Obr. 5.12: Diferenční univerzální plně kmitočtový filtr se dvěma MOTA, jedním FD-CF a jedním DACA

s nastavitelným f0 a Q

řešení jsou ukázány na Obr. 5.13. Ze všech vytvořených grafů je patrná velmi dobrá shoda mezi diferenčním

a nediferenčním řešením obvodu.
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Obr. 5.13: Porovnání výsledků simulací diferenčního řešení obvodu z Obr. 5.12 (plná čára) v porovnání s vý-

sledky simulace nediferenčního obvodu(tečkovaně) obvodu z Obr. 5.11 (a) modulová charakteristika filtračních

funkcí DP, HP, PP a PZ (b) přelaďování kmitočtu u horní propusti (c) řízení činitele jakosti u pásmové propusti

(d) fázovací článek - modulová a fázová charakteristika, skupinové zpoždění
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6 PŮVODNÍ MULTIFUNKČNÍ KMITOČTOVÉ FILTRY DRU-

HÉHO ŘÁDU S MENŠÍM POČTEM AKTIVNÍCH PRVKŮ

6.1 Multifunkční řiditelný filtr s dvěma proudovými sledovači

V této kapitole je jako ukázáno jedno vybrané řešení filtru pracujícího v proudovém módu, které je multifunkční

a typu SIMO. Zapojení obsahuje nižší počet pouze proudových aktivních prvků, než filtry v předcházející

kapitole. To přináší i určité nevýhody v podobě výstupů přes pasivní součástky. Zapojení poskytuje možnost

řídit činitel jakosti filtru nezávisle na kmitočtu prostřednictvím odporu jednoho z rezistorů a je naznačeno na

Obr. 6.1 [59]. Rezistor je v praktickém nasazení možné vhodně nahradit k dosažení elektronické řiditelnosti.

Obr. 6.1: Nediferenční řiditelný kmitočtový filtr se dvěma MO-CF

Levá strana charakteristické rovnice obvodu má v tomto případě tvar

D(p) = R3 + pC2R1R2 + p2C1C2R1R2R3. (6.1)

Z čehož vyplývají vztahy pro úhlový kmitočet a činitel jakosti:

ω0 =

√
1

R1R2C1C2
, Q = R3

√
C1

C2R1R2
. (6.2)

Vybrané přenosové funkce tohoto obvodu, u kterých je v propustném pásmu přenos jednotkový, jsou:

1. DP, PP, HP, PZ:

IDP
IVST

=
R3
D(p)

,
IPP
IVST

=
pC2R1R2
D(p)

,
IHP
IVST

=
p2C1C2R1R2R3

D(p)
, (6.3)

2. PZ:
IDP + IHP
IVST

=
R3 + p2C1C2R1R2R3

D(p)
. (6.4)

V zapojení na Obr. 6.1 je ještě vyznačena funkce typu iPP. U této funkce však není v propustném pásmu

snadné dosáhnout jednotkový přenos při řízení činitele jakosti, jelikož její čitatel je roven −pC2R2R3 a proto

tato funkce v rámci této práce nebude sledována. Pokud by bylo potřeba v tomto zapojení dosáhnout funkce

typu FČ, u které nastavení činitele jakosti zpravidla nepřináší užitek, lze toho dosáhnout právě za pomoci

zmiňované funkce iPP (v součtu s funkcemi DP a HP).

Zřejmou nevýhodou tohoto zapojení je, že dva ze tří hlavních výstupů filtru jsou vyvedeny přes pasivní

součástku. Pro simulace a měření byl kmitočet komplexně sdružených pólů i v tomto případě zvolen f0 =

ω0/2π = 1 MHz a rozsah řízení činitele jakosti je Q = {0,707; 1; 3; 5; 10}. Ostatní pasivní součástky mají

hodnoty C1 = C2 = 100 pF, R1 = 1,3 kΩ, R2 = 2 kΩ a R3 = {1,1; 1,6; 4,7; 8,2; 16} kΩ. Porovnání

výsledků reálného měření a simulací je na Obr. 6.2. Z grafů je patrná mírně horší shoda mezi výsledky simulace

a následného měření. V uvedeném článku [59] lze nalézt i výsledky simulace a měření funkce typu FČ.
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Obr. 6.2: Výsledky měření (plná čára) a porovnání s výsledky simulace (tečkovaně) pro řiditelný filtr s dvěma

MO-CF, modulové charakteristiky pro (a) všechny filtrační funkce s činitelem jakosti Q = 0,707 (b) řízení

činitele jakosti pásmové propusti

7 JEDNOÚČELOVÉ FILTRY DRUHÉHO A VYŠŠÍHO ŘÁDU

7.1 Úvod

V této kapitole jsou shrnuta některá z mnou navržených zapojení jednoúčelových kmitočtových filtrů obsa-

hujících pouze proudové aktivní prvky. Zapojení jsou ukázána v nediferenční i diferenční podobě. Všechna

zapojení beze změny struktury poskytují pouze jednu filtrační funkci, což však bývá v praxi časté. I v této

kapitole platí, že ve všech případech byl kmitočet komplexně sdružených pólů zvolen jako 1 MHz a základní

činitel jakosti 0,707. Zapojení byla simulována s modely uvedenými pro každý aktivní prvek v kap. 3.

7.2 Řiditelné pásmové propusti druhého řádu

V článku [61] a [49] jsem prezentoval dvě možná řešení pásmové propusti s řiditelným Q a s proudovými prvky.

Řešení byla vytvořena tak, aby je bylo možné v budoucnu experimentálně realizovat pomocí dostupných prvků

UCC a DACA. Právě proto byl v tomto případě byl použit přímočarý způsob převodu na diferenční strukturu

spočívající v zrcadlení celé struktury. U prvního řešení (Obr. 7.1) je mezi zesílením prvku DACA a činitelem

jakosti filtru nepřímá úměra, u druhého (Obr. 7.2) pak přímá úměra.

(a) (b)

Obr. 7.1: První řešení pásmové propusti s řiditelným činitelem jakosti, varianta (a) nediferenční (b) diferenční

Přenosová funkce a vztahy pro úhlový kmitočet a činitel jakosti prvního řešení jsou pro nediferenční případ:

IPP
IVST

=
pC1R1A

1 + pC1R1A+ p2C1C2R1R2
, (7.1)

20



(a)

(b)

Obr. 7.2: Druhé řešení pásmové propusti s řiditelným činitelem jakosti, varianta (a) nediferenční (b) diferenční

ω0 =

√
1

C1C2R1R2
, Q =

1
A

√
C2R2
C1R1

. (7.2)

Obdobně, přenosová funkce a další vztahy druhého řešení jsou pro nediferenční případ rovny:

IPP
IVST

=
pC1R1

(1 +A) + pC1R1 + p2C1C2R1R2(1 +A)
, (7.3)

ω0 =

√
1

C1C2R1R2
, Q = (1 +A)

√
C2R2
C1R1

. (7.4)

K rovnicím pro diferenční řešení přejdeme v obou případech jednoduchým nahrazením A za 2A.

Pro simulace prvního řešení platí, že základnímu činiteli jakosti Q = 0,707 odpovídá maximální zesílení

A = 8. Hodnoty pasivních součástek nediferenční varianty jsou C1 = 51 pF, C2 = 680 pF, R1 = 560 Ω a R2 =

1,3 kΩ, u diferenční varianty pak C1 = 39 pF, C2 = 1,2 nF, R12 = R22 = 180 Ω a R21 = R22 = 750 Ω. Graf

na Obr. 7.3(a) porovnává výsledky simulace diferenčního řešení s výsledky simulace nediferenčního řešení pro

čtyři hodnoty činitele jakosti, které odpovídají nastaveným zesílením A = {1; 2; 4; 8}. Z grafu je patrné, že

diferenční řešení je zejména na nižších kmitočtech blíže teorii.

U simulací druhého případu odpovídá základnímu činiteli jakosti Q = 0,707 minimální zesílení A = 1. Hod-

noty pasivních součástek nediferenčního řešení jsou C1 = 410 pF, C2 = 47 pF, R1 = 1,1 kΩ a R2 = 1,2 kΩ.

u diferenční varianty pak C1 = 410 pF, C2 = 44 pF, R12 = R22 = 820 Ω a R21 = R22 = 430 Ω.

Rozsah řízení je u druhé varianty odlišný od nediferenční varianty, což je zapříčiněno jiným tvarem přenosové

funkce, než u prvního pásmové propusti, kde je rozsah řízení stejný pro diferenční i nediferenční variantu. Graf

na Obr. 7.3(b) porovnává výsledky simulace diferenční varianty s nediferenční variantou pro čtyři vybrané

hodnoty činitele jakosti, které odpovídají nastavenému zesílení A = {1; 2; 4; 8}. Při srovnání je nutné vzít

v potaz, že u tohoto zapojení nelze z důvodu tvaru přenosové funkce dosáhnout stejných hodnot činitele jakosti

v diferenční a nediferenční variantě. Smysluplné je ale celkové srovnání s první variantou pásmové propusti, kde

byl činitel jakosti závislý na zesílení nepřímo. Zejména na nízkých kmitočtech jsou u druhé pásmové propusti

v obou variantách druhého řešení patrné průběhy bližší teoretickým předpokladům.
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Obr. 7.3: Výsledky simulace diferenční řiditelné pásmové propusti (plná čára) v porovnání s nediferenčním

řešením (tečkovaně), varianta (a) první (b) druhá

7.3 Filtry vyšších řádů se syntetickými prvky

Jako ukázka je na Obr. 7.4 paralelní syntetický prvek [10] typu D n-tého řádu [42], prvek typu E je možné

snadno získat záměnou kapacitorů za rezistory a opačně. Prvek je možné převést i na jeho diferenční obdobu,

která je ukázána na Obr. 7.5 [51]. Vstupní admitance je v obou případech prvku typu D rovna

YDP,n(p) =

(
pn

n∏
i=1

Ci +
n−1∑
k=1

(
pn−k

n−1∏
i=n−k

Gi

n−k∏
i=1

Ci

))(
n−1∏
i=1

Gi

)−1

, (7.5)

kde n ≥ 2.

Obr. 7.4: Syntetický prvek n-tého řádu typu D vhodný k následné realizaci filtrační funkce typu DP

Obr. 7.5: Diferenční syntetický prvek n-tého řádu typu D vhodný k realizaci filtrační funkce typu DP

Jako příklad konkrétního řešení byly navrženy filtry čtvrtého řádu. zapojení filtru typu DP čtvrtého řádu

je na Obr. 7.6, v diferenční podobě pak na Obr. 7.7. Zapojení realizující funkci typu HP je možné snadno

získat výše uvedeným způsobem. Přenosová funkce obou filtrů typu DP čtvrtého řádu je:

IDP
IVST

=
1

D4−DP(p)
, (7.6)

kde

D4−DP(p) = 1 + pC1R4 + p2C1C2R1R4 + p3C1C2C3R1R2R4 + p4C1C2C3C4R1R2R3R4 . (7.7)
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Obr. 7.6: Kmitočtový filtr typu DP čtvrtého řádu vytvořený pomocí syntetických prvků

Obr. 7.7: Diferenční kmitočtový filtr typu DP čtvrtého řádu vytvořený pomocí syntetických prvků

Hodnoty pasivních součástek pro nediferenční filtr typu DP čtvrtého řádu jsou C1 = C2 = C3 = C4 =

47 pF, R1 = 4,3 kΩ, R2 = 2,7 kΩ, R3 = 1,3 kΩ a R4 = 9,1 kΩ. U diferenčního řešení jsou hodnoty

upraveny způsobem, který je naznačen přímo v na Obr. 7.7, tj. některé hodnoty součástek v podélných větvích

jsou dvojnásobné, resp. v případě rezistorů poloviční. Výsledky simulace nediferenčního a diferenčního řešení

porovnává graf na Obr. 7.8, z kterého se jeví mírně lepší nediferenční varianta. V grafu jsou křivky i pro funkci

typu HP, která není přímo v tomto textu ukázána, ale je možné ji snadno odvodit již zmíněnou vzájemnou

záměnou rezistorů a kapacitorů.
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Obr. 7.8: Výsledky simulací diferenčních řešení (plná čára) v porovnání s průběhy nediferenčních řešení (teč-

kovaně) filtrů typu HP a DP 4. řádu navržených pomocí syntetických prvků
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8 ZÁVĚR

Disertační práce byla zaměřena především na výzkum nových proudových aktivních prvků a jejich aplikaci

v kmitočtových filtrech pracujících v proudovém módu. Cílem práce bylo navrhnout zapojení vhodná nejen

pro tradiční nediferenční režim zpracování signálů, ale i pro plně diferenční zpracování signálů.

V kap. 5 byly ukázány tři obecné koncepce KHN filtrů druhého řádu, v nichž je řiditelnost důležitých para-

metrů, jako je činitel jakosti a kmitočet komplexně sdružených pólů, závislá na proudových přenosech několika

vhodně začleněných proudových zesilovacích prvků DACA. V prvním případě je hlavním prvkem koncepce

proudový konvejor druhé generace, v druhém vícevýstupový proudový sledovač a ve třetím transkonduktanční

zesilovač. Všechny tři tyto prvky jsou velmi vhodné pro proudový mód. Z předložených původních koncepcí

je možné odvodit velké množství variantních řešení, ať už vypuštěním některých prvků ze struktury dle po-

žadavků konkrétního návrhu nebo různou volbou dílčích přenosových koeficientů. Jako ukázky konkrétních

řešení byly analyzována tři filtry. U obvodu s konvejory a transkonduktory lze v případě nediferenčních filtrů

všechny pasivní součástky zapojit vůči zemi, v případě filtrů s proudovými sledovači to možné není. Minimální

počet smyček a tedy i složitost obvodu je nejvyšší u obvodů s proudovými sledovači. Pokud není u zapojení

požadováno nastavení Q, vystačíme ve všech ukázaných případech pouze se třemi aktivními prvky. Jak bylo

ukázáno, jestliže do struktury přidáme pouze jeden prvek DACA, můžeme z vnějšku nastavovat Q filtru, pokud

vhodně zařadíme dva prvky, můžeme nastavovat kmitočet. Z hlediska vzájemného srovnání filtrů s konvejory,

proudovými sledovači a transkonduktory je možné konstatovat, že obdržené charakteristiky jsou srovnatelné

a je možné dosahovat i vysokých mezních kmitočtů. Diferenční varianty přinášejí výhodu potlačení souhlasných

rušivých signálů. Ve všech případech se ukázalo, že nediferenční a diferenční řešení filtrů mají velmi podobné

vlastnosti. To dokazuje, že diferenční filtry, které mají známé přednosti, jsou přínosné. Z hlediska další spo-

lupráce s ON Semiconductor považuji za přínosné orientovat se na vývoj diferenčních konvejorů, které nejsou

v integrované podobě dostupné.

V kap. 6 bylo ukázáno jedno z multifunkčních řešení kmitočtového filtru s proudovými sledovači. Toto

zapojení je o něco jednodušší než ta univerzální uvedená v kap. 5, což zpravidla znamená snížení počtu

aktivních prvků ve struktuře, avšak za cenu nějakého ústupku, typicky v podobě některého z výstupů, kdy

výstupní proud teče přes pasivní součástku, což je ve většině praktických případů nevýhodné, resp. je třeba

uvážit vliv na další stupeň řetězce zpracování signálů. Vlastnosti tohoto zapojení byly ověřeny i experimentálně.

V kap. 7 byla ukázána vybraná řešení jednoúčelových kmitočtových filtrů, které obsahují ve svých struktu-

rách pouze proudové aktivní prvky, a to jak v nediferenční tak diferenční podobě. Analyzována byla dvě řešení

kmitočtových filtrů typu pásmová propust s možností různým způsobem řídit činitel jakosti těchto filtrů. Dále

byly ukázány struktury syntetických prvků n-tého řádu, které následně slouží k vytvoření filtrů typu horní

a dolní propust a to opět jak v nediferenční, tak diferenční podobě. Jako ukázka jsou prezentovány výsledky

simulací pro filtry čtvrtého řádu. Tyto filtry jsou v těchto konkrétních případech méně výhodné, jelikož vý-

stupní proud je odebírán přes pasivní součástky, což je nevýhodné z hlediska kaskádování jednotlivých stupňů

zpracování signálů. Pokud však takovýto pasivní výstup je připojen k tzv. proudové noře s ideálně nulovou

vstupní impedancí, pak ani tato skutečnost nevadí.

Všechny výsledky simulací a měření v práci ukazují, že nediferenční a diferenční filtrační řešení mají ve-

lice blízké vlastnosti a jsou tedy stejně dobře použitelné. Jestliže uvážíme výhody, které přináší diferenční

zpracování signálů, tedy především potlačení souhlasných rušivých signálů, je možné diferenční řešení filtrů

považovat za výhodnější. Aby diferenční řešení nebyla při klasické transformaci tak složitá, byla prezentována

metoda využívající diferenční aktivní prvky.

Původní části práce byly v dostatečné míře prezentovány vědecké veřejnosti, jako autor nebo spoluautor

jsem publikoval 15 článků v tuzemských neimpaktovaných časopisech, 4 příspěvky na domácích konferencích,

4 články v zahraničních neimpaktovaných časopisech, 13 příspěvků na mezinárodních konferencích (3 další ještě

budou v roce 2011 předneseny), 7 článků v prestižních časopisech s citačním indexem a také jsem publikoval

5 pedagogických textů.
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proudovém módu do výuky. Řešitel: Ing. N. Herencsár
• FRVŠ 453/2009/F1a: Inovace teoretické i praktické části obsahu předmětu
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• 2. mı́sto na konferenci Student EEICT 2005 v kategorii bakalářských pro-
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ABSTRAKT
Disertační práce se orientuje především na výzkum nových proudových aktivních prvků a jejich
aplikace v kmitočtových filtrech, vhodných pro proudový mód. Práce je zaměřena na návrh
nových zapojení filtrů vhodných nejen pro tradiční nediferenční režim zpracování signálů, ale
i struktur pro plně diferenční zpracování.
V práci jsou navrženy tři obecné koncepce typu KHN filtrů druhého řádu, v nichž je řiditelnost
činitele jakosti a kmitočtu komplexně sdružených pólů zajištěna pomoci několika vhodně zařa-
zených řiditelných proudových zesilovačů. Dalšími použitými aktivními prvky jsou proudový
konvejor druhé generace, vícevýstupový proudový sledovač, transkonduktanční zesilovač a je-
jich diferenční obdoby. Z obecných struktur je možné odvodit velké množství řešení a některá
z nich jsou prezentována i v této práci.
V práci je dále prezentováno několik multifunkčních a také jednoúčelových filtračních struktur
druhého řádu a dvě varianty syntetických prvků n-tého řádů, se kterými je možné navrhnout
filtry vyšších řádů, jak v nediferenční, tak i diferenční podobě.
Funkčnost nových řešení je ve všech případech ověřena simulacemi a v několika případech
i měřením.
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