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Abstrakt

Tato bakalářská práce popisuje základní vlastnosti proudových zdrojů a jejich využití
jako proudová zrcadla. Zaměřuje se na nejčastější varianty, kde podrobně popisuje princip
a vlastnosti proudového zrcadla podle Wilsona. To je sestaveno z bipolárníc h a
unipolárních tranzistorů, které jsou na základě analýzy porovnány .

Abstract

The goal of this thesis is to describe the main attributes of current sources and their
use as current mirrors. It is focu sed on the most common variations, and is specially
targeted the principles and features of the Wilson -current-mirror, which is composed of
bipolar and unipolar transistors. The goal is to compare them, on the basis of the analysis .
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Úvod

Elektronické obvody jsou napájeny ze zdrojů napětí a proudů. Zdroje napětí jsou
mnohem častější, jde o baterie, respektive akumulátory. Pro zdroj proudu taková náhrada
není. Pro praktickou elektroniku jsou ovšem nutné oba typy zdrojů, protož e někdy je
výhodnější použít zdroj napětí a jindy zase zdroj proudů. Jako zdroj konstantního proudu
se používají proudová zrcadla. Ta se využívají ve všech analogových integrovaných
obvodech, ale i digitálních integrovaných obvodech.

Základem této práce je vysvětlení základních vlastností proudových zdrojů a jej ich
zapojení jako proudová zrcadla. Proudová zrcadla jsou sestavena pomocí bipolárních a
unipolárních tranzistorů a jsou simulována na počítači v programu OrCAD, kde jsou
provedeny základní analýzy. Zkoumána bude především závislost na teplotě celého
obvodu, časově napěťová charakteristika ukazující dobu potřebnou k ustálení obvodu a
zrcadlení proudu. Dále bude provedena analýza změny referenčního proudu a změny
parametrů tranzistorů. Všechny analýzy jsou základně vysvětleny a pro názornost
přiloženy průběhy daných závislostí.

V závěru práce jsou porovnány vlastnosti Wilsonova proudového zrcadla
s bipolárními a unipolárními tranzistory. A možný dopad na výrobu v integrovaných
obvodech.
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1. Proudový zdroj

1.1 Ideální proudový zdroj

Ideální zdroj proudu dodá požadovaný proud nezávisle na napětí, které musí
vyvinout a na zatížení. Vnitřní odpor Ri je nekonečný a napětí U se blíží k nekonečnu.
Zatěžovací charakteristika je rovnoběžka s napěťovou osou. Dále je ideální zdroj proudu
imunní vůči parazitním vlivům a to např. teplotě, šumu, svodovému odporu…

Podle Ohmova zákona je proud roven napětí k odporu:

  AUI
R

 (1.1)

Pokud se bude měnit hodnota odporu R, připojeného na svorky zdroje, změní se i
hodnota napětí U, ale vytékající proud I zůstane stejný. Takový zdroj je nazýván ideální
zdroj proudu. Dalšímu typu, kdy při změně odporu R, se mění jak napětí U, tak vytékající
proud I, se říká reálný zdroj proudu. Grafické vyjádření je na obr. 1.1.

Obrázek 1.1 Závislost proudu I na velikosti odporu R (odpor R se směrem vpravo
zmenšuje)

a) Ideální zdroj proudu,
b) Reálný zdroj proudu

Nikdy nemůže nastat situace, kdy se při změně odporu R nemění vytékající proud I
ani napětí U. To by popíralo Ohmův zákon ze vzorce (1.1).
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Všechny tyto vlastnosti platí pro zdroje tvořené lineárními součástkami a bez
zpětnovazebních smyček. Takovými zdroji jsou baterie nebo akumulátory
(elektrochemické zdroje). Pokud je do obvodu zapojen zdroj s nelineární charakteristikou
(dynama a alternátory) nebo zpětnovazební smyčky, může závislost vypadat jinak.

Ovšem zatěžovací charakteristika zdrojů se mnohem častěji než na obr. 1.1 uvádí
v závislosti napětí na proudu obr. 1.2.

Obrázek 1.2 Závislost proudu I na velikosti na velikosti napětí U

a) Ideální zdroj proudu,
b) Reálný zdroj proudu

Na obr. 1.3a si lze všimnout možného reálného zdroje proudu s vnitřním odporem
a1) v záporné oblasti, a2) přibližně nulovým a a3) kladným. Obr. 1.3b zobrazuje reálný
zdroj proudu s konstantním záporným vnitřním odporem. Obr. 1.3c ukazuje ideální zdroj
proudu nebo reálný zdroj proudu v omezené oblasti napětí U. Na obr. 1.3d je reálný zdroj
proudu s konstantním kladným vnitřním odporem. Obr. 1.3e zachycuje reálný zdroj proudu
s proměnným kladným odporem.

Značky z obr. 1.4 označují pro jednoduchost ideální zdroj proudu. Reálný zdroj
proudu obsahuje ještě vnitřní odpor. Ten je jednou z nejpodstatnějších vlastností zdroje
proudu. Do schématu se většinou nekreslí, tedy schematická značka ideálního zdroje
proudu se používá i k zakreslení reálného zdroje proudu. Vnitřní odpor neboli vnitřní
vodivost zdroje se zakresluje jen v náhradních schématech zdrojů. Takové náhradní
schéma zdroje proudu je na obr. 1.5.

Je zřejmé, že čím je vnitřní vodivost Gi menší, tím je výstupní proud zdroje méně
závislý na vlastnostech zátěže a tím je zdroj tzv. „tvrdší“, tj. bližší ideálnímu zdroji proudu,
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který má vnitřní vodivost rovnu nule. Pokud se mění odpor zátěže až k nekonečnu, tj.
svorky zátěže budou rozpojeny, výstupní proud poklesne na nulu a objeví se na nich
maximální možné napětí, tzv. napětí naprázdno , protože pak celý vnitřní proud I0 teče
smyčkou s vnitřní vodivostí Gi. Vnitřní vodivost je definována podle následujícího vztahu:

 uRi
i


 


(1.2)

Obrázek 1.3 Závislost proudu I na velikosti napětí U

Schematické značky proudu nejsou ve světové literatuře jasně definované. Proto se
používá mnoho různých značek jako nap ř. obr. 1.4.

Obrázek 1.4 Schematické značky zdrojů proudů
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Obrázek 1.5 Náhradní schéma zdroje proudu:
a) S vyznačením vnitřního odporu formou paralelně zapojené vodivosti Gi
b) S vyznačením vnitřního odporu formou sériové zapojeného odporu Ri

Pro obr. 1.5a musí platit Kirchhoffův zákon:

 0 As GI I I  , (1.3)

kde proud I0 je proud vytékající z ideálního zdroje, proud IG je proud protékající vnitřní
vodivostí Gi (ztráty na reálném zdroji proudu) a proud Is je vlastní proud využitelný pro
obvod. Proud IS musí podle Ohmova zákona souviset s odporem zapojení (zatěžovacím
odporem zdroje) RZ i se svorkami napětí US zdroje proudu a to:

 VS Z SU R I  . (1.4)

Protože na vnitřní vodivosti Gi je napětí US, musí zde platit také Ohmův zákon:

 AG S iI U G  (1.5)

Rovnice (1.3), (1.4) a (1.5) musí platit vždy, můžeme jejich spojením vyjádřit proud
vytékající ze zdroje I0 takto:

 0 (1 ) AS Z iI I R G    , (1.6)

pokud se reálný zdroj proudu chová podle obr. 1 .3d, pak musí být hodnota vnitřní
vodivosti Gi=konst. Protože hodnota proudu ideálního zdroje proudu I0 je neměnná, musí
se měnit hodnota výstupního proudu IS. Tedy po vyjádření:

 0 A
1S

Z i

II
R G


 

. (1.7)

Jestliže je požadováno změnit hodnotu proudu IS, jediným způsobem je změna
hodnoty zatěžovacího odporu RZ. Pokud se zvolí hodnota RZ rovna převrácené hodnotě
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vnitřní vodivosti Gi, je výsledný proud IS přesně poloviční vytékajícímu proudu I0 ze
zdroje.

Reálný zdroj proudu lze vyjádřit i sériovým náhradním schématem obr. 1. 5b, ale to
se spíše využívá pro popis reálného zdroje napětí .
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2. Proudová zrcadla

2.1 Princip proudového zrcadla

Zapojení na obr. 2.1 je proudové zrcadlo. Pokud jsou oba tranzistory stejné a mají
stejnou teplotu, což lze u integrovaných obvodů očekávat, nastavený proud I1 na vstupu,
jehož velikost je dána napětím U a odpor R, určuje proud zátěže IC2. Dalším ovlivňujícím
faktorem je proudové zesílení tranzistorů. V případě, že je dostatečně velké, je zrcadlení
proudu velmi přesné.

Obrázek 2.1 Princip proudového zrcadla

První tranzistor funguje jako dioda a pokud jsou oba tranzistory s tejné a mají stejnou
teplotu, poteče do báze druhého tranzistoru stejný proud jako do prvního tranzistoru.

 1 2 Ab bI I , (2.1)

tím je druhý tranzistor otevřený pro stej ný proud jako tranzistor první. Pro oba tranzistory
budeme tedy předpokládat stejný proudový zesilovací činitel h21E1=h21E2= h21E, tak i
rovnost proudů kolektoru, emitoru a báze. Tak můžeme psát, že [2]:

 21 AC E BI h I  , (2.2)

 21 21(1 ) AE B C E B E B E B EI I I I I h I I I h          (2.3)
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díky těmto vztahům můžeme vyjádřit i poměr mezi zrcadleným (I1) a zrcadlícím (IC2)
proudem[2]:

   1 1

2 21 2

2 2 21 1C B B

C C C E C

I II I I
I I I h I

  
       . (2.4)

Člen h21E představuje chybu zrcadlení, která je při použití reálných součástek
nenulová. V ideálním případě je poměr roven nule. Při předpokladu, že oba tranzistory se
příliš od sebe neliší, vyplývá z tohoto poměru i přesnost hodnot odporů R.

Vstupní odpor proudového zrcadla z obr. 2.1 je dán vztahem[6]:

 1
1 22

BE CE
IN

BE CE f BE CE
f

CE BE

r rR
r r g r r g

r r


  

      
, (2.5)

výstupní odpor je dán výstupním odporem T2 [6],

 OUT CER r  (2.6)

2.2 Proudové zrcadlo se třemi tranzistory

Při vložení třetího tranzistoru, na pájeného z jiného zdroje napětí U2, je omezen vliv
bázového proudu, o který se liší proud I1 a IC.

Obrázek 2.2 Proudové zrcadlo se třemi t ranzistory
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I zde platí, že třetí tranzistor je shodný s ostatními, mají stejnou teplotu, a všechny
předchozí úvahy. Jen bázové proudy jsou dodávány ze zdroje U2, tranzistorem T3, přes
jeho emitorový proud. Ten souvisí s jeho bázovým proudem[2]:

 1 2 3 3 21 3 3 21 3(1 ) AB B E B E B B E EI I I I h I I h I         , (2.7)

z toho lze vypočíst potřebnou velikost proudu IB3[2]:

 3
21

2 A
1

B
B

E

II
h





, (2.8)

proud I1 je dán[2]:

 1 3 1
21

2 A
1

B
C B C

E

II I I I I
h


    


. (2.9)

A tedy poměr proudů je[2]:

 

1 21

21 21

21 1
2

21 21 21

22
1 21 1

(1 ) 1

2
21 1

1

BB
C

CE B

C C E C E

E

E E E C

III
II h I

I I h I h

h I
h h h I

         
   

 
 

     
 

. (2.10)

Z předchozího a tohoto vztahu plyne n erovnost, porovnávající chybu tohoto
zapojení:

2
21 21 21

2 2

E E Eh h h
 , (2.11)

chybový člen je mnohokrát menší při použití tří tranzistorů.

Vstupní odpor zrcadla se třemi tranzistory je dán [7]:

 
2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2

3
4 2

BE CE BE CE BE CE f
IN

BE CE f BE CE f BE CE f BE BE CE CE

r r r r r r g
R

r r g r r g r r g r r r r
      

 
             

,(2.12)

výstupní odpor je stejně jako u předchozího zrcadla roven výstupnímu odporu tranzistoru
T2[7],

OUT CER r (2.13)



18

2.3 Proudové zrcadlo podle Wilsona

Všechny vylepšené modifikace proudových zrcadel se snaží o snížení vlivu
bázových proudů a používání dalších pomocných zdrojů.

Obrázek 2.3 Zapojení proudového zrcadla podle Wilsona

U tohoto zapojení se již liší kombinace proudů. Jen IB1=IB2, UBE1=UBE2, IC1=IC2.
Proud v emitoru je dán[2]:

 2 1 2 2 21 212 ( 2) AE B B C B E B B EI I I I I h I I h          , (2.14)

bázový proud tranzistoru T3[2]:

 3 21
3

21 21

(2 ) A
1 1

E B E
B

E E

I I hI
h h

 
 

  ,
(2.15)

zrcadlený proud tedy je[2]:

 21
1 3 21

21

(2 ) 2 A
1

B E
C B B E B

E

I hI I I I h I
h

 
      

 ,
(2.16)

zrcadlící proud je tedy IC3[2]:

 21 21
3 3 21

21

(2 ) A
1

E B E
C B E

E

h I hI I h
h

  
  

 ,
(2.17)



19

a konečně poměr proudů[2]:

 
21

21
1 21

2
21 213 21 21

21

(2 )
1 21(2 ) 2

1

B E
B E

E

E B EC E E

E

I hI h
I h

h I hI h h
h

 
 


   

    
 .

(2.18)

Vstupní odpor proudového zrcadla podle Wilsona je[7]:

   
2 2 2 2

2 2 2 2

3
2 4 2

BE CE f BE CE BE CE
IN

BE CE BE CE f BE CE BE CE

r r g r r r r
R

r r r r g r r r r
      

 
          

, (2.19)

výstupní odpor Wilsonova zrcadla je tvořen dvoji cí tranzistorů (T2 a T3), a tedy samotný
vztah je složitější[7],

 
   

2 2 2 2 2 2 2

2 2 2

2 5 2 2

2 4 2
BE CE f BE CE BE CE f BE CE BE CE

OUT CE
BE CE BE CE f BE CE BE CE

r r g r r r r g r r r r
R r

r r r r g r r r r

              
  

          
(2.20)
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3. Analýzy proudového zrcadla podle Wilsona

3.1 Earlyho efekt

Chyby zrcadlení proudů moho u být dvojího druhu. První vzniká v důsledku proudů
do bází tranzistorů a její velikost je přibližně 2% pro h21E =100. Druhou, závažnější,
způsobuje rozdílné napětí UCE1 = 0,6 až 0,7V a UCE2 = 2 až 20V. Proudový zesilovací
činitel druhého tranzistoru T2 se totiž v závislosti na rostoucím UCE2 zvětšuje (Earlyho
efekt) a tím roste jeho kolektorový proud. Tento jev může způsobit zvětšení výstupního
proudu zrcadla oproti vstupnímu až o 60 %. K omezení druhé chyby se do emitorů obou
tranzistorů T1 a T2 zařazují rezistory, způsobující proudovou zpětnou vazbu [7].

Vliv Earlyho efektu a jeho omezení rezistory RE1=RE2=RE lze ověřit pomocí
zapojení na obr. 3.2. Velikost rezistorů RE lze zjistit podle analýzy na obr. 3.1.

RE

0 5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K
I(I1) -I(V1)

60uA

70uA

80uA

90uA

100uA
80k

100k

180k

Obrázek 3.1 Změna odporu RE v rozsahu 0 až 30 k; parametrem křivek je odpor Rz
(80 k, 100 k, 180 k)

Z obr. 3.1 je vidět rozsah možných použití rez istorů RE. Z charakteristiky vyplývá
ideální použití rezistorů v řádu stovek ohmů až jednotek kilo ohmů. Tyto „pomocné“
rezistory negativně ovlivňují velikost zatěžovacího rezistoru. Čím větší hodnoty odporu
rezistoru použijeme, tím můžeme použít menší zát ěž na výstupu zrcadla. Modrá křivka
značí neměnný vstupní proud, tři zalomené křivky proud na výstupu.
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3.2 Teplotní analýza

Jak je napsáno v předchozích kapitolách, chyba vzniklá při zrcadlení je určena
nerovností parametrů tranzistorů, anebo nepřesností rezistorů. Pokud tedy dojde ke změně
některých parametrů, u všech součásti stejně, na poměr proudů to vliv nemá, pouze na jeho
velikost. Příkladem je teplotní analýza. Kdy se mění teplota v celém obvodu stejně jako
např. na obr. 3.3. Pro příklad si zde uvedeme i konkrétní schéma s dosazenými hodnotami
součástek obr. 3.2.

Obrázek 3.2 Schéma zapojení proudového zrcadla podle Wilsona (h21E1= h21E2= h21E3)

Z charakteristiky na obr. 3.3 vyplývá, že teplota měn ící se v celém obvodu, nemá
téměř žádný vliv na přenos. Vstupní proud I se lineárně mění z hodnoty 75 A do hodnoty
135 A. Omezení proudu IZ u cca 110  A je dána úbytkem napětí na Rz a velikosti
elektrického odporu Rz. Tedy maximální možná teoretická hod nota proudu protékajícího
přes odpor Rz v zapojení na obr. 3.2 je 109,3 A.
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TEMP

-100 -50 0 50 100 150 200
-I(Rz) -I(R1)

60uA

80uA

100uA

120uA

140uA

Obrázek 3.3 Teplotní závislost proudového zrcadla z obr. 3.1  ( -100 ÷ 200 °C)

3.3 Časově proudová charakteristika

Neméně důležitým faktorem ovlivňujícím funkci celého obvodu je doba, kdy se celý
obvod ustálí obr. 3.4. Tranzistory se otevřou a dojde k průchodu proudu a zrcadlení. Tato
doba je tedy dána rychlostí tranzistoru přejít ze stavu , kdy je zavřen do stavu, kdy je
otevřen. Modrá křivka značí neměnný proud na vstupu a žlutá na výstupu.

Time

0s 1us 2us 3us 4us 5us 6us 7us 8us 9us 10us
I(I1) -I(Rz)

80uA

90uA

100uA

110uA

Obrázek 3.4 Časová charakteristika doby ustálení
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3.4 Změna odezvy řídicího proudu

I_I1

-40uA -20uA 0A 20uA 40uA 60uA 80uA 100uA 120uA 140uA-50uA
-I(Rz) I(I1)

-50uA

0A

50uA

100uA

150uA

Obrázek 3.5 Vliv změny řídícího proudu ( -50 ÷ 150A)

Z obr. 3.5 je patrná závislost změny řídícího proudu. Poměr zrcadleného a
zrcadlícího proudu se nemění. Proud na Rz dokáže sledovat proud I do velikosti cca
110 A. Toto omezení je opět dáno velikosti elektr ického odporu Rz a napětí U2. Takto
omezené napětí je i v záporných hodnotách zrcadleného proudu. Jelikož je v tomto případě
zátěž realizována zatěžovacím odporem, nemůže dosáhnout záporných hodnot.

I_I1

0A 0.1mA 0.2mA 0.3mA 0.4mA 0.5mA 0.6mA 0.7mA 0.8mA 0.9mA 1.0mA
-I(Rz) I(I1)

0A

0.2mA

0.4mA

0.6mA

0.8mA

1.0mA

Obrázek 3.6 Změna řídícího proudu při změně zatěžovacího rezistoru Rz
a)20 kb)60 k c)100 kd)140 ke)180 k

Zlom na IZ je vidět i na obr. 3.6, kde se mění i velikost zatěžovacího rezistoru. Zde
jsou vidět zlomy křivek pří dosažení maximáln ího proudu na výstupu.

a)

b), c), d), e)
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3.5 Vliv rozptylu parametrů tranzistorů

Pokud dojde ke změně stejných parametrů všech tranzistorů, např. proudový
zesilovací činitel, strmost bipolárního tranzistoru, atd., změní se i velikost proudů, ne však
přenos jako je tomu na obr. 3.7. Pokud se ovšem změní některý parametr jen u jednoho
z tranzistorů, změní se velikost proudů i přenos zrcadla.

BF

100 150 200 250 300 350 400
I(Rz) I(R1)

87.5uA

88.0uA

88.5uA

Obrázek 3.7 Vliv změny proudového zesilovacího činitele u všech tranzistorů

U reálných tranzistorů se dá očekávat rozptyl parametrů tranzistorů a to převážně
proudového zesilovacího činitele . Na obr. 3.7 je vidět závislost změny proudového
zesilovacího činitele a to u všech tranzistorů stejně. Je vidět, že na přenos tato změna nemá
vliv. Charakteristika se zdá být ideální v rozmezí h21E=100÷175. Při zvyšování h21E se
poměr proudů mírně odlišuje. Pokud dojde ke změně proudového zesilovacího činitele jen
u jednoho z tranzistorů, přenos proudů se již začne odlišovat. Zm ěna ovšem není nijak
radikální obr. 3.8 z důvodu, že minimální zesilovací činitel by měl být rovný 100 .

Tranzistor lišící se více parametry, a to zcela jiný než jsou ostatní (MPS6574), má
podstatný vliv na výsledné charakteristiky. Proud protékající zatěžovacím obvodem se
vůbec neblíží vstupnímu proudu a to ani při změně zatěžovacího rezistoru (obr. 3.9).
Zrcadlící poměr v tomto konkrétním případě je 18% .

Poslední analýzou na obr. 3.10 je analýza Monte Carlo. Zde jsou statisticky měněny
parametry tranzistorů. Byla nastavena nezávislá tolerance všech parametrů tranzistorů na
hodnotu 20%. Je patrná změna výstupního proudu se změnou parametrů tranzistorů.
Napětí na U2 se mění v rozmezí 12 až 14 V v důsledku nastavení pracovního bodu
tranzistorů. Vstupní proud je neměnný a na hodno tě 100 A (červená křivka).
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Analýza Monte Carlo z obr. 3.11 ukazuje změnu přenosu zrcadla při stejně nastavené
toleranci tranzistorů, ale př i změně zatěžovacího rezistoru. J e tedy vhodné volit tak velkou
velikost rezistoru RZ, aby nebyl ve zlomové oblasti . V tomto případě jde o rezistor do cca
90 k. Fialová křivka je v extrémní situaci, a proto je brána jako chybová.

BF

100 150 200 250 300 350 400
I(Rz) I(R1)

88.0uA

87.8uA

88.4uA

Obrázek 3.8 Vliv změny proudového zesilovacího činitele u tranzistoru T1

Rz

0 20K 40K 60K 80K 100K 120K 140K 160K 180K 200K
I(Rz) I(R1)

0A

25uA

50uA

75uA

100uA

Obrázek 3.9 Porovnání vstupního a výstupnímu proudu při změně jednoho z tranzistorů
(T1)
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Vdc

2V 4V 6V 8V 10V 12V 14V 16V 18V 20V 22V 24V
I(Ii) -I(Rz)

0A

40uA

80uA

120uA

160uA

Obrázek 3.10 Analýza Monte Carlo při rozptylu všech parametrů tran zistorů (dev=20%,)
při změně napětí U2

Rz

0 20K 40K 60K 80K 100K 120K
I(Ii) -I(Rz)

80uA

100uA

120uA

140uA

160uA

Obrázek 3.11 Analýza Monte Carlo při rozptylu všech parametrů tranzistorů (dev=20% ,)
při změně zatěžovacího rezistoru RZ
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4. Proudová zrcadla s tranzistory CMOS

4.1 Jednoduché proudové zrcadlo

Zapojení proudových zrcadel s použitím tranzistorů CMOS se neliší od zapojení
proudových zrcadel s bipolárními tranzistory. Zde jsou také očekávány stejné parametry
všech tranzistorů a stejná teplota celého obvodu. Situace u unipolárních tranzistorů je
výrazně jednodušší, než u tranzistorů bipolárních. Stejnosměrný proud do řídící elektrody
je zanedbatelný oproti proudu kolektorovému nebo emitorovému.

Obrázek 4.1 Jednoduché proudové zrcadlo s unipolárními tranzistory

Tedy pokud M1 a M2 jsou shodné. Proudy do a z ID jsou stejné, můžeme tak psát[1]:

   2
1 1

1

A
2

ax
D GS THM

C WI U U
L

      
 

(4.1)

   2
2 2

2

A
2

ax
D GS THM

C WI U U
L

      
 

, (4.2)

pokud tedy UGS1=UGS2 poměr proudů je[1]:

 2 2 2

1 1

1

1D

D

W
I L

WI
L




 
 
    
 
 
 

(4.3)
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Z rovnice 4.3 vyplývá, že poměr proudů pr ocházejících přes tranzistor M1 a M2 je
dán poměrem šířek kanálů. Z toho plyne závěr, pokud budou velikosti (W/L) u obou
tranzistorů stejné, budou stejné i pracovní podmínky a proudy ID1 a ID2. Chyba se pohybuje
minimálně 6 řádů za desetinou čárkou v případě, že proud nastavujeme v oblasti okolo
jednotek miliampérů.

4.2 Wilsonovo proudové zrcadlo

Wilsonovo zrcadlo je naznačeno na obr. 4.2. Je to vylepšení jednoduchého
proudového zrcadla. Na rozdíl má od jednoduchého zrcadla vyšší výstupní odpor.

Obrázek 4.2 Wilsonovo proudové zrcadlo s unipolárními tranzistory

Z obrázku obr. 4.2 je vidět, že napětí UGS na tranzistoru M1 a M2 jsou stejná.
Tranzistor M3 vytváří lokální zpětnou vazbu, která zvýší výstupní odpor obv odu.

Pokud dojde ke zvětšení výstupního proudu o Iout, musí tento proud protékat
tranzistory M2 a M3. Protože UGS2 je konstantní a proud hradly protékat nemůže, musí se
zvětšit tak aby tekl proud Iout+Iout. Pracovní podmínky tranzistoru M1 se nemění, a
proto klesá při zvýšení UDS2 prahové napětí UDS3 a tím se tento tranzistor přivírá, čímž
dochází ke stabilizaci výstupního proudu. Samozřejmě, že pro správnou funkci musí
všechny tranzistory pracovat v saturační oblasti. Tento obvod má jednu nevýhodu. Na pětí
UDS tranzistoru M1 a M2 jsou rozdílná, což má za následek chybu výstupního proudu [1].

 1 3 2  VDS GS DSU U U  (4.4)
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Vstupní odpor Wilsonova zrcadla s unipolárními tranzistory je roven převrácené
hodnotě výstupní vodivosti tranzistoru M1[1].

 
1

1
IN

DS

R
g

  (4.5)

Toto zapojení bylo původně navrženo pro eliminaci vlivu proudů na bázi bipolárních
tranzistorů. Pro MOS technologii je tato skutečnost bezvýznamná, protože proudy do
řídících elektrod jsou zanedbatelné. Výhodou je vysoký výstupní odpor [1]:
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(4.6)

4.3 Vylepšené Wilsonovo proudové zrcadlo

Vylepšené Wilsonovo proudové zrcadlo řeší problém s chybou proudového přenosu
způsobeného rozdílným napětím UDS tranzistorů M1 a M2. Problém je řešen pomocí
přídavného tranzistoru M4, který má stejnou funkci jako tranzistor M3. Toto je naznačeno
na obr. 4.3.

Obrázek 4.3 Vylepšené Wilsonovo zrcadlo s unipolárními tranzistory

Přechodové napětí mezi drain a source na tranzistoru M1 je dáno[1]:
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 1 3 2 4  VDS GS DS GSU U U U   , (4.7)

Pokud je počítáno se stejným napětím UGS na rezistoru M4 a M3 (UGS3=UGS4),
potom můžeme psát[1]:

 1 2  VDS DSU U . (4.8)

Zvýšená hodnota výstupního odporu je zaplacena redukcí rozsahu výstupního napětí.
Napětí na source tranzistoru M3 je rovno UGS2. Aby byl M3 v saturaci, výstupní napětí
musí být větší, než je jeho minimální saturační napětí. Minimální výstupní napětí je potom
dáno[1]

 
min 1 3  Vout GS satU U U  (4.9)

Vstupní odpor vylepšeného Wilsonova zrcadla určují vlastnosti tranzistorů na vstupu a to
M1 a M4 [1]:
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(4.10)

Výstupní odpor je stejný jako u Wilsonova zrcadla viz vzorec (4.6).

4.4 Kaskádové proudové zrcadlo

V MOS technologii se velmi často používá proudové zrcadlo v kask ádovém
uspořádání uvedené na obr. 4.4. Tranzistor M3 chrání tranzistor M2 vůči změnám napětí
na výstupní svorce proudového zrcadla. Citlivost přenosu na změnu napájecího napětí bude
však o něco horší, než v předchozím případě.

Tranzistory M1 a M3 jsou zapojený v kaskádovém zapojení a ve vstupní větvi jsou
dva tranzistory zapojeny jako dioda (M2, M4). Tyto tranzistory nastavují jejich pracovní
bod. Pokud budou tranzistory M1 a M2 shodné bude stejné i jejich napětí UGS a tím bude
tranzistor M2 zrcadlit do výstupní větve proud tranzistoru M1. Výstupní odpor zrcadla
bude zvýšen díky principu kaskádového zapojení. Minimální výstupní napětí je dáno
vztahem[1]:

 
min 2 THM sat =U +2 U Vout DS satU U U   (4.11)

Minimální výstupní napětí musí být vyšší než součet prahového napětí a dvojnásobek
saturačního napětí.
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Vstupní odpor určují tranzistory M1 a M4 podle vztahu[1]:

 
1 1 4 4

1 1 2
IN

f DS f DS f DS

R
g g g g g g

   
  

, (4.12)

výstupní odpor je dán vztahem[1]:

 3

2 3 2 3

1 1 f
OUT

DS DS DS DS

g
R

g g g g
   


. (4.13)

Obrázek 4.4 Kaskádové proudové zrcadlo s unipolárními tranzistory
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4.5 Modifikované kaskádové proudové zrcadlo

Jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách, snahou je dosáhnout co nevyššího
výstupního odporu. V kaskádovém zapojení je tohoto docíleno díky dvou tranzistorům
v saturační oblasti. Dalším důležitým faktorem je snížení napájecího napětí a tím ztráty
vzniklé úbytkem tepla. Modifikované kaskádové proudové zrcadlo může pracovat při
nižším napětím.

Obrázek 4.5 Modifikované kaskádové proudové zrcadlo s unipolárními tranzistory

Zapojení na obr. 4.5 zobrazuje situaci, kdy napětí velikosti U přebírá roli
tranzistoru M3 z obr. 4.4. Pro použití na obr. 4.5 je nutné zajistit, aby všechny tranzistory
zůstali v saturaci. Tranzistory jsou stejného typu, případné změny v prahovém napětí
budou tedy pro oba tranzistory velmi podobné.
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Vstupní odpor je dán[1]

 1

1 1 1 1 4 4

1
( ) ( )

DS
IN

f DS f DS f DS

gR
g g g g g g

  
   

(4.14)

a výstupní odpor [1]

 3

2 3 3 3

1 1 + f
OUT

DS DS DS DS

g
R

g g g g
  


(4.15)
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5. Analýzy proudového zrcadla podle Wilsona s unipolárními
tranzistory

5.1 Rezistory pro zlepšení přenosu

Jako u zrcadel s bipolárními tranzistory se i u zrcadel s unipolárními tranzistory
používají „pomocné“ rezistory pro zvýšení přenosu celého zrcadla. Zde se ovšem nejedná
o Earlyho efekt, ten se u zrcadel s unipolárními tranzistory neprojevuje. Na obr. 5.1 je
možné vidět vliv na celý obvod. Pokud bude zvolena příliš malá hodnota rezistoru, není
přenos ideální. To lze vidět na obr. 5.1 vlevo nahoře, kde je nepatrný pokles. Ovšem pro
příliš velké hodnoty se snižuje hodnota možného použití zátěže. Ideální je opět volit
hodnotu v rozsahu jednotek kilo ohmů.

RS

0 10K 20K 30K 40K 50K 60K 70K 80K 90K 100K
-I(V1) I(I1)

40uA

60uA

80uA

100uA

20k60k80k

Obrázek 5.1 Změna odporu RS1=RS2= RS v rozsahu 0 až 100 k, parametrem křivek je
odpor RZ (20 k, 60 k, 80 k)

5.2 Teplotní analýza

Jako u zrcadel s bipolárními tranzistory, i u zrcadel s unipolárními tranzistory je
prvním a nejdůležitějším p ředpokladem shodnost všech tranzistorů. Opět tedy existuje
předpoklad, že se obvod nachází na jednom pouzdře integrovaného obvodu, a teplota se
mění v celém obvodu stejně. Pro všechny analýzy je využito schéma na obrázku 5.2.

Na obr. 5.3 je patrný minimál ní vliv teplot celého obvodu. Kaž dá změna teploty je
kompenzována, a nemá tedy žádný vliv na výsledné zrcadlení. Pokles proudu není
vlastností zrcadla, ale vlastností tranzistorů. Zde se ovšem jedná o tak nepatrný pokles
proudu, že by se dalo hovořit o chy bě způsobené výpočtem v programu PSPICE.
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Obrázek 5.2 Schéma zapojení podle Wilsona s unipolárními tranzistory

TEMP

-50 0 50 100 150
-I(V1) I(I1)

99.95uA

100.00uA

100.05uA

100.10uA

100.15uA

Obrázek 5.3 Teplotní závislost proudové ho zrcadla s unipolárními tranzistory (-50 ÷
150 °C)

5.3 Časově proudová charakteristika

Neméně důležitým faktorem ovlivňujícím funkci celého obvodu je doba, kdy se celý
obvod ustálí. Na řídící elektrody se přivede napětí. Unipolární tranzistory jsou řízeny
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elektrickým polem a ne proudem. Proto vidíme velký nárůst proudu při zapojení. Důvodem
jsou nenabité kapacity ve struktuře tranzistoru.

Time

0s 0.5us 1.0us 1.5us 2.0us 2.5us 3.0us
I(I1) -I(Rz)

80uA

120uA

160uA

200uA

Obrázek 5.4 Časová charakteristika ustálení

5.4 Změna odezvy řídícího proudu

Principem proudového zrcadla je kopírovat řídící (referenční) proud I1 na výstup. A
to pokud možno co nejdříve po jeho změně. Pokud bude přiveden libovolný proud na
vstup, okamžitě se objeví na jeho výstupu. Omezení tohoto proudu je dáno velikost í
zatěžovacího odporu Rz.

Díky tomu, že unipolárními tranzistory prochází proud vždy , i když není na vstupní
elektrodě žádné napětí, je v rozsahu -50 A až 10 A na výstupu odebírán minimální
proud. Ten je opět omezen velikostí zatěžovacího rezistoru a na pětí na něj přivedeného.
Omezení v tomto konkrétním případě je na hodnotě 100 A. Tato hodnota se ovšem může
měnit v závislosti na velikosti zatěžovacího odporu či napětí přivedeného na něj. Případ
změny hodnoty zatěžovacího odporu je uveden obr. 5.6.

Změna řídícího proudu, ke které dojde při změně zatěžovacího rezistoru, je patrná
z obr. 5.6. Zlomy křivek jsou způsobeny maximálním proudem tekoucím přes konkrétní
rezistor. Z charakteristiky vyplývá, čím je menší zatěžovací rezistor, tím větší je rozsah
zrcadleného proudu.
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I_I1

-50uA 0A 50uA 100uA 150uA
-I(V1) I(I1)

-50uA

0A

50uA

100uA

150uA

Obrázek 5.5 Změna řídícího proudu (-50 A až 150 A)

I_I1

-50uA 0A 50uA 100uA 150uA
I(I1) -I(V1)

-50uA

0A

50uA

100uA

150uA

250k

100k

80k

60k

Obrázek 5.6 Změna řídícího proudu (-50 až 150 A) při změně zatěžovacího rezistoru Rz
(60 k, 80 k, 100 k, 250 k)

5.5 Rozptyl parametrů tranzistorů

U zrcadel s bipolárními tranzistory se předpokládají stejné parametry u všech
tranzistorů. U unipolárních tranzistorů není proudový zesilovací činitel, a tedy nelze
porovnávat s předchozími analýzami. Jako možnou změnu parametrů jsem tedy zvolil
minimální, maximální a typické hodnoty parametrů tranzistorů jaké udává výrobce obr.
5.7. Jedná se převážně o tloušťku oxidu, délka laterální difúze, transkonduktance, saturační
napětí, kapacita překryté oblasti gate-source vztažena na délku kanálu.
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Rz

80K 84K 88K 92K 96K 100K
-I(V_V1) I(I_I1)

85uA

90uA

95uA

100uA

MIN

MAX

Obrázek 5.7 Rozptyl parametrů tranzistorů s maximálními, minimálními a typickými
hodnotami se změnou zatěžovacího odporu RZ (80 až 100 k)

Pokud ovšem dojde ke změně parametrů jen u jednoho z tranzistorů a to v rámci
malého rozptylu, tedy pokud je jeden z tranzistorů v maximální či minimální hodnotě jak
udává výrobce jako je na obr. 5.8, lze mluvit o malé chybě přenosu. Chyba se pohybuje jen
v řádech několika jednotek procent. Tato chyba se dá očekávat na integrovaných
obvodech, kdy i stejné tranzistory mají odlišné parametry v určitém rozmezí. Nejlépe
vypovídající hodnoty má statistická analýza Monte Carlo na obr. 5.10. Zde jsou parametry
tranzistoru v rozmezí tolerance 20% („dev“ v popisu značí individuální odchylku
parametrů). Závislost je vztažena k výstupnímu proudu se změnou napětí U2. Vstupní
proud je neměnný a výstupní se mění jak v závislosti na změně tolerance parametrů, tak i
na potřebné napětí U2, aby se zrcadlo dostalo do ustálené polohy. Potřebná změna napětí je
důsledkem změny saturačního napětí tranzistoru.

Druhá analýza na obr. 5.11 je se změnou zatěžovacího odporu. Je vidět změna
maximální velikosti zátěže a změna přenosu zrcadla . Proto by se měla volit hodnota
rezistoru RZ v takovém rozsahu, aby neměla negativní vliv na změn výstupního proudu.
V tomto konkrétním případě do hodnoty 70 k.
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Rz
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-I(V_V1) I(I)
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100uA
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Obrázek 5.8 Rozptyl minimálních, maximáln ích a typických parametrů tranzistoru M1 se
změnou zatěžovacího rezistoru

Jak již bylo řečeno v předchozích kapitolách, u všech proudových zrcadel jsou
nejdůležitějším předpokladem shodné tranzistory. Tedy pokud jeden z tranzistorů má
velmi rozlišné parametry než ostatní nedochází k zrcadlení jako je tomu na obr. 5.9.
Tohoto stavu bude docíleno úplnou výměnou jednoho tranzistoru za zcela jiný. Na obr. 5.9
se změnil tranzistor M1. Změna se týká hlavně délky a šířky kanálu, tloušťky oxidu, délky
laterální difúze, transkonduktance, saturačního napětí, kapacity překryté oblasti gate-
source vztažené na délku kanálu.

Rz

0 0.1M 0.2M 0.3M 0.4M 0.5M 0.6M 0.7M 0.8M 0.9M 1.0M
I(I) -I(Rz)

0A

50uA

100uA

Obrázek 5.9 Porovnání vstupního a výstupnímu proudu při změně jednoho z tranzistorů
(M1)
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Vdc
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Obrázek 5.10 Analýza Monte Carlo při rozptylu všech parametrů tranzistorů (dev=20%)
se změnou U2

Rz

0 20K 40K 60K 80K 100K 120K 140K
I(I) -I(Rz)

60uA

80uA

100uA

120uA

140uA

Obrázek 5.11 Analýza Monte Carlo při rozptylu všech para metrů tranzistorů (dev=20%)
se změnou RZ
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6. Shrnutí vybraných vlastností

Při konkrétních aplikacích proudových zrcadel je nutno vždy zvážit, který parametr
je důležitý. V případě, že je proudové zrcadlo využito jako zdroj konstantního proudu či
jako tzv. aktivní zátěž není obvykle důležité, zda je proudový přenos zcela přesně
jednotkový. Při aplikacích, kdy jsou proudová zrcadla použita přímo pro zpracování
signálu, jako např. v proudových konvejorech, je požadavek na jednotkový přenos, jeho
nezávislost na napájecím napětí a na kmitočtu, hlavním kritériem při výběru zapojení.

Tabulka 1 Vybrané vlastnosti proudových zrcadel s bipolárními tranzistory1

Vybrané vlastnosti proudového zrcadla RIN ROUT

Typ proudového zrcadla Obrázek [] Vzorec [] Vzorec

Jednoduché proudové zrcadlo 2.1 24,5 2.5 100 K 2.6

Proudové zrcadlo se třemi
tranzistory 2.2 25,5 2.12 100 K 2.13

Wilsonovo proudové zrcadlo 2.3 1,26 K 2.19 4,99 K 2.20

Tabulka 2 Vybrané vlastnosti proudových zrcadel s unipolárními tranzistory2

Vybrané vlastnosti proudového zrcadla RIN ROUT

Typ proudového zrcadla Obrázek [] Vzorec [] Vzorec

Wilsonovo proudové zrcadlo 4.2 10 K 4.5 1,01 M 4.6

Vylepšené Wilsonovo proudové
zrcadlo 4.3 10,1 K 4.10 1,01 M 4.6

Kaskádové proudové zrcadlo 4.4 198 4.12 1,02 M 4.13

Modifikované kaskádové
proudové zrcadlo 4.5 100 4.14 1,02 M 4.15

Z tabulky 2 vidíme, že modifikované proudové zrcadlo v kaskodovém uspořádání
podle obr. 4.5 se nejvíce svými vlastnostmi blíží k i deálnímu proudovému zrcadlu, protože
RIN = 100 a ROUT = 1,02 M[7].

1 Výpočty vloženy v příloze A

2 Výpočty vloženy v příloze B
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Tabulka 3 Výsledky šumové analýzy pro Wilsonovo zrcadlo s bipolárními tranzistory
T1

[V2/Hz]
T2

[V2/Hz]
T3

[V2/Hz]

RB 2,67E-26 1,36E-25 4,22E-26 tepelný šum, odpor báze
RC 4,22E-27 0,00E+00 5,44E-26 tepelný šum, odpor kolektoru
RE 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 tepelný šum, odpor emitoru

IBSN 3,33E-23 2,23E-23 6,56E-23 výstřelový šum, proud báze
IC 1,64E-22 1,01E-22 6,55E-20 výstřelový šum, proud kolektoru

IBFN 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 blikavý šum, proud báze
TOTAL 1,98E-22 1,23E-22 6,56E-20 celkový šum, dodávaný tranzistorem

RE1
[V2/Hz]

RE2
[V2/Hz]

Rz
[V2/Hz]

TOTAL 1,36E-20 1,36E-20 1,99E-15 tepelný šum

Celkový výstupní šum 1,989E-15 V2/Hz

Tabulka 4 Výsledky šumové analýzy pro Wilsonovo zrcadlo s unipolárními tranzistory

M1
[V2/Hz]

M2
[V2/Hz]

M3
[V2/Hz]

RD 3,16E-24 1,21E-29 9,37E-23 tepelný šum, odpor drain
RS 1,99E-24 2,63E-23 1,40E-23 tepelný šum, odpor source
RG 8,40E-24 2,00E-21 9,05E-23 tepelný šum, odpor gate
RB 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 výstřelový šum
ID 0,00E+00 2,80E-20 0,00E+00 výstřelový šum, proud drain
FN 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 blikavý šum

TOTAL 1,36E-23 3,00E-20 1,98E-22 celkový šum, dodávaný tranzistorem
RS1

[V2/Hz]
RS2

[V2/Hz]
Rz

[V2/Hz]
TOTAL 1,67E-19 2,20E-18 1,10E-15 tepelný šum

Celkový výstupní šum 1,106E-15 V2/HZ
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7. Závěr

V bakalářské práci Statické a dynamické vlastnosti proudových zdojů jsou popsány
základní parametry zdrojů proudu. Použity jsou reálné schémata v běžném životě, ale také
ideální určeny pro teoretickou elektroniku. Je použit a dokázán Ohmův a Kirchhoffův
zákon.

Jako zdroje konstantního proudu jsou zde aplikována proudová zrcadla složená
z bipolárních a unipolárních tranzistorů. Ty se nejčastěji využívají v integrovaných
obvodech jako aktivní zátěže namísto rezistorů . Rezistor se u integrovaných obvodů
sestavuje dosti složitě a zbytečně zabírá místo na čipu. Použití proudových zrcadel je
ovšem mnohem širší , v elektrotechnice například jako zdroj proudu s mnohem větším
rozsahem zátěže než je tomu u klasických zdrojů.

Přesnost proudových zrcadel je z velké části dána množstvím tranzistorů.
V kapitole 2. jsou uvedena nejčastěji využívaná proudová zrcadla a to například základní
proudové zrcadlo, kde jsou vysvětleny principy. Dále je rozpracováno zrcadlo podle
Wilsona, kde jsou použity tři tranzistory pro zvýšení přesnosti přenosu proudů, a zrcadlo se
třemi tranzistory, které využívá též třech tranzistorů, ale ještě p řídavného napájení.
V kapitole 3. je uveden navíc vylepšené Wilsonovo proudové zrcadlo, kaskádové proudové
zrcadlo a modifikované kaskádové zrcadlo. U všech proudových zrcadel jsou základním
předpokladem správného chodu stejné parametry tranzistorů.

Pro všechny analýzy je vybráno Wilsonovo proudové zrcadlo se třemi tranzistory ,
a to pro svoji jednoduchost. Jedna z možností jak zvýšit přesnost zrcadel s bipolárními
tranzistory je omezeni Earlyho efektu. Ten lze omezit přidáním rezistorů na emitory
tranzistorů T1 a T2. Bez rezistorů RE1 a RE2 je proud Iz silně závislý na napětí mezi
kolektorem tranzistoru T2 a zemí. Přidáním těchto rezistorů se závislost radikálně
omezuje. U unipolárních tranzistorů se Earlyho efekt neprojevuje. Ovšem pro zvýšení
přenosu zrcadla jak je tomu na obr. 5.1 můžeme na source přidat rezistory.

První analýzou byla závislost na teplotě. Zde je důkaz velkého rozsahu teplot
možného použití těchto zrcadel, jelikož se dá předpokládat stejné teplotní namáhání celého
obvodu. Na obr. 3.3 se výstupní proud mění v závislosti na vstupním, až do hodnoty
110 A z důvodu maximálního možného proudu tekoucím přes RZ. U unipolárních
tranzistorů je vidět velmi nepatrný pokles proudu. Časově proudová charakteristika nám
udává dobu potřebnou k ustálení celého obvodu. Základním parametrem je rychlost
tranzistorů. Při neměnném vstupním proudu trvá u bipolárních tranzistorů přibližně 7 s
než je tento proud i na výstupu. U unipolárních je tento čas menší a ustálení nastane asi do
3 s. Změnou řídícího proudu je ovlivňována i velikost výstupního proudu. Omezení je
pouze velikostí maximálního proudu procházejícího přes zatěžovací rezistor. U bipolárních
tranzistorů na obr. 3.5, v úseku -50 A až 0 A je na výstupní proud roven 0 A. Důvodem je
zátěž, která je tvořena obyčejným rezistorem a záporný proud který nedokáže otevřít
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tranzistory. Na obr. 3.6 je vidět rozsahu zrcadlení v závislosti na zátěži. U unipolárních
tranzistorů jsou tato omezení podobná. Pouze v případě, že je na vstupu proud nulový či
záporný, teče i přes ně proud minimální, jak ukazuje obr. 5.5 Poslední analýzou je změna
parametrů tranzistorů. Touto analýzou je nahrazena citlivostní analýza. Citlivost zrcadel je
dána parametry tranzistorů a jejich přesností. Základním předpokladem funkčnosti
proudového zrcadla jsou stejné parametry všech tranzistorů a není závislí pouze na jednom
z parametrů. Ovšem u bipolárních tranzistorů je předpokladem minimální proudový
zesilovací činitel h21E > 100. V kapitole s bipolárními tranzistory lze vidět závislosti
rozmítání jednoho parametru a to právě proudového zesilovacího činitele , všech parametrů
tranzistoru a jejich vliv na celý obvod a přenos. Nejlepší vypovídající hodnotu má analýza
Monte Carlo na obr. 3.11, kde se mění hodnoty zatěžovacího rezistoru RZ. Parametrem
analýzy byla tolerance hodnot tranzistorů v rozmezí 20%. U unipolárních tranzistorů není
analogický parametr k proudovému zesilovacímu činiteli. A proto je zde změna parametrů
reprezentována posunem od typických hodnot k minimálním a maximálním, které udává
výrobce. V analýze Monte Carlo na obr. 5.11 je opět rozmítána hodnota zatěžovacího
rezistoru s parametrem tolerance tranzistorů s hodnotou do 20%. V obou případech, tedy
jak u bipolárních, tak unipolárních tranzistorů, lze vidět, že rozptyl parametrů má vliv na
přenos, ale také na velikost maximálního zatížení.

V kapitole 6. v tabulce 1 a 2 jsou vystihnuty dva důležité parametry, vstupní
a výstupní odpor. Podle teorie ideálního proudového zrcadla by mělo mít nulový vstupní
a nekonečný výstupní odpor . U bipolárních tranzistorů je to Wilsonovo proudové zrcadlo,
ovšem o několik řádu lepší je m odifikované kaskádové proudové zrcadlo s unipolárními
tranzistory.

Z tabulky 3 a 4 se může porovnat šum u Wilsonova zrcadla s bipolárními
a unipolárními tranzistory, šum na rezistorech a výsledný šum. Je patrné, že mnohem
menší šum je u unipolárních tranzistorů.

Při použití proudových zrcadel je důležité zvážit, která vlastnost je pro dané použití
nejdůležitější. V této bakalářské práci jsou uvedeny základní vlastn osti a to je přenos,
vstupní a výstupní odpor, velikost zatěžovacího rezistoru a popřípadě minimální potřebné
napětí. Ve většině případu při porovnání vycházelo lépe Wilsonovo zrcadlo s unipolárními
tranzistory, jen rozsah velikosti zatěžovacího rezistoru byl menší, oproti zrcadlu
s bipolárními tranzistory. Dnešní technologie se zaměřuje na použití unipolárních zařízení.
A to převážně z důvodu minimální spotřeby. Nevýhodou je menší frekvenční rozsah oproti
bipolárním tranzistorům. V dnešní době, při masové výrobě integrovaných obvodů,
dosahování co nejnižší spotřeby a srovnání výsledků této práce je lepší pro výrobu použití
proudových zrcadel s unipolárních tranzistorů. Ovšem pokud by se sestavovalo proudové
zrcadlo z diskrétních součástí, bylo by výhodnější použití bipolárních tranzistorů.
Důvodem je snadnější sestavování s již velmi dobře známými a zažitými postupy.
Mnohem menší náchylnost ke zničení tranzistoru např. statickým nábojem aj.



45

8. Seznam použité literatury

[1] CZAJKOWSKI, O. Proudové zdroje s tranzi story řízenými elektrickým polem. Brno
FEKT VUT v Brně 2008. 39s.

[2] ČECH, V. Statické a dynamické vlastnosti proudových zdrojů: semestrální projekt.
Brno FEKT VUT v Brně, 2008. 20s.

[3] HOLME Andrew, 2003, [cit. 1.5.2009]. Dostupné na WWW:
http://www.holmea.demon.co.uk/FracN/Wilson.htm

[4] RABAEY M. Jan, The Spice Page. [cit. 1.5.2009]. Dostupný na WWW:
http://bwrc.eecs.berkeley.edu/Classes/IcBook/SPICE/UserGuide/elements_fr.html

[5] SPIEGEL Jan Van der, SPICE - A Brief Overview. University of Pennsylvania.
12.1.1996, [cit. 1.5.2009].
Dostupné na WWW: http://www.seas.upenn.edu/~jan/spice/spice.overview.html

[6] VRBA     Kamil,  BUCHMAIER  Pavel,   Vlastnosti  bipolárních  proudových
zrcadel.  Elektrorevue [Online]. 21.12.1999, [cit. 1.4.2009]. Dostupný na WWW:
http://www.elektrorevue.cz/clanky/ 99014/index.html

[7] VRBA     Kamil,  BUCHMAIER  Pavel,   Proudová zrcadla s unipolárními tranzistory.
Elektrorevue [Online]. 3.1.200, [cit. 1.5.2009]. Dostupný na WWW:
http://www.elektrorevue.cz/clanky/00001/index.html

[8] Zetex Spice Model Library 2V1, Dostupné z WWW: http://www-emc.ee.tu-
berlin.de/prbib/Zetex.lib

http://www.holmea.demon.co.uk/FracN/Wilson.htm
http://bwrc.eecs.berkeley.edu/Classes/IcBook/SPICE/UserGuide/elements_fr.html
http://www.seas.upenn.edu/~jan/spice/spice.overview.html
http://www.elektrorevue.cz/clanky/
http://www.elektrorevue.cz/clanky/00001/index.html
http://www-emc.ee.tu-


46

Seznam použitých zkratek

 [-] poměr šířky a délky kanálu unipolárního tranzistoru
i [A] změna proudu
u [V] změna napětí
gDS [S] výstupní vodivost drain source unipolárního tranzistoru
gf [A/V] strmost unipolárního tranzistoru
Gi [S] vnitřní vodivost
h21E [-] stejnosměrný proudový zesilovací činitel tranzistoru nakrátko
I [A] proud
IB [A] proud báze bipolárního tranzistoru
IC [A] proud kolektoru bipolárního tranzistoru
ID [A] proud drain unipolárního tranzistoru
IE [A] proud emitoru bipolárního tranzistoru
IG [A] proud vnitrní vodivostí
IG [A] proud gate unipolárního tranzistoru
IS [I] využitelný proud
IS [A] proud source unipolárního tranzistoru
IZ [A] proud zátěže
L [m] délka kanálu unipolárního tranzistoru
M [-] unipolární tranzistor, označení součástky ve schématu
R  rezistor, označení součástky ve schématu
rDS  vstupní (diferenciální) odpor unipolárního tranzistoru
RE  rezistor připojený na emitor bipolárního tranzistoru
Ri  vnitřní odpor zdroje
RIN  vstupní odpor
ROUT  výstupní odpor
RS  rezistor připojeny na source unipolárního tranzistoru
RZ  zatěžovací rezistor
T [-] bipolární tranzistor, označení součástky ve schématu
TEMP [°C] teplota
Time [s] čas
U [V] napětí
U0 [V] napětí naprázdno
UBE [V] napětí mezi bází a emitorem bipolárního tranzistoru
UCE [V] napětí mezi kolektorem a emitorem bipolárního tranzistoru
UDS [V] napětí drain source unipolárního tranzistoru
UGS [V] napětí gate source unipolárního tranzistoru
Uout min [V] minimální výstupní napětí
UR [V] napětí na odporu R
US [V] využitelné napětí
Usat [V] saturační napětí unipolárního tranzistoru
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UTHM [V] prahové napětí
W [m] šířka kanálu unipolárního tranzistoru
Cx [A/V2] transkonduktance
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Příloha A

Výpočty vstupního a výstupního odporu proudových zrcadel s bipolárními tranzistory pomocí

programu SNAP 2.61. Dosazené hodnoty tranzistorů: r BE=2,5 k, gCE=10-6 S, gm=40 mA/V.

A.1 Jednoduché proudové zrcadlo

RIN

_____________symbolic_________________

24.5038
--------------------------------------
1

____________semisymbolic______________

Multip. Coefficient =  2.45037980887037E+0001

1.00000000000000E+0000
--------------------------------------
1.00000000000000E+0000

_______________zeros__________________

none

_______________poles__________________

none

___________step response______________

2.45037980887037E+0001

___________pulse response_____________

+ 2.45037980887037E+0001*Dirac(0)

ROUT

_____________symbolic_________________

100000
--------------------------------------
1

____________semisymbolic______________

Multip. Coefficient =  1.00000000000000E+0005

1.00000000000000E+0000
--------------------------------------
1.00000000000000E+0000

_______________zeros__________________

none

_______________poles__________________

none

___________step response______________

1.00000000000000E+0005

___________pulse response_____________

+ 1.00000000000000E+0005*Dirac(0)
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A.2 Proudové zrcadlo se třemi tranzistory

RIN

_____________symbolic_________________

25.5039
--------------------------------------
1

____________semisymbolic______________

Multip. Coefficient =  2.55038980887037E+0001

1.00000000000000E+0000
--------------------------------------
1.00000000000000E+0000

_______________zeros__________________

none

_______________poles__________________

none

___________step response______________

2.55038980887037E+0001

___________pulse response_____________

+ 2.55038980887037E+0001*Dirac(0)

ROUT

_____________symbolic_________________

100000
--------------------------------------
1

____________semisymbol ic______________

Multip. Coefficient =  1.00000000000000E+0005

1.00000000000000E+0000
--------------------------------------
1.00000000000000E+0000

_______________zeros__________________

none

_______________poles__________________

none

___________step response______________

1.00000000000000E+0005

___________pulse response_____________

+ 1.00000000000000E+0005*Dirac(0)
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A.3 Wilsonovo proudové zrcadlo

RIN

_____________symbolic_________________

1258.85
------------------------- -------------
1

____________semisymbolic______________

Multip. Coefficient =  1.25885490330247E+0003

1.00000000000000E+0000
--------------------------------------
1.00000000000000E+0000

_______________zeros__________________

none

_______________poles__________________

none

___________step response______________

1.25885490330247E+0003

___________pulse response_____________

+ 1.25885490330247E+0003*Dirac(0)

ROUT

_____________symbolic_________________

4.98881E6
--------------------------------------
1

____________semisymbolic______________

Multip. Coefficient =  4.98880501953501E+0006

1.00000000000000E+0000
--------------------------------------
1.00000000000000E+0000

_______________zeros__________________

none

_______________poles__________________

none

___________step response______________

4.98880501953501E+0006

___________pulse response_____________

+ 4.98880501953501E+0006*Dirac(0)
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Příloha B

Výpočty vstupního a výstupního odporu proudových z rcadel s unipolárními tranzistory pomocí
programu SNAP 2.61. Dosazené hodnoty tranzistorů: g f=10 mA/V, gDS=10-5 S.

B.1 Jednoduché Widlarovo proudové zrcadlo

RIN

_____________symbolic_________________

99.0099
--------------------------------------
1

____________semisymbolic______________

Multip. Coefficient =  9.90099009900990E+0001

1.00000000000000E+0000
--------------------------------------
1.00000000000000E+0000

_______________zeros__________________

none

_______________poles__________________

none

___________step response______________

9.90099009900990E+0001

___________pulse response_____________

+ 9.90099009900990E+0001*Dirac(0)

ROUT

_____________symbolic_________________

10000
--------------------------------------
1

____________semisymbolic______________

Multip. Coefficient =  1.00000000000000E+0004

1.00000000000000E+0000
--------------------------------------
1.00000000000000E+0000

_______________zeros__________________

none

_______________poles__________________

none

___________step response______________

1.00000000000000E+0004

___________pulse response_____________

+ 1.00000000000000E+0004*Dirac(0)
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B.2 Wilsonovo proudové zrcadlo

RIN

_____________symbolic_________________

10000
------------------------- -------------
1

____________semisymbolic______________

Multip. Coefficient =  1.00000000000000E+0004

1.00000000000000E+0000
--------------------------------------
1.00000000000000E+0000

_______________zeros__________________

none

_______________poles__________________

none

___________step response______________

1.00000000000000E+0004

___________pulse response_____________

+ 1.00000000000000E+0004*Dirac(0)

ROUT

_____________symbolic_________________

1.0101E6
--------------------------- -----------
1

____________semisymbolic______________

Multip. Coefficient =  1.01009900990099E+0006

1.00000000000000E+0000
--------------------------------------
1.00000000000000E+0000

_______________zeros__________________

none

_______________poles__________________

none

___________step response______________

1.01009900990099E+0006

___________pulse response_____________

+ 1.01009900990099E+0006*Dirac(0)
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B.3 Zlepšené Wilsonovo proudové zrcadlo

RIN

_____________symbolic_________________

10099
--------------------------------------
1

____________semisymbolic______________

Multip. Coefficient =  1.00990099009901E+0004

1.00000000000000E+0000
--------------------------------------
1.00000000000000E+0000

_______________zeros__________________

none

_______________poles__________________

none

___________step response______________

1.00990099009901E+0004

___________pulse response_____________

+ 1.00990099009901E+0004*Dirac(0)

ROUT

_____________symbolic_________________

1.0101E6
--------------------------------------
1

____________semisymbolic______________

Multip. Coefficient =  1.01009900990099E+0006

1.00000000000000E+0000
--------------------------------------
1.00000000000000E+0000

_______________zeros__________________

none

_______________poles__________________

none

___________step response______________

1.01009900990099E+0006

___________pulse response_____________

+ 1.01009900990099E+0006*Dirac(0)
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B.4 Kaskádové proudové zrcadlo

RIN

_____________symbolic_________________

198.02
--------------------------------------
1

____________semisymbolic______________

Multip. Coefficient =  1.98019801980198E+0002

1.00000000000000E+0000
------------------------------------ --
1.00000000000000E+0000

_______________zeros__________________

none

_______________poles__________________

none

___________step response______________

1.98019801980198E+0002

___________pulse response_____________

+ 1.98019801980198E+0002*Dir ac(0)

ROUT

_____________symbolic_________________

1.02E6
--------------------------------------
1

____________semisymbolic______________

Multip. Coefficient =  1.02000000000000E+0006

1.00000000000000E+0000
--------------------------------------
1.00000000000000E+0000

_______________zeros__________________

none

_______________poles__________________

none

___________step response______________

1.02000000000000E+0006

___________pulse response_____________

+ 1.02000000000000E+0006*Dirac(0 )
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B.5 Modifikované kaskádové proudové zrcadlo

RIN

_____________symbolic_________________

99.9902
--------------------------------------
1

____________semisymbolic______________

Multip. Coefficient =  9.99901970395059E+0001

1.00000000000000E+0000
--------------------------------------
1.00000000000000E+0000

_______________zeros__________________

none

_______________poles__________________

none

___________step response______________

9.99901970395059E+0001

___________pulse response_____________

+ 9.99901970395059E+0001*Dirac(0)

ROUT

_____________symbolic_________________

1.02E6
--------------------------------------
1

____________semisymbolic______________

Multip. Coefficient =  1.0200000000000 0E+0006

1.00000000000000E+0000
--------------------------------------
1.00000000000000E+0000

_______________zeros__________________

none

_______________poles__________________

none

___________step response______________

1.02000000000000E+0006

___________pulse response_____________

+ 1.02000000000000E+0006*Dirac(0)
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