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Streszczenie 
 

W artykule dokonano przeglądu elektronicznych układów stymulacyjnych 
stosowanych do elektrycznej stymulacji komórek nerwowych. Pod uwagę 
brane były krytyczne parametry tych bloków w kontekście ich planowanej 
implementacji w wielokanałowym układzie scalonym. Są to m.in. rozrzuty 
prądów stymulacyjnych, pobór mocy tych układów, stopień komplikacji 
układowej czy też zajętość powierzchni krzemu. Przedstawione są pod-
stawowe parametry i wymagania dotyczące układów stymulacyjnych oraz 
wyniki symulacyjne trzech powszechnie stosowanych architektur zaim-
plementowanych w technologii CMOS 180nm.    
 
Słowa kluczowe: stymulacja elektryczna, układy wielokanałowe, układy 
ASIC, CMOS. 
 

Simulation analysis of stimulation circuits  
for implantable multichannel integrated  
circuits 

 
Abstract 

 
The paper presents a review of stimulation circuits dedicated to multichannel 
implantable electrical stimulation of large population of neuronal cells. We 
take into account the main requirements of such circuits, i.e. spread of 
generated stimulation impulses from channel to channel, power and area 
consumption and architecture complexity. The paper contains analysis of 
the main problems that may be encountered while designing current 
sources able to both generating currents in a broad range and satisfying 
requirements referring to its output resistance, low output voltage, and 
uniformity of generated currents. Three most popular architectures  
of current stimulators are taken into consideration: solution with two 
independently controlled positive and negative currents and two solutions 
where one of the currents is generated as the copy of the second one. 
Simulations were carried out with use of the Cadence environment and the 
CMOS 180nm process was taken into account. The simulation results 
followed by the conclusions are presented at the end of the paper.       
 
Keywords: electrical stimulation, multichannel circuits, ASIC, CMOS. 
 
1. Wstęp 
 

Stymulacja elektryczna stosowana jest w tych dziedzinach na-
uki, w których impulsy elektryczne wpływają na zachowanie się 
pobudzanego obiektu. Można tu wymienić badania podstawowe 
nad złożonymi strukturami neuronalnymi, gdzie dąży się do po-
znania ich funkcji, sposobu komunikowania się ze sobą czy też 
poznania procesów pamięciowych. Co więcej, trwają zaawanso-
wane prace nad zbudowaniem implantowanych sztucznych protez 
niewładnych kończyn, implantu ślimakowego czy zdegenerowanej 
siatkówki oka. Stymulacja elektryczna stosowana jest również  
w leczeniu takich chorób jak, depresja, epilepsja, choroba Parkin-
sona, dystonia czy też urazów kręgosłupa [1-6].    
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Co istotne, stymulacja elektryczna może odbywać się poprzez 

wykorzystanie jednej z poniższych form [7]: 
- stymulacji napięciowej – stymulator dostarcza do komórek 

nerwowych impulsy napięciowe. Główną wadą tej metody jest 
podatność impulsów stymulacyjnych na zmiany parametrów 
interfejsu elektroda-komórka nerwowa, zaś jej istotną zaletą są 
małe straty mocy, 

- stymulacji prądowej – stymulator odpowiedzialny jest za dostar-
czenie prądów dodatnich i ujemnych. Jej głównymi zaletami są 
mniejszy w porównaniu z innymi metodami wpływ zmian pa-
rametrów elektrody na bezpieczną stymulację oraz dogodniej-
sza kontrola parametrów stymulacyjnych, zaś główną wadą są 
większe w porównaniu ze stymulacją napięciową straty mocy, 

- stymulacji ładunkowej – stymulator jest odpowiedzialny za 
przekazanie do komórki nerwowej zgromadzonego ładunku 
elektrycznego. Główną wadą tej metody jest znaczna zajętość 
powierzchni powodowana przez liczne, stosowane w architek-
turze stymulatorów ładunkowych kondensatory. 
Istotnym parametrem układów stymulacyjnych jest liczba kana-

łów, co bezpośrednio wpływa na wyniki prowadzonych badań. 
Przykładowo, we wspomnianych uprzednio badaniach podstawo-
wych przekłada się to na lepszy proces poznania badanych struk-
tur, zaś przy budowie sztucznych protez pozwala wierniej odwzo-
rować zastępowaną, zdegenerowaną część organizmu człowieka. 
Dodatkowo, układy stymulacyjne powinny charakteryzować się 
możliwością zmian parametrów impulsów stymulacyjnych (czas 
trwania, częstotliwość impulsów, zakres prądowy/napięciowy/ 
ładunkowy) w szerokim zakresie, co też potwierdzają dane zawar-
te w tab. 1. W tabeli tej uwzględniono jedynie układy wykorzystu-
jące stymulację prądową, co było powodowane wybraniem tej 
właśnie stymulacji do dalszych analiz. Wyboru tego dokonano 
m.in. na podstawie wspomnianych wyżej zalet stymulacji prądo-
wej. 

 
Tab. 1.  Wykaz głównych parametrów prądowych układów stymulacyjnych 
Tab. 1.  The main parameters of current stimulation circuits 
 

Badany obiekt 
Zakres prądów 

stymulacyj-
nych [µA] 

Czas trwania 
impulsów 

stymulacyjnych 
[µs] 

Częstotli-
wość stymu-

lacji [Hz] 
Źródło 

Kora mózgowa 400 0 – 500 0.1 – 400 [8] 

Siatkówka oka 100 27 – 1500 500 [9] 

Komórki nerwowe 
(in vitro) 

1 – 10 20 – 1280 brak danych [10] 

Głęboka stymula-
cja mózgu (DBS) 

200 – 2000 60-120 100 – 130 [11] 

Rdzeń kręgowy 525 60 – 1000 2 – 1200 [12] 

 



244    PAK vol. 59, nr 3/2013 
 

Aby zrealizować wspomniane wyżej wymagania, zdecydowano 
się zastosować jedną z technologii produkcji układów scalonych 
CMOS. Dzięki temu możliwe będzie m.in. zaimplementowanie 
wielokanałowej architektury układów stymulacyjnych,  umożli-
wienie regulacji ich głównych parametrów w szerokim zakresie 
oraz znaczące zmniejszenie powierzchni finalnego układu.  
Przy budowie układów stymulacyjnych bardzo istotnym jest zad-
banie o bezpieczeństwo prowadzonej stymulacji. Mowa tu m.in.  
o potrzebie uwzględnienia szkodliwych dla stymulowanych tka-
nek zjawisk takich jak nadmierny wzrost temperatury powodowa-
ny przepływem prądów stymulacyjnych czy też zmiana parame-
trów interfejsu elektroda–stymulowana tkanka (związane m.in.  
z biodegradacją elektrod czy też zmianą parametrów środowiska 
stymulowanej tkanki). Przykładowe analizy powyższych proble-
mów można znaleźć m.in. w [10].  

Ze względu na wstępną fazę realizowanego projektu, w artykule 
skoncentrowano się na elektronicznych układach stymulacyjnych. 
Dlatego też, nie brano pod uwagę innych parametrów rzeczywi-
stych eksperymentów neurobiologicznych takich jak: impedancja 
stymulowanych tkanek, zmiany parametrów elektrod, rozproszo-
nej rezystancji środowiska, czy też względów bezpieczeństwa 
prowadzonego procesu stymulacyjnego. Efekty te będą uwzględ-
nione przez autorów w dalszej fazie realizowanego projektu, 
którego celem jest praktyczna realizacja stymulacyjnych scalo-
nych układów elektronicznych dla już realizowanych eksperymen-
tów in vivo i in vitro [14 - 16]. 

Celem niniejszego artykułu było rozważenie prądowych ukła-
dów stymulacyjnych pod kątem ich implementacji w wielokana-
łowych układach stymulacyjnych. Zwrócono szczególną uwagę na 
ich pobór mocy, zajętość powierzchni oraz rozrzuty prądów sty-
mulacyjnych. W tym celu wybrane układy stymulacyjne poddano 
symulacjom wykorzystując technologię CMOS 180nm. 

 
2. Parametry źródła prądowego 
 

Podczas projektu źródeł prądowych dedykowanych do wieloka-
nałowych układów stymulacyjnych należy zwrócić szczególną 
uwagę na: 
a) rezystancję wyjściową źródeł prądowych,   
b) rozrzuty generowanych prądów pomiędzy kanałami stymula-

cyjnymi, 
c) minimalne napięcie pracy źródła prądowego, 
d) zajętość powierzchni układu scalonego. 

Rezystancja wyjściowa (rO), napięcie nasycenia (VDSAT) oraz 
niepewność prądu drenu źródła prądowego, zbudowanego z uży-
ciem tranzystora MOS, opisane są odpowiednio poniższymi za-
leżnościami: 
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gdzie, VE to pole elektryczne występujące w kanale tranzystora,  
W i L to odpowiednio szerokość i długość kanału tranzystora,  
ID odnosi się do prądu drenu, µ to ruchliwość nośników, Cox to 
pojemność tlenku bramkowego, AK i AVT to stałe dla danego pro-
cesu technologicznego określające dokładność z jaką mogą zostać 
odtworzone odpowiednio, współczynnik transkonduktancji oraz 
napięcie progowe tranzystora, zaś VGS i VT to napięcie bramka-
źródło i napięcie progowe tranzystora MOS. 

Powyższe relacje wskazują, że osiągnięcie zarówno bardzo du- 
żej rezystancji wyjściowej, bardzo małego napięcia nasycenia jak  
i małej niepewności odtwarzania prądu w źródłach prądowych, 
wymaga wypracowania wielu kompromisów. Związane jest to 

m.in. z tym, że poszczególne czynniki wyżej wymienionych pa-
rametrów, wzajemnie i co istotne przeciwstawnie, na siebie wpły-
wają. Przykładowo, biorąc pod uwagę rezystancję wyjściową, dla 
ustalonego prądu stymulacyjnego, projektant może ją zwiększyć 
poprzez wydłużenie kanału tranzystora MOS. Jednakże należy 
mieć na uwadze, że ta operacja wpłynie niekorzystnie na napięcie 
nasycenia tranzystora, co w przypadku technologii submikrono-
wych, może stanowić znaczącą część dostępnego napięcia zasila-
jącego. Efekt ten może zostać skompensowany przez zwiększenie 
szerokości tranzystora lecz wpłynie to negatywnie na zwiększenie 
zarówno zajmowanej powierzchni jak i pojemności pasożytni-
czych. Co więcej, zmiany prądu stymulacyjnego w różnych ekspe-
rymentach przy tych samych wymiarach kanału tranzystora, 
wpływają zarówno na rezystancję wyjściową, napięcie nasycenia 
jak i niepewność prądu źródła prądowego. 
 
3. Istniejące rozwiązania elektronicznych 

układów stymulacyjnych 
 

Na rys. 1 przedstawiono trzy powszechnie używane konfigura-
cje prądowych układów stymulacyjnych [5, 11, 15].  

 
 

 
 

 
 
Rys. 1.  Uproszczone schematy układów stymulacyjnych: a) z niezależną kontrolą 

prądu dodatniego i ujemnego, b) ze statycznym powielaniem prądu  
ujemnego, c) metoda dynamicznego kopiowania prądu ujemnego 

Fig. 1.  Simplified schematic diagrams of stimulation circuits: a) option with 
individual control of both generated currents, b) static copying current  
circuit, c) dynamic copying current circuit 

 
Układy te składają się z par luster prądowych NM1-NM2,  

PM1-PM2, kluczy elektronicznych K1-K4 oraz przetworników 
cyfrowo-analogowych DAC. Przetworniki DAC umożliwiają 
kontrolę prądów stymulacyjnych, z kolei klucze elektroniczne są 
odpowiedzialne za przełączanie układu z fazy prądu dodatniego 
do fazy prądu ujemnego. I tak, dla wejścia STYM=’0’ załączony 
jest klucz K1 co powoduje przepływ prądu dodatniego, zaś dla 
STYM=’1’ mamy do czynienia z prądem ujemnym. W układzie  
z rysunku Rys.1 a) występują dwa niezależne przetworniki DAC, 
co daje możliwość niezależnej i precyzyjnej kontroli prądów 
stymulacyjnych, a co za tym idzie spełnienie jednego z warunków 
bezpiecznej stymulacji. W rozwiązaniach z rys. 1 b) i c) kontrolo-
wany jest tylko jeden z prądów, zaś drugi generowany jest bądź to 
poprzez wykorzystanie lustra prądowego (rys. 1 b)) – kopiowanie 
statyczne prądu - bądź metody dynamicznego kopiowania prądu 
(rys. 1 c)). Metoda dynamicznego kopiowania prądu polega na 
wykorzystaniu pojemności pamiętającej CMEM, na której odkłada 
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się napięcie odpowiadające napięciu VSG tranzystora PM1, dla 
którego prąd tego tranzystora jest równy prądowi tranzystora NM1. 
Stan takiej równowagi prądów uzyskuje się poprzez odłączenie 
elektrody stymulacyjnej i załączenie tranzystora PM1 w tryb pracy 
diodowej. Po fazie zapamiętywania napięcia VSG, zostaje odłączo-
ny tranzystor NM1 i załączona zostaje elektroda stymulacyjna.  
W tej fazie prąd elektrody zdefiniowany jest poprzez napięcie na 
kondensatorze pamiętającym CMEM.  Opisane tryby pracy w ukła-
dzie z dynamicznym kopiowaniem prądu, przedstawiono na rys. 2.  

 
 

 
 
Rys. 2.  Fazy pracy układu z dynamicznym kopiowaniem prądu ujemnego,  

gdzie wyszczególniono fazy: a) prądu ujemnego, b) kopiowania prądu,  
c) prądu dodatniego 

Fig. 2.  Phases of the dynamic copying method: a) negative current phase,  
b) copying current phase, c) positive current phase  

 
 
4. Wyniki symulacji 
 

Opisane wyżej rozwiązania poddano analizom symulacyjnym, 
w których wzięto pod uwagę technologię CMOS 180nm. Wyboru 
technologii dokonano m.in. poprzez chęć wykorzystania zaprojek-
towanych układów scalonych w zaprojektowanych uprzednio  
w tej technologii wielokanałowych układach odczytowych dedy-
kowanych do rejestracji szerokiej gamy sygnałów biologicznych 
[13-15]. Symulacje przeprowadzono z wykorzystaniem środowiska 
Cadence, w którym tranzystory MOS opisane były modelami SPI-
CE BSIM3v3 ver. 3.2. Tranzystory PM1 i NM1 miały odpowiednio 
wymiary kanałów W/L=600 µm /1µm i W/L= 420 µm /1 µm, zaś 
prąd stymulacyjny przyjęto na poziomie 100 µA. Wartość tego 
prądu wybrano mając na względzie chęć wytworzenia najmniej 
korzystnych, z punktu widzenia rezystancji wyjściowej oraz mi-
nimalnego napięcia pracy źródła prądowego, warunków pracy 
układu oraz jako wartość maksymalną prądu dla wykorzystanego 
modelu elektrody stymulacyjnej. 

W analizach przyjęto impedancję elektrody stymulacyjnej na 
poziomie 10 kΩ, co odpowiada elektrodom stosowanym w ekspe-
rymentach na siatkówce oka. Jako przetwornika DAC użyto 8-o 
bitowego przetwornika DAC w konfiguracji ważonych prądów,  
w którym zakres regulacji prądów ustawiono na zakres 10 nA – 
3 µA (uwzględniając wykorzystane lustra prądowe daje to regula-
cję prądu stymulacyjnego w zakresie 500 nA -150 µA). W celu 
zmniejszenia spadków napięć na kluczach przełączających wy-
miary ich kanałów ustalono na W/L = 40 µm/0.34 µm, co dla 
prądu 100 µA dało spadek napięcia na poziomie 2 mV. W ukła-
dzie z dynamicznym kopiowaniem prądu, na podstawie przepro-
wadzonych symulacji, wartość pojemności pamiętającej przyjęto 
na poziomie 100 fF, zaś czas trwania cyklu zapamiętywania na-
pięcia ustalono na 5 µs.  

Przeprowadzone symulacje wykazały, że rezystancje wyj-
ściowe źródeł prądowych są na poziomie 280 kΩ, zaś ich napięcia 
nasycenia były na poziomie 100 mV. Jednorodność prądów sty-
mulacyjnych była na poziomie 5 % (układy z rys. 1 a) i c)) oraz na 
poziomie 8 % dla układu z rys. 1 b), co przedstawiono na rys. 3 – 
zaznaczono wartości średnie prądów i ich odchylenia standardo-
we. W układach z rys. 1 b) i c) widoczny był efekt nieprecyzyjne-
go powtarzania prądu ujemnego (różnica ta była na poziomie 8 % 
prądu dodatniego), co spowodowane było w dominującej mierze:  
a) w układzie z rys. 1 b) różnicą  punktów pracy źródeł prądowych 

NM3 i NM1 oraz lustra prądowego PM2-PM1, 

b) w układzie z rys. 1 c) wrażliwością źródła prądowego NM1 na 
zmiany jego punktu pracy pomiędzy fazami prądu ujemnego  
i fazą kopiowania prądu. 
Wspomniane wyżej rozbieżności pomiędzy prądami ujemnym  

i dodatnim mogą zostać częściowo zniwelowane przez zastosowa-
nie kaskodowych źródeł prądowych (co jednak kłóci się z faktem 
wykorzystania takiego rozwiązania w układach niskonapięcio-
wych) bądź użycie konwertera napięcie-prąd, np. w konfiguracji 
prądowego źródła Howlanda.    

 
a) 

 
 

b) 

 
 

c) 

 
 
Rys. 3.  Rozrzuty prądów dodatnich pomiędzy kanałami stymulacyjnymi dla 

układów: a) z niezależną kontrolą prądów dodatniego i ujemnego,  
b) ze statycznym kopiowaniem prądu ujemnego, c) z dynamicznym  
kopiowaniem prądu  ujemnego 

Fig. 3.  The positive current spread from channel to channel, for: a) independent 
current control circuit, b) static copying current circuit, c) dynamic  
copying current circuit 

 
 
5. Wnioski 

W niniejszej pracy przedstawiono analizę symulacyjną elektro-
nicznych układów stymulacyjnych w kontekście ich wykorzysta-
nia w wielokanałowych układach scalonych. Rozważono trzy 
powszechnie spotykane architektury stymulatorów i poddano je 
analizom symulacyjnym w celu porównania ich zajętości po-
wierzchni, dokładności generowania prądów dodatnich i ujem-
nych, poboru mocy oraz stopnia skomplikowania. 

Przeprowadzone analizy wykazały, że z punktu widzenia precy-
zji ustalania prądów stymulacyjnych, a zatem i bilansu ładunku 
stymulacyjnego, rozwiązanie z rys. 1 a) okazało się najbardziej 
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korzystne. Jednakże jego głównymi wadami były zwiększony 
pobór mocy oraz zajmowana powierzchnia układu scalonego, co 
wynikało z zastosowanego dodatkowego przetwornika DAC. Co 
więcej, stosowanie w jednym torze stymulacyjnym dwóch prze-
tworników DAC niesie konieczność poświęcenia dwukrotnie 
większego czasu, w stosunku do pozostałych dwóch układów, na 
parametryzację przetworników cyfrowo-analogowych. Reasumu-
jąc, z punktu widzenia konstrukcji wielokanałowych układów 
stymulacyjnych, rozwiązania z rys. 1 b) i c) okazały się atrakcyj-
niejsze aniżeli układ z niezależną kontrolą prądu dodatniego  
i ujemnego (rys. 1 a)). Ich główne wady – rozbieżności między 
generowanymi prądami oraz, w przypadku układu z rys. 1 b) 
większe rozrzuty jednego z generowanych prądów - mogą zostać 
zniwelowane przez zastosowanie niewielkich modyfikacji ukła-
dowych. 
 

Niniejsza praca realizowana była w ramach grantu dziekańskiego. 
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