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Abstract 
Normally the operational amplifier is used as a component in active filter 

design. The goal for future components in filter design is large bandwith and the 

use of low supply voltages. The use of current-mode instead of voltage-mode 

circuits gets a step closer to the required performance. A component that use 

current as the signal conveying part is the current conveyor. In this report a 

comparative study between two current conveyor structures of second 

generation (CCII) is performed. The most suited is later implemented and 

simulated using the CMOS process AMS.C035. The component is also tested in 

a continuous-time elliptic low-pass filter of leapfrog type. The filter does not 

behave as it should. However, better performance can be obtained by 

redesigning the current conveyor. 



 



 

Sammanfattning 
Normalt används operationsförstärkaren som ingående komponent i aktiva filter. 

Målet för framtida komponenter inom filterdesign är hög bandbredd och 

användandet av låg matningsspänning. Genom att använda ström istället för 

spänning som signalmedie kan man komma ett steg närmare den tänkta 

prestandan. En komponent som på ett sätt använder ström som signalmedie är 

current conveyorn. I denna rapport har två realisationer av en current conveyor 

av andra generationen (CCII) jämförts. En av dem har senare implementerats i 

CMOS-processen AMS.C035. Implementationen har testats i ett 

tidskontinuerligt elliptiskt lågpassfilter av leapfrogtyp. Filtersvaret motsvarade 

inte referensfiltrets överföringsfunktion. Bättre överensstämmelse kan uppnås 

genom att ändra på implementeringen av current conveyorn.
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1. Inledning 
Operationsförstärkaren är idag en mycket utbredd komponent och används flitigt 

i många applikationer. Dagens applikationer kräver dock en mycket hög 

bandbredd (t.ex. filter i mobila sändare/mottagare) och man strävar efter låg 

effektförbrukning. Operationsförstärkarna har blivit mycket bra men det finns ett 

behov för kretsar med bättre prestanda. Därför har man på nytt fått upp ögonen 

för signalöverföring med ström istället för spänning. Genom att utnyttja att 

transistorn är en strömförstärkande komponent kan man få en högre bandbredd 

för hela systemet. En komponent som använder sig av strömöverföring är 

current conveyorn. 

 

1.1 Syfte 
Syftet med denna rapport har varit att utröna för- och nackdelar med en current 

conveyor av generation II (CCII), gentemot operationsförstärkare. CCII ska 

användas i integrerade filter där CCII bör ha hög bandbredd för att filtret ska 

simulera goda egenskaper. Kretsen ska också fungera med matningsspänningen 

3,3 V och utvärderas i CMOS-processen AMS.C035. Kretsen ska även 

utvärderas i ett leapfrogfilter. 

 

1.2 Programvara 
För alla simuleringar i rapporten har det använts ett programpaket från Cadence. 

I detta kan man rita upp och simulera olika kretslösningar. Det finns också andra 

funktioner såsom layout på processnivå, denna funktion har dock inte använts. 
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2. Teori och historia 

2.1 Operationsförstärkare och current conveyors 
I slutet av 40-talet introducerades operationsförstärkaren, vilket i princip är en 

spänningsstyrd spänningskälla. Främst användes den då till analoga datorer, 

vilka användes till att lösa stora system av differentialekvationer. Den första 

integrerade operationsförstärkaren konstruerades år 1964 av Bob Widlar och 

sedan dess har konstruktion och tillverkning fortsatt. Än idag används 

operationsförstärkaren i stor utsträckning. En av operationsförstärkarens stora 

nackdelar är dock att den har ett fast förstärknings/bandbreddsförhållande vilket 

gör att bandbredden minskar vid högre förstärkning. Delvis på grund av detta 

har man börjat undersöka andra kretslösningar för att kunna öka prestandan på 

bland annat signalbehandlande system, där hög bandbredd är viktig för korrekt 

funktion. Försök har utförts för att öka bandbreddsgränsen och man har då på 

nytt fått upp ögonen för kretslösningar där ström är den signalbärande 

parametern. 

 

Historiskt sett har analog konstruktion handlat om att behandla spänningar. Där 

det har funnits signalbärande strömmar har dessa omvandlats till spänningar. 

Detta kan tyckas lustigt eftersom både BJT (Bipolar Junction Transistor) och 

MOS (Metal Oxide Semiconductor) egentligen har strömutgångar och de allra 

flesta kretsar är uppbyggda med dessa aktiva komponenter. Som 

strömförstärkande komponent kan transistorn nästan användas upp till den 

frekvens då strömförstärkningsfaktorn sjunkit till ett, fT. 

Eftersom ingångsnoder i ett helt strömstyrt signalbehandlande system har låg 

impedans motverkar det även inverkan av parasitkapacitanser vilket leder till 

högre bandbredder. Det dynamiska området kan vara stort även om man driver 

kretsen med låg spänning, eftersom det är strömmen som är det signalbärande 

mediet. Detta är en fördel idag då strävan efter låg effektförbrukning är stor, 
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vilket leder till att man använder låg matningsspänning. BJT att föredra framför 

MOS bland annat för att den exponentiella relationen mellan kollektorströmmen 

och bas-emitterspänningen gör att man lätt kan komma upp i stora strömmar.  

MOS-transistorn har typiskt ett kvadratiskt förhållande på utströmmen som 

funktion av gate-sourcespänningen vilket inte är lika fördelaktigt om man ser till 

strömförstärkningen. Många kretsar görs dock idag i CMOS (Complementary 

Metal-Oxide-Semiconductor) där analoga och digitala tillämpningar kan 

integreras på samma chip. Det är även billigare att processa på grund av färre 

processteg. 

 

Det som talar emot att använda current conveyors, som är en komponent som 

delvis använder sig av ström som signalbärare, är att de fortfarande befinner sig 

på ett forskarstadium. Eftersom de flesta system även använder spänning måste 

det även till ytterligare kretsar för att sköta spänning/ström-omvandlingen. 

 

2.2 Current conveyorn 
1968 introducerade Sedra och Smith i en rapport [1] det byggblock som kom att 

kallas current conveyor (CCI). Det är ett ett treports byggblock (se figur 1). 
 

 
Fig. 1, current conveyor symbol 
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Byggblocket karaktäriseras av ekv. (1). 

 

 

(1) 

 

 

Två år senare, 1970, modifierade Sedra och Smith det ursprungliga byggblocket 

[2] och en current conveyor av generation II såg ljuset (CCII). Detta byggblock 

har samma yttre utseende som en CCI men har andra portegenskaper, se ekv. 

(2). 

 

 

(2) 

 

 

Det är detta byggblock som kommer att behandlas i resten av rapporten. 

 

Genom förändringen av Y-portens funktion, gentemot CCI,  kan byggblocket 

användas till fler applikationer. En CCII kan beskrivas som en komponent där 

en spänningsföljare är placerad mellan Y- och X-porten. Strömmen in i X-porten 

kopieras med hjälp av en strömföljare till Z-porten. Beroende på om 

strömföljaren är positiv eller negativ fås en CCII+ respektive CCII-, vilket kan 

ses i ekv. (2) på tecknet +/-. Vilken man sedan vill använda beror helt på 

implementeringen. 

 

En ideal CCII ska enligt ekv. (2) ha en ingångsimpedans på Y-porten som är 

oändlig. Den ska alltså inte dra någon ström. X-portens impedans ska vara noll 

och Z-portens impedans ska vara oändlig. En verklig realisering når inte upp till 

de ställda kraven i ekv. (2) men de flesta kommer tillräckligt nära för att de ska 
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fungera tillfredsställande samt ha högre bandbredd än motsvarande 

spänningsimplementeringar. 

 

De första implementeringarna av CCII var uppbyggda i bipolär teknologi. I och 

med att CMOS-teknologin introducerades och att man nu ofta blandar analoga 

och digitala tillämpningar på samma chip har man även börjat implementera 

CCII i CMOS. I denna rapport kommer några olika strukturer att utvärderas och 

senare en av dem att implementeras i CMOS-teknologin AMS.C035. 
 

2.3 Implementeringar 
Det finns i huvudsak två typer av kretslösningar för att realisera en current 

conveyor av generation II. Kretslösningarna är dock olika i detalj men kan 

kännetecknas i och med att de har ett differentialsteg på ingången med 

efterföljande buffersteg och strömspeglar, eller har en ingående ”translinjär” 

(eng. translinear loop) kretslösning, introducerad av Barrie Gilbert 1972 [3]. 
 

2.3.1 Differentialsteg på ingången 

En current conveyor kan implementeras av en OP (Operationsförstärkare) och 

ett par strömspeglar. Denna implementering faller inom kategorin med 

differentialsteg. Operationsförstärkaren kopplas som en buffer, där man låter X-

porten vara den återkopplade ingången och Y-porten den andra (se variant i 

figur 2). Genom att mäta den ström som går in i operationsförstärkaren med 

strömspeglar som kopplas ihop på utgångarna fås då en extra ingång, Z-porten, 

med en ström som är lika stor som den som går ut ifrån port X. 

Denna typ av lösning har ytterligare förfinats genom att man har gjort en 

operationsförstärkare, egentligen en OTA (Operational Transconductance 

Amplifier), och sedan mätt strömmen på de transistorer som sitter i sista steget. 

Detta ger mindre ström genom kretsen när ingen signal appliceras på 

ingångarna, vilket ger lägre effektförbrukning. Figur 2 visar en lösning där man 
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har använts sig av en OP med ett externt AB utgångssteg, där man känner av 

strömmarna. 
 

 
Fig. 2, enkel CCII uppbyggd av OP med externt utgångssteg 

 

En fördel med denna struktur är att den är relativt enkel att konstruera beroende 

på att de ingående delarna är välkända. Vid användande av en OP med rail-to-

rail funktion, vilket betyder att man nästan kan få ut lika hög spänning som den 

matas med, kan även den slutliga CC:n få stort sving. Såsom tidigare påpekats 

har dock en OP inte så hög bandbredd vilket gör att CC:n inte heller får så stor 

bandbredd. Dock får den en större bandbredd än om det skulle röra sig om en 

ensam OP. En CC byggd på OP får typiskt samma bandbredd som unity-

gainfrekvensen hos OP:n, detta för att den är kopplad som buffer med 

förstärkningen 1. 
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2.3.2 ”Translinjär” lösning 

1985 presenterade både Fabre [4] och Normand [5], oberoende av varandra, 

lösningar för CCII baserade på den ”translinjära” kretslösning som presenterats 

av Gilbert. Fabre-Normand CC:n är passande för integrering och har en hög 

bandbredd. Det är denna struktur som har valts att undersökas närmare i 

rapporten i och med att den har högre bandbredd än differentialstegstypen och 

att lägre matningsspänning kan användas. 

 

Kretsen består av 4 strömspeglar (M1 - M2, M3 - M4, M10 - M11 och M12 - M13 i 

figur 3) och en så kallad ”translinjär” cell (M5, M6, M8 och M9), som i princip 

bara är en komplementär spänningsföljare. I Fabre-Normand-fallet så är 

strömspeglarna av Wilson-typ vilka är mer linjära än de vanliga enkla 

strömspeglarna. Wilson-speglarna fungerar dock inte så bra vid utspänningar 

under tröskelspänningen. Eftersom så låg matningsspänning som 3,3 V kommer 

användas är det ändå fördelaktigt att använda en enkel strömspegel med så få 

transistorer som möjligt för att få ett högre sving. Detta på grund av de 

spänningsfall över transistorerna som måste finnas för att kretsen ska fungera. 

En nackdel i och med övergången till enkla strömspeglar med endast två 

transistorer är att utgångsresistansen minskas vilket leder till något sämre 

strömspegling. En fördel med att använda färre transistorer är dock att man får 

mindre parasitkapacitanser vilket kan höja bandbredden för kretsen samt ge 

större sving. 
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Fig. 3, CCII typ ”translinjär” 

 

Tomgångsströmmen i kretsen bestäms av M1, M7 och M10 . Den ström som går 

genom dessa transistorer kopieras över till grenen M2, M5, M8, M11 med hjälp av 

strömspeglarna M1-M2 och M10-M11. 

 

Uppbyggnaden i den ”translinjära” cellen är komplementär och bygger på att 

tröskelspänningarna på NMOS- (M8 och M9) och PMOS-transistorerna (M5 och 

M6) tar ut varandra och man på det viset får en spänningsföljare mellan Y- och 

X-port. 

 

Transistorerna M5, M6, M9 och M8 utgör en sluten slinga. 

VGS8 – VGS9 – VSG6 + VSG5 = 0    (3) 
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Om transistorerna M8, M9 respektive M5, M6 har samma geometrier och samma 

ström genom sig så kommer, enl. (3), Vx = Vy. 

 

Strömmen som går in eller ut från X-porten kopieras med hjälp av 

strömspeglarna M3 - M4 och M12 - M13 över till Z-porten. 

 

3. Implementering av vald struktur 

Fabre-Normand CC:n valdes i förhoppning att den skulle vara en god kandidat 

för att kunna prestera hög bandbredd och fungera tillfredsställande med så låg 

matningsspänning som 3,3 V. I detta kapitel visas beräkningar och simuleringar 

för implementeringen. 
 
3.1 Beräkningar 
För att uppnå en låg effektförbrukning har tomgångsströmmen genom strukturen 

bestämts till 100 µA. Eftersom det finns fyra grenar resulterar det i en 

effektförbrukning på 1,3 mW vid matningsspänningen 3,3 V. 

Tomgångsströmmen (Id) justeras genom att välja storlekarna på transistorerna 

M1, M7 och M10. Spänningen över M1 och M10 har valts till 1 V för att öka 

matchningen mellan strömspegeln M1 - M2 samt M10 - M11. Detta ger i sin tur en 

spänning över M7 på 1,3 V. Genom att tomgångsströmmen och spänningen över 

transistorerna är bestämda kan storleken (bredd W och längd L) beräknas med 

hjälp av ekvationerna i kapitel 6, där även de konstanter som används här 

återfinns. Alla transistorers längd satt till 0,7 µm för att minska antalet 

frihetsgrader samt att öka matchningen mellan transistorerna. 

 

WM10 = (Id * L * 2)/( µ0*Cox*Veff
2) = 16,6 µm   (4) 

WM7 = (Id * L * 2)/( µ0*Cox* Veff
2) = 2,48 µm   (5) 
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WM1 = (Id * L * 2)/( µ0*Cox* Veff
2) = 2,76 µm   (6) 

 

För symmetri och för att det ska gå samma tomgångsström genom alla grenar 

sätts M11 = M12 = M13 = M10 och M2 = M3 = M4 = M1. Nästa steg blir att beräkna 

storleken på de transistorer som ingår i den ”translinjära” slingan. 

 

För att CC:n ska kunna fungera över ett stort intervall beräknas storleken på M5, 

M6, M8, M9 genom att sätta Vsd,sat respektive Vds,sat till 0,15 V (sat betecknar här 

den minsta spänning som gör att transistorn fortfarande är i sitt mättade 

område). Eftersom bulk-source-spänningen på dessa transistorer är skilda från 

0 V ökas VTn och VTp. Bulk-source-spänningen blir 1,65 V eftersom Y-porten är 

kopplad till signaljord som ligger på 1,65 V. 

 

• VTn = 0,8773 V vid Vbs = 1,65 V 

• VTp = 0,8931 V vid Vsb = 1,65 V 

 

WM5 = WM6 = (Id * L * 2)/( µ0*Cox* Veff
2) = 106,4 µm  (7) 

WM8 = WM9 = (Id * L * 2)/( µ0*Cox* Veff
2) = 34,5 µm  (8) 

 

Eftersom dessa värden har uträknats med approximativa formler har vissa 

värden justerats vid simuleringar. M1, M7 och M10 fanns vara för små och 

tomgångsströmmen blev endast ca 50 µA. Detta justerades och 

tomgångsströmmen blev då ca 100 µA. De andra transistorerna har matchats. 

 

Justerade värden efter simulering: 

 

• WM10 = WM11 = WM12 = WM13 = 33,2 µm 

• WM1 = WM2 = WM3 = WM4 =9 µm 

• WM5 = WM6 = 131,2 µm 
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• WM8 = WM9 = 34,5 µm 

• WM7 =  3 µm 

• L = 0,7 µm 

 

3.2 Simuleringar och resultat 
För att testa den valda current conveyorns egenskaper har ett antal tester i 

simulator utförts (Cadence). Eftersom CC:n matas med enkel matningsspänning 

(3,3 V) har signaljorden flyttats upp från 0 V till 1,65 V vilket är halva 

matningsspänningen. 
 

3.2.1 Följsamhet mellan X- och Y-port 

En av current conveyorns egenskaper säger att Vx = Vy. Därför är det bra att ha 

ett så stort område som möjligt där detta gäller. För att testa denna 

storsignalskarakteristik har X-porten belastats med ett 1MΩ motstånd för att 

simulera en öppen port. Z-porten har kopplats till signaljord eftersom den inte 

används i testet (se figur 4). Slutligen har Y-porten matats med en stigande 

spänning från –1,65 V till 1,65 V. Detta blir 0 V till 3,3 V på ingången eftersom 

signaljorden har flyttats upp till 1,65 V. Spänningen på X-porten har sedan mätts 

för att se hur stort linjärt område som finns. 

 

 
Fig. 4, testuppställning för svingmätning 
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Resultatet av simuleringen visar att det är ett ca 1 V stort område inom vilket 

kretsen fungerar som det var tänkt (se figur 5). Detta är ju inte ett så stort 

område och kunde gott vara mycket större. För att utvidga detta så kan man 

använda större storlekar på transistorerna. 

 
Fig. 5, sving på X-porten när Y-porten matas med –1,65 V till 1,65 V 

 

Det som begränsar spänningssvinget är att transistorerna måste arbeta i det 

mättade området för korrekt funktion. I kurvans nedre och över del ser vi att 

transistorerna håller på att lämna detta område och gå in i det linjära området. 

Detta gör att motståndet genom transistorn ökar och ger i sin tur att spänningen 

planar ut. 
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3.2.2 X-portens resistans 

En annan viktig parameter är X-portens resistans. Denna bör vara så låg som 

möjligt för att säkerställa en god funktion. En stor resistans kommer att medföra 

ett fel i utgångsspänningen från X-porten beroende på den spänningsdelning 

som uppstår mellan last och inre resistans. Ju högre inre resistans desto större fel 

eftersom mycket av spänningen lägger sig över den inre resistansen. En låg 

resistans i denna nod ger även undertryckning av parasitkapacitanser som 

ovillkorligen uppkommer i alla kretsar. Detta ger en större bandbredd eftersom 

inverkan av de poler som skulle begränsat bandbredden minskas drastiskt. 

 

För att bestämma X-portens resistans har både Y- och Z-port kopplats till 

signaljord. Porten X har därefter matats med en varierande ström från –100 uA 

till 100 uA. Genom att mäta ström- och spänningsvariationerna på X-porten har 

resistansen beräknats (se figur 7). Spänningen på X-porten ska i idealfallet vara 

1,65 V men eftersom det finns en viss inre resistans så varierar spänningen med 

pålagd ström. Därigenom kan resistansen beräknas. 

 

 
Fig. 7, testuppställning för resistansmätning 

 

I figur 8 visas spänningsändringen som funktion av pålagd ström på X-porten. 
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Fig. 8, förhållandet mellan inström och spänningsändring på X-porten 

 

De uppmätta värdena visar en inre resistans på ca 400 Ω. Detta är i största laget 

och det hade varit bra om den varit mycket lägre. För att kretsen nu ska fungera 

som det är tänkt får inte lasten understiga ett par 1000 Ω. Om detta inträffar 

kommer den spänningsdelning som uppkommer att utgöra ett stort fel.  

 

För att minska den inre resistansen kan antingen tomgångsströmmen och/eller 

bredden (W) på transistorerna M6 och M9 ökas. På detta sätt ökas gm och 

eftersom resistansen approximativt bestäms av 1/(gm9+gm6) kommer den inre 

resistansen att minska. 

 

3.2.3 Strömöverföring mellan X- och Z-port  

För att CC:n ska kunna användas i en praktisk applikation måste även 

strömöverföringen mellan X- och Z-port vara god. För att testa detta har en 
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testuppställning, där Y-porten matas med en stigande spänning från -10 mV till 

10 mV, gjorts. Både X- och Z-porten har sedan belastats med var sitt motstånd 

på 10 kΩ. Detta ger en utström genom X-porten mellan -1 µA och 1 µA. Denna 

ström ska sedan kopieras till Z-porten och eftersom det idealt är samma ström 

som även ska flyta där bör spänningarna över de båda motstånden vara lika. 

Spänningarna ska även vara samma som den spänning som matar Y-porten 

beroende på det samband som finns mellan Y- och X-port. 

 

 
Fig. 9, testuppställning för strömöverföring 

 

Figur 10 visar simuleringsresultatet. Av detta kan man läsa ut att det finns en 

viss spänningsskillnad mellan X- och Z-port när de belastas med samma 

resistans. Som synes är denna spänning, 25 mV, nästan konstant över hela 

området.  
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Fig. 10, fel i överföring mellan X- och Z-port 

 

Felet kan minskas genom att använda till exempel wide-swing-strömspeglar 

istället för enkla strömspeglar. Dessa strömspeglar har en högre utimpedans 

samt har ett mindre beroende på kanallängdsmodulationen λ. Detta ger i sin tur 

bättre följning mellan in- och utström i strömspegeln. 

 

3.2.4 Frekvensrespons 

För att mäta frekvensresponsen mellan Y- och X-porten har Y-porten matats 

med en sinusformad spänning på 500 mV. Simuleringarna visar på en bandbredd 

på 981.6 MHz. 

 

Även frekvensresponsen mellan X- och Z-port har mätts (med belastningar på 

10 kΩ vardera) och visar en bandbredd på 498.5 MHz. 
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4. Leapfrogfilter 

Den implementerade CCII:n har valts att testas i ett leapfrogfilter. I denna typ av 

filter strävar man efter att simulera de goda egenskaperna hos ett passivt filter av 

stegnätstyp. Företrädesvis används de dubbelt resistivt avslutade stegnäten, 

vilket vi även kommer att göra här. Filtertypens namn kommer sig av att man 

kan rita dess signalflödesschema så att det kan liknas med leken ”hoppa bock”. I 

beräkningar och simuleringar har ett elliptiskt filter använts. Denna typ av filter 

har ekvirippel i både passband och spärrband. 
 
4.1 Beräkningar 
Ett generellt dubbelt resistivt avslutat filter av ordning 5 kan ritas som i figur 11.  

 

 
Fig. 11, dubbelt resistivt avslutat stegnät 

 

För att testa det slutliga aktiva filtret med CCII har två realiseringar gjorts. De 

båda filterna skiljer sig åt genom att de har olika gränsfrekvenser. I övrigt är de 

lika. Normerade värden på de ingående komponenterna har hittats i tabell- och 

formelsamlingen Aktiva och tidsdiskreta filter [6]. Dessa har sedan avnormerats 

för att få filter med rätt gränsfrekvens. 
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• 5:e ordningens Cauerfilter 

• Amax: 0.09883 dB 

• Amin: 50.44 dB 

 

Filter 1 

• ωc = 500 kHz 

• RI = 15 kΩ 

• RL = 15 kΩ 

• C1 = 22.4 pF 

• C2 = 2.30 pF 

• C3 = 24.9 pF 

• C4 = 6.46 pF 

• C5 = 19.1 pF 

• L2 = 6.00 mH 

• L4 = 4.99 mH 

 

Filter 2 

• ωc = 5 MHz 

• C1 = 2.24 pF 

• C2 = 0.23 pF 

• C3 = 2.49 pF 

• C4 = 0.64 pF 

• C5 = 1.91 pF 

• L2 = 0.60 mH 

• L4 = 0.49 mH 

 

Från figur 11 kan man uttrycka ekvationer som fullständigt beskriver nätets 

egenskaper. Realiseringen av grenarna L2//C2 och L4//C4 motsvarar en 
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differentierare parallellt med en integrator. Eftersom det är smidigt med bara 

integratorer har differentierarna transformerats om till spänningskällor med hjälp 

av ett matematiskt trick. Genom att utrycka filtrets ekvationer i I2’ och I4’ istället 

för I2 och I4 fås ett lämpligare schema. 

Ekvationerna har också ändrats om på det sättet att en hjälpstorhet R har införts 

för att få spänning på samtliga signaler, dvs vi får Vn och RIn. På detta sätt blir 

alla koefficienter dimensionslösa. 

 

Med hjälp av Kirchhoffs spänning- och strömlagar fås följande samband: 

RI0 = (R*(E - V1))/RI     (9) 

V1 = (RI0 – RI2)/(s*R*C1)    (10) 

RI2 = RI2’ + s*R*C2 * (V1 – V3)    (11) 

RI2’ = (R*(V1 – V3))/(sL2)    (12) 

V3 = (RI2 – RI4)/(s*R*C3)    (13) 

RI4 = RI4’ + s*R*C4 * (V3 – V5)    (14) 

RI4’ = (R*(V3 – V5))/(s*L4)    (15) 

V5 = (RI4 – RI6)/(s*R*C1)    (16) 

RI6 = (V5*R)/RL     (17) 

 

Ekvationerna V1, V3 och V5 enbart uttryckt i I2’ och I4’: 

V1 = (RI0 – RI2’)/(s*R*(C1 + C2)) + (V3*C2)/(C1 + C2)  (18) 

V3 = (RI2’ – RI4)/(s*R*(C2 + C3 + C4)) + (V1*C2)/(C2+C3+C4) 

        + (V5*C4)/(C2 + C3 + C4)    (19) 

V5 = (RI4’ – RI6)/(s*R*(C4 + C5)) + (V3*C4)/(C4 + C5)  (20) 

 

För att få ett tydligare schema sätts följande variabler: 

α1 = C1 + C2     (21) 

α2 = C2 + C3 + C4     (22) 

α3 = C4 + C5     (23) 
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Med hjälp av dessa ekvationer kan man rita ett signalflödesschema (se figur 12), 

vilket sedan används för att generera det slutliga aktiva filtret.  

 

 
Fig. 12, signalflödesschema av stegnätet 

 

För att få en integrator med hjälp av en CCII kopplas den som i figur 13. 

 

 
Fig. 13, integrator uppbyggd av CCII 
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En implementation med hjälp av sådana integratorer kan då se ut som i figur 14. 

 

 
Fig. 14, implementation av 5:e ordningens Cauer-filter 

 

Genom att identifiera samma vägar i signalflödesschema som implementationen 

fås ekvationer som bestämmer implementationens komponentvärden. 

 

• C6 = 24.74 pF 

• C7 = 26.69 pF 

• C8 = 33.69 pF 

• C9 = 22.18 pF 

• C10 = 25.55 pF 

• R = 15 kΩ 

• Rx1 = 78.17 kΩ 

• Rx2 = 59.28 kΩ 

• Rx3 = 219.7 kΩ 
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4.2 Simuleringar 
Eventuella svagheter hos implementeringen med CCII har utretts genom 

simuleringar där det aktiva filtret jämförts med ett motsvarande passivt filter. 

Samtliga filter har matats med en sinusspänning på 500 mV. 

 

Filter 1 

När detta filter simulerades såg det först ut som det inte fanns någon utsignal 

alls. När decibel-skala användes syntes dock en filterfunktion (dock ej liknande 

den specifierade) men > 60 dB ner från insignalen (se figur 15). Detta filter 

fungerade alltså inte som det borde. 

 
Fig. 15, beloppsfunktion för 5:e ordningens Cauer-filter 

Filter 2 

Detta filter simulerades inte eftersom filter 1 inte fungerade. 
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För att få reda på varför simuleringsresultaten blev så dåliga realiserades ett 

leapfrogfilter av typ Butterworth, ordning 3. Detta realiserades på liknande sätt 

som de redan beskrivna filtren. Eftersom detta filter endast innehöll 7 stycken 

CCII kanske det skulle fungera bättre. Det visade sig att filterfunktionen nu 

nästan kom upp till specifikationen med gränsfrekvens 500 kHz (se figur 16). 

Det simulerade filter visade sig ha en gränsfrekvens på ca 455 kHz. Nivån på 

utsignalen var dock dämpad i jämförelse med referensfiltret (vanligt stegnät). 

Detta är dock inte så farligt på så sätt att man kan skala filtret något för att få 

högre utsignal. 

 
Fig 16, beloppsfunktion för 3:e ordnings Butterworth-filter 
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5. Slutsats 
De två filtren som skulle testas fungerade inte på rätt sätt vilket resulterade i att 

den filtrerade signalen dämpades med ca 50 dB jämfört med referensfiltret. 

Varför det blir såhär verkar vara för att varje CCII inte är optimal och det 

uttrycker sig som en dämpning av signalen. Eftersom filtret innehåller många 

CCII dämpas signalen väldigt mycket och filtret fungerar inte alls som det ska. 

Vid testet med ett 3:e ordnings butterworth-filter fungerade det mycket bättre, 

antagligen på grund av att det var mindre antal CCII.  

Om en CCII är en bättre komponent i en strömmodsimplementering än en OP i 

en spänningsmodsimplementering går inte att säga. Det krävs ytterligare tester, 

plus en bättre/annan implementering av den ingående CC:n. Om man skulle göra 

en fortsättning på denna rapport skulle det vara värt att prova detta. En 

förbättring för generering av tomgångsströmmen i den använda strukturen för 

CCII skulle kunna vara att ersätta M7 med en krets som ser likadan ut som den 

för M5, M8. På detta sätt så blir strukturen mer symmetrisk och fungerar 

säkerligen bättre vid processvariationer. 
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6. Formler 

I de beräkningarna i denna rapport har nedanstående formler använts. De gäller 

för en NMOS-transistor i sitt mättade område. För PMOS-transistorn gäller 

liknande formler, fast VGS, VDS, VBS byts mot VSG, VSD, VSB. 

 

Parametrar: 

µ0 : elektronmobilitet 

Cox : gate-kapacitans per areaenhet 

λ : utimpedanskonstant 

VT,0 : tröskelspänning vid Vsb respektive Vbs = 0 

γ : bulkeffektskonstant 

ΦF : ytinversionspotential 

 

Approximativa paramervärden för AMS.C035-processen: 

Parameter NMOS PMOS 

µ0 [cm2 / (Vs)] 400 130 

Cox [F / cm2] 4.5*10-7 4.5*10-7 

λ [V-1] 0.03, L = 1 µm 

0.01, L = 5 µm 

0.05, L = 1 µm 

0.02, L = 5 µm 

VT,0 [V] 0.47 0.62 

γ [V1/2] 0.62 0.41 

2ΦF [V] 0.86 0.82 

 

Formel för beräkning av ström genom transistorn i mättnadsområdet: 

Id = (µ0*Cox*W*(VGS-VTn)2*(1+λ*VDS)) / (2*L)  (24) 

 

Formel för beräkning av tröskelspänningen: 

VTn = VT0 + γ*((2ΦF + VSB)1/2 – (2ΦF)1/2)   (25) 
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Den minsta spänning som behövs för att transistorn fortfarande ska befinna sig i 

det mättade området: 

VDS,sat = Veff = VGS - VT    (26) 
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