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Abstrakt 

I. Abstrakt v českém jazyce 

Tří a pětibranový konvejor a jeho využití ve filtrech a oscilátorech.Návrh filtru a 
oscilátoru s proudovými konvejory v napěťovém a proudovém módu.Simulace filtru 
ve PSpice s CCII,CCIII,DVCC a modelování parazitních jevu u reálných 
konvejorů.Klíčová slova:Proudový konvejor,CCII,analogové filtry a oscilátory, 
simulace. 

 

 

 

 

II. Abstract in English language  
Theer port and five port current conveyors and thein aplication in filters and 
oscillators.Design filter and oscillators with current conveyor  in the current and 
voltage mode are presented.Simulation filters,oscillators in PSpice with 
CCII,CCIII,DVCC are included.Keywords:Current conveyors,analog filters and 
oscillators. 
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2. Úvod 
V dnešní době,kdy je moderní se zabývat spotřebu a trendem výrobců IO je 

snižovaní napájecích napětí a pracovávaných úrovní signálu.Musíme využit stavební 
bloky které mohou pracovat na vyšších frekvencích.Pro pásmo audio jsou zapojení 
s klasickými operačními zesilovači dostatečně kvalitní.Ale pro pásma video musíme 
použít jiné stavební bloky jako jsou např.proudové konvejory (CC nebo OTA).Tyto 
bloky jsou schopny pracovat,jak napěťovém tak i v proudovém režimu.Pokud použije 
proud jako přenosový parametr tak zjistíme,že je poměr mezi signálem a  šumem je 
lepší,než u klasických zapojení.Proudový konvejor (CC)  jako funkční blok má jisté 
výhody oproti OZ.Tento prvek můžeme využít k návrhu jak  ARC filtru,oscilátorů tak i 
měřící technice atd. 

Analogové filtry jsou obvody,které využíváme pro získání signálu,který je skryt 
v zašuměném signálu,nebo pro vybrání určitých kmitočtů.Pro realizaci těchto filtrů 
můžeme použít mnoho prvku v různých zapojeni.Nejběžnější RLC filtry jsou sice 
velice jednoduché na konstrukci,ale pokud potřebujeme strmější aproximace tak 
musíme bud využít kaskádního řazení.Ovšem kaskádním řazením nedocílíme 
takových parametrů jako u použití ARC s OZ nebo jiným funkčním blokem 
(CCII,OTA).Při  konstrukci ARC filtrů se snažíme odstranit cívky,které jsou drahé a 
její velké rozměry jsou nežádoucí při minimalizaci.Použité feromagnetikum  muže 
“dělat neplechu“,lepe řečeno jejich nelinearita.A tak se snažíme použit odpory a 
kondenzátory k vytvoření filtrů bez cívek.Pro návrh oscilátorů využíváme s výhodou 
obvody,které jsou filtry a zavedením kladná zpětné vazby tyto odtlumíme. 
Resp.jakost pólů je nekonečná. 

I. Dělení filtr ů 
U analogových filtru je zavedené rozdělení podle tvaru jejich přenosových 

modulových frekvenčních charakteristik.Podle toho dělíme filtry na tyto typy: 
 

� Dolní propust(DP),Low-Pass filter(LP) 
Tyto filtry jsou charakterizovány tím,že propouštějí kmitočty od 0 až po fm. 
(kde fm je frekvence při poklesu o 3dB). 
 

� Horní propust(HP),High-Pass filter(HP) 
  Na rozdíl od DP propouští frekvence od fm až teoreticky do nekonečna. 
 
� Pásmová propust(PP),Band-Pass filter(BP) 
  Pásmová  propust je charakterizována jak fm což je nyní střední   
  frekvence(rezonanční frekvence) ,tak i šířkou pásma propuštěného    
  signálu,který  je dán rozdílem B=fh – fd.( fh , fd tyto frekvence jsou dány 
  opět poklesem o 3dB ). 
 
� Pásmová zádrž(PZ),Band-Reject filter(BR) 
  Pásmová zadrž je typ filtru,který zablokuje fm,v ideálním případe jen jeden 
  kmitočet,ale obvykle to bývá okolí zvoleného kmitočtu opět poklesem o 
  3dB. 
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� Fázovací článek(FČ),All-Pass filter(AP) 
  Fázovací článek není v podstatě filtr,ale je to časový 
zpožďovač,korektor,Jeho   modulová charakteristika je konstantní a pouze 
mění průběh fázové charakteristiky. 

 
Ještě bych do tohoto klasického rozdělení vložil Notch  filtry(Cauerovy filtry),které 

jsou ve své podstatě zvláštní.Jsou to: 
 

� Dolní propust s nulou(DPN),Low-Pass Notch 
  Tyto filtry jsou dolní propusti s nulou a diky rejekci v nepropustném   
pásmu získáme vetší strmost. 

 
� Horní propust s nulou(HPN),High-Pass Notch 
  Je to horní propust s nulou. 

 
Pro dělení filtrů podle použitých sou částek což obsahuje dalších podbody,já 

uvedu jen několik: 
 

� Pasivní RC a LC 
� Aktivní RC s opera čními zesilova či 
� Aktivní RC s funk čními bloky 
� Filtry se spínanými kapacitory 
� Filtry s povrchovou vlnou 
� Filtry s piezoelektrickými rezonátory 

 
  Já se budu zabývat jen Aktivní RC s funkčními bloky.Přesněji filtrům s proudovými 
konvejory (CC). 
 

Dalším hlediskem dělení je tzv. Rád filtru ,tento název udává počet pólů filtru(to 
je počet akumulačních prvků v obvodu).V mém případě se jedná o počet kapacit 
v obvodě.Prakticky by mělo platit,že čím je řád vyšší tím větší strmost přenosové 
charakteristiky dosáhneme.V ideálním případě by platilo,že strmost by byla 
90°,takovéhoto jevu,jak už to v p řírodě bývá něco za něco),nikdy nedosáhneme. 
Proto je vytvořen model s rozptylem.A podle tohoto modelu volíme řád filtru z křivek, 
při zvolené aproximaci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.2.1.Toleranční pole pro návrh filtrů. 
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II. Dělení oscilátor ů 

Oscilátor je generátor harmonického signálu,který vyrábí elektrické signál.To je 
možné kvůli tomu,že přetvářejí stejnosměrnou energii na energii kmitů.Na úkor vnitřní 
energie obvodu.Od filtru k oscilátoru“není daleká cesta“,oscilátor je filtr se zavedenou 
silnou zpětnou vazbou.Oscilátory můžeme dělit podle konstrukce na: 

 
� Krystalové oscilátory(p řesné využívají piezoelektrického jevu ) 
� Oscilátor s LC(pro frekvence 10kHz až 100MHz) 

a. Dvoubodové 
b. Tříbodové 
c. Se zpětnou vazbou 
  Zde musí platit oscilační podmínky a obě najednou modulová   
 A*β=1, fázová φA+ φB=2*kπ. 

� Oscilátory RC(pro frekvence do jednotek MHz) 
a. S postupn ě posouvanou fází 

  (jedna s smyčka  zpětné vazby) 
b. Můstkové 

  (má dvě smyčky zpětné vazby) 
 

  
Pro RC oscilátory jsou často využívána zapojení  s příčkovými články typu DP a 

nebo HP.Jedno s velice známých zapojení je také Wienův článek.(sériově-paralelní 
kombinace dvou RC článků).

3. Historické údaje   
 

Proudové konvejory jsou tvořeny třemi generacemi Přitom se každá generace 
něčím liší.I.GENERACE byla představena v roce 1968 pány  Smithem Sedrou(CCI). 
II.GENERACE se objevila  už za dva roky(CCII).A poslední III.GENERACE byla 
představena až v roce 1995.Proudové konvejory(CC) se vyrábí technologií CMOS a 
základními stavebními bloky jsou proudová zrcadla.Technologie výroby různých 
zapojeních u jednotlivých generací je spousta.Na dané technologii závisí i parazitní  
parametry konvejorů(CC).Pro zjednodušení konstrukce jednotlivých konvejoru(CC) 
vznikl osmibranový universální proudový konvejor (UCC),který byl vyvinut na fakultě 
elektrotechniky a komunikačních technologii v Brně,jako IO ve spolupráci s design 
centrem AMIS semiconduktor Brno.Během 90.let vzniklo spoustu růdných zapojeni 
s větším počtem vstupu a také diferenčními vstupy.Žádné s těchto zapojení nezažilo 
“BUM“ a neprorazilo.Vnitřní strukturou CCII+ jsou tvořeny širokopásmové zesilovače 
označované jako(Diamantové zesilovače) a OTA(Transimpedanční zesilovače),které 
jsou doplněny o sledovač napětí. 
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4. Konvejory 
 
Konvejování je přenos(transport),který můžu popsat jako sledování proudu ze 

vstupní svorky na výstupní svorky.Sledování může byt přímé nebo s inverzí (obrací 
fázi). Tento aktivní prvek,který má přesně dané vztahy mezi branovými proudy a 
branovými napětími, je schopen přepravovat proud mezi dvěma vývody ( X,Y a Z) 
s různou impedanční úrovní.Proudový konvejor je zesilovač v proudovém módu 
s pevným proudovým ziskem.Zisk je nastavený tranzistorovými aspekty nebo řízeny 
impedančními úrovněmi ve vstupech a výstupech. O proti obyčejným operačním 
zesilovačům má proudový konvejor (CC) výhody v tom,že může poskytnou vyšší 
napěťový zisk a větší signální šířka pásma,větší linearitu,širší dynamicky rozsah a 
nízký ztrátový výkon. Konvejor (CC) je ve své podstatě imitační konvertor,pomocí 
něhož je možno realizovat např.negativní impedanční konvertor,kterým jak ukážu 
dále můžeme realizovat filtr i oscilátor.. 

 

I. Obecn ěný n-braný proudový konvejor (GCC)  

Tímto zobecněným n-braným konvejorem (GCC) můžu popsat všechny ostatní 
proudové konvejory, protože v jeho definičních vztazích jsou uvedeny symbolické 
parametry (a,b,c).Každý konvejor musí mít minimálně tři druhy výstupů(X,Y,Z).A to 
jsou proudový vstup označovaný jako X (řád CC je dán počtem proudových vstupů), 
tzn.,že pro X=1 je to 1 řád,klasický CC.A pro X > 1 jsou to CC vyšších řádů uplatnění 
nachází však maximálně druhý řád.Dále musí obsahovat doplňkový napěťový vstup 
označovaný jako Y.Počet těchto bran určuje druh CC,hodnota druhu je u klasických 
CC 1,ale může byt od 1≤Y≥n-2.(n-celkový počet bran).A poslední je brána Z,která je 
proudový výstup CC.Výstupy mohou byt jak kladné tak i záporné.Jak už jsem dříve 
uvedl je CC druh imitačního konvertoru (IC).Proudy tekoucí teoreticky do více X 
vstupů jsou transformovány na branová napětí a to tak,že m je počet napěťových 
bran, které vypočteme z: 

xnm −= ,      (3.1) 

U IC se napětí transformuje opačně,tedy m nezávislých napěťových bran je 
transformuje na X a to nezávisle na transformaci proudů.Tato matice popisuje IC a 
konstanty (A,D) popisují transformaci napětí a (B,C) transformaci proudů                          
(viz obr.3.1.a).Pro klasický CC platí nezávislost napětí Vx na Vz,s toho plyne,že 
D=0.Tak to popsané transformace nazýváme konvejováním.Pro obecný tříbranový 
proudový konvejor (GCC) pak můžeme říct že:  

              

,YX UaU ⋅=       (3.2) 

,XY IbI ⋅=       (3.3)  

,XZ IcI ⋅=       (3.4) 

 

 Takto upravené rovnice využijeme pří návrhu filtru.  
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 Pro popis (GCC) volím standardně (Ux,Uy,Uz) směrem k zemi a proudy (Ix,Iy,Iz) 
spotřebičové značení směrem dovnitř. 

   a.)   b.)    

Obr.3.1.a.)Přenosová matice IC  b.)Schématická značka GCC 

 Pomocí těchto konstant (a,b,c),které mohou nabývat hodnot (-1,0,1) konstanta 
a udává zda se jedna o invertovaný či neinvertovaný napěťový vstup Y,konstanta b 
volí generaci(více dále) a vztah mezi proudy Iy a Ix.A poslední písmeno ukazuje zda 
proud vstupuje čí vystupuje z brány Z. 

II. První generace proudových konvejor ů 
 

a.)          b.) 
 

Obr.3.2. a.)Schématická značka proudového konvejorů.  b.)Maticový zápis rovnic. 
 

Tedy pro CCI (a = b = c = 1) platí:            ,YX UU =             (3.5) 

,ZYX III ==       (3.6) 

Jestliže přiložíme napětí na vstupní svorku Y tak se stejné napětí objeví na 
svorce X. Vstupní proud Ix je převeden na výstup Iz a tento proud je stejný také o 
napěťovému vstupu Y.Což je vidět na náhradním modelu. 

 
Obr.3.4. Nulorových model. 
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Vnitřní strukturu CCI,která je uvedena v:FERRI, G.- GUERRINI, N.C. Low-
voltage low-power CMOS current conveyors. Boston: Kluwer academic publishers, 
2003. 5 strana,PMOS tranzistory MP1 a MP2 tvoří proudové zrcadlo,které vnutí 
proud do tranzistorů NMOS MN1,MN2 a MN3,který zaručí stejné proudy všemi 
vstupy.Jelikož jsou tranzistory stejné tak i napětí  na vývodech X a Y musí byt stejné.  

III. Druhá generace proudových konvejor ů 

a.) b.) 
 

Obr.3.5. a.)Schématická značka proudového konvejorů.  b.)maticový zápis rovnic. 
 

Pro druhou generací CCII+/- (a = 1,b = 0,c = ±1) platí: 
 

,YX UU =       (3.7) 

     ,XZ II ±=       (3.8) 

Konvejor CCII- je v podstatě ideální MOS tranzistor.Přivedením napětí  na vstup 
Y se stejné napětí objeví i na X.Vstupu Y se chová jako ideální zdroj napětí Iy=0 a 
nastavuje nekonečně velkou vstupní impedancí. Vstupní proud z X je přenesen na 
výstup Z ,tento výstup se chová jako ideální zdroj proudu s velkou výstupní 
impedancí.Náhradní modely jsou podle předchozích úvah o ideálních zdrojích napětí 
a proudu,směr proudu v CCII- zavedeme jenom obrácením polarity (šipky) 
obr.3.6..Pokud by jsme simulovali toto náhradní schéma ve PS,jak uvedu 
dále,zvolíme jen – hodnotu proudu oproti CCII+.Pro otočení polarity v nulorových 
modelech by jsme museli použít dva odpory stejné velikost a umístit mezi ně  nulátor.  

 
 

Obr.3.6. a.)Náhradní model CCII+.  b.)Náhradní model CCII-. 
 

Proudový konvejor druhé generace se dá využít k realizaci filtrů, 
oscilátorů,převodníku napětí na proud,proudový sledovačů,proudový integrátor, 
derivátor proudu a napětí a samozřejmě konvertor impedance.CCII je vyráběn 
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technologií CMOS 5µm pomocí několika realizací např. CII+,CII- jsou realizována 
pomocí jednoduchých proudových zrcadel a CII- s kaskádovými zrcadly nebo 
dvoustupňový operační  zesilovač s přidanými impedančními stupni. 

a. Negativní proudový konvejor CCII- 
 
Nejjednodušeji ho můžeme realizovat pomocí jednoho tranzistoru NMOS 

s proudovým předpětím,kde odpovídá X - GATE,Y – SOURCE a Z – DRAIN 
obr.3.7.a..Další způsob realizace  je pomocí  dvou  NMOS tranzistorů se spojenými  
SOURCE(Emitor),které zde mají ideální proudový zdroj.V tomto rozdílovém zapojení 
má tranzistor M2 spojeny GATE a DRAIN. Obr 3.7.b..Nebo jej  můžeme realizovat 
také pomocí jednoho tranzistor unipolárního tranzistoru který má v záporné zpětné 
vazbě umístěný operační zesilovač respektive zpětná vazba je vedena do 
invertujícího vstupu operačního zesilovače.obr 3.7.c..Ve své podstatě CCII- je 
obsažen v analogové násobičce frekvence EL2082C,která je doplněná o proudové 
řízení zisku(CCCII-). 
 

a.) b. c.) 
 

Obr.3.7. CCII- pomocí a.)1 tranzistoru. b.)2 tranzistoru. c.)1 tranzistoru a OZ. 
 

b. Pozitivní proudový konvejor CCII+ 
 
Struktura CCII+ je velmi podobná jako u CCI jenže má CCII+ několika násobně 

větší vstupní impedanci.Toto zapojení proudového zrcadla z tranzistorů M1 a M2 
zaručuje rovnost mezi proudem do vstupu X a Z.Zaručuje výstupní proud 
z konvejoru.Tato vnitřní struktura je jen pro jednoduchost.Skutečná zapojení např. 
s diferenčními páry je mnohem složitější.Pro jednoduchost a všeobecnou 
použitelnost je zapojeni CII+ obsaženo a integrovaném obvodu od Analogue 
DEVESIS AD 844.Tento obvod je Transimpedanční zesilovač,který se skládá 
z invertujícího vstupu(X), neinvertujícího (Y),svorky pro korekci vstupní proudové 
nesymetrie(Z) a s napěťového sledovače,který zaručí možnost připojení libovolné 
zátěže bez  ovlivnění obvodu.Výstup sledovače použiji dále s výhodou u některých 
zapojení. 
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 a.) b.) 
 

Obr.3.8. a.)Jednoduchá vnitřní struktura pomocí tranzistoru MOS. b.)AD844 

c. Výb ěr z datasheetu IO AD 844 
 
AD 844  je vysokorychlostní monolitický operační zesilovač pro použití 

v analogových přístrojích.Tento obvod je navržen jak proudovým tak i napěťovým 
aplikacím a to jak v invertujícím režimu tak i v neinvertujícím.Tento IO se  vyrábí ve 
více verzích a to podle použitelné teploty.Vyrábí se v 8 a 16 pinové provedení. 

Výhodou tohoto obvodu je má velkou šířku pásma s rychlou signální odezvu a 
má vynikající stejnosměrný DC výkonem.Můžeme ho použít jako obyčejný OZ, ale 
jeho proudová stavba mu zaručuje lepši AC výkon,vysokou linearitu a velmi čistá 
impulsová odezva.Tento zesilovač vytváří uzavřený regulační obvod.Může řídit 50 Ω 
s malým rozptylem ± 2,5 V s pojistkou do 80 mA. 

 
Parametry 

- Šířka pásma při zisku -1 je 60 MHz,při zisku -10 to je 33 MHz. 
- Velmi vysoký výkon sledovací rychlostí až 2000 V/µs  
- Napájecí napětí je ±4,5 V až  ±18 V,se schopností řízení až 50 Ω 
- Maximální zatížitelnost 1,1 W. 
- Rychlost ustálení je 100ns  až 0.1% (10 V krok) 
- Vysoký výstupní výkon  řízení: 650 mA  do zátěže 50 Ω  
- Nízké vyrovnávací elektrické napětí: max. 150 mV  
- Nízký klidový proud: 6.5 mA 
 

APLIKACE 
- Velká rychlost proud DAC rozhraní 
- Video vyrovnávací paměti a kabelové ovladače 
- Pulsy zesilovače 
 

AD 844 vykazuje  vynikající diferenciální zesílení a rozdílné fázové 
charakteristiky ho dělají vhodným pro video aplikace se šířkou pásma až 60 
MHz.Kombinuje nízké ztráty,malý šum,nízký proud se šířkou pásma.Nastavení zisku 
u AD844 se provádí pomocí rezistoru.Pokud se odpory R1 a R2 stejné pak je zisk -
1.(viz obr.3.9.) 
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b.)
a.) 
 
Obr.3.9. a.)Invertujicí zesilovač s R1=R2. b.)Frekvenční charakteristika s Rl=500 Ω a Cl=0 F. 

IV. Třetí generace proudových konvejor ů 
 

Třetí generace proudových konvejorů je velice podobná první CCI s tím rozdílem,  
že proud do vstupu Y má opačnou 
polaritu,vyplývá dále z rovnic.Topologie je 
postavena se čtyř jednoduchých CCI.Hlavní 
použití nachází CCIII v měření proudu. 
Výhodou oproti měření proudu operačním 
zesilovačem s bočníkem je ta,že nenastává 
problém s velikostí bočníku.Pokud malá 
hodnota bočníku je měření zatíženo  chybou.         Obr.3.10. Matice CCIII   
 
Vztahy mezi svorkami pro CCIII+(a = 1,b = -1,c = 1): 
 ,YX UU =                  (3.9) 

,XY II −=                  (3.10) 

,XZ II =                     (3.11) 

                            
Pro ukázku předvedu také ukázku realizace filtrů pro CCIII. 
 

V. Pětibranový konvejor DVCC 
 

Tento obvod byl vyvinut ELWANEM a SOILMANEM a tento obvod je mnohem 
všestrannější a flexibilnější než CCII.DVCC také pracuje jako imitační konvertor 
s jedním nezávislým proudem I.Proudový konvejor s rozdílovým napětí mezi vstupy 
y+ a y-.Charakter obvodu je popsán následující maticí a rovnicemi 
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. a.)    b.)   
 
Obr.3.7. a.) Schématická značka proudového konvejorů. b.)maticový zápis rovnic. 
 
     ,21 YYX UUU −=                              (3.12) 

,XY II =                  (3.13) 

021 == YY II                     (3.14) 

Pomocí toho obvodu můžeme realizovat všechny druhy konvejorů druhé 
generace, jak invertující,neinvetující tak i negativní,pozitivní a jejich kombinace. 
Realizaci můžeme provést uzemněním správného kontaktu.Pro CCII+ uzemníme Y- 
a Z-, CCII- vytvoříme uzemněním Y- a Z+.Invertující zapojení uzemníme Y+, ICCII+ 
získáme ještě uzemněním Z- a naopak ICCII- Z+.Tento obvod lze využít k mnoha 
realizacím filtrů druhého,třetího až n - tého řádu.Ale dají se sním také realizovat 
různé oscilátory,gyrátory.DVCC je konvejor,kterým můžeme realizovat všechny 
možné kombinace CCII.Tento obvod se v IO nevyrábí. 

5. Modelování konvejoru 
 

Pro modelování proudových konvejorů jsme využil ABM bloků z knihoven 
PSpice.Ty to bloky jsou označovány jako E,což je zdroj napětí řízený 
napětím(VCVS),dále blok F,který představuje proudem řízený zdroj proudu(CCCS),u 
obou těchto bloků můžeme nastavit zesílení.Já jsem použil dva druhy zapojeni.První 
zapojení byl model CC první úrovně,tento model simuluje jen základní vlastnosti 
konvejoru,které udávají rovnice popsané v kapitole 3.Druhé zapojení modeluje 
rezistivní a kapacitní poměry v CC,které jsou velmi závislé na použité technologii 
výroby.Napěťový vstup Y je také nazýván vysoko impedančním vstupem,jsem umístil 
rezistor o hodnotě 10 MΩ a kapacitu o hodnotě 1 pF (v dnešní době jsme schopni 
udělat tuto kapacitu i menší,resp. 100-vky fF.). Proudový vstup X,nízko 
impedanční,tato impedance je frekvenčně závislá a to tak,že má induktivní 
charakter,ale hodnota cívky je malá(řádově desítky nH).Já jsme model doplnil 
sériovým odporem Rx o hodnotě 50 Ω.Tento odpor jsem sledoval u všech navržených 
filtrů a studoval jeho vliv na obvod.Výstupní svorku jsme doplnil o rezistor 1 MΩ a  o 
kapacitu také 1 pF.Zde jsme sledoval vliv Cz.Pro náhradní model DVCC jsem opět 
použil bloky E a F brány Y+,Y- jsme doplnil jako u CC a navíc ještě o rezistor mezi 
vstupy o hodnotě asi 2 MΩ.Vstup X je stejný jako u klasického CC.Brány Z+,Z- jsou 
duální jako klasický CC a doplněny o rezistor 500k a kapacita 1pF mezi vstupy.U 
tohoto obvodu by do modelu mělo patřit ještě omezení frekvence vložením DP RC 
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1.řadu.Mnou vytvořený model neobsahuje frekvenční závislost,jelikož jsem navrhoval 
zapojení okolo 1MHz,se frekvenční omezení přiliž neuplatnilo. 

I. CCI a CCIII 
 

Pro základní model (obr.5.1.) ze kterého je jasné,že jsou si proudy a napětí 
rovny.Model CCIII se liší pouze v tom,že proud mezi X a Y je invertován.Při ověření 
simulací jsem umístil stejnosměrný zdroj napětí do vstupu Y a tento zdroj jsem 
rozmítal od -1V do 1 V a pro model s parazitními prvky jsme vynesl rozdíl mezi 
napětími Vx a Vy(obr.5.2.). 

 

 
 

Obr.5.1. Základní a parazitní modely CCI. 
 
Na modelu s parazitními vlivy jsem provedl krokování sériového odporu Rx o 

hodnotách 1 Ω odpovídají ideálnímu konvejoru,10 Ω představuje použití lepší 
technologie nebo korekce pomocí dvou CC zavedením kladné zpětné vazby,50 Ω je 
obvykla hodnota a 100 Ω.Hodnoty rozdílu mezi napětími vstupů naprázdno se při 
hodnotě Rx 100 Ω je 10uV. 

 

 
 
 

Obr.5.2.Simulace modelu 2. 
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II. CCII 
 
Druhá generace má obdobný model jako CCI(obr.4.1.) jen obsahuje jeden blok 

F.Blok F3 zde není ani spojení s bránou Y.Proud ze svorky X vstupuje do 
proudového řízení zdroje F5 a výstup beru ze zdroje F5.Tento Model,který jsem 
vytvořil jsme porovnal s modelem AD844 ve PSpice a zjistil jsme,že tento model má 
rozdíl mezi napětími X a Y,naprázdno je nulový.A pokud uzemníme vstup X přes 
odpor 1Ω je více než 200mV při buzení brány Y 1V.Jak je uvedeno na (obr.4.3.). 

 

 
 

Obr.5.3.Simulace na AD844. 

III. DVCC 
Pro model tohoto konvejoru jsem použil CCII,který jsem doplnil,jak jsme popsal 

výše.Model je uveden na(obr.5.4).Pro simulaci frekvenční závislosti by mezi bloky E9 
a F9 přidal ještě blok E a RC článek s mezní frekvenci,řekněme podle AD844 
60MHz.Problémy s více branými je ten,že za svoji univerzalitu platíme poklesem 
mezní frekvence a taky každý výstup má vlastní kapacitu,která se uplatní i při 
uzemnění svorky. 

 

 
Obr.5.4.Model DVCC. 
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6. Návrh filtru 
Aktivních filtrů s konvejory existují spousta různých zapojení.Pro filtry prvních 

řádů se konvejor využívá jen jako oddělovací prvek,pro impedanční oddělení vstupů 
výstupů filtrů.Pro realizaci filtrů prvních řádů je mnohem lepší použít obyčejný 
operační zesilovač s proudovou zpětnou vazbou. Všechny filtry s CC můžou být jak 
v proudovém tak i napěťovém módu. Pro návrh filtru s CC můžeme využít několik 
postupů,buď použiji funkční blok CC jako negativní impedanční konvertor(NIC),tento 
blok vytvoříme jednoduše pomocí konvejoru CCII+,u něhož  spojíme výstupní bránu 
Z a bránu Y.Další možný postup návrhu je pouze s jedním blokem a nebo více bloky 
CC ke kterému připojíme RC členy a nebo CC jako integrační článek.Návrh a  
konstrukci filtrů s konvejory se nejčastěji využívá druhé generace CCII+,nebo se filtry 
dají koncipovat pomocí ostatních typů konvejorů,které vytvoříme  univerzálním 
proudovým konvejorem UCC.Při realizaci filtrů vyšších řád nastávají problémy při 
sestavení eliptických funkcí než u přenosových funkcí bez nuly..Já se budu zabývat 
návrhem pomocí NIC,jednoho a dvou funkčních bloků CC. 

I. Způsob návrhu filtr ů 
 

Při návrhu nových zapojení aktivních filtrů se postupuje intuitivně nebo podle 
podobných obvodu(transindukční zesilovače atd.).Metoda autonomních obvodů je 
velmi dobrá a je algoritmizovaná.Tato metoda se skládá s několika kroků: 
 

� Navrhnutí autonomního obvodu s aktivními prvky,v mém případě proudový 
konvejor,a admitance Y. 

� Výpočet charakteristické rovnice obvodu D(p). 

� Vhodným zvolením přenosových koeficientu pro zjednodušení obvodu a 
stabilitu.Všechny členy kladné nebo záporné(v tomto případě obrací fázi o 
180°). 

� Náhrada admitancí skutečnými prvky(rezistory,kondenzátory). 

� Určíme vstupy a výstupy,ale musíme dbát na to,že proudové vstupy můžeme 
připojit jen to uzlů a proudovou odezvu můžeme sledovat pouze ve smyčkách. 

� Stanovení výsledné přenosové funkce.  

a. Návrh autonomního obvodu 
 
Pro samotný návrh je nejlépe vyjit s obecné admitanční sítě s dvěma konvejory 

pro všechny možné realizace autonomních obvodů,každá admitance může byt 
nahrazena rezistorem,kondenzátorem,jejich paralelní kombinací či zkratováním a 
nebo rozpojením.Dva tříbranové konvejory GCC a admitanční síť je základem návrhu 
a tato síť je uvedena na (obr.6.1.).Já budu vytvářet obvody se čtyřmi až pěti 
pasivními prvky RC. 
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Obr.6.1. Celková admitanční síť 

b. Úprava charakteristické rovnice 
 

Výpočet charakteristické rovnice je možný buďto ručně pomocí modifikovaní 
metody uzlových napětí(MMUN) a nebo jednodušeji pomocí různých programů 
např.snap.Po navržení autonomního obvodu vypočteme jeho charakteristickou 
rovnici(CHR).Tato rovnice se nemění když připojíme do obvodu zdroj napětí a nebo 
zdroj proudu. Když získáme CHR se členy a,b,c pro každý blok musíme vhodnou 
kombinací zjednodušit tuto rovnici.Vybíráme typ zvoleného konvejoru podle tabulky 
6.1.Ještě musíme zaručit  to ,že bude CHR  obsahovat všechny mocniny p(jω).Já se 
budu zabývat filtry druhého řádu takže maximální mocnina bude druhého 
stupně.ještě musím zaručit stabilitu obvodu a to dosáhnu tím,že budu mít všechny  
členy CHR kladné či záporné. 

 

  CCI+ CCI- ICCI+ ICCI- CCII+ CCII- ICCII+ ICCII- CCIII+ CCIII- ICCIII+ ICCIII- 
a 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 

b 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 

c 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 

 
Tabulka 6.1.hodnoty konstant pro všechny tříbranové konvejory. 

c. Určení vstupu a výstup ů 

Podle toho kam připojíme vstup a výstup rozlišujeme zda obvod pracuje 
v proudovém či napěťovém módu. Pokud mluvíme o obvodech v CM tak vyšetřujeme 
proudovou odezvu obvodu,kdežto v obvodech v napěťovém módu(VM) sledujeme 
odezvu na vstupní napětí.Obvody pracující v proudovém modu(CM) jsou stáje 
častější a vyznačují se  lepším podílem signálu a šumu při nižším napájecím 
napětí(±2,5V).V CM jde hlavně o to,že impedanční úrovně jsou nízké(jednotky až 
desítky maximálně sto ohmů) a tím jsme schopni potlačit parazitní jevy funkčních 
bloků.Pokud budíme obvod proudem a sledujeme proudovou odezvu na výstupu a 
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přesto impedanční úrovně jsou přesto vysoké mluvíme o tzv.obvodech 
smíšených(V/CM). Podle toho v jakém módu pracuje obvod musíme sledovat 
výstupní veličinu a to  při CM ve smyčce a VM ve větvi.Bude dále ukázáno na 
příkladech. 

d. Nahrazení admitancí a úprava výsledné CHR  

Po úpravách můžeme nahradit zvolené admitance rezistory a kondenzátory. Tato 
část nám nabízí hodně stupňů volnosti,jelikož výběr je jen na nás a volíme z několika 
kombinací(podle CHR). CHR pote upravím do přehlednějšího tvaru a podle 
obecných rovnic pro DP,HP,PP a PZ adt. Vypočteme symbolicky výrazy pro f0 a Q. 

II. Návrh filtr ů a úpravy p řenosových funkcí 

V této časti se budu zabývat podrobným návrhem s ukázkou od návrhu 
autonomního obvodu až po výpočet mezní frekvence a jakosti a to jak symbolicky tak 
i výpočty hodnot součástek pro určité frekvence.Předvedu zde obvody v napěťovém i 
proudovém módů a to jak zapojení vlastní tak modifikovaná tak i jedno převzaté 
zapojení z předmětu BREO (samostatný projekt 2 zadání L-10).Nejprve předvedu 
pro ukázku toto zapojení,které je v VM. 

a. Analýza autonomní obvodu číslo 1.  

1. Návrh a vypo čet 

Zvolený autonomní obvod pro DP v napěťovém módu je zobrazena na obr. 6.2. 

 
 

Obr.6.2. Autonomní obvod číslo 1. 

Tvar charakteristické rovnice s GCC: 

,12311143211421142 YYYYbaYYccaYYbaYYD ++−+−=                                   (6.1) 

Pro zjednodušení volíme hodnoty u GCC a1=a2=c1=c2 =1 a b1=b2=0.Podle tabulky 
6.1. nahradíme GCC1 a GCC2 konvejory CCII+. 

Charakteristická rovnice obvodu po úpravě: 

,123142 YYYYYYD ++=                                                                                          (6.2) 
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 S této upravené rovnice je vidět,že jsme dodrželi podmínku stability a druhou 
podmínku,obsažení všech stupňů mocniny,bude ve dvou případech a to: 

a. Pokud nahradíme Y2,Y4 kondenzátorem pC a Y1,Y3 vodivostmi G. 

b. Pokud nahradíme Y1,Y3 kondenzátorem pC a Y2,Y4 vodivostmi G. 

Pokud vybereme variantu a tak po dosazení do CHR po úpravě dostáváme 
následující tvar: 

,211121
2 GGGpCCCpD ++=                                                                                                                   (6.3) 

Pokud umístíme vstup a výstup jako na obrázku 6.2 tak napěťový přenos 
v symbolickém a dosazeném tvaru je: 

,
123142

42

YYYYYY

YY
KU ++

=                                                                                           (6.4) 

,
211112

2
12

2

GGCpGCCp

CCp
KU ++

=                                                                                       (6.5) 

Pokud tuto rovnici podělíme získáme jednodušší vztah a zjistíme,že se tento obvod 
chová jako DP.Pro výpočet mezního kmitočtu a jakosti vyjdeme z rovnice 6.6 což je 
rovnice pro obecnou dolní propust. 

,)(
22

0

01
2

2

0

p
p

p
U

Q
p

K

BpBpB

K
pK

ω
ω

++
=

++
=                                                                                       (6.6) 

Kde B2=C1C2 , B1=C1G1 a B0=G1G2 a zároveň budeme předpokládat,že C1=C2=C 

,
1

21
21

21

21

21

2

02 GG
CCC

GG

CC

GG

B

B
pp ==⇒== ωω                                                                                  (6.7) 

Pro výpočet jakosti obvodu odvodíme 

,
1

1

2

1

21
21

11

21

1

2

G

G
Q

G

GG
GG

CGC

CC

B

B
Q ppp =⇒=== ω                                                                 (6.8) 

Kde C můžeme vypočítat z následujícího vztahu nebo zvolit intuitivně. 

,
10 7

pf
C

−

=                                                                                                                                                         (6.9) 

DP s fm na 800 kHz a Qp=0.707,(fm = fp)volím kondenzáto C = 1 nF a pro 
zjednodušení volím stejné kondenzátory C1=C2 potom pak platí: 
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,*21 pQRR =                                                                                                                                                 (6.10) 

,39.281
****2

1

**

1

**

1
2222

2
2

21

2 Ω==⇒==
ppp

p QCf
R

CQRCRR π
ω                             (6.11) 

,65.140707.0*39.238* 22
21 Ω=== pQRR                                                                                        (6.12) 

2. Ověření vlastností obvodu simulacemi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr.6.3. Frekvenční charakteristika. 

Na (obr.6.3)je frekvenční charakteristika obou modelů CCII+ a také jsme vynesl 
rozdíl mezi modely jak v modulové tak i fázové charakteristice.Charakteristiky mají 
mezní kmitočet fm1=800.023 kHz a fm2=675.639 kHz (měřeno funkcí XatNthY 
s hodnotami rezistorů 281Ω a 141Ω). Maximální rozdíl v modulové charakteristice je 
4 dB.Při sledování rezistoru Rx jsme zjistil,že se zvětšování rezistoru Rx se snižuje 
mezní frekvence to pro Rx =1Ω je frekvence 796.7 kHz, Rx =10Ω je frekvence 771.9 
kHz,Rx =50Ω je frekvence 675.6 kHz, Rx =100Ω je frekvence 582.1 kHz.Změna 
frekvence je asi 2.3 kHz na 1 Ω.Kapacita ve výstupu Z se tomto zapojení  příliž 
neprojevuje.Měnil jsem kapacitu Cz o diskrétních hodnotách 0.1,1,10,100 pF. Mezní 
frekvence se mění od první tři hodnoty jen o 100 Hz,ale pro 100 pF je změna o 6 kHz 
níže od fm2.Při impulsním buzení jsou výstupní impulzy pravoúhle se zákmitem na 
konci nástupné hrany.Jak je vidět na (obr.6.4.a.)Tento obvod by byl dobrý pro přenos 
impulsních signálů.Pro přenos  sinusových signálů je taky velice vhodný,pro ideální 
model je (činitel harmonického zkreslení)THD je 0.37% a pro druhý model je THD 
0.48%.Toto harmonické zkreslení jsem měřil při frekvenci 200 kHz a pro 10 
harmonických.U tohoto obvodu jsme ještě podrobil toleranční analýze a to jak 
WORSCASE,kde jsme zjistil,že nejhorší možný případ pro ideální je největší změna 
na 808.1 kHz a z fm2 na 696.4 kHz.Pro méně kritickou analýzu MONTE CARLO je 
rozloženi pro ideální spíše rovnoměrné s maximem na 808 kHz a min na 792 kHz a 
střední hodnotou 800 kHz.Histogram pro model 2 je zobrazen na (obr.6.4.b.). 
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Všechny tyto simulace jsem provedl s nastavenou tolerancí 1% pro rezistory a 2% 
pro kondenzátory pro 1000 opakovaní. Max. pro tento model je 692.69 kHz,Min. 
657.71 kHz a střední hodnotou 675.609 kHz. 

 

a.)                                                                               b.)                                                                                      
 

Obr.6.4. a.) Impulsní odezva filtru. b.)Histogram modelu 2. 

Citlivostní analýzu jsem provedl k měření mezního kmitočtu.Z tohoto pohledu 
jsou kritické součástky ostatní prvky mají nulovou nebo velmi malou hodnotu (menší 
než 1). 

 

součástka tolerance Relativ.cit.model 1 Relativ.cit. mo del 2 

C1 2% -7.88k -6.27k 

C2 2% -7.975k -460 

R1 1% -7.999k -5.34k 

R2 1% 15.88 -335 

Rx 1% 0 -251 

RY1 1% 0 1.13 

RY2 1% 0 1.16 

 
Tabulka.6.2. Citlivosti prvků. 

 

%,/1.39693 HzLiUSCiUSRiUSf fm
Li

fm
Ci

fm
Rim −=+Σ+Σ+Σ= δδδ                              (6.13) 

%,/1.39693 HzLiUSiCUSRiUSf fm
Li

fm
Ci

fm
RimMAX =+Σ+Σ+Σ= δδδ                    (6.14) 

 ( ) ( ) ( ) %,/3.17751
222

HzLiUSCiUSRiUSf fm
Li

fm
Ci

fm
RimSTAT =Σ+Σ+Σ= δδδ                (6.15) 

Citlivost pro druhý model je fm=-19383.71 Hz/%,fmMAX=19383.71 Hz/% a 
fmSTAT=14705.85 Hz/%.Sériové odpory R1 a R2 těmito odpory můžeme korigovat 
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změnu mezní frekvence nejlépe odporem R2.U tohoto obvodu jsme ještě sledoval 
změny kondenzátou C2 krokoval jsem ho hodnotami 0.1nF 1nF 10nF 100nF 
220nF.Na (obr.6.5.) je vidět,že zvětšením kapacity nám klesá frekvence a stoupá 
zvlnění,zvýšení jakosti za linearitu. 

 

Obr.6.5. Frekvenční charakteristika krokováni C1. 

b. Analýza autonomní obvodu číslo 2.  

1. Návrh a vypo čet 

Zvolený autonomní obvod v CM je zobrazena na obr. 6.6.Buzení je do X a snažil 
jsem se o to,aby byly admitance zemněny pro omezení kapacit,kromě výstupní 
součástky. 

 
Obr.6.6. Autonomní obvod číslo 2. 

 
Tvar charakteristické rovnice s GCC: 

,221114322432

22115312211531225231154111542

cacaYYYbaYYY

cacaYYYbabaYYYbaYYYbaYYYbaYYYD

+−
−+−−=

                            (6.16) 

Pro zjednodušení volíme hodnoty u GCC1 a1 = c1 = 1, b1=0 a u GCC2 a1 = 1, b2=0 a  
c1 = -1.Podle tabulky 6.1 nahradíme GCC1 za CCII+ a GCC2 za CCII-. 
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Charakteristická rovnice obvodu po úpravě: 

431531542 YYYYYYYYYD ++=                                                                                  (6.17) 

S této upravené rovnice je vidět,že jsme dodrželi podmínku stability a druhou 
podmínku,obsažení všech stupňů mocniny,bude v těchto případech: 

a. Pokud nahradíme Y2,Y4 kondenzátorem pC a Y1,Y3,Y5 vodivostmi G. 

b. Pokud nahradíme Y1,Y4 kondenzátorem pC a Y2,Y3,Y5 vodivostmi G. 

c. Pokud nahradíme Y2,Y5 kondenzátorem pC a Y1,Y3,Y4 vodivostmi G. 

d. Pokud nahradíme Y3,Y4 kondenzátorem pC a Y1,Y2,Y5 vodivostmi G. 

Pokud vybereme variantu a tak po dosazení do CHR po úpravě dostáváme 
následující tvar: 

321211321
2)( GGGGGpCGCCppD ++=                                                                                              (6.18) 

Umístil jsem budící proudový zdroj do brány X CCII+ a nyní sleduji proud,který 
protéká admitancemi Y3,Y4 ,Y5 tak odezva bude: 

D

YYY
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5423 ==                                         (6.19), 
)(
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GCCp
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Y
I ==                                        (6.20)                                                                 

Pro výstupní proud ve smyčce  s Y3   
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YYY

I

I
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IN

Y
I

5324 ==                  (6.21), )(
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IN

Y
I ==                                     (6.22)   

Pro výstupní proud ve smyčce  s Y4        

D

YYY

I

I
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IN

Y
I

4325 ==                                         (6.23), 
)(

212
2

5

pD

GCCp

I

I
K

IN

Y
I ==                                        (6.24)                                                                 

Pro výstupní proud ve smyčce  s Y5                                                                               

Bližší analýzou jsme  zjistil,že proudová odezva v prvních dvou případech je DP a 
poslední možnost je PP.Z obecné rovnice pásmové propusti tak opět vypočítám 
mezní frekvenci a jakost.Nyní však mám 5 prvku, kondenzátory vypočtu podle 
rovnice 6.9. a nebo vhodně zvolím. 

Kde B2=C1C2G3, B1=C1G1G2 a B0=G1G2G3 a zároveň budeme opět předpokládat,    
že C1=C2=C a také R1=R2=R. 

,
*
11

21
21

3
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GG
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GG

CCG

GGG

B

B
pp ===⇒== ωω                                                            (6.25) 
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Pro výpočet jakosti obvodu odvodíme: 

,
1

321

3

2121

21
321

21

3

1

2

R

R

GG

G
Q

GGGG

GG
GGG

CGCG

CCG

B

B
Q ppp ==⇒=== ω                                (6.26) 

Ze vztahu pro jakost pólů vyplývá,že u tohoto obvodu můžeme měnit jakost bez 
závislosti na frekvenci,jak ukážu dále. 

Pro výpočet hodnot PP na frekvenci 1 MHz o jakosti Qp = 1 a 200 pF. 

,77.795
10*200*10*1**2

1

***2

1

*

1
126

Ω===⇒= −ππ
ω

Cf
R

CRp                               (6.27) 

,* 33 RRQRR p =⇒=                                                                                                                              (6.28) 

Podle mnou zvolené kapacita 200 pF jsou odpory větší hodnoty.Pro dodržení ryze 
CM by C musela být  desetkrát větší.Pro simulace jsme použil hodnotu všech  
rezistoru 800 Ω,což je smíšený mód. 

2. Ověření funk čnosti obvodu simulací ve Pspice  

Sklon modulová charakteristiky je 40 dB na dekádu. Simulaci jsem provedl 
s ideálním modelem CCII+ a CCII- prověření možností. 

 

Obr.6.7. Modulová a fázová charakteristika DP a PP 

Pro simulaci PP s modelem 2(parazitní) se nejvíce uplatnil Rx na jakost.Tvar 
charakteristiky je stejný, jen jakost poklesla,jak můžeme vidět na (obr.6.8).Změnu 
oproti ideálnímu stavu přinesl model 2(krokování jako v předcházejícím bodě) se 
projeví na kmitočtu jen málo pro 100 Ω max. o 40kHz což je jenom 4% odchylka od 
středního kmitočtu,ale výrazně mění jakost kdy je potlačení oproti ideálnímu stavu až 
3 dB.Pokud by jsme použili toto zapojení jako DP tak Rx velmi výrazně mění průběh 
fázové charakteristiky,oproti průběhu od 180˚ do 0˚ je charakteristika zdeformována 
až zpět k 90˚ jako filtr  1 řádu.Velikost parazitní kapacity ve výstupní bráně Z tvar 
modulové charakteristiky přiliž nemění pro hodnoty 0.1pF 1pF,ale pro větší hodnoty 
této kapacity dochází nejprve k deformaci v potlačeném pásmu a pro kritický případ 
100pF je charakteristika nepoužitelná i fáze je velice pokřivena,jak je znázorněno na 
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(obr.6.9.).Odstranění vlivu jak Rx tak i Cz je možné přechodem k ryze CM módu.Kde 
velikost kapacity je 2 nF mnohem lepší než hodnoty stovek pF a hodnoty odporů je 
okolo 80 Ω,takže korekce se provede velmi jednoduše úpravou rezistoru R3. 

 

Obr.6.8. Modulová a fázová charakteristika PP s rozdílem obou charakteristik. 

 

Obr.6.9. Modulová a fázová charakteristika při krokování Cz. 

Pokud  budím obvod sinusovým signálem tak na výstupu není přiliž zkreslený a 
jeho THD je 0.63% a 1.03% pro 1 MHz a 10 harmonických.Při připojení generátoru 
impulzů ke vstupů,jsou podle očekávání vyšší harmonické odfiltrovány a rozdíl mezi 
modely je 6mA. 

Po provedení toleranční analýzy jsme zjistil,že střední hodnota centrálního 
kmitočtu je 994903 Hz(ideální model) a minimum je o 17730 Hz niž a maximální 
hodnota je o 18027Hz výše,což představuje rozptyl o 1.81%.A pro druhý model  který 
je ovlivněn Rx je střední frekvence posunuta nahoru.Její střední hodnota je 1.02485 
MHz a rozptyl je o 24200 Hz,kde je maximum a 26642 Hz dolů k minimu.Změna je o 
2.66% proti vypočtené ideální hodnotě.(simulaci jsem provedl pro toleranci součástek 
2% pro C a 1% pro R). 
Citlivostní analýzu jsme provedl vztaženou ke střední frekvenci.Hodnoty citlivostí 
jednotlivých prvků jsou uvedeny v tabulce 6.3..Výpočet citlivostí pro model číslo dvě. 

%,/31879.6HzLiUSCiUSRiUSf fm
Li

fm
Ci

fm
Rim −=+Σ+Σ+Σ= δδδ                              (6.29) 
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%,/31879.6HzLiUSiCUSRiUSf fm
Li

fm
Ci

fm
RimMAX =+Σ+Σ+Σ= δδδ                    (6.30) 

 ( ) ( ) ( ) %,/29925.08
222

HzLiUSCiUSRiUSf fm
Li

fm
Ci

fm
RimSTAT =Σ+Σ+Σ= δδδ                (6.31) 

 

součástka tolerance Relativ.cit.model 1 Relativ.cit. mo del 2 

C1 2% -4.8981k -5.1813k 

C2 2% -4.8960k -5.1815k 

R1 1% -4.6919k -5.5135k 

R2 1% -4.6940k -5.5156k 

R3 1% -8.3842 -10.423 

Rx 1% 0 -131 

RY1 1% 0 -3 

RY2 1% 0 -3 

 
Tabulka.6.3. Citlivosti prvků. 

Citlivost pro první model je fm=-28974.9 Hz/%,fmMAX=28974.9 Hz/% a 
fmSTAT=21724.4Hz/%.Pro změnu jakosti jsme provedl analýzu pro Q 1,2,5,10,20.Tato 
analýza je na (obr.6.10.). 

 

Obr.6.9. Modulová charakteristika pro změny Q. 

Funkce nabývá maxim a tyto hodnoty jsem uvedl v Tabulce 6.4. 

 
Tabulka.6.4. Maximální zesílení závisle na Q. 

Hodnota Q [-] 1 2 5 10 20 

Model 1,K [ dB ] - 8.2 u 6.02 13.98 19.999 26.02 

Model 2,K [ dB ] -1.06 4.04 9.69 12.86 15.03 
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c. Analýza autonomní obvodu číslo 3. 

1. Návrh a vypo čet 
 

Zvolený autonomní obvod v CM je zobrazena na (obr. 6.10.). 

 
Obr.6.10. Autonomní obvod číslo 3. 

Tvar charakteristické rovnice s GCC: 

,2221312211422211421143 baYYYYcacaYYbabaYYbaYYD −+−+=                                                               (6.32) 

Pro zjednodušení volíme hodnoty u GCC1 a1 =1,b1=c1 = -1, 0 a u GCC2 a2 =c1 =  1, 
b2=-1 Podle tabulky 6.1 nahradíme GCC1 za CCIII- a GCC2 za CCIII+. 

Charakteristická rovnice obvodu po úpravě: 

,2 21314243 YYYYYYYYD +++=                                                                                                      (6.33) 

S této upravené rovnice je vidět,že jsme dodrželi podmínku stability a druhou 
podmínku,obsažení všech stupňů mocniny,bude v těchto případech a to: 

a. Pokud nahradíme Y2,Y4 kondenzátorem pC a Y1,Y3 vodivostmi G. 

b. Pokud nahradíme Y3,Y4 kondenzátorem pC a Y1,Y2 vodivostmi G. 

c. Pokud nahradíme Y1,Y3 kondenzátorem pC a Y2,Y4 vodivostmi G. 

d. Pokud nahradíme Y1,Y2 kondenzátorem pC a Y3,Y4 vodivostmi G. 

Pokud vybereme variantu b tak po dosazení do CHR po úpravě dostáváme 
následující tvar: 

,2)( 21112221
2 GGCpGGpCCCppD +++=                                                                                          (6.34) 

Umístil jsem budící proudový zdroj do brány Y CCIII- a nyní sleduji proud,                   
který protéká admitancemi Y1,Y2 ,Y3 tak odezva bude: 
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Pro výstupní proud ve smyčce  s Y2        
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Pro výstupní proud ve smyčce  s Y3                                                                               
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Pro výstupní proud ve smyčce  s Y4   

Bližší analýzou jsme  zjistil,že proudová odezva v prvním případě se jedná o DP, 
následující je PP  a poslední se jeví jako HP.Pokud budu aplikovat na rovnici tohoto 
obvodu obecnou rovnici pásmové propusti(6.41)pak opět vypočítám mezní 
(rezonanční) frekvenci a jakost. 
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Kde B2=C1C2, B1=C2G2+ C1G1  a B0=G1G2 a zároveň budeme opět předpokládat,že 
C1=C2=C. 
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Pro výpočet jakosti obvodu odvodíme 
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Q ppp =⇒=== ω                                                                    (6.43) 

Pro návrh  filtru(resp. DP o fm 1MHz a Qp 0.707) hodnotu kondenzátoru jsme 
zvolil 1 nF.Po úpravě vztahu pro jakost filtru a dosazeni do vztahu 6.42. do vztahu 
6.43. získám: 

,11.225
****2
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1
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Ω==⇒=
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p QCf
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RRC π
ω                                                                (6.44) 

,5.112707.0*11.225* 2
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2
2 Ω=== RQR P                                                                                             (6.45) 
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2. Ověření funk čnosti obvodu simulací ve Pspice 

Sklon modulová charakteristiky je 40 dB na dekádu. Pro analýzu tohoto obvodu 
jsem sledoval výstupní proud přes odpor R2. Na (obr.6.11.) je vidět frekvenční 
charakteristika obou modelů a jejich rozdílů.Mezní frekvence obou modelů jsou 
fm1=998.9 kHz a fm2=705.33 kHz,pro doladění kmitočtu je možné využít odpor R1, 
který je v sérii z Rx. 

 

Obr.6.11. Modulová a fázová charakteristika DP a její rozdíl. 

Sériový odpor Rx se v tomto zapojení uplatní tak,že velmi zvyšuje nelinearitu a 
klesá sklon charakteristiky z 40 dB/dekádu až na 20 dB/dekádu při 100 Ω,což 
dosáhneme filtrem 1.řádu.Pro reálných 50 Ω není sklon také nejlepší,je to přibližně 
25 dB.více je vidět na (obr.6.12.).Pokud bychom se rozhodli použít toto zapojení,tak 
by jsme museli provést korekci odporu Rx,která se dá provést použitím dvou stejných 
bloků a zavedeni kladné nebo záporné zpětné vazby,jak je naznačeno 
v:Bečvář,D.,Mikroelektronické obvody elektronické skriptum,Brno, 2006, 142 
strana,obr.95.Kapacita výstupní brány se uplatní jen málo a to pro hodnotu 100 
pF,pokles pro tři předcházející hodnoty je 0.02 kHz,1.25 kHz,6.8 kHz a pro hodnotu 
100pF 84.8 kHz,nelinearita je dána Rx. 

 

Obr.6.12. Modulová charakteristika DP pro krokování Rx. 
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Při zkoumání odezvy na sinus a impulz jsme zjistil,že i přes pokles selektivity 
tento obvod má THD 0.192% (ideál) a 0.225% (parazitní) při frekvenci 200 kHz.Tento 
filtr je invertuje vstupní signál.Pro impulsní buzení výstup sleduje vstup,tak že 
nabíjení a vybíjení  je dáno časovou konstantou.(viz.nabíjení a vybíjení C).Rozdíl 
mezi modely je vtom,že u ideálního modelu je tato konstanta kratší.Jelikož se 
konvejor CCIII nevyrábí,je tento obvod jen teoretickou ukázkou.Toto zapojení je 
rovněž multifunkčním filtrem v proudové módu. 

Toleranční analýzu jsem provedl jednak pro worscase,tak i monte carlo.Nejhorší 
případ pro maximum sníží pokles oproti ideálnímu modelu na frekvenci 727 kHz 
z 705 kHz.Pro druhou metodu,je u ideálního modelu maximum funkce na 1.02855 
MHz a minimum na 969766 Hz.Střední hodnota je 998713 Hz.Maximum na 
histogramu je v okolí frekvence 0.99 MHz,toto maximum je 18% z 1000 vzorků.Pro 
skutečný model jsou hodnoty maxima 723923 Hz a minima 686309 Hz okolo střední 
hodnoty 704919 Hz.Rozptyl je 2.7% a 2.6%.Tento histogram je na (obr.6.13.). 

 

Obr.6.13. Histogram pro model skutečného CC. 

Citlivostní analýzu jsme opět vztáhl k mezní frekvenci.Hodnoty jednotlivých 
semirelativních citlivostí jsou uvedeny v tabulce 6.5..Hodnoty RY jsou malé.tyto 
rezistory jsem musel připojit ke vstupu kvůli simulaci. 

 
součástka tolerance Relativ.cit.model 1 Relativ.cit. mo del 2 

C1 2% 16.97 -457.3 

C2 2% -9.9643k -6.56k 

R1 1% -9.995k -5.39k 

R2 1% 25.799 296.3 

Rx 1% 0 -1.199k 

RY1 1% 1.02 -1.33 

RY2 1% 1.02 -1.33 

Tabulka.6.5. Citlivosti 
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Podle vztahů pro výpočty citlivostí(6.29 až 6.31).jsem vypočet citlivost pro 
ideální:fm=-29861.8 Hz/%,fmMAX=29861.8 Hz/% a fmSTAT=14074.6Hz/%, i skutečný 
model fm=-20324.6 Hz/%,fmMAX=20324.6 Hz/% a fmSTAT=15379.7 Hz/%.Kritické 
součástky jsou součástky s největší citlivostí,zde je to R1 a C2. 

Pro doladění skutečného filtru můžeme využít změnu hodnoty R1,já jsem provedl 
krokování  od 100 do 250 Ω.Jak je vidět na (obr.6.14.) je možnost tento obvod ladil 
R1,ale mění se i jakost obvodu v rozmezí 0.7 - 0.9.(Pro 100 Ω + Rx a 250 +Rx).Pro 1 
MHz je hodnoty R1 134 Ω. 

 

Obr.6.14. Závislost změny odporu R1 na mezním kmitočtu. 

d. Analýza autonomní obvodu číslo 4.  

1. Návrh a vypo čet 

Zvolený autonomní obvod v CM je zobrazena na (obr.6.15).tento obvod vypočetl 
v projektu BB2B,a nyní budu zkoumat jeho vlastnosti. 

  
 

Obr.6.15. Autonomní obvod číslo 4. 
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Tvar charakteristické rovnice s GCC: 

,213121424243 YYYYccYYYYYYD ++−+=                                                                                                   (6.46) 

Pro zjednodušení volíme hodnoty u GCC a1 =c1 = a2 =c2 = 1 b1= b2=  0 a podle 
tabulky 6.1 nahradíme GCC za CCII+. 

Charakteristická rovnice obvodu po úpravě: 

,213143 YYYYYYD ++=                                                                                                        (6.47) 

S této upravené rovnice je vidět,že jsme dodrželi podmínku stability a druhou 
podmínku,obsažení všech stupňů mocniny,bude v těchto případech: 

a. Pokud nahradíme Y3,Y4 kondenzátorem pC a Y1,Y2 vodivostmi G. 

b. Pokud nahradíme Y1,Y3 kondenzátorem pC a Y2,Y4 vodivostmi G. 

c. Pokud nahradíme Y1,Y2 kondenzátorem pC a Y3,Y4 vodivostmi G. 

Pokud vybereme variantu b tak po dosazení do CHR po úpravě dostáváme 
následující tvar: 

,)( 211121
2 GGCpGCCppD ++=                                                                                                              (6.48) 

Umístil jsem budící proudový zdroj do brány X CCII+ a nyní sleduji proud,který 
protéká admitancemi Y2 ,Y4 tak odezva bude: 

,31432
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I
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+==                  (6.49), ,
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2
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Y
I

+==                         (6.50)   

Pro výstupní proud ve smyčce  s Y2        

,214

D
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I

I
K

IN

Y
I

−==                                          (6.51), ,
)(
214

pD

GG

I

I
K

IN

Y
I ==                                                (6.52)                                                                 

Pro výstupní proud ve smyčce  s Y4                                                                              

Odezva v prvním případě se jedná o DP a HP.Pokud budu aplikovat na rovnici 
charakteristickou rovnici,rovnici obecné horní propusti(6.53) tak opět vypočítám 
mezní frekvenci a jakost. 

22

2
0

01
2

2

2
2)(

p
p

p
U

Q
p

pK

BpBpB

pa
pK

ω
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=
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=

                                                                                      (6.53) 

Po násobení dostávám rovnici,která má bližší tvar k tvaru obecné rovnice HP.  
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 ,
1

121
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K I                                                                                                                         (6.54) 

Kde B2=C1C2R1R2, B1=C2R1  a B0=1 a zároveň budeme opět předpokládat,           
že C1=C2=C kde C vypočteme podle 4.9.: 

2121212

02 1111

RRCCCRRCCRRB

B
pp ==⇒== ωω                                                                           (6.55) 

Pro výpočet jakosti obvodu odvodíme: 
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Q ppp =⇒=== ω                                               (6.56) 

Výpočet součástek pro fm=100kHz a butterworthova aproximace fm=fp, 
Q=0.707.Vypočtu C z této empirické rovice  (6.57). 
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p Q
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2. Ověření funk čnosti obvodu simulací ve Pspice 

Sklon modulová charakteristiky je pro ideální CC -40 dB na dekádu. Pro změnu 
odporu Rx jsme zjistil,že pro typickou hodnotu 50 Ω má modulová charakteristika 
sklon menší než -20 dB/dekáda.Proto jsem se tímto obvodem více nezabýval a 
provedl jsme jeho modifikaci,která je popsána jako autonomní obvod 5. 
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Obr.6.16. Modulová a fázová charakteristika HP s krokováním Rx. 

e. Analýza autonomní obvodu číslo 5.  

1. Návrh a vypo čet 

Tento obvod je modifikací zapojení předcházejícího obvodu.Je navržen pro 
CM,ale jeho výpočtem a simulaci jsme zjistil,že je tento obvod s nulovými body 
přenosu a  vlastnosti jsou dány  Y4.Jak ukážu dále jsme do vstupu umístil převodník 
napětí na proud a pro výstup jsem použil výstup napěťového sledovače AD844,který 
umožní připojení jakékoliv zátěže bez ovlivnění obvodu. 

 
Obr.6.17.Autonomní obvod 5. 

Tvar charakteristické rovnice s GCC: 

,2131422152535243 YYYYYYccYYYYYYYYD +++−++=                                                                           (6.62) 

Pro zjednodušení volíme hodnoty u GCC a1 =c1 = a2 =c2 = 1 b1= b2=  0 a podle 
tabulky 6.1 nahradíme GCC za CCII+. 
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Charakteristická rovnice obvodu po úpravě: 

,2131534243 YYYYYYYYYYD ++++=                                                                                                      (6.63) 

S této upravené rovnice je vidět můžeme získat: 

a. Pokud nahradíme Y3,Y4 kondenzátorem pC a Y1,Y2,Y5 vodivostmi G. 

b. Pokud nahradíme Y1,Y3 kondenzátorem pC a Y2,Y4, Y5 vodivostmi G. 

c. Pokud nahradíme Y1,Y2 kondenzátorem pC a Y3,Y4, Y5 vodivostmi G. 

d. Pokud nahradíme Y2,Y4 kondenzátorem pC a Y1,Y3, Y5 vodivostmi G. 

Pokud vybereme variantu d tak po dosazení do CHR po úpravě dostáváme 
následující tvar: 

,)( 3132112221
2 GGGGCpGCpGCCppD ++++=                                                                              (6.64) 

Umístil jsem budící proudový zdroj do brány X prvního CCII+ a nyní sleduji 
proud,který protéká admitancemi Y5 tak odezva bude: 
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Pro výstupní proud ve smyčce  s Y5        

         Odezva na odporu (admitancí) je DPN.Pokud budu aplikovat na rovnici 
charakteristickou rovnici na rovnici obecné pro DPN (6.66) tak opět vypočítám mezní 
frekvenci a jakost pólů a nul. 
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Pro to aby toto zapojení bylo DPN musí být kapacity co nejvíce rozdílné. 
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Pro výpočet jakosti obvodu odvodím: 
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Pro výpočet hodnot součástek volím R3= 10kΩ (abych mohl tento obvod 
ladit),R2= 200Ω(tímto odporem se dá ovlivnit zvlnění),R1=60Ω.Nyní vypočítám součin 
kondenzátorů a pak jede zvolím a druhý vypočtu hodnoty upravím a dopočítám 
hodnotu rezistoru R2. 

,10*123.2
200*)6010000(*)77.0*10*1**2(

1
)(

1 20
26

312
221 F

RRR
CC

p

−=
+

=
+

=
πω

         (6.70) 

Já volím C1 1 nF a s toho C2 22 pF.Rozdílnost odporů zaručí dostatečné Q.        
Z těchto hodnot dopočítám zpětně hodnoty pro R2(6.71).  
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2. Ověření funk čnosti obvodu simulací ve Pspice 

Tento obvod nasimuluji jednak s mými modely,ale také s modelem AD844 
z knihovny PSpice.Obvod je navržen jako filtr,který se bude dát elektronicky 

přeladit.K přeladění bych použil digitální potenciometr.Podle potřeby je třeba zvolit 
hodnotu a také počet přesaditelných kmitočtů.Dneska se vyrábí mnoho zapojení od 
různých výrobců,např. obvody AD 5241 nebo DS 1869.Moje zapojení je navrženo na 
10kΩ.Pro dotažení parametru jsme provedl změny u modelu s AD 844.Hodnota R2 
poklesla na 93 Ω.Zvýšil jsem hodnotu R3 na 11 kΩ aby bylo zachován tvar 
charakteristiky.S tímto  zvýšením musel být upraven i R2 na 96Ω.Na (obr.6.18.) jsou 
zobrazeny frekvenční charakteristiky.Na tomto obrázku jsem zobrazil výstup 
sledovače.Zesílení je 80 dB v ploché časti a potlačení je -40 dB pro model 2.Zelená 
křivka je pro model 2,červená je ideální stav mezní kmitočet je 1.0016 MHz,fialová je 
křivka pro AD 844 bez korekce s fm=711.35 kHz a modrá s korekcí kmitočtu.Mezní 
kmitočty pro AD 844 sledování proudu a výstup sledovače se liší o 48 kHz.Já jsme 
provedl úpravu tak,že výstup sledovače má mezní frekvenci 1 MHz. 

 

 
 

Obr.6.18.Frekvenční charakteristika filtru 5. 



 

 Strana 41  

Při krokování Rx je filtr přelaďován od 623.3 kHz pro 1Ω, 597.3 kHz pro 10Ω, 499 
kHz pro 50Ω, 407.5 kHz pro 100Ω.Kromě kmitočtu se mění u hloubka rejekce od -44 
dB pro 1Ω až do -36 dB pro 100 Ω.Změna je po 2.5 dB. 

 

 
 

Obr.6.19.Frekvenční charakteristika krokování Cz 
 

Pro kapacitu Cz se průběh výrazně nemění pro 0.1p a 1pF.Rozdíl je 10 kHz od 
(fm při 50 Ω).Pro 10pF je změna o 91 kHz a zvyšuje se hloubka potlačení pro hodnotu 
100 pF s obvod stává obvodem 3 řadu.Potlačení 50 dB (žlutý průběh). 

Tento obvod jsme budil 1mA resp.1mV(blok G měl zesíleni 1).Pro sinusové 
buzeni,pokud větší hodnoty tak nastane omezení a buzený filtr sinusovým signálem 
má obdélníkový výstup.THD tohoto obvodu je pro model 1 = 1.1% a model 2 = 
1.4%.Pro obvody s AD844 je toto zkreslení malé (8.2*10E-5%).Výstup druhého 
sledovače AD 844 otáčí fázi o 180˚.Pro napájení impulzy jsou na nástupné a 
sestupné hraně překmity pro obvod s AD 844 (R3=10k) je tento překmit až 0.1mA 
z úrovně impulzu 1mA.S AD 844 (R3=11k) tento překmit omezí na 1.03mA,ale 
záporný zákmit zůstává. dosažení úrovně od 10 do 90 % je 802 µs.Při zvyšování R3 
klesá výkonová zatížitelnost obvodu. 

Toleranční analýzu jsme provedl pro všechna 4 zapojení.Hodnoty jednotlivých 
maxim,minim a jejich střední hodnoty jsou v Tabulce 6.6. 

 
Zapojení MAX [ kHz ] MIN [ kHz ] St řední [ kHz ] 

Model 1 1022.91 975.550 999.597 
Model 2 513.091 484.755 499.286 
S AD 844 neuprav 727.236 697.155 711.210 
S AD 844 
upraveny 

1020.31 1001.87 983.250 

Tabulka.6.6. Toleranční analýza. 
 
Maximum histogramu 17% pro model 1 je mezi 1 MHz a 0.995 MHz,pro model 2 

je mezi 500 a 496 kHz zde je to 16%.Neupravený model má dvě maxima v okolí 708 
a 714 kHz na 18%.Pro poslední model sleduji napětí na výstupu sledovače,tento 
histogram je na(obr.6.20.) nejčastěji při 1000 bězích byla mezní frekvence v okolí 1 
MHz a TO 17.5% ze všech běhu. 
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Obr.6.20.Histogram pro 1000 běhů. 
 

Pro poslední model jsem umístil Dva odpory do série 1k a 10kΩ,hodnota pro 1k 
je v Rx kolonce.Podle vztahů pro výpočty citlivostí(6.29 až 6.31).Jsem vypočet 
citlivost a jsou uvedeny v tabulce 6.7.Kritické součástky jsou součástky s největší 
citlivostí,zde je to R2 a C1.              

 
součástk

a 
toleranc

e 
Citlivost 
model 1 

Citlivost 
model 2 

Neuprav. 
AD844 

Uprav. 
AD844 

C1 2% -6.8738k -5.6628k -4.9327k -5.7091k 

C2 2% -3.0736k -1.7012k -1.0631k -2.5378k 

R1 1% -95.644 -278.3 -5.3426k -73.64 

R2 1% -6.8931k -3.7913k -3.9530k -3.786k 

Rx 1% 0 -1.8981k 0 93.95 

R3 1% -2.9822k -1.3835k -2.0391k 929.0597 

fm  Hz/% -29865.7 -22079.2 -23326.3 -19333.4 

fmMAX Hz/% 29865.7 22079.2 23326.3 19333.4 

fSTAT Hz/% 22253.6 10415.8 16500.7 16735.9 

Tabulka.6.7. Citlivosti 
 
Ladit budu odpor R3 o hodnotě 10kΩ a vyberu digitální potenciometr o 256 

hladinách AD 5241.Nebo pokud by stačil tak MAX 5160,který má jen 32 hladin a po 
zapnutí je jeho čítač nastaven na 16 hladinu.Tyto potenciometry se skládají z N 
sériově zařazených odporu které jsou spínány.Vnitřní blokové schéma najdeme 
v každém datasheetu.Tyto potenciometry jsou schopny pracovat při malých 
napájecích napětích.tento obvod je možné ladit jen CM,v VM se spíše mění velikost 
rejekce (potlačeni),ale kmitočet jen málo. 
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Obr.6.21.Ladění pomocí R3. 

f. Analýza autonomní obvodu číslo 6.  

1. Návrh a vypo čet 

Zvolený autonomní obvod jsem modifikoval při simulaci původního obvodu jsem 
zjistil,že obvod v VM funguje dobře,ale pro CM chybí v CHR nulová mocnina p(jω). 
Proto jsme tento obvod upravil vložením dalšího prvku.Nyní obvod pracuje jak 
v VM,admitancí Y1 tak není(rozpojeno) tak i CM s admitancí Y1. Tento obvod patří 
do skupiny filtru s nulovými body přenosu.Tyto filtry jsou PZ,DPN,HPN.PZ je velmi 
úzká(rejekce je strmá).Původně tento obvod byl tento obvod sestaven s tříbranových 
CCII+,ale já jsem použil vztahu mezi CCII+ a DVCC a přetransformoval ho této 
podoby.  

 
Obr.6.22. Autonomní obvod číslo 6. 

 

 

 



 

 Strana 44  

Napěťový mód 

Tvar charakteristické rovnice s GCC: 

,6324322265222542126532265312543

22543632432226522216531254322543

YYYYYYbaYYYbaYYYcaYYYbaYYYcaYYY

baYYYYYYYYYbaYYYbaYYYcaYYYbaYYYD

++−−+−+
−++−−+−=

               (6.72)                                       

Pro zjednodušení volíme hodnoty u GCC a1 =c1 = a2 =c2 = 1 b1= b2=  0 a podle 
tabulky 6.1 nahradíme GCC za CCII+.Místo CCII+ použiji DVCC. 

Charakteristická rovnice obvodu po úpravě: 

,632432653543 YYYYYYYYYYYYD +−+=                                                                                                      (6.73) 

S této upravené rovnice je vidět,že jsme dodrželi podmínku stability a druhou 
podmínku,obsažení všech stupňů mocniny,bude ve dvou případech a to: 

Pokud nahradíme Y4,Y5 kondenzátorem pC , Y2,Y3,Y6 vodivostmi G. 

Po úpravě CHR dostaneme rovnici 6.74. 

,)( 432132243213
2 GGGCGpGCGpGCCGppD +−+=                                                                         (6.74) 

Umístil jsem budící zdroj do brány Y+ DVCC1 a nyní sleduji napětí,který  se 
nachází na admitanci Y6 napěťová odezva pak je: 
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Při návrhu PZ vycházím s toho,že musím platit QN jde k nekonečnu.Pro výpočet 
musím použít obecnou rovnici PZ(6.77) se všemi koeficienty. 
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Potom tohoto plyne,že ωN=ωP a pokud QN jde do nekonečna tak člen a1 jde 
k nule.Kondenzátory zvolím a budu předpokládat, že C1=C2=C. Kde B2=C1C2G3, 
B1=G3(G4 C2 – G2C1) a B0= G2G3G4. 
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Pro výpočet jakosti obvodu odvodíme: 

,
)( 21
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2131

213

1
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CC

GG

CCGG

CCG

B

B
Q pp −

== ω                                                                                           (6.79)                                                                 

,
)( 21

2142
1 CC

CCGG
GQp −

=                                                                                                                                   (6.80)  

Pro návrh PZ s největším potlačením na 1MHz v VM volím C1=C2=C=1nF, 
R1=R2=R3. 

,159
*10*1*2*10*1

1
*
1

69 Ω==⇒= − π
ω R

CRp                                                                     (6.81)                                                                 

R zaokrouhlím na 8Ω. 

,10*29.6
10*1*159*2

1
**2

1 6
9 === −CR

Qp                                                                                   (6.82)      

     

2.   Ověření funk čnosti obvodu simulací ve Pspice 

Protože je toto zapojení s CCII+,zbytečným zvyšováním bran(kapacit) jsme tento 
obvod nasimuloval s CCII+.na obrázku jsme vynesl jak tři modely tak i rozdíl od 
ideálního stavu. 

 

 
 

Obr.6.23.  Frekvenční a fázová charakteristika PZ. 
 
Krokování odporu Rx nemění šířku potlačeného pásma,ale mění střední kmitočet 

potlačení.S rostoucí hodnotou Rx kmitočet klesá.Změna kapacity Cz má na kmitočet 
malý vliv,nejvíce se uplatňuje v hloubce  rejekce a to od -55 dB do -25 dB. 
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THD jsme vypočítal pro mnou vytvořené modely a také pro model 
s AD844.Hodnoty THD jsou:0.013% pro model 1, 0.021% pro model 2, 1.84% pro 
AD844.na frekvenci 200 kHz a 10 harmonických.Při buzení 400mV je úbytek proti 
vstupu asi o 0.25 mV. Pro impulzy o frekvenci 250 kHz je výstupní signál značně 
zdeformován,jak je vidět na(obr.6.24.). 

 

 
 

Obr.6.23.  Odezva na obdélník 
 

Toleranční analýzu jsme provedl pro tolerance 1% R a 2% C.Pro monte carlo 
jsem naměřil hodnoty vztažené k šířce pásma:maximum je 1028.83 kHz,minimum je 
980.146 kHz a střední hodnota je 1003.95 kHz.Pro model 2 jsou to hodnoty:max. 
1027.42 kHz,min. 979.586 kHz a střední hodnota 1003.36 kHz,hodnota R2 je 
33Ω.Pro model s AD 844 jsou hodnoty tolerancí uvedeny v histogramu(obr.6.24.). 

 

 
 

Obr.6.24.  Histogram pro 1000 běhů. 
 

Hodnoty citlivostí jednotlivých prvků jsou uvedeny Tabulce 6.8.Citlivost jsme 
počítal k šířce pásma.Všechny součástky jsou kritické kromě R2. 
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Součástka  Tolerance  Model 1 Model 2 s AD 844 
C1 2% -4.9941k -4.9959k -4.9923k 
C2 2% -4.9941k -5.0016k -5.0336k 
R1 1% -4.9767k -1.3576k -1.3542k 
R2 1% 25.85 843.18 817.92 
R3 1% -4.9734k -4.9776k -4.9716k 

Rx1 1% 0 -2.3819k 0 
RX2 1% 0 -2.0570k 0 
fm HZ/% -29900.7 -29925.9 -25559.7 

fmMAX HZ/% 29900.7 29925.9 25559.7 
FSTAT HZ/% 22305.8 22325.4 20794.5 

Tabulka.6.8. Citlivosti 
 
U tohoto obvodu se nastavuje typ přenosové funkce s nulou hodnotou rezistoru 

R3.Já jsme provedl kontrolu pro tři hodnoty a to pro 10 Ω (obvod se stává HPN 
s nulou na1 MHz),159 Ω(PZ viz výše),1 kΩ (DPN v propustném pásmu zesiluje a 
v nepropustném má útlum 0 dB).Tento obrázek je na (obr.6.25.). 

 

 
 
 

Obr.6.25.  Typ filtru s nulou závislý na R3. 

Proudový mód 

Tvar charakteristické rovnice s GCC: 

,4323216322254222521

22652125432254311431125312253112653

226531163121631221154122116512211651

YYYYYYYYYbaYYYbaYYY

baYYYcaYYYbaYYYbaYYYcaYYYbaYYYcaYYY

baYYYbaYYYcaYYYbabaYYYcacaYYYbabaYYYD

+++−−
−+−−+++

−−++−=
          (6.83)   

Pro zjednodušení volíme hodnoty u GCC a1 =c1 = a2 =c2 = 1 b1= b2=  0 a podle 
tabulky 6.1 nahradíme GCC za CCII+.Místo CCII+ použiji DVCC. 
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Charakteristická rovnice obvodu po úpravě: 

,432632321543653631531651 YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYD ++++−++−=                                   (6.84) 

S této upravené rovnice je vidět,že jsme dodrželi podmínku stability a druhou 
podmínku,obsažení všech stupňů mocniny,bude ve dvou případech a to: 

Pokud nahradíme Y4,Y5 kondenzátorem pC a Y1,Y2,Y3,Y6 vodivostmi G. 

Po úpravě CHR dostaneme rovnici 6.85. 
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++++

−++−=
                                                                        (6.85) 

Umístil jsem budící zdroj do brány Y+ DVCC1 a nyní sleduji proud,který  se 
prochází admitancí Y6 proudová odezva pak je: 
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Při návrhu PZ vycházím s toho,že musím platit QN jde k nekonečnu.Pro výpočet 
musím použít obecnou rovnici PZ(6.88) se všemi koeficienty a musím uvažovat,      
že QN jde do nekonečna.Potom z toho plyne,že můžeme dělit tyto filtry na: 

a. PZ(BR) Dostanu pokud se mi budou rovnat frekvence nul a pólů ωN=ωP   
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b. DPN(LP notch) získám při nerovnosti ωN  > Ωp . 
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,/ 2
22 aPN ωω =                                      (6.90) , ,)( 20 aKK =∞=                                             (6.91) 

c. HPN(HP notch)  získám při nerovnosti ωN  < Ωp . 
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,2
0

2
PN a ωω =                                   (6.93) , ,1)0( 0 <= aK                                                  (6.94) 

Tento obvod v proudovém módu může jsem nasimuloval jako DPN.Ještě výpočet 
mezní frekvence a jakosti pro DPN. 
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Pro uhlovou frekvenci nulových bodů pak platí: 
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Pro výpočet jakosti obvodu odvodíme 
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Po  úpravě a  dosazeni R za G.Pro DPN na fm=500kHz,jsem zvolil R=R1=R2=R3 
a C1=C2= 2 nF.  

,13.270
2
70

70*)*10*5*77.0*2(*)10*2(
1

2**
1

2529224 Ω=−=−= − πω
R

RC
R                (6.98)                                               

3.        Ověření funk čnosti obvodu simulací ve Pspice 

I CM jsem simuloval s modely CCII+ a AD 844. 

 

Obr.6.25. Frekvenční charakteristika DPN. 

Zelená křivka je průběh ideálního modelu,mezní frekvence je 500.237 kHz a 
frekvence nulových bodů je 1.1356 MHz.Pokles od -3 dB na utlum -18 dB před 
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rejekcí je 332 kHz.Modrá pro model 2 je posunuta níže na mezní kmitočet 266 kHz a 
pro model AD 844 s upravenými hodnotami C = 1 nF a R2 = 280Ω,je kmitočet 499.93 
kHz. 

Změna sériového odporu Rx přelaďuje filtr,s rostoucí hodnotou klesá mezní 
frekvence sestupně od 492.48 kHz,431.95 kHz,266.08 kHz,158.84 kHz 
pro(1,10,50,100) a také se snižuje zvlnění v propustném pásmu.Pro Rx 1Ω je zvlnění 
3.1 dB a pro 100 Ω je až 0 dB.Jak je vidět na následujícím (obr.6.26.).Změna 
kapacity Cz má největší vliv na hloubku rejekce.Přeladění je pro první tři hodnoty 
(0.1,1,10 pF) jen o 1.34 kHz.Pro hodnotu 100pF je to 14 kHz. 

 

Obr.6.26. Frekvenční charakteristika DPN pro krokováni Rx. 

Sledováním sinusové impulsní odezvy jsme zjistil,že při frekvenci vstupního 
signálu 200kHz a amplitudě 1 mA je THD 2.3 % pro model 1 a 8 % pro model 2 a pro 
model s AD 844 je to také 8 %.Zapojení je invertující,pro obdélník výrazně zkresleny 
jak dokládá (obr.6.27.),kde jsou vidět také překmity a to jak kladné tak i záporné. 

 

Obr.6.27. Impulsní odezva obvodu. 
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Toleranční analýzu jsem provedl  oběmi metodami.Pro Worse case jsme se 
hlavně zajímal o maximální rozptyl,který je pro ideální model +17.191 kHz což je    
3.4 % z mezní frekvence bez tolerance.Zvlnění vzrostlo z 2.8 na 3.2 dB.Druhý model 
bez úpravy hodnot součástek je 4.5 % z fm,zvlnění se nezměnilo.A pro model s AD 
844 +20.11 kHz a to je 4.02 %.Pro hodnoty analýzy Monte carlo jsou tyto hodnoty 
přívětivější.Tabulka 6.9..Maximum histogramu je na 500 kHz.Rozptyl od střední 
hodnoty je 13.32 kHz a 14.97 kHz.Pro model zdě je rozptyl menší jak 10 kHz,což je 
méně jak dvě procenta.Pro model s AD 844 21% z 1000 vzorků v oblasti těsně pod 
500 kHz. 

 

Obvod MAX [ kHz ] MIN [ kHz ] St řední [ kHz ]  

Model 1 515.546 487.262 500.581 

Model 2 275.301 258.283 265.960 

S AD 844 515.724 483.857 500.138 

Tabulka.6.9. Hodnoty maxim a minim z tolerancemi R 1% a C 2%. 

Tabulka 6.10. je pro citlivosti všech modelů a pro celkovou citlivost obvodu. 

 
součástk

a 
tolerance Citlivost 

model 1 
Citlivost 
model 2 

Uprav. 
AD844 

C1 2% -2.4962k -813.23 -1.6700k 

C2 2% -2.4744k -1.6649k -3.2755k 

R1 1% 2.3646k 2.2139k 4.1925k 

R2 1% -1.8103k -857.3554 -1.6785k 

R3 1% -4.1842k -2.3583k -4.4780k 

R4 1% -1.3911k -151.46 -402.98 

Rx1 1% 0 -497.31 0 

Rx2 1% 0 -855.69 0 

fm  Hz/% -14962.2 -7462.47 -12257.98 

fmMAX Hz/% 14962.2 7462.47 12257.98 

fmSTAT Hz/% 11137.2 5553.8 10170.3 

Tabulka 6.10. Citlivosti jednotlivých prvků. 

Na následujícím obrázku je vidět výpočet citlivosti pro model s AD 844.Kde R44 je 
R3,C42 je C1,C41 je C2,R50 je R1,R38 je R2 a I3 je R4. 
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Obr.6.28. Impulsní odezva 

U tohoto zapojení můžeme také využít napěťový výstup.Charakteristika má 
stejnou selektivitu a navíc ještě zesiluje v propustném pásmu 50 dB a v potlačeném 
jen 30 dB. 

g. Analýza autonomní obvodu číslo 7 

1. Návrh a vypo čet 

Zvolený autonomní obvod jsem převzal z Elektronické konference 2007: 
Radioengeneering BRNO:September 2007,Volume 16,Number 3, str.96.Tento 
způsob návrhu,který využívá vlastnosti konvejoru zejména toho,že je to konvertor. 
Propojením brány Z a Y u konvejoru CCII+ získáme  NIC(obr. (6.29.). 

 
 

Obr.6.29. Autonomní obvod číslo 7. 

Tvar charakteristické rovnice s CCII+ pro autonomní obvod číslo 7.  

,3132214142 YYYYYYYYYYD ++−+=                                                                                                      (6.99) 

S této upravené rovnice je vidět,že jsme dodrželi podmínku stability a druhou 
podmínku,obsažení všech stupňů mocniny,bude ve dvou případech a to: 

a. Pokud nahradíme Y2,Y4 kondenzátorem pC  Y1,Y3 vodivostmi G. 

b. Pokud nahradíme Y2,Y3 kondenzátorem pC  Y1,Y4 vodivostmi G. 

c. Pokud nahradíme Y1,Y4 kondenzátorem pC  Y2,Y3 vodivostmi G. 

d. Pokud nahradíme Y1,Y3 kondenzátorem pC  Y2,Y4 vodivostmi G. 
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Pokud vybereme variantu a tak po dosazení do CHR po úpravě dostáváme 
následující tvar: 

,)( 3113112121
2 GGCpGCpGCpGCCppD ++−+=                                                                          (6.100) 

Umístil jsem budící zdroj podle obr.6.29. a nyní sleduji napětí,který  se nachází na 
svorce admitance Y3 napěťová odezva pak je: 
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Jak vidíme z tohoto zapojení obvodu číslo 7.Kondenzátory vypočtu podle 
empirického rovnice nebo zvolím a budu předpokládat, že C1=C2=C. Kde B2=C1C2, 
B1=(G1 C2 – G1C1+ G3C1) a B0= G1G3. Můžeme navrhnout opět PZ,DPN,HPN.Pro 
návrh platí všechna pravidla uvedená u analýzy autonomního číslo 6. 
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Pro výpočet jakosti obvodu odvodíme: 
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== ω                                                                                (6.104) 

Pro výpočet PZ na 1MHz jsem použil stejná C a stejná R.S tohoto plyne,že pro     
C= 1nF je hodnota R= 159Ω. 

2. Ověření funk čnosti obvodu simulací ve Pspice 

Simulaci jsme provedl opět s třemi modely(1,2 a s AD 844).Ještě jsme se zabýval 
výstupem sledovače u AD 844,zapojení se sledovačem dochází k přechodu od CC 
k OTA.Výstup PZ (CC) a DPN (OTA).PZ má největší potlačení na 1 MHz a DPN má 
mezní frekvenci 1.263 MHz,potlačení při rejekci je 94 dB.Oba průběhy jsou             
na (obr.6.30.). 

Vliv Rx na toto zapojení je takový,že výrazné snížení potlačení.Pro upravený 
obvod R2 je 109Ω a pak tedy pro Rx 50 Ω je potlačení největší(-55 dB) a pro ostatní 
hodnoty Rx je potlačení maximálně -12 dB.Se změnou Rx souvisí i rozladění nejvíce 
potlačené frekvence. Při změně Cz se mění max. potlačení a to jen od -55 do -60 dB. 
Necitlivost na tuto parazitní kapacitu je způsobena připojením R1.Toleranční analýzu 
jsme prováděl k šířce potlačeného pásma.Hodnoty jsou v Tabulce 6.11.. 
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Obr.6.29. Frekvenční charakteristika PZ a DPN. 

 

Obvod MAX [ kHz ] MIN [ kHz ] St řední [ kHz ]  

Model 1 1031.99 974.672 1002.72 

Model 2 1033.58 974.847 1003.51 

S AD 844 1030.80 973.655 1001.37 

Tabulka.6.11. Hodnoty maxim a minim z tolerancemi R 1% a C 2%. 

Citlivosti jednotlivých součástek a citlivosti celého obvodu jsou v Tabulce 6.12.. 

  

Tabulka.6.12. Hodnoty citlivostí 

  

 

součástka tol. Citlivost mod. 1  Citlivost mod. 2  AD844 

C1 2% -9.963k -9.959k -9.924k 

C2 2% -32.9 -40.3 -12.5 

R1 1% -9.973k -9.967k -10.051k 

R2 1% -4.8 -3.24 -23.093 

Rx1 1% 0 -3.676 0 

fm Hz/% -29969.6 -29972.5 -29947.09 

fmMAX Hz/% 29969.6 29972.5 29947.09 

fmSTAT Hz/% 22343.42 22347.8 22280.56 
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7. Návrh oscilátor ů 
 

Oscilátory jsou obvody,které mají velké uplatnění v komunikační technice a 
kontrole a zpracování signálu,využívají se také v měřící technice.Operační 
zesilovače nemají vlastnosti pro oscilátory (špatná stabilita),nízké frekvence.              
S proudovými konvejory,díky jejich vysoké linearitě,šířce pásma a vysoké sledovací 
rychlosti),dosahují při použití v oscilátorech vyšších frekvencí.Návrh oscilátorů se 
příliš neliší od návrhu filtrů,všechny kroky jsou stejné až po úpravu CHR(dosazení 
koeficientů a,b,c).Aby se  obvod mohl stát oscilátorem musíme zaručit základní 
podmínky oscilace a u těchto funkčních bloků to provádíme tak,že v obecné rovnici 
obvodů,respektive v CHR musí platit Q jde k nekonečnu a koeficient B1 jde tedy 
k nule.Tato oscilační podmínka  nezávisí jen na (a,b,c),ale tak na vhodném výběru 
admitancí.Pro návrh a realizaci oscilátoru s CC použijí konvejor CCII (a jeho 
modifikace) tak i DVCC.Tyto obvody můžou být negativní tak i pozitivní (stabilizace a 
zjednodušení). 

I. Analýza autonomních obvod ů 

a. Autonomní obvod číslo 1. 

1. Návrh a vypo čet 

 

Obr.7.1. Autonomní obvod pro oscilátor 1. 
 

Tvar charakteristické rovnice s GCC: 

,224122412131211422211422211423211 caYYbaYYYYYYacaYYcabaYYbabaYYYYbaD −−++−++−=        (7.1) 

Pro zjednodušení volíme hodnoty u GCC a1 =c1 = a2 = 1,c2 = 1,b1= b2= 0 a podle 
tabulky 6.1 nahradíme GCC1 za CCII- GCC2 za CCII+. 

Charakteristická rovnice obvodu po úpravě: 

,31414221 YYYYYYYYD +−+=                                                                                                                        (7.2) 
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S této upravené rovnice je vidět aby mohl tento obvod být oscilátor musí být Y1 a 
Y4 abychom zaručili podmínku oscilace a to bude ve těchto případech: 

a. Pokud nahradíme Y1,Y3 kondenzátorem pC  Y2,Y4 vodivostmi G. 

b. Pokud nahradíme Y2,Y4 kondenzátorem pC  Y1,Y3 vodivostmi G. 

Pokud vybereme variantu a tak po dosazení do CHR po úpravě dostáváme 
následující tvar: 

,)( 21211121
2

21211121
2 GGCGCpGCCpGGCpGCpGCCppD +−+=+−+=                                (7.3) 

Nyní položím člen B1nule.Tím získám vztah,který zaručuje podmínku oscilace a 
oscilační kmitočet.Oscilační podmínka je u tohoto zapojení jasná a nastává při 
rovnosti kondenzátoru.Tyto rovnice jsou: 

,0)( 121211 CCCCGB =⇒=−=                                                                                                         (7.4) 

,
21

21

2

0

CC

GG

B

B ==ω                                                                                                                            (7.5)      

Pro výpočet volím C 22 pF. 

,7.10334
10*22**10*5*2

1
***2

1
*
1

125 Ω===⇒= −ππ
ω

Cf
R

CR o

                                  (7.6)  

2. Ověření funk čnosti obvodu simulací ve Pspice 

 

Obr.7.2. Časový průběh začátku kmitání. 

Proto aby obvod kmital jsme musel zvýšit hodnotu R2.Modeloval jsme jak ideální 
stav zelená charakteristika tak i smíšeným modelem skutečný.Smíšený model se 
skládal:CCII+ z AD 844 a CCII– mnou navržený model 2 s otočenou polaritou 
výstupní svorky Z.Také jsme spočetl THD,které je 5 %.Nastavil jsme 1 obvodu 
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100mV jako počáteční podmínku a u druhého jen 10 mV.Pro představu jsem vytvořil 
spektrum generovaného signálu,které je na(obr.7.3.). 

 

Obr.7.3. Spektrum generovaného signálu. 

Pokud bych použil místo CCII- obvod EL2082C tak můžu tento obvod přelaďovat 
od 700 kHz do teoretických 3.2 MHz.Řízením parametru  B u CCII-.Pro řízení by 
jsme mohli jednoduše použít stabilizátor napětí s potenciometrem na zem a řídit ním 
napětí od 1.2 V do 7.Řízení EL2082 je od -1 V až po 7 V.Krokování parametru B je 
vidět na následujícím (obr.7.4.). 

 

Obr.7.3. Přelaďování filtru pomocí CCCII-. 

b. Autonomní obvod číslo 2. 

1. Návrh a vypo čet 

Proto aby bylo jednodušší přelaďovat filtr jsem předcházejí zapojení upravil tak, 
že R se zamění za C a naopak a ještě se přidá na výstup Z CCII+ odpor proti 
zemi.Takto navržené zapojení má rovnice: 
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Charakteristická rovnice obvodu: 

,542541421521431531 YYYYYYYYYYYYYYYYYYD +−+++=                                                                           (7.7) 

Pokud nahradíme Y2,Y4 kondenzátorem pC  Y1,Y3 ,Y5 vodivostmi G  

Tak po dosazení do CHR po úpravě dostáváme následující tvar: 

,)()( 3113123112132121
2 GGCGGCGGCGGpGGGCCppD ++−++=                                                 (7.8) 

Nyní položím člen B1nule.Tím získám vztah,který zaručuje podmínku oscilace a 
oscilační kmitočet.Oscilační podmínka je Rovnice 7.9: 

,)(0)( 122131312311211 CRCCRCGGCGGCGGB =−⇒=−+=                                                         (7.9) 

,
21321

31

2

0

CCRRR

RR

B

B +==ω                                                                                                              (7.10)      

Pro výpočet volím C1 1nF a C2 120 pF a R3 75Ω.Ze vztahu 7.10. vypočtu při 
zadané frekvenci 7 MHz hodnotu R1.Ale nejdříve z oscilační podmínky vypočtu R2. 

,66)12.01(75)( 21
1

3
2 Ω=−=−= CC

C

R
R                                                                                              (7.11) 
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                                             (7.12)  

2. Ověření funk čnosti obvodu simulací ve Pspice 

Opět sleduji jsme použil smíšený model,jelikož model AD 844 a mnou vytvořeny 
jsou si velice blízké.Rozkmitání obvodu je obdobné jako u předcházejícího 
modelu,ale obvod s rozkmitá až za 500 ns na špička-špička 2.8 V. 

 

Obr.7.4. Časový průběh detail. 
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Pro srovnání ideálního modelu a modelu smíšeného je na(obr.7.4.) vidět průběhy 
v ustáleném stavu.Ideální jsme musel vynásobit pro lepší srovnání tvaru sinusovek. 

Ladění toho obvodu jsem zobrazil jak ve spektru a to pro hodnoty R1 
(37,100,157,300,503 a 1kΩ) tak i závislost změny R1 na frekvenci oscilátoru.Ideální 
model je na kmitočtu 7 MHz,smíšený model vlivem parazitních odporů a kapacit 
poklesl na 4.72 MHz.Hodnoty které jsem krokoval jsou doladěním 37 Ω odpovídá 7 
MHz,100 Ω je 6 MHz,157 Ω je 5.5 MHz,300 je 5 MHz a 1k je 4.5 MHz.Měřeno 
v ustáleném stavu,mezi 40 a 50 µs s krokem 1 ns.Na obr.7.6. je ladění,pokud by 
jsme kombinovali ladění odporem R1 a CCCII- dosáhneme hrubého a jemného 
ladění oscilátoru. 

 

Obr.7.5. Spektrum s několika hodnotami při krokování. 

 

Obr.7.6. Možnost ladění oscilátoru R1. 

Velkou nevýhodou tohoto zapojení je,že jeho sinusovky jsou výrazně 
zkresleny.Pro výstup jsme naměřil THD 10 % (pro 7 MHz,ale pro 4.5 MHz je to 
14.5%)pokud klesá frekvence roste THD,možností je,že výstup sledovače,který je 
zesílen ještě zesílíme a oboustranně omezíme Zenerovými diodami a získáme 
relaxační oscilátor. 
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c. Autonomní obvod číslo 3. 

1. Návrh a vypo čet 

Následující zapojení oscilátorů jsou jiná něž,která jsem použil v BB2B.Nyní jsme 
navrhl i nová zapojení.Snažil jsme o taková zapojení ke korekci Cz a nebo 
Rx.Autonomní obvod 3 potlačuje Cz a snažil jsme se aby byly všechny svorky 
uzemněny. 

 
 
 

Obr.7.7. Autonomní obvod pro oscilátor 3. 
 

Tvar charakteristické rovnice s GCC: 

,411143141114111

141141414311431142312132

YYcaYYcYYcaYYca

bYYaYYYYYYcaYYbaYYYYYYYYD

−−+−
+−+−−+++=

                                       (7.13) 

Pro zjednodušení volíme hodnoty u GCC a1 = 1,c1 = 1,b1 = 0 a podle tabulky 6.1 
nahradíme GCC1 za CCII+. 

Charakteristická rovnice obvodu po úpravě 

,4234213231 YYYYYYYYYYD +−++=                                                                                                          (7.14) 

Pro to aby byla rovnice vhodná pro oscilátor musí být člen s minus v první mocnině. 

a. Pokud nahradíme Y1,Y3 kondenzátorem pC  Y2,Y4 vodivostmi G. 

b. Pokud nahradíme Y2,Y4 kondenzátorem pC  Y1,Y3 vodivostmi G. 

Pokud vybereme variantu b tak po dosazení do CHR po úpravě dostáváme 
následující tvar: 

,)( 2122111221
2 GGCpGCpGCpGCCppD +−++=                                                                           (7.15) 

Nyní položím člen B1nule.Tím získám vztah,který zaručuje podmínku oscilace a 
oscilační kmitočet.Oscilační podmínka je u tohoto zapojení jasná a nastává  
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při rovnosti rezistoru a hlavně první kondenzátor  musí být dvakrát větší jak druhý. 

,,2)(0 2121212122211121 RRCCCRCCRCGCGCGB ==⇒=−⇒=−+=                                 (7.16) 

,
1

2121

21

2

0

CCRCC

GG

B

B ===ω                                                                                                      (7.17) 

Výpočet hodnot součástek pro oscilaci na 1 MHz.Z rovnic (7.16.) volím C1 20 nF, 
C2 10nF a R vypočteme. 
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ω
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              (7.18) 

2. Ověření funk čnosti obvodu simulací ve Pspice 

Rozkmitání obvodu je obdobné jako u prvního obvodu.Jen u modelu s AD 844 
nastane ustálení až na 10 µs.Pro kmitání modelu s AD 844 jsme musel změnit 
hodnoty kondenzátorů i odporů na C1 4.4 nF, C2 2.2 nF,R1 10Ω a R2 118.5Ω,aby byly 
frekvence stejné.Jak je vidět na(obr.7.8.) .Na tomto obrázku jsou výstupy z R1,a nebo 
pro zvýšení amplitudy,výstupní signál z obou rezistoru proti zemi a výstup sledovače. 

 

Obr.7.8. Spektrum oscilátoru 

Pro ideální případ je zkreslení na obou rezistorech jen 0.102%.Pro výstup 
s modelem AD 844 je 7.37 % a na sledovači 7.36 %.Zkreslení je značné oproti 
ideálnímu modelu CCII+,jak je vidět na(obr.7.9.) . 

 

Obr.7.9. Časový průběh výstupních signálu. 
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d. Autonomní obvod číslo 4. 

1. Návrh a vypo čet 

Pro návrh oscilátoru můžeme  použít i pětibraný konvejor DVCC.Tento oscilátor 
má v bráně X π článek a kde R1 je zkratován přes C1 na zem. 

 
Obr.7.10. Autonomní obvod pro oscilátor 4. 

 

,321521531541532542432431 YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYD −−−−−−+=                                          (7.19) 

Mám opět několik možností realizací: 

a. Pokud nahradíme Y1,Y3 kondenzátorem pC  Y2,Y4,Y5 vodivostmi G. 

b. Pokud nahradíme Y1,Y4 kondenzátorem pC  Y2,Y3, Y5 vodivostmi G. 

Pokud vybereme variantu a tak po dosazení do CHR po úpravě dostáváme 
následující tvar: 

,)()( 13213123123212121321
2 GGGCGGCGGCGGCGGpCCGGGppD −−++++−−−=             (7.20) 

Nyní položím člen B1nule.Tím získám vztah,který zaručuje podmínku oscilace a 
oscilační kmitočet.Oscilační podmínka je u tohoto zapojení jasná a nastává při 
rovnosti kondenzátoru a poměrem odporů.Tyto rovnice jsou: 

,
21321

132

2

0

CCGGG

GGG

B

B −−==ω                                                                                                                   (7.21) 
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Návrh oscilátoru na frekvenci 1 MHz.R3 je 100 Ω a R1 je 10 kΩ .Z rovnic 7.21 a 
7.22 vypočteme ostatní součástky. 

,02.202
)10010000(

100*10000*2
)(

2

31

31
2 Ω=

−
=

−
=

RR
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R                                                                                     (7.23) 
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2. Ověření funk čnosti obvodu simulací ve Pspice 

Tento obvod jsem simuloval s modelem DVCC uvedeným v kapitole 
modelováni.Rozdíl mezi kmitočty v ustáleném stavu je vidět na následujícím 
obrázku.THD 1 modelu je 0.6 % a druhého modelu 1.98 %.Druhý model jsem musel 
upravit hodnoty C na 2.23 nF a R2 na 100.5 Ω. 

 

Obr.7.11. Časový průběh oscilátoru. 

Ukázku přesnosti úpravy je vidět na (obr.7.12).Kmitočet je měřen v ustáleném 
stavu od 180 do 200 µs s krokem 1 ns. 

 

Obr.7.12. Spektrum. 

Jelikož se tento obvod nevyrábí je toto zapojení pouze ukázkou. 
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e. Autonomní obvod číslo 5. 

1. Návrh a vypo čet 

Pro návrh oscilátoru můžeme  použít i CCII+ jako výše popsaný NIC,ale já ještě 
umístil do brány Y odpor vůči zemi. 

 
Obr.7.13. Autonomní obvod pro oscilátor 5. 

 

,321532432421542531435541 YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYD +−+++++=                                         (7.25) 

Mám opět několik možností realizací: 

a. Pokud nahradíme Y1,Y3 kondenzátorem pC  Y2,Y4,Y5 vodivostmi G. 

b. Pokud nahradíme Y2,Y4 kondenzátorem pC  Y1,Y3, Y5 vodivostmi G. 

Pokud vybereme variantu a tak po dosazení do CHR po úpravě dostáváme 
následující tvar: 

,)()( 2113123223113212121321
2 GGCGGCGGCGGCGGCGGpCCGGGppD ++−++++=      (7.26) 

Nyní položím člen B1nule.Tím získám vztah,který zaručuje podmínku oscilace a 
oscilační kmitočet. Tyto rovnice jsou: 
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B +==ω                                                                                                                   (7.27) 
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                                                                (7.28) 

Návrh oscilátoru na frekvenci 1 MHz.C1 je 500 pF a C2 je 400 pF.Z rovnic 7.27 a 
7.28 vypočteme ostatní součástky. 
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2. Ověření funk čnosti obvodu simulací ve Pspice 
 
Tento autonomní obvod jsem navrhl pro korekci Rx,98.45Ω je možné korigovat 

Rx.Pro možnost ladění které je závisle na THD jsem přepočetl hodnoty R na 1969 Ω, 
a R2 je 80 Ω.Rozkmit obvodu do ustáleného stavu je mezi 4.5 a 5 µs na P-P 11 V. 

 

 
 

Obr.7.14. Časový průběh rozkmitu. 
 
Znázornění frekvencí je dobře vidět na spektrogramu.Kde je vynesen jak ideální 

tak výstup z obvodu i ze sledovače (V(out2)). (obr.7.15.). 
 

 
 

Obr.7.14. Spektrogram. 
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Jak jsem uvedl dříve je možné tento obvod ladit ale pouze v omezené 
míře.Ladění se dá provést změnou odporu R2 (ale hodnota odporu nesmí být větší 
jak 80 Ω pro zaručení oscilací),já jsem sledoval hodnotu R2 ve 3 hodnotách a to 10 Ω 
pro které je kmitočet 1.2 MHz a THD = 9.3 %,36 Ω s frekvencí 1 MHz s THD = 6.6 % 
a 73 Ω pro 850 kHz s THD = 3.5 %.Změna odporu R2 na frekvenci oscilací je na 
(obr.7.15.). 

 

 
 

Obr.7.15. Ladění pomocí R2. 
 

8. Závěrečné zhodnocení 
 
V této práci jsme se zabýval vlastnostmi filtrů a jejích parazitními 

vlastnostmi.Sledoval jsme sériový odpor Rx a výstupní kapacitu Cz.Výhodou všech 
těchto zapojení je jednoduchost a malý počet prvků.Podrobil jsem filtry citlivostní a 
toleranční analýze.Z těchto zapojení,bych vybral zapojení Autonomního obvodu 
2,jehož velkou výhodou je,že změna jakosti je nezávislá na kmitočtu.Navržená PP 
měla i malé harmonické zkreslení 1%.Dále obvod DPN autonomní obvod 5,tento 
obvod potřebuje převodníky napětí na proud,ale je možné jej přeladit při správném 
návrhu (R3 zvětšit na 100 kΩ) z 1 MHz na 400 kHz,toto přeladění je možné provést 
plně elektronicky pomocí digitálního rezistoru a jemnost ladění je dána počtem pozic. 
Velmi výhodné je použít sledovač napětí u AD 844,když je tvar charakteristik stejný 
jen výstup je napěťový u zapojení 5 a 7.Ovšem zapojení 3 a 4. jsou velice 
nevhodná,protože vliv Rx je veliký. 

 Při návrhu oscilátorů jsme se snažil vytvořit zapojení k potlačení parazitních vlivů 
a možností přeladění oscilátoru.Zapojení oscilátorů jsou také velmi jednoduchá a 
jejich kmitočty jsou vysoké (jednotky MHz).Pro autonomní obvod 2 je možnost ladění 
pomocí rezistoru a ještě řízení proudového přenosu (CCCII-).Pro zapojení s jedním 
CC je zapojení autonomního obvodu 5,kterým můžeme kompenzovat Rx.U oscilátorů 
můžeme také použít výstupní sledovač a tím dostaneme výstupní signál až o 
hodnotách P-P 20 V. 
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Seznamy zkratek, symbol ů 
DP-dolní propust (LP-Low pass) 

HP-horní propust (HP-High pass) 

PP-pásmová propust (BP-Band pass) 

PZ-pásmová zádrž (BR-Band reject) 

DPN-dolní propust s nulou (LPN- Low pass notch) 

HPN-horní propust s nulou (HPN- High pass notch) 

CC-proudový konvejor (current conveyor) 

NIC-negativní impedan ční konvertor 

CHR-charakteristická rovnice-ozna čení D(p) 

IC- impedan ční konvertor 

 

Příloha 
K této práci je přiloženo CD,na kterém je elektronická verze Bakalářské 
práce a také PrintScreeny naměřených charakteristika a hodnot měření 
pomocí nástrojů pokročilých analýz Psice. 

 

 

 

 


