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pokyny 

Katedra radioelektroniky navrhuje tzv. multikonstelační přijímač družicové nabvigace. Jde 

o zařízení přijímající signály systémů GPS, GLONASS, Galileo, Compass, EGNOS, WAAS, 

QZSS. Navrhněte anténní nízkošumový předzesilovač pro příjem výše uvedených signálů. 

Analyzujte problémy příjmu v reálném prostředí se silnými rušivými signály (např. GSM, 

GPRS, ...). Zesilovač podle možnosti realizujte a proměřte. 
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Anotace: 

Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací nízkošumového anténního zesilovače, který 

slouží pro příjem signálů družicové navigace. Zesilovač bude součástí multikonstelačního 

přijímače, zpracovávajícího signály systémů GPS, GLONASS, Galileo, COMPASS, EGNOS, 

WAAS a QZSS. 

 

Klíčová slova: 

Nízkošumový zesilovač, ATF-54143, šumové přizpůsobení, šumové číslo, návrh zesilovače 

 

Summary: 

This bachelor´s thesis describe the design and implementation of a low noise antenna amplifier 

that is used to receive satellite navigation signals. The amplifier should be used for 

multiconstellation receiver that processes signals from GPS, GLONASS, COMPASS, Galileo, 

EGNOS, WAAS, and QZSS. 
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1. Úvod 
 

Úkolem této práce je sestrojit nízkošumový zesilovač v pásmu 1100 MHz až 1700 MHz. 

Hlavním požadavkem je šumové číslo menší než 1 dB, co největší zisk, co nejvýše postavený 

bod zahrazení IP3 a bod jednodecibelové komprese P-1dB. Koncepce vychází z návrhu [9], 

který je v současné době používán na katedře radioelektroniky.  

Zesilovač je určen pro příjem signálů družicových navigačních systémů, které jsou přijímány 

na Zemi s velmi nízkou výkonovou úrovní, pohybující se kolem -130 dBm. Bude součástí 

multikonstelačního přijímače družicových navigačních systémů GNSS. Vývoj přijímače je 

náplní výzkumné agendy Centra kompetence Technologické agentury ČR – Centra 

integrovaných družicových a pozemských navigačních technologií při FEL ČVUT.  

Pro realizaci jsme vybrali tranzistor ATF-54143 od společnosti Avago Technologies, který 

se používá v aplikacích vyžadujících nízké šumové číslo.  
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2. Teoretická část 

2.1. Kmitočtový plán 
 

Signály družicových navigačních systémů jsou modulovány na několik nosných frekvencí 

uvedených v tab. 1. Celé pásmo (1100 MHz až 1700 MHz) je nutné zesilovat zesilovačem a 

podle toho jej navrhnout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 1 -  Příjímané frekvence 

 

2.2. Přijímané systémy  
 

GPS 

Systém GPS (Global Position System) byl vyvinut pro potřeby armády USA. Dříve byl 

označován jako NAVSTAR. Družice se pohybují na šesti drahách ve výšce přibližně 20200 

km s inklinací (sklonem k rovníku) 55°. Doba oběhu kolem Země je 11 h 58 min. V současné 

době je možné využít GPS v plném nasazení, jeho kosmický segment čítá 32 družic. GPS 

má tři nosné frekvence (tab. 1) a využívá kódový multiplex. Signály sloužící k určování 

polohy uživatele jsou vysílány na všech nosných frekvencích. Kód P(Y) je vysílán na 

frekvenci L1 a L2. Je šifrován a slouží pro potřeby armády.  

 

systém frekvence nosných [MHz] označení 

COMPASS 1207,14 B2 

COMPASS 1268,52 B3 

COMPASS 1561,098 B1 

GALILEO 1176,45 E5a 

GALILEO 1207,14 E5b 

GALILEO 1278,75 E6 

GALILEO 1575,42 E1 (L1) 

GLONASS 1602 L1 

GLONASS 1246 L2 

GPS 1575,42 L1 

GPS 1227,6 L2 

GPS 1176,45 L5 
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GLONASS 

Navigační systém GLONASS (Globalnaja navigacionnaja sputnikovaja sistema) je ruskou 

obdobou amerického GPS. Jeho družice se pohybují na třech oběžných drahách a po 

dokončení je počítáno s 24 družicemi. Družice obíhají ve výšce 19100 km s inklinací 64,81°. 

Doba jednoho oběhu Země je 11 h 15 min. Od GPS se liší způsobem oddělení signálů 

jednotlivých družic. GLONASS využívá frekvenční multiplex v pásmech L1 (1602,5625 

MHz až 1615,5 MHz) a L2 (1246,4735 MHz až 1257,364 MHz). Frekvence jednotlivých 

družic jsou určeny podle rovnic (1) a (2), kde k je číslo kanálu konkrétní družice. 

𝑓 = 1602𝑀𝐻𝑧 + 𝑘 ∗ 562,5𝑘𝐻𝑧     (1) 

𝑓 = 1246𝑀𝐻𝑧 + 𝑘 ∗ 437,5𝑘𝐻𝑧     (2) 

 

COMPASS 

Dalším navigačním systémem je čínský COMPASS (také BeiDou 2). Zatím není dokončený, 

počítá se s 35 družicemi do roku 2020. Oproti GPS a GLONASS nevyužívá pouze družice 

obíhající po kruhových drahách, ale rovněž družic na geostacionárních a inklinovaných 

geosynchronních (IGSO) drahách. COMPASS vysílá na třech nosných frekvencích (tab. 1). 

 

GALILEO 

V našich končinách je nejvíce diskutovaný systém GALILEO budovaný pod záštitou EU 

prostřednictvím Evropské kosmické agentury (ESA). V současné době má v kosmickém 

segmentu pouze 4 plnohodnotné družice (poslední dvě byly vypuštěny 12. 10. 2012) a dvě 

testovací GIOVE. Družice budou obíhat ve výšce 23616 km s inklinací 56° a oběžnou dobou 

14 h 21,6 min. Celkem má systém obsluhovat 30 družic, z toho 3 na geostacionární dráze a 

27 na střední oběžné dráze. Systém by měl vysílat celkem 11 signálů a poskytovat 5 služeb.  

 Otevřená služba OS (Open service) - Bude volně dostupná.  

 Komerční služba CS (Commercial Service) – Bude určena pro uživatele vyžadující 

spolehlivý signál, např. zeměměřičské a geodetické společnosti, které využívají 

službu pro komerční činnost. Tato služba bude zpoplatněna a využívá další dva 

signály, které budou kódovány. 

 Služba pro životně kritické aplikace SoL (Safety of Life) - Tato služba je podobná 

CS, ale její spolehlivost je důležitá při ohrožení a záchraně životů. Tato služba bude 

pravděpodobně také zpoplatněna.  

 PRS (Public Regulated Service) – Služba, která bude šifrována, s kontrolovaným 

přístupem a dlouhodobou podporou. Bude určena pro armády a bezpečnostní složky 

států. 

 Služba pátrání a záchrany SAR (Search and Rescue). Tato služba neposkytuje 

informace o vlastní poloze, ale monitoruje pozemský rádiový provoz na tísňové 

frekvenci 406 MHz.  
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EGNOS 

Jedná se o podpůrný systém SBAS pro GNSS. Skládá se ze čtyřiceti pozemních 

monitorovacích stanic RIMS (Ranging and Integrity Monitoring Station) rozmístěných po 

Evropě. Data z těchto stanic jsou předávána do jednoho z řídících center MCC (Master 

Control Center). Zde se data zpracují a vyhodnocují se korekce chyb (přesnost atomových 

hodin, odchylky od dráhy družice, výpadky, chyby způsobené stavem ionosféry). 

Zpracovaná data jsou předána do tří pozemních vysílacích stanic, které je vysílají na oběžnou 

dráhu směrem k satelitům na geostacionární dráze (jedná se o satelity INMARSAT, 

INMARSAT III a ESA Artemis). Ty vysílají korekční data zpět k zemi, kde jsou přijata 

jednotlivými uživatelskými přijímači a je s jejich pomocí korigována jejich poloha. Korekční 

signál je vysílám v pásmu L1 (1575,42 MHz), stejně jako GPS. 

 

WAAS 

Systém WAAS je systém totožný se systémem EGNOS, ale funguje na území USA a 

Kanady. 

 

QZSS 

QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) získalo povolení japonské vlády v roce 2002. Jedná 

se o systém typu IGSO pro zpřesnění polohy systémů GPS a GLONASS. První družice 

Michibiki byla vyslána do vesmíru v roce 2010. Obíhá ve výšce cca 32500 km. Systém je 

navržen tak, aby byla vždy alespoň jedna z družic s vysokou elevací nad Japonskem. Jedná 

se také o podpůrný SBAS systém. Kosmický segment se skládá ze tří družic. Důvodem 

realizace systému je charakter Japonska, které se skládá na jedné straně z mnoha hornatých 

oblastí a na straně druhé z velké plochy městské zástavby tvořené úzkými ulicemi 

lemovanými výškovými budovami. 
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2.3. Funkce HEMT tranzistoru  
 

Tranzistory HEMT (také označovány jako „Heterojunction FET“) jsou podobné 

tranzistorům MESFET. Vyznačují se vyšší mezní frekvencí (až stovky GHz) a nižším 

šumovým číslem. U HEMT tranzistorů je použit heteropřechod (přechod mezi dvěma 

polovodiči s různou šířkou zakázaných pásů). Důsledkem je vznik nespojitosti vodivostního 

pásu (obr. 1), což způsobí přesun elektronů z N AlGaAs do nedopovaného GaAs 

s vodivostním pásem na nižší úrovni. Elektrony se nahromadí v nedopovaném GaAs těsně 

u heteropřechodu. Tato vrstva se označuje jako 2DEG (2- Dimensional Electron Gas). 

Protože je tato vrstva v nedopovaném GaAs, nedochází k rozptylu elektronů na příměsích a 

elektrony mají vysokou pohyblivost. Oblasti kontaktů zajišťují propojení vrstvy 2DEG 

s elektrodami Drain a Source. 

Koncentrace elektronů je řízena napětím na elektrodě Gate. Při závěrně polarizovaném 

přechodu mezi Gate a kanálem vzniká pod elektrodou vyprázdněná oblast, která při 

zvyšování závěrného napětí proniká do vrstvy nedopovaného GaAs a vyprazdňuje i vrstvu 

2DEG. 

Zvýšení zesílení a výstupního výkonu tranzistoru je možné dosáhnout zvětšením náboje na 

vrstvě 2DEG, čehož se dosahuje zvětšením diskontinuity ve vodivostním pásu. Toho je 

využito u tranzistorů pHEMT (Pseudomorphic High Electron Mobility Tranzistor) 

s pseudomorfním heteropřechodem, který je tvořen materiály s rozdílnými mřížkovými 

konstantami. 

 

 

Obr. 1 – Struktura PHEMT (a), Pásový diagram heteropřechodu AlGaAs-GaAs před 

spojením polovodičů (b), po spojení (c), (převzato z [14]) 
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2.4. Rozptylové parametry   
 

Pro charakterizování mikrovlnných obvodů se většinou používají s-parametry. Hlavním 

důvodem je jejich jednodušší měřitelnost v oblasti mikrovln oproti například H, Z, Y 

parametrům a možnost jejich vzájemného matematického přepočtu. Počet s-parametrů 

závisí na počtu bran daného obvodu. Pro přehlednost jsou často zapisovány formou matice. 

Na obr. 2 vidíme popis veličin u dvojbranu, což je případ i našeho předzesilovače. Jednotlivé 

s-parametry lze v lineárních obvodech určit z rovnic (3) a (4), nebo maticového součinu (5). 

Obr. 2 – popis veličin dvojbranu 

 

𝑏1 = 𝑠11𝑎1 + 𝑠12𝑎2      (3) 

𝑏2 = 𝑠21𝑎1 + 𝑠22𝑎2      (4) 

(
𝑏1

𝑏2
) = (

𝑠11 𝑠12

𝑠21 𝑠22
) ∗ (

𝑎1

𝑎2
)     (5) 

 

Ve zjednodušeném případě (dokonalé přizpůsobení na vstupu nebo výstupu) můžeme s-

parametry vyjádřit jako jednoduchý podíl vln podle rovnic (6), kde parametr s11 je činitel 

odrazu na vstupní bráně, za předpokladu, že na výstupu je dokonale přizpůsoben. Parametr 

s12 je zpětný přenos z výstupu na vstup při dokonalém přizpůsobení na vstupu. Parametr s21 

je přímý přenos (nebo také zesílení, případně zisk). Uvedená definice platí při dokonalém 

přizpůsobení na výstupu. Parametr s22 je činitel odrazu na výstupu za předpokladu 

dokonalého přizpůsobení na vstupu. S-parametry se pro lepší představu většinou udávají 

v jednotkách dB. Příklad s-parametrů dodaných výrobcem pro ATF-54143 je v tab. 2. 

 

 

𝑠11 =
𝑏1

𝑎1
|

𝑎2=0
, 𝑠12 =

𝑏1

𝑎2
|

𝑎1=0
, 𝑠21 =

𝑏2

𝑎1
|

𝑎2=0
, 𝑠22 =

𝑏2

𝑎2
|

𝑎1=0
   (6) 
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Tab. 2 - příklad s-parametrů tranzistoru ATF-54143 

 

2.5. Šumové parametry  
 

Elektronické obvody generují náhodný signál, který nazýváme šum. Šum zkresluje užitečný 

signál, což je problém při příjmu velmi slabých signálů, tedy i v našem případě. Existuje 

několik druhů šumů, liší se podle fyzikálních příčin svého vzniku.  

Tepelný šum vzniká v materiálech při teplotách větších než 0 K, vlivem chaotického pohybu 

elektronů. Projevuje se šumovým napětím na svorkách impedance, definovaným rovnicí (7). 

𝑢𝑇
2 = 4𝑘𝑇𝐵𝑅      (7) 

 k - Boltzmannova konstanta 

 T - absolutní teplota 

 B - šířka pásma 

 R - odpor reálné impedance 

 

Dalším šumem, který se projeví v našem návrhu je výstřelový šum, který vzniká v PN 

přechodu tranzistoru. Jeho vznik je způsoben přechodem nosičů náboje, které nepřecházejí 

spojitě, ale po kvantech. Tento šum se projevuje šumovým proudem, který je definován 

rovnicí (8). 

𝑖𝑣
2 = 2𝑞𝐼𝑠𝑠𝐵      (8) 

 q - elementární náboj 

 Iss - stejnosměrný proud procházející PN přechodem 

 B - šířka pásma. 

 

Pro charakterizování určitého obvodu je třeba znát množství šumu, které je při průchodu 

signálu obvodem přidáno k užitečné informaci. Tuto vlastnost charakterizuje šumový činitel 

F, který udává, kolikrát se zhorší poměr signál/šum na výstupu oproti poměru signál/šum na 

vstupu (9). Ideální dvojbran nezhoršuje poměr S/N (F=1). Pro snadnější výpočty se často 

uvádí šumové číslo FdB=10*log(F).  
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𝐹 =

𝑆1
𝑁1
𝑆2
𝑁2

 [−]       (9) 

 S1 – úroveň signálu na vstupu 

 S2 – úroveň signálu na výstupu 

 N1 – úroveň šumu na vstupu 

 N2 – úroveň šumu na výstupu 

 

Při návrhu nízkošumových zesilovačů se častěji používá výkonová definice šumového čísla 

(10), ze které je patrné, že při měření šumového čísla musí být na vstupu měřeného zařízení 

šumová teplota T0=290 K a pouze při dodržení této podmínky platí rovnice (9).  

𝐹 = 1 +
𝑁𝑎

𝑘𝑇0𝐵𝐺
 [−]     (10) 

 G - výkonový zisk zesilovače 

 Na - šumový výkon přidaný zesilovačem 

 k - Boltzmannova konstanta (1,3810*10-23 J/K ) 

 T0 - absolutní teplota tělesa (standardně 290 K) 

 B - šířka frekvenčního pásma 

 

Při kaskádním řazení dvoubranů se uplatňuje pro výpočet šumového čísla celé kaskády tzv. 

Friisův vztah (11), ze kterého je patrné, že největší vliv má zisk a šumové číslo prvního 

dvojbranu. Z tohoto důvodu musí být předzesilovač umístěn co nejblíže anténě, aby se snížil 

vliv přívodního kabelu na šumové číslo a navržen s co nejmenším šumovým číslem F1 a co 

největším ziskem G1. 

𝐹 = 𝐹1 +
𝐹2−1

𝐺1
+

𝐹3−1

𝐺1𝐺2
+ ⋯ +

𝐹𝑛−1

𝐺1𝐺2…𝐺𝑛−1
    (11) 

𝐹 =  𝐹𝑚𝑖𝑛 +
𝑅𝑛

𝐺𝐺
∗ |𝑌𝐺 − 𝑌𝑜𝑝𝑡|2     (12) 

 YG – admitance generátoru 

 Yopt – optimální admitance 

 GG – zisk generátoru 

 Rn – korelační odpor 

 Fmin – minimální šumové číslo 

 

Rovnice (12) popisuje vliv šumových parametrů (ukázka v tab. 3), na výsledné šumové číslo. 

Shoduje-li se admitance zdroje s optimální admitancí, je šumové číslo tím nejmenším, které 

lze s daným prvkem dosáhnout. Při analýze je vhodné použít modifikaci této rovnice (13), 

kde jsou místo admitancí použity koeficient odrazu zdroje a optimální koeficient odrazu. 

Tyto parametry jsou dostupné v katalogu, jejich přehled je v tab. 3. Z rovnice (13) je zřejmé, 

že při nepřizpůsobení roste šumové číslo přímo úměrně vzdálenosti koeficientů odrazu ve 

Smithově diagramu se směrnicí danou velikostí odporu Rn. 
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𝑁𝐹 = 𝐹𝑚𝑖𝑛 +
4𝑅𝑛

𝑍0
∗

|ℾ𝐺−ℾ𝑜𝑝𝑡|2

(|1+ℾ𝑜𝑝𝑡|2)∗(1−|ℾ𝐺|2)
    (13) 

 ℾG – koeficient odrazu generátoru 

 ℾopt – optimální koeficient odrazu 

 Z0 – charakteristická impedance 

 Rn – korelační odpor 

 

 

Tab. 3 - Šumové parametry tranzistoru ATF-54143 

 

2.6. Body P-1dB a IP3 
 

Na každém nelineárním prvku obvodu, kterým je i tranzistor, vznikají nelineární produkty. 

U zesilovačů jsou nejdůležitějšími veličinami charakterizujícími tyto vlastnosti body 

komprese a zahrazení. Protože před zesilovačem není umístěn filtr, zpracovává zesilovač i 

signály od pozemních vysílačů, jejichž výkonová úroveň je řádově vyšší, než signály 

přijímané od družic.  

Bod jednodecibelové komprese označovaný P-1dB  je bod, který pokud překročíme, začne 

zesilovač zkreslovat signál na výstupu. Proložíme-li lineární část přenosové charakteristiky 

přímkou, odpovídá bod komprese vstupnímu výkonu, při kterém je úroveň výstupního 

výkonu o 1 dB nižší, než by byla u zesilovače pracujícího v lineární části charakteristiky. 

Grafické znázornění je na obr. 3. 

Stanovením potřebného bodu komprese se zabývá práce [13]. Jako dostatečný P-1dB byla 

stanovena hodnota kolem -20 dBm na vstupu zesilovače. Při maximálním zisku navrženého 

zesilovače 20 dB je tedy odpovídající P-1dB na výstupu alespoň 0 dBm, což náš zesilovač 

splňuje. Katalogový údaj P-1dB=20,4 dBm tranzistoru je vztažen k výstupu. 

Kvůli nelinearitám vznikají ve spektru na výstupu zesilovače produkty na nových 

frekvencích. Ty se nazývají intermodulačními produkty a jsou nežádoucí. Úroveň těchto 

produktů klesá se směrnicí danou jejich řádem. Produkty 2. řádu nás neohrožují, protože se 

jedná o součet, rozdíl nebo druhé harmonické frekvencí (a±b, 2a, 2b) a ty spadají mimo 

přijímané pásmo. Problémem jsou produkty 3. řádu ve tvaru 2a±b nebo ±a±b±c. Tyto 

produkty se na výstupu objeví v blízkosti žádoucích signálů, tudíž zasahují do přijímaného 



   

10 

 

pásma. U zesilovačů se používá pro charakterizování potlačení těchto produktů bod 

zahrazení označovaný jako IP3. Na převodní charakteristice získáme tento bod jako průsečík 

linearizovaných průběhů harmonických produktů, jak je vidět na obr. 3. 

Námi navržený zesilovač má změřený bod IP3=32,5 dBm. V práci [13] byla spočítána 

dostačující hodnota 33 dBm včetně rezervy s ohledem na reálné podmínky využití přijímače. 

 

Obr. 3 – Grafické znázornění bodů IP3 a P-1dB (převzato z [7]) 

 

2.7. Modely pro simulaci  
 

Při návrhu byl využit software AWR Design Environment 9 [16]. Tento software umožňuje 

import s2p souboru, který obsahuje změřené parametry obvodového prvku. Díky tomu je 

možné simulovat chování obvodu před samotnou konstrukcí.  

Náš zesilovač se skládá kromě samotného tranzistoru z dalších obvodových prvků. Protože 

navrhujeme zesilovač pro vysoké frekvence, u obvodových prvků se projevují i parazitní 

veličiny. AWR dokáže při použití vhodných modelů tyto vlivy zahrnout do simulací. 

Pro simulaci bylo využito několik modelů dostupných v AWR. V prvních simulacích bylo 

využito modelu ideální cívky, jejíž vlastností je jen indukčnost a zanedbání parazitních 

veličin způsobovalo zkreslení simulace. Z tohoto důvodu využijeme přesnější metody. 
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Přesnějších výsledků bylo dosaženo využitím reálného modelu cívky (obr. 4b) s náhradním 

obvodem (obr. 4a), který jsme zvolili na základě parametrů dostupných v katalogovém listu 

[17]. Kromě samotné indukčnosti je zohledněn činitel jakosti Q a frekvence, na které je 

činitel jakosti změřen FQ (MHz). 

Obr. 4 – Model cívky (b) a její náhradní obvod (a) 

 

Protože se jedná o vysokofrekvenční obvod, je vhodné simulovat substrát, na kterém je 

zesilovač vyroben. K tomu slouží model MSUB (obr. 5). Důvodem jsou ztráty, které závisí 

na ztrátovém činiteli (značen Tand). Dále pak zachování charakteristické impedance, 

závisející na relativní permitivitě (značena Er) a geometrických rozměrech substrátu (T- 

tloušťka vodivého materiálu a H- tloušťka dielektrika). Parametry použitého substrátu Isola 

410 jsou k nahlédnutí v [19].  

 

Obr. 5 – model MSUB (b) a jeho parametry (a) 

 

Pro simulování mikrovlnné trasy bylo využito modelů kousků mikropáskového vedení 

MLIN (obr. 6a), využívající při výpočtech parametry substrátu, proto nastavujeme pouze 

délku L, na které závisí útlum a šířku W ovlivňující impedanci. 

Posledním využitým modelem je prokovený otvor (obr. 6b). Důvodem jeho zahrnutí do 

simulace je zejména vnášení parazitní indukčnosti do source tranzistoru. Vstupními 

parametry jsou vnější průměr D, hloubka H a tloušťka pokovení T. 
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Obr. 6 – model mikropáskového vedení (a) a model prokoveného otvoru (b) 
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3. Návrh zesilovače  

3.1. Výběr tranzistoru a volba pracovního bodu 
 

Tranzistor byl vybírán s ohledem na požadované co nejnižší šumové číslo v pásmu 1100 

MHz až 1700 MHz a vysoko postavený bod zahrazení IP3. Byl zvolen tranzistor ATF-54143 

od společnosti Avago Technologies [6]. Výrobce slibuje nejlepší šumové číslo na frekvenci 

2 GHz (F=0,45 dB) při užití tranzistoru v pracovním bodě (UDS=3 V/IDS=60 mA). Pracovní 

bod nelze volit libovolně, protože výrobce dodává změřené parametry pouze pro několik 

diskrétních hodnot. Pro nastavení stejnosměrného pracovního bodu je nutné přivést na Drain 

tranzistoru definované napětí UDS, proud IGS a na Gate řídící předpětí UGS, které je zobrazeno 

na volt-ampérové charakteristice (obr. 7b). Předpětí UGS=0,59 V je odečteno z katalogu. 

Dalším parametrem je bod zahrazení IP3. Výrobce udává jeho hodnotu 36,2 dBm. Na obr. 

1a vidíme jeho závislost na napájení. Při využití většího napájecího napětí UDS je možné 

dosáhnout vyššího IP3, ale jen o cca 1 dBm za cenu zvýšení nároků na napájení a zhoršení 

šumového čísla. 

 

Obr. 7 – Závislost bodu IP3 na napájení (a), řídící napětí v závislosti na napájení 

 

3.2. Stabilita  
 

Z hlediska stability dělíme dvojbrany na nestabilní, potencionálně stabilní a stabilní. Pro 

stabilní platí, že připojíme-li jakoukoliv impedanci │Z│≤1 na vstup nebo výstup, zesilovač 

zůstane stabilní. Pro potencionálně stabilní platí, že po připojení vstupní či výstupní 

impedance o velikosti Z=Z0 (kde Z0 je definovaná impedance) nedojde k rozkmitání. Při 

nedodržení této podmínky může dojít k rozkmitání a zničení dvojbranu. U nestabilního dojde 

k rozkmitání při připojení definované impedance Z0. Záměrně nestabilním dvojbranem může 

být například oscilátor.  

Jedním ze způsobů ověření stability je Rolettův činitel stability K definovaný rovnicí (14). 

Podmínkou stability je, aby byl činitel větší než 1. K tomuto ověření lze využít AWR. Jak 

vidíme na obr. 8, je v simulovaném pásmu menší než 1, tudíž se jedná o potencionálně 
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nestabilní zesilovač a musíme se tím řídit při návrhu. AWR při výpočtu K vychází 

z importovaného s2p souboru. 

 

Obr. 8 – Rolletův činitel stability tranzistoru ATF-54143 

 

𝐾 =
1−|𝑠11|2−|𝑠22|2−|𝑠11𝑠22−𝑠12𝑠21|2

2|𝑠12𝑠21|
    (14) 

 

3.3. Napájení  
 

Napájení tranzistoru je možné realizovat několika způsoby. Nejjednodušší je pasivní 

napájení realizované odporovou sítí, my se ale budeme zabývat složitějším návrhem 

s dvojicí bipolárních tranzistorů, který je teplotně nezávislý a doporučený výrobcem. 

Zesilovač bude sloužit jako anténní předzesilovač a proto stejnosměrné napájení bude 

přivedeno po koaxiálním vedení ze zdroje umístěného u přijímače. O oddělení tohoto 

napájení se stará napájecí můstek (obr. 9). Kondenzátor C3 oddělí stejnosměrné napětí od 

vysokofrekvenční části zesilovače. Cívka L7 představuje pro vysokofrekvenční signál 

velkou impedanci (v námi přijímaném pásmu přibližně 700 Ω). Složky, které proniknou, 

jsou svedeny kondenzátorem C13, který pro vysokofrekvenční složky tvoří naopak malou 

impedanci (v přijímaném pásmu přibližně 10 Ω). Společně s kondenzátorem C12, cívkou 

L8 a rezistorem R7 tvoří pro vysokofrekvenční signál filtr s velkým útlumem (jedná se o 

dolní propust). Stabilizátor 78M05 udržuje na svém výstupu konstantní napětí 5 V, pokud 

má na vstupu napětí v rozmezí 7 V až 20 V. Kondenzátory C14, C15 a C16 zabraňují 

rozkmitání stabilizátoru. 
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Obr. 9 – Napájecí můstek 

 

Další část napájení tvoří obvod, který se stará o nastavení stejnosměrného pracovního bodu 

(obr. 10). Je tvořen dvojicí bipolárních tranzistorů (BCV62B), které jsou umístěny ve 

společném pouzdře kvůli teplotní stabilitě.  

 

Obr. 10 – Obvody pro nastavení pracovního bodu 

 

Při návrhu tohoto obvodu vycházíme z hodnot, které požadujeme pro nastavení pracovního 

bodu, známého napětí UCC a napětí na PN přechodu bipolárního tranzistoru UBE1. Pro 

výpočet hodnot rezistorů potřebujeme ještě zvolit IC2, jehož hodnota je zvolena podle 

doporučení výrobce pro PNP tranzistor 1,5 mA. Referenční proud IR je zvolen jako 

desetinásobek IC2 podle doporučení v aplikačních poznámkách výrobce [3]. 

Pro výpočet rezistoru R1 tedy využijeme rovnici (15). Dosazením vypočítáme 133 Ω a 

protože musíme volit hodnotu ze standardizovaných řad, použijeme odpor 130 Ω. 

𝑅1 =
𝑈𝐶𝐶−𝑈𝐷𝑆

𝐼𝑅
      (15) 

Pro výpočet rezistoru R2, který nastavuje napětí UDS, využijeme rovnici (16). Po dosazení 

spočítáme 153 Ω, proto volíme 160 Ω. 

𝑅2 =
𝑈𝐷𝑆−𝑈𝐵𝐸1

𝐼𝑅
     (16) 
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Pro výpočet rezistoru R3 nastavující Proud IDS využijeme rovnici (17). Vypočítali jsme 

odpor 32,5 Ω, proto volíme 33 Ω. 

𝑅3 =
𝑈𝐶𝐶−𝑈𝐷𝑆

𝐼𝐷𝑆+𝐼𝐶2
      (17) 

Posledním je rezistor R4, nastavující napětí na Gate UGS. Jeho odpor je určen rovnicí (18). 

Spočítali jsme 393 Ω a volíme nejbližší vyšší hodnotu 430 Ω. 

𝑅4 =
𝑈𝐺𝑆

𝐼𝐶2
      (18) 

 

Obr. 11 – oddělovací obvody 

 

Poslední částí jsou oddělovací obvody, pomocí kterých jsou napětí a proud získané 

bipolárními tranzistory přivedeny na vysokofrekvenční tranzistor a umožní tak nastavení 

pracovního bodu. Na obr. 11a je oddělovací obvod pro napětí UGS a na obr. 11b pro UDS a 

IDS. Liší se přítomností cívky, která umožňuje překlenutí definovaného proudu IDS přes 

rezistor R6. V kapitole 4 vidíme osazovací plán celého zesilovače (obr. 22a) a jeho realizaci 

(obr. 22b). Při porovnání vidíme neosazené kondenzátory C8 a C11, ty měli tlumit kmitání 

proudového zrcadla T2, které se ale po realizaci neobjevilo, proto nejsou osazeny.  

 

3.4. Vstupní šumové přizpůsobení  
 

Při návrhu nízkošumových zesilovačů je nutné využít na vstupu šumové přizpůsobení. To je 

realizováno přizpůsobovacími obvody, které vytvářejí optimální činitel odrazu pro použitý 

tranzistor, při kterém vykazuje nejnižší možné šumové číslo, které je rovné Fmin, jak vyplývá 

z rovnice (13).  

Pro přizpůsobení jsme využili AWR, kde je možné ve vybraných rovinách sledovat činitel 

odrazu ve Smithově diagramu. Optimální činitel odrazu je součástí importovaného souboru 

s2p v AWR označovaný GMN. Optimalizací prvků přizpůsobovacích obvodů jsme se snažili 

přiblížit činitelem odrazu co nejblíže ideálnímu. Při zobrazení velkého frekvenčního pásma 

ve Smithově diagramu zjistíme, že GMN se otáčí opačným směrem, než impedance reálného 
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obvodu, proto lze přizpůsobení realizovat pouze v úzkém frekvenčním pásmu. Ukázka 

impedancí vynesených ve Smithově diagramu je na obr. 12. 

 

Obr. 12 – šumové přizpůsobení ve Smithově diagramu 

 

3.5. Výstupní přizpůsobení 
 

Na výstupu provádíme již klasické impedanční přizpůsobení, protože výstupní 

přizpůsobovací obvody nemají na šumové číslo vliv. Impedanční přizpůsobení je důležitý 

parametr při návrhu mikrovlnných zesilovačů. Při ideálním přizpůsobení dochází k přenosu 

veškerého výkonu a nedochází k žádným odrazům. Je možné ho realizovat pomocí R, L, C 

prvků, nebo mikropáskových vedení.  

Na obr. 13 vidíme obvod popisující důležité veličiny. Pro impedanční přizpůsobení musí 

platit: ZG=ZL* tedy RG=RL a zároveň XG= -XL. Tyto rovnosti popisují podmínky 

přizpůsobení. Při jejich nesplnění dochází k odrazu části výkonu zpět. Výpočet napěťového 

koeficientu odrazu, který definuje část výkonu odraženou zpět do zdroje, popisuje rovnice 

(19). 

 

Obr. 13 – Impedanční přizpůsobení (převzato z [1]) 

 

𝛤 =
𝑍𝐿−𝑍𝐺

𝑍𝐿+𝑍𝐺
      (19) 
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Díky AWR je možné při optimalizaci hodnot kapacit a cívek možné okamžitě sledovat 

změnu s-parametrů zesilovače. Přizpůsobení na výstupu navrhujeme s již hotovým 

šumovým přizpůsobením na vstupu. 

 

3.6. Širokopásmové přizpůsobovací obvody 

3.6.1. Jednoduchý model 
 

Při návrhu zesilovače jsme nejdříve navrhli velmi jednoduchý model, který se skládá z 

tranzistoru (s využitím s2p souboru z [6]) a přizpůsobovacích obvodů skládajících se 

z ideálních kondenzátorů a cívek. Schéma zapojení z AWR je na obr. 14.  

 

Obr. 14 – jednoduchý model v AWR 

 

Po zrealizování a proměření tohoto návrhu neodpovídali dosažené výsledky simulace (obr. 

15) a proto jsme provedli kroky, aby simulace více odpovídala skutečné realizaci. 

Obr. 15 – simulované s-parametry (a) a změřené (b) 
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3.6.2. Simulace a realizace s přesnějším modelem 
 

Pro přesnější návrh jsme do modelu obvodu zahrnuli další prvky ovlivňující jeho chování, 

které jsou popsány v kapitole 2.7. Z mikropáskových vedení byla vymodelována mikrovlnná 

trasa, odpovídající vyrobenému plošnému spoji. Jsou využity modely cívek se zadanými 

parametry náhradního obvodu (rovněž popsáno v kapitole 2.7) a prokovené otvory. Celý 

model je v příloze 2 z důvodu lepší čitelnosti.  

 

Obr. 16 – Schéma zapojení s širokopásmovými přizpůsobovacími obvody 

 

S touto koncepcí bylo realizováno několik návrhů. Přiblížení výsledků simulace reálné 

konstrukci je patrné z obr. 17. 

Porovnáním změřeného šumového čísla a jeho simulace s jednoduchým i složitějším 

modelem (obr. 18), zjistíme, že i zde došlo ke zpřesnění výsledků simulace. Toto šumové 

číslo odpovídá nejlepším dosaženým výsledkům s širokopásmovými přizpůsobovacími 

obvody. Odpovídající s-parametry jsou na obr. 17. Z výsledků měření vidíme, že na vstupu 

a výstupu zesilovače jsou malé útlumy odrazu. Z těchto důvodů jsme se rozhodli vrátit 

k jednoduchým přizpůsobovacím obvodům, kterých bylo využito v [9]. 

Obr. 17 – simulované s-parametry (a) a změřené (b) 
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Obr. 18 – šumové číslo jednoduchý model (a), přesnější model (b) 

 

3.7. Jednoduché přizpůsobovací obvody  

3.7.1. Návrh a simulace  
 

Podíváme-li se na výsledky v kapitole 3.6.2 nepodařilo se nám dosáhnout uspokojivých 

výsledků. Šumové číslo se na vyšších frekvencích blíží k hodnotě 1,5 dB a na branách 

zesilovače dochází ke značným odrazům. Za dobré přizpůsobení se považuje útlum odrazů 

10 dB a více, což je podstatně více, než se podařilo dosáhnout v tomto případě. 

 

 

Obr. 19 – Schéma zapojení LNA s jednoduchými přizpůsobovacími obvody 

 

Rozhodli jsme se tedy pro nejjednodušší možné přizpůsobovací obvody (obr. 19), které jsou 

kombinací jedné cívky a kondenzátoru. K simulaci jsme využili podrobnější model (příloha 

2). Změřené a simulované s-parametry jsou na obr. 20.  
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3.7.2. Realizace a měření  
 

Realizací této koncepce se nám podařilo dosáhnout požadovaných parametrů. Na obr. 20b 

vidíme, že útlum odrazů se na výstupu pohybuje kolem 10 dB, což je považováno za dobré 

přizpůsobení. I přes náročnost šumového přizpůsobení se nám podařilo dosáhnout dobrých 

hodnot i na vstupu. 

Na obr. 21 vidíme změřené šumové číslo této koncepce, pro představu je vykreslen i průběh 

šumového čísla ze simulace. Jak je vidět, nepřesáhne v celém požadovaném pásmu 0,85 dB, 

čímž splňuje naše požadavky. 

 

Obr. 20 – Simulované s-parametry (a) a změřené (b) 

 

Obr. 21 – Šumové číslo realizovaného zesilovače 
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4. Výsledná realizace 
 

Pro nakreslení schéma a návrh DPS byl využit software EAGLE 6.4.0. [15]. Na obr. 22a 

vidíme osazovací plánek. Při srovnání s osazeným zesilovačem (obr. 22b) si můžeme 

všimnout neosazených blokovacích kondenzátorů C8 a C11 u proudového zrcadla. Zrcadlo 

v případě jejich neosazení nekmitalo, proto nebylo jejich osazení využito. 

Obr. 22 – osazovací plánek v EAGLE 6.4.0 (a), hotový zesilovač (b) 

 

Deska plošného spoje byla vyrobena společností Pragoboard s.r.o. na substrátu Isola 410 

s tloušťkou mědi 35 um [19]. Pro finální verzi byla deska upravena odstraněním 

přebytečných nevyužitých plošek v mikrovlnné trase, které způsobovaly zkreslené výsledky 

simulace (obr. 23).  

Obr. 23 – Upravená DPS 
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5. Závěr  
 

Cílem této práce byl návrh a realizace nízkošumového zesilovače pro příjem signálů systémů 

družicové navigace.  

Zesilovač je realizován s tranzistorem P-HEMT ATF-54143, který se používá pro aplikace 

vyžadující nízké šumové číslo. Přizpůsobovací obvody jsou tvořeny prvky se soustředěnými 

parametry a mikrovlnná trasa je navržena jako mikropáskové vedení o impedanci 50 Ω. 

Zesilovač je osazen SMA konektory, které umožňují jeho zapojení do vodotěsného pouzdra 

umístěného pod anténou.  

Šumové číslo zesilovačů pro tyto účely se běžně pohybuje kolem 2 dB, naším cílem bylo 

dosáhnout alespoň 1 dB. To se nám podařilo, v celém přijímaném pásmu nepřekročí 0,85 

dB. 

V kapitole 2.6 byl stanoven potřebný bod zahrazení IP3= 33 dBm. V tomto požadavku je 

zahrnuta i rezerva, proto náš zesilovač se změřenou hodnotou 32,5 dBm vyhovuje. 

Pro bezproblémovou funkci s ostatními obvody přijímače je důležité přizpůsobení 

zesilovače. Obvod je považován za přizpůsobený, když útlum odrazu na branách je 10 dB a 

více. U našeho zesilovače je toho dosaženo v téměř celém pásmu na výstupu a vstupu i přes 

to, že vstupní přizpůsobení je šumové. 

Dalších zlepšení by bylo možné dosáhnout navržením nového plošného spoje, bez 

nevyužitých pájecích plošek SMA konektorů a nevyužitých širokopásmových 

přizpůsobovacích obvodů, které tvoří parazitní kapacity, které jsme odstranili nožem. 

Lepšího impedančního přizpůsobení a zvýšení bodu IP3 je možné dosáhnout spojením dvou 

totožných zesilovačů do balanční struktury, jak bylo ověřeno v [13].  

Pro další zpřesnění simulace by bylo vhodné změřit parametry použitých součástek na 

vektorovém analyzátoru, spočítat jejich náhradní schémata a zahrnout je do modelů. 

 

 

6. Přílohy 
 

Příloha 1 - Plošný spoj 1:1 

Příloha 2 - Výsledný model  
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