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ABSTRAKT 

Tato práce se zaměřuje na návrh obvodů určených pro tvarování svazků (dále jen OTS) 

antén pasivního radaru. Ve své úvodní části postupně prochází základní teorii pasivních radarů a 

principy řízení svazků antén. Následně dochází k návrhu OTS na úrovni blokového schématu. 

Poté jsou vybrány obvody řídící amplitudu a fázi, včetně návrhu řídící komunikace. Následuje 

realizace IQ fázovacího článku a automatizované měření. Na základě vyhodnocení výsledků z 

měření je IQ fázovací článek upraven a je navržena DPS pro 2x2 OTS. Práce také obsahuje 

návrh ovládací aplikace v programu Matlab a návrh řídícího programu pro mikrokontrolér 

STM32F407VG. 

KLÍČOVÁ SLOVA 
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automatizované měření, IQ signály, ARM, VGA, LUT, SCPI, VISA, Matlab, Altium Designer. 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

This thesis contains design of beamforming network designed for passive radar antennas. 

The first part contains theory of passive radars and beamforming networks. The next part 

implies design of beamforming network at the block digram level. Then are choosed circuits for 

amplitude and phase control, including the design of control communication. It follows by 

realization of IQ phase shifter and his automatic measurement. Based on this results is phase 

shifter adjusted and PCB of 2x2 beamforming network is designed. Last part includes design of 

control application (Matlab) and control program for STM32F407VG microcontroller. 

KEYWORDS 

Beamforming, phase shifter, beamforming network, null-steering, passive radar, automatic 

measurements, IQ signals, ARM, VGA, LUT, SCPI,VISA, Matlab, Altium Designer. 
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 1 

ÚVOD 

Cílem této práce je seznámení se základní teorií pasivních radarů a možnostmi řízení svazku 

antény, na jejichž základech bude vytvořen obvod určený pro tvarování svazku antén. Pro 

úpravy amplitudy a fáze využít I a Q signály a následně porovnat parametry IQ fázovací článku 

s  dostupnými fázovacími články. Následně tento článek realizovat, změřit a vyhodnotit 

výsledky. Na základě výsledků navrhnout obvod pro osm prvků řady, popřípadě fázovací článek 

upravit. Realizovat finální DPS a podrobit měření. Dále navrhnout ovládací aplikaci a řídící 

program pro mikrokontrolér STM32F407VG, který bude zajišťovat komunikaci mezi aplikací a 

obvodem. 

Práce je členěna do osmi kapitol. První dvě kapitoly obsahují základní teorii o pasivních 

radarech a způsobech řízení svazků antén. Třetí kapitola popisuje návrh obvodu určeného pro 

řízení svazků antén (OTS) na úrovni blokového schématu s následným výběrem konkrétních 

obvodů upravující amplitudu a fázi. Ve čtvrté kapitole dochází k realizaci testovací DPS a IQ 

fázovacího článku. Součástí kapitoly je i popis automatizovaného měření a vyhodnocení 

výsledků z měření. Následující kapitola popisuje úpravy na IQ fázovacím článku a návrh DPS 

pro 2x2 OTS. V kapitole šest se nachází návrh ovládací aplikace v programu Matlab. 

Předposlední kapitola popisuje řídící program pro mikrokontrolér STM32F407VG. Poslední 

kapitolou je závěr, kde dochází ke shrnutí dosažených výsledků. 
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1 ZÁKLADNÍ PRINCIPY PASIVNÍCH 

RADARŮ 

Následující kapitola popisuje radary na principu MSPSR a PCL na obecné úrovni. Obsah 

kapitol je výtahem z následujících zdrojů [1][2][3]. 

1.1 MSPSR 

Jak již název radaru napovídá (Multi-Static Primary Surveillance Radar), jedná se o 

radarový systém složený z několika přijímacích stanic, prostorově výrazně vzdálených. Oproti 

primárnímu radaru, který vysílá výkon v řádech kilowatt, nejsou přijímací stanice nijak rádiově 

aktivní, vyjma rádiových pojítek, která mohou být nahrazena optickými či metalickými spoji 

(dle požadované aplikace). Díky pasivnímu příjmu zde tedy dochází ke značné úspoře energie a 

přijímací stanice ve své blízkosti nevyžaduje výkonný zdroj energie v podobě elektrické sítě. 

Tento fakt skrývá výhody nejen v nemalé finanční úspoře pro civilní sektor, ale i značné 

mobility pro vojenské využití. Další nespornou výhodou pro vojenské využití je skutečnost, že 

systém je díky pasivnímu příjmu prakticky rádiově neviditelný a tudíž bez vizuálního kontaktu 

nezničitelný. Klasickým zástupcem takovéhoto radaru je VERA NG vyvinuta českou firmou 

ERA Pardubice. 

1.1.1 VERA NG 

Pracuje na principu multilaterace (viz dále). Zdrojem signálu pro tento systém je samotná 

rádiová aktivita sledovaného cíle. Systém dokáže pracovat ve velmi širokém pásmu od 88 MHz 

do 18 GHz, tudíž dokáže pokrýt široké spektrum používaných transpondérů a rádiových majáků 

jako například: SSR (Secondary Surveillance Radar) transpondér (1030 a 1090 MHz), IFF 

transpondér (přítel – nepřítel), TACAN (Tactical Air Navigation System) transpondér, DME 

(Distance Measurement Equipment) majáky apod. 

Situace, kdy by se systém mohl stát nefunkčním je v případě nulového rádiové vyzařování 

sledovaného cíle. Tato situace je však spíše teoretická, neboť cíl při vypnutí všech podpůrných 

systémů (myšleno rádiově aktivních) ztrácí takřka veškerou bojeschopnost. 

1.1.2 Multilaterace (MLAT) 

Jedná se o způsob určení polohy cíle na základě rozdílu času přijetí signálu (TDOA Time 

Difference Of Arrival) mezi jednotlivými stanicemi. Princip využívá matematických vlastností 

hyperboly (v prostoru hyperboloidu) a to, že pro každý bod hyperboly platí, že absolutní 

hodnota rozdílu vzdáleností od dvou pevně daných bodů, je vždy stejná. Výsledný systém je 

závislý na tvorbě hyperboloidů, kterých je vždy N-1, přičemž N vyjadřuje počet přijímacích 

stanic. Pro určování polohy v rovině stačí tři pozemní stanice (dvě hyperboly), pro určování 

v prostoru je potřeba čtyř stanic (tři hyperboloidy). 

Nepřesnost této metody je závislá na přesnosti určení polohy přijímacích stanic (GPS 

souřadnice) a velmi přesné časové synchronizaci přijímacích stanic. 
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Obrázek 1.1 Princip TDOA (převzato z [1]). 

1.2 PCL radar 

PLC (Passive Coherent Localization) radar je další ze zástupců pasivních systémů vyhledávání 

cílů. Stejně jako předchozí radar není rádiově aktivní a nese sebou všechny výhody s tím 

spojené. 

Oproti předchozímu radaru zde však jako zdroj signálu neslouží rádiová aktivita cíle ale 

„všudypřítomné“ komerční vysílání, jakými jsou například FM či televizní vysílání. 

Vyhodnocování signálů pracuje na principu multirangingu, kdy určení polohy cíle vychází 

z průsečíku elips. V tomto případě může být přijímací stanice pouze jedna. Potřebné údaje radar 

získá díky několika cestnému šíření a znalosti poloh komerčních vysílačů (viz Obrázek 1.2). 
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Obrázek 1.2 Princip PCL radaru (převzato z [4]). 

Jak je z obrázku patrné, radar přijímá mnoho signálů s rozdílnými úrovněmi a rozdílnými 

fázemi. Systém tedy potřebuje rozeznat signály původní (přímé signály vysílačů využívá při 

porovnání s odraženými signály od cíle), signál odražený od sledovaného cíle a clutter (signál 

odražený např. od země či velké překážky). Protože přímý signál je podstatně silnější než signál 

odražený od cíle a zarušil by signály podstatně slabší, je potřeba dvou anténních systémů. 

Referenční systém sleduje komerční vysílače a slouží jako zdroj referenčních signálů. Druhý 

anténní systém přijímá slabé signály odražené od cíle a ve směru silných vysílačů vyzařovací 

charakteristiku antény maximálně utlumí (je zde uplatněn null-steering). 
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2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY ŘÍZENÍ SVAZKU 

ANTÉN A JEJICH ROZDĚLENÍ 

Kapitola popisuje základní principy řízení svazku antény, jejich způsoby, matematické pozadí 

elektronicky řízené anténní soustavy. 

2.1 Rozdělení způsobů řízení polohy hlavního svazku 

Při potřebě natočit maximum vyzařovacího diagramu antény do požadovaného azimutu se 

naskýtá několik možností provedení (viz Obrázek 2.1). První je mechanické otáčení celé antény 

do požadovaného směru, jako je tomu např. u primárního radaru. Tento způsob je z principu 

velmi jednoduchý, avšak potřebuje ke své funkci značný počet mechanických částí jako je 

motor, převodovka, rotační spojka aj. To sebou nese značná úskalí, neboť je potřeba neustálé 

údržby a při poruše mechanických částí je celý systém nefunkční, respektive je anténní svazek 

zaměřen pouze do jednoho směru. Další nevýhodou může být rychlost prohledání určitého 

prostoru, která se opět váže na mechaniku radaru. Druhou možností je tvarovat anténní svazek 

elektronicky (anglicky označováno beamforming). 

Beamforming má hned několik výhod: 

 tvarování svazku (beam shaping): vyzařovací diagram celkového systému, může 

být daleko užší, než jednotlivých antén, 

 řízení svazku (beam steering): směr hlavního laloku je řízen elektronicky a 

rychlost prohledání daného prostoru je závislá pouze na rychlosti nastavení 

fázovacích článků, 

 spolehlivost: při selhání jednoho elementu je zbytek systému funkční, dojde pouze 

ke zhoršení vyzařovacího diagramu, 

 více na sobě nezávislých svazků (multiple beams). 

Nevýhodou může být složitější návrh celého systému. Práce se dále zabývá pouze druhou 

možností a to elektronickému řízení svazku antény. 

 

Obrázek 2.1 Rozdělení způsobů řízení anténního svazku. 

Základní možnosti jak tvarovat anténní svazek elektronicky jsou dvě. Jako v mnoha 

případech se jedná o digitální a analogový způsob. Oba tyto způsoby ale pracují na stejném 
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principu a to posouvání fáze signálů. Také antény (anténní soustavy) pro oba způsoby mohou 

být naprosto shodné. Důležité je také zdůraznit, že není možné provádět elektronické řízení 

vychýlení svazku pouze pro jeden prvek, neboť samotný princip spočívá v posouvání fáze 

signálu mezi alespoň dvěma prvky. 

2.2 Matematický popis elektronického řízení svazku 

antény 

Následující kapitola je výtahem z [5]. 

Jednoduchý matematický popis tvarování svazku můžeme vyjádřit pomocí následující 

rovnice: 

 

(𝜃) = ∑ 𝑎𝑖(𝜃) · 𝑥𝑖

𝑖=𝑁

𝑖=1

, (2.1) 

kde N představuje počet elementů antény, i index elementu, ai komplexní koeficient i-tého 

elementu, xi napěťovou odezvu z i-tého elementu, θ úhel natočení laloku a ζ vyjadřuje výsledný 

lalok. 

 

Obrázek 2.2 Základní princip beamformingu. 

Předchozí rovnici lze vyjádřit i graficky (viz Obrázek 2.2). Obrázek popisuje situaci při 

příjmu signálu, kdy od zdroje signálu přichází rovinná vlna (předpokládá se dostatečná 

vzdálenost od zdroje v porovnání s vlnovou délkou). Dále jsou na zmiňovaném obrázku 

zakresleny čtyři elementy anténního pole, proměnné fázovací články, kde dochází k vyrovnání 
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nestejných fází příchozích signálů a sčítačka signálů. 

Pokud by se zdroj signálu nacházel kolmo k těmto elementům, vzdálenost ke zdroji od 

každého elementu by byla shodná a nedocházelo by k časovému zpoždění příchodu signálu 

k jednotlivým elementům. Přijímaný signál by byl ve fázi a dosahoval by svého maxima. 

V případě, že se zdroj bude nacházet v nenulovém úhlu θ, rozdíl vzdáleností jednotlivých 

elementů ke zdroji signálu se stane také nenulový a vzniká fázové zpoždění, které je nutné 

kompenzovat fázovacími články. Při správném nastavení těchto článků lze opět dosáhnout 

maxima přijímaného signálu i při nenulovém úhlu θ. Nastavení těchto článků lze vypočítat ve 

dvou krocích. Jako první je nutné vypočítat rozdíl vzdáleností od zdroje k jednotlivým 

elementům a to následujícím způsobem: 

 𝛥(𝜃) = 𝑠𝑖𝑛(𝜃) · 𝑑, (2.2) 

kde d vyjadřuje vzdálenost mezi jednotlivými elementy, θ úhel natočení svazku a Δ(θ) 

rozdíl vzdáleností jednotlivých elementů ke zdroji. V druhém kroku proběhne přepočet na 

fázové zpoždění ve stupních pomocí následujícího vztahu: 

 
𝜑(𝜃) = 360 ·

𝛥(𝜃)

𝜆
. (2.3) 

Tímto způsobem lze vypočítat potřebné nastavení všech fázovacích článků. 

Předchozí odstavec popisoval jak získat maximum signálu v požadovaném úhlu. Druhou 

možností je získání naopak minima signálu. Hledání minima signálu je možné využít při 

zatlumení zdroje rušení, který by svým výkonem zastřel požadovaný signál. Tento proces je 

v angličtině označován jako null steering, popřípadě zero forcing a je inverzí k tzv. 

beamformingu. 

2.3 Digitální zpracování 

Následující informace o digitálním zpracování jsou výtahem z [6]. 

Obecné blokové schéma číslicového beamformeru je zobrazeno na Obrázek 2.3. Celý systém se 

skládá z několika dílčích bloků. Především má každý anténní prvek svůj blok zpracování dat 

(označen světle zelenou barvou). Tento blok se skládá ze vstupní části (označeno Rx), AD 

převodníku (A/D), digitálního převodníku (Digital Down Convereter), dále FIR filtru (FIR) a 

fázovacího článku (Phase Shift). 

Činnost A/D převodníku je zřejmá, převést analogový signál do digitální podoby. 

Následuje DDC k posunu kmitočtu do základního pásma, dochází zde i k rozdělení signálu na I 

a Q složky. Následující FIR filtr zastává hned několik funkcí. Slouží zde k vyrovnání frekvenční 

odezvy a sfázování mezi jednotlivými bloky zpracování dat. Ve FIR filtru také dochází 

k potlačování postranních laloků pomocí váhování signálů. Následuje fázovací článek. Těchto 

proměnných fázovacích článků je v každém bloku tolik, kolik je požadováno výstupů. Jako 

poslední je pouze součet dílčích signálů, opět je zde takový počet sčítaček, kolik je požadováno 

výstupů. 
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Obrázek 2.3 Blokové schéma digitálního beamformingu (převzato z [6]). 

Nezvratná výhoda digitálního zpracování je možnost kopírovat digitální signál téměř bez 

omezení aniž by docházelo k nutnému dělení výkonu jako je tomu u analogového způsobu, kde 

je potřeba výkonová dělička s nenulovou ztrátou. Také celkový rozměr beamformeru je menší 

oproti analogovému zpracování, tento fakt je znatelný hlavně na menších frekvencích. 

2.4 Analogové zpracování 

Následující popis jednotlivých způsobů fázování je výtahem z [7] a [8]. Je nutno podotknout, že 

název amplitudové řízení není zcela vhodný, neboť všechny způsoby řízení jsou fázové. 

2.4.1 Frekvenční řízení 

Jedná se o konstrukčně nejjednodušší možnost. K vychýlení hlavního laloku zde dochází 

pomocí změny frekvence. Všechny prvky soustavy jsou napájeny z jediného místa přes různě 

dlouhé napáječe (viz Obrázek 2.4). Délky napáječů se různí o délku Δ. Tato délka je určena tak, 

aby na základní frekvenci byla rovna celistvému násobku příslušné vlnové délky na vedení: 

 𝛥 = 𝑛 · 𝜆0, (2.4) 

kde n je celé číslo. Protože na každém úseku Δ dojde k fázovému zpoždění: 

 2𝜋

𝜆0
· 𝛥 =

2𝜋

𝜆0
· 𝑛 · 𝛥 = 𝑛 · 2𝜋, (2.5) 

jsou všechny prvky buzeny ve fázi a hlavní lalok směřuje kolmo k ose řady. 



 9 

 

Obrázek 2.4 Schéma fázované soustavy s frekvenčním řízením (převzato z [7]). 

Dojde-li ke změně frekvence, přirozeně dojde i ke změně vlnové délky z λ0 na λ a fázový 

posuv na úseku Δ je: 

 
 = 𝑛 · 2 

𝑓

𝑓0
. (2.6) 

Hlavní lalok se tedy vychýlí a velikost výchylky lze řídit právě změnou frekvence. Kromě 

jednoduchosti nemá tento způsob zvláštní přednosti. Navíc jeho hlavní nevýhodou je, že 

přijímač nemůže ovlivňovat frekvenci zdroje signálu a tím i své vychýlení. 

2.4.2 Amplitudové řízení 

Tento způsob používá k fázování pevně nastavený obvod (matici), která obsahuje tolik vstupů 

(výstupů), kolik má soustava prvků a výstupů (vstupů), kolik poloh hlavních laloků 

požadujeme. Vychylování laloku se může provádět jednoduchým přepínáním přijímače 

(vysílače) na jednotlivé výstupy matice. Mezi nejznámější matice patří Blassova a Butlerova 

matice. 

Blassova matice pracuje na principu směrových odbočnic a úseků vedení. Čáry na obrázku 

níže (Obrázek 2.5) představují úseky vedení a kroužky směrové odbočnice, dovolující průchod 

signálu ve směru šipek. Vedení musí být zakončena příslušnou zátěží, aby nedocházelo 

k odrazům energie zpět do systému. Nevýhodou této metody je vysoký počet směrových 

odbočnic. Je-li požadováno M laloků z N elementů, je zapotřebí M krát N směrových odbočnic. 

Při uvažování 8 elementů a 8 laloků je počet směrových odbočnic 64. Důsledkem takto velkého 

počtu je i celková velikost systému. 

 

Obrázek 2.5 Blassova matice (převzato z [7]). 
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Butlerova matice (viz Obrázek 2.6) využívá hybridních členů a pevně nastavených 

fázovacích článků, které jsou realizovány úseky vedení. Tato matice vyžaduje stejný počet 

vstupů a výstupů, který musí být roven 2 na n-tou, kde n je celé číslo. Pro realizaci je 

vyžadováno: 2
(n-1)

·log2(2
n
)

 
hybridních členů. 

 

Obrázek 2.6 Butlerova matice (převzato z [7]). 

2.4.3 Fázové řízení 

Tyto soustavy mají v napáječích jednotlivých prvků zařazeny fázovací články, kde dochází 

k vyrovnání fází příchozích signálu pro konstruktivní součet příchozích signálů (beamforming), 

popřípadě destruktivnímu součtu (null-steering). V uspořádání podle kapitoly 2.2 (Obrázek 2.2) 

lze řídit polohu hlavního laloku plynulým nastavováním fázovacích článků. 
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3 NÁVRH OTS 

3.1 Požadavky na OTS 

Navrhovaný obvod tvarování svazku musí splňovat následující požadavky: 8 RF vstupů, 8 RF 

řiditelných výstupů plus 4 řiditelné výstupy pro přímý signál. Dále pak 24 V (DC) napájecí 

napětí a možnost digitálního řízení pomocí PC. Celý systém pracuje v pásmu L, konkrétně 

v kmitočtovém rozsahu 1350 až 1400 MHz. Jak je patrné z obrázku (viz Obrázek 3.1), OTS 

budou umístěny za nízko šumovými přijímacími zesilovači (první stupeň) ještě před digitalizací 

signálu a následným zpracováním. 

 

Obrázek 3.1 Blokové schéma PCL radaru a umístění OTS v systému. 

3.2 Blokové schéma OTS 

Dle výše uvedených požadavků bylo sestaveno blokové schéma OTS (viz Obrázek 3.2). 

Bezprostředně za vstupními konektory se nachází celkem osm děličů výkonu. Tyto děliče 

rozdělují výkon rovnoměrně a bez fázového zpoždění mezi výstupními větvemi. Z každého 

vstupního děliče, je veden poloviční výkon signálu přímo do obvodu upravujícího amplitudu a 

fázi (spodní část blokového schéma). Za těmito články následují slučovače výkonu, které slučují 

signály vždy dvou sousedních antén. Tato sekce bude primárně sloužit pro získání přímého 

signálu. Jejím hlavním účelem bude zaměření se na silné signály vysílačů a tudíž, zde stačí 

jednoduchý beamsteering. Jak je ve schématu naznačeno, pro přímý signál bude systém 

uvažovat 4 řiditelné svazky. 

Druhá polovina výkonu je přivedena na druhý dělič výkonu. Tyto děliče dále dělí výkon do 
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tří dalších cest (teoretický útlum: 4,77 dB), přičemž jedna z cest pokračuje do obvodu upravující 

amplitudu a fázi. Zbylé dva signály jsou přivedeny do sousedních obvodů. Dělení signálu do tří 

různých cest je nutné vzhledem k požadavku na implementaci dvou „nul“ do syntetizovaného 

vyzařovacího diagramu (viz null-steering). Po úpravě amplitudy a fáze jsou výkony přivedeny 

na slučovač výkonu, kde se výkony sečtou, popřípadě odečtou dle nastavených fázových 

zpoždění. Pro lepší orientaci v cestách signálů je přiloženo zmiňované blokové schéma. 

 

Obrázek 3.2 Blokové schéma OTS. 

Ve schématu se dále nachází blok s napájecími obvody. Napájecí obvody budou, na svém 

vstupu, přijímat stejnosměrných 24 V. Většina obvodů pro svou funkci vyžaduje 5 V a 

nezanedbatelný proud. Při použití lineárního stabilizátoru by se značná část energie přeměnila 

v teplo a chlazení systému by bylo zbytečně složité a rozměrné. Bude zde tedy vhodnější použití 

spínaného zdroje s případným umístěním lineárních stabilizátorů s minimálním rozdílovým 

napětím na vstupu a výstupu a tudíž s minimálními tepelnými ztrátami. Tímto postupem je 

možné docílit vysoké účinnosti a zároveň nízkého zvlnění výstupního napětí. Návrh není 

obsahem diplomové práce. 

Posledním blokem ve schématu je mikrokontrolér. Tento mikrokontrolér neslouží ke 

zpracování signálových dat ale jako řídící prvek pro integrované obvody. Mikroprocesor bude 

komunikovat s OTS pomocí I2C sběrnice. K řídícímu PC bude připojen pomocí sériového 

rozhraní. Na ovládacím PC bude spuštěn program, který bude dle požadavků řídit OTS. Tato 

část nebude součástí desky plošných spojů s OTS, neboť se bude jednat o hotový vývojový kit. 

Návrh řídících programů bude obsahem navazujících kapitol. 
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3.3 Výběr obvodů upravující amplitudu a fázi 

3.3.1 Řízení pomocí atenuátoru a fázovacího článku 

Jak je z teoretické části práce patrné, pro syntetizování požadovaných vyzařovacích 

charakteristik je nutné pracovat s úpravou amplitud a fází. Pro úpravu amplitudy je možné volit 

z mnoha variant atenuátorů, proměnných zesilovačů či jejich kombinací. U fázovacích článků je 

dostupnost podstatně horší. Pro požadovanou aplikaci (frekvenční rozsah, SMD montáž, 

požadovaný rozsah řízení fáze) bylo nalezeno jen velmi málo použitelných fázovacích článků. 

Ve všech případech se jednalo o digitální fázovací články se šesti bitovým rozlišením. S tímto 

rozlišením je možné teoreticky dosáhnout minimálního kroku ve změně fáze 5,625 °. V sériové 

kombinaci se sedmi bitovým atenuátorem s maximálním útlumem 31,5 dB je možné dosáhnout 

následujícího rozsahu řízení (Obrázek 3.3). 

 

Obrázek 3.3 Teoretický rozsah změny amplitudy a fázového zpoždění pomocí atenuátoru a 

fázovacího článku. 

Jak je z grafu patrné, pro výše uvedenou konfiguraci je fázi možné řídit v neměnném kroku 

5,625 stupně. Minimální krok atenuátoru je 0,25 dB. 

3.3.2 Řízení pomocí IQ složek 

Dalším způsobem je řízení pomocí sčítání I (In phase) a Q (Quadrature) složek v různých 
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poměrech. Pro pokrytí 360-ti stupňů je potřeba doplnit I a Q cesty o fázové zpoždění 180-ti 

stupňů. Blokové schéma se nachází na obrázku níže (Obrázek 3.4). Na vstupu je signál rozdělen 

do dvou cest, přičemž jedna část signálu je o devadesát stupňů zpožděna. Dalším krokem je 

jednobitový fázovací článek, s možností volby mezi nulovým a 180-ti stupňovým fázovým 

zpožděním. Následují proměnné zesilovače (dále jen VGA). Zde je vhodnější použít VGA, aby 

bylo možné vyrovnat permanentní výkonovou ztrátu. Ztráta vzniká při sčítání signálu, kdy i při 

vyřazení obou VGA je díky fázovému posunu v Q složce signál na výstupu utlumen o 3,0 dB. 

 

Obrázek 3.4 Blokové schéma řízení amplitudy a fáze pomocí poměrů I a Q složek. 

Při uvažování běžně dostupných VGA je možné dosáhnout následujícího rozsahu řízení 

(Obrázek 3.5). Získané výsledky jsou platné pro následující VGA konfiguraci: 

- zisk 18,5 dB, 

- maximální útlum interního atenuátoru 31,5 dB, 

- minimální krok 0,5 dB. 
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Obrázek 3.5 Teoretický rozsah změny amplitudy a fázového zpoždění pomocí poměrů I a Q 

složek. 

3.3.3 Porovnání 

Oba předchozí způsoby jsou svou topologií i výslednými rozsahy velmi rozdílné. V následující 

tabulce (Tabulka 1) jsou uvedeny parametry obou způsobů řízení amplitudy a fáze. Pod 

tabulkou jsou jednotlivé parametry okomentovány. 
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Tabulka 1 Porovnání způsobů řízení amplitudy a fáze. 

 řízení amplitudy a fáze pomocí: 

 
atenuátoru a fázovacího 

článku 
poměrů I a Q složek 

min. krok v řízení 

amplitudy 
0,25 dB | 7 bit atenuátor 0,5 dB | 6 bit. VGA 

min krok v řízení fáze 
5,625 ° | 6 bit fáz. článek 

0,090 °| 6 bit. VGA 

max. krok v řízení fáze 1,648 °| 6 bit. VGA 

 

výhody 

menší počet IO →menší 

plocha DPS 

běžná dostupnost a široký 

výběr VGA 

rozsah řízení v amplitudě a 

fázi jsou na sobě nezávislé 
poměrně nízká cena VGA 

 

nevýhody 

vysoká cena fázovacích 

článků 

větší počet IO → větší plocha 

DPS, složitější layout 

velmi omezený výběr a 

špatná dostupnost fázovacích 

článků 

rozsah řízení v amplitudě a 

fázi jsou na sobě závislé 

 

S jistotou nelze určit, který ze způsobů je vhodnější. Způsob řízení pomocí atenuátoru a 

fázovacího článku skrývá výhody v podobě 0,25 dB kroku atenuátoru. Velikost tohoto kroku je 

důležitá při vytváření fázově otočeného a amplitudově shodného signálu pro null-steering. Další 

výhodou je přesné (při zanedbání přirozené chyby fáze fázovacího článku) dosažení fázového 

zpoždění 180 stupňů, díky kterému je možné vytvořit invertovaný signál pro null-steering. 

Způsob řízení fáze a amplitudy pomocí řízení poměru I a Q složek nabízí podstatně 

jemnější krok nastavení změny fáze. Krok není konstantní a v krajních mezích se značně 

zmenšuje. Tento fakt je ale spíše povzbudivý, neboť při maximálním útlumu VGA vzniká 

fázové zpoždění, které je potřeba kompenzovat. Další výhodou je větší počet možných 

kombinací (konkrétně 64 x 64 tj. 4096) což umožní lepší doladění pomocí zpětné vazby (údaj 

z digitizéru o úrovni signálu). Nevýhodou tohoto způsobu je nedosažitelnost přesného nulového 

či devadesáti stupňového zpoždění, což by mohlo mít negativní vliv při vytváření inverzního 

signálu pro null- steering. Nedosažitelnost těchto bodů vychází z principu věci. Naopak 

obrovskou výhodou je velmi široké spektrum dostupných VGA. 
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3.4 Výběr VGA 

Většina proměnných zesilovačů se skládá v podstatě ze dvou bloků. Vstupním blokem je ve 

většině případů atenuátor, jehož útlum lze řídit buď digitálně či analogově. Druhým blokem je 

zesilovač s pevně nastaveným zesílením. Na trhu je opravdu mnoho VGA, které se liší jak 

kmitočtovým rozsahem, tak rozsahem zisku (útlumu), minimálním krokem atd. Pro tuto aplikaci 

byly vybrány pro detailnější porovnání VGA uvedeny v následující tabulce (Tabulka 2). 

Tabulka 2 Porovnání proměnných zesilovačů (výtah z [9][10][11][12][13]). 

 
 

Tabulka obsahuje porovnání základních údajů přímo uvedených nebo odečtených 

z katalogových listů výrobců. Poslední parametrem jsou vlastnosti bránící využití v aplikaci. 

Zde jsou uvedeny zásadní důvody, většina odečtená z grafů, pro požadované pásmo, které by 

znemožnily správnou funkci výsledného obvodu. Hlavními sledovanými parametry jsou: 

teplotní stabilita zisku a útlumu, změna fáze s frekvencí a útlumem, vyrovnaný zisk napříč 

spektrem, ale i například výhledová dostupnost obvodu. 

Jak je z tabulky patrné, analogově řízené VGA je takřka nemožné použít z důvodu 

výrazných změn fází se změnou frekvence. Navíc u ALM-80110 dochází k výrazným změnám 

útlumu s měnící se teplotou a to je vzhledem k venkovní instalaci závažný problém. 

způsob ovládání

typ BGA7204  HMC742ALP5E ADL5240 ALM-80110 ADL5330 jednotky

zesílení 18,5 10 19,7 11,8 22 dB

rozsah útlumu 31,5 31,5 31,5 40 60 dB

min. krok atenuátoru 0,5 0,5 0,5 - - dB

řídící signál
SPI nebo 

paralelní

SPI nebo 

paralelní

SPI nebo 

paralelní
1 - 5 V 0,2 - 1,4 V -

P1 bod 21,0 22,0 19,5 23,2 16,0 dBm

OIP3 38 39 41 40,5 31 dBm

šumové číslo 7,0 4,5 2,9 4,8 6,0 dB

min. frekvence 0,40 0,50 0,10 0,40 0,01 GHz

max. frekvence 2,75 4,00 4,00 1,60 3,00 GHz

pouzdro

 32 pins, 5 mm 

x 5 mm, 

leadless, 

HVQFN package

32 Lead 5x5mm 

SMT Package: 

25mm²

5 mm × 5 mm, 

32-lead LFCSP

"8 pins, 

5.0X5.0X1.1 

mm3,

10-lead 

multiple-chips-

on-board 

(MCOB) module 

package"

24-Lead Lead 

Frame Chip 

Scale Package 

[LFCSP_VQ]/4 

mm x 4 mm/ 24

-

výrobce NXP Analog Devices Analog Devices
AVAGO 

technologies
Analog Devices -

cena 2,84 7,59 8,36 3,375 10,66 $US

vlastnosti bránící využití
nulová 

dostupnost

teplotně 

nestabilní, 

výrazná změna 

fáze se změnou 

útlumu

výrazná změna 

fáze se změnou 

útlumu i 

frekvence

digitální

VGA

analogový
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U digitálně řízených VGA je situace o poznání lepší, všechny tři vybrané obvody jsou 

použitelné, bohužel u typu HMC742 je nulová dostupnost obvodu (ověřeno pomocí 

CIIVA.com). Zbylé dva obvody jsou si velmi podobné, proto je vybrán pro první verzi obvod 

od firmy NXP, který je o poznání levnější. 

3.5 BGA7204 

Základní parametry tohoto obvodu byly již zmíněny výše (Tabulka 2). Doplňující informace 

jako napájecí napětí, rozsah teplot, se nachází v tabulce níže (Tabulka 3). Zde je pozornost 

věnována komunikaci obvodu s mikrokontrolérem, kdy je možné vybrat z několika možností. 

 

Obrázek 3.6 Konfigurace pinů obvodu BGA7204 (převzato z [9]). 

3.5.1 Paralelní/SPI/SPI extented komunikace 

Obvod je možné ovládat třemi způsoby. První z nich je paralelní způsob, kdy je zapotřebí šesti 

bitové sběrnice (D5 až D0 na (Obrázek 3.6)), pomocí které se nastavuje požadovaný útlum. Po 

nastavení sběrnice na úroveň logických nul atenuátor vykazuje maximální útlum. Přirozeně 

s nastavením na logická jedna je situace obrácená. Tímto způsobem je možné velmi rychle 

přenastavovat útlum atenuátoru. 

Druhou možností je běžný SPI (Serial Peripheral Interface) mód. K tomuto řízení je tedy 

potřeba celkem tří vodičů, v tomto případě označených: SS (Slave Select), SER_IN (Serial Data 

Input) a CLK (Clock). Programování probíhá následovně. Změnou úrovně na vodiči SS na log. 

0 se aktivuje příjem daného obvodu. Následuje šest bitů v pořadí D5 až D0. 

Třetím módem je Extended SPI. Tento mód nabízí celkem 6 funkcí. Důsledkem toho 

přibyl vodič SER_OUT (Serial data Out), který umožňuje obousměrnou komunikace a řídící 

slovo je rozšířeno na 16 bitů, přičemž prvních 8 vyjadřuje adresu požadované funkce, 1 bit 

vyjadřuje údaj, zda se bude jednat o zápis či vyčítaní a zbylých 7 bitů vyjadřuje data. První 

z funkcí je ovládání atenuátoru. Druhá funkce umožňuje získat údaje o teplotě čipu. V pořadí 

třetí funkce umožňuje nastavit teplotní ochrany v případě přehřátí čipu. Čtvrtá funkce může 

vypnout teplotní senzor, atenuátor či zesilovač. Pátá funkce umožňuje měnit křivku atenuátoru, 

bohužel tato funkce je popsána velmi stroze a podrobnější popis vyžaduje podrobnější měření. 

Poslední funkce při vyžádání vrátí informaci o typu čipu, tato funkce nebude využita. 
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3.6 Výběr děličů a slučovačů výkonu 

Vzhledem k vysokému počtu předpokládaných děličů a slučovačů je nemožné uvažovat o 

planární realizaci. Deska plošných spojů (dále jen DPS) by byla velmi rozměrná. S výhodou lze 

využít děliče/slučovače integrované do SMD pouzdra, které jsou svými rozměry a šířkou pásma 

s planárními ekvivalenty nesrovnatelné. Pro vytvoření IQ složek je možné využít hybridní člen 

(výstupy vzájemně fázově posunuty o λ/4). Pro sloučení výkonu vyhoví Wilkinsonův slučovač 

výkonu. 

Jak dělič, tak slučovač byly vybrány od firmy MiniCircuits. Konkrétně typy QCN-19+ 

(hybridní člen) a SP-2G1+ (Wilkinsonův dělič/slučovač výkonu). Jedná se o děliče výkonu 

v miniaturních pouzdrech. Výhodou je zmíněná velikost a dostupnost už od jednoho kusu. 

Parametry obou obvodů jsou uvedeny na konci kapitoly 3.8 (viz Tabulka 3). 

3.7 Výběr jednobitového fázovacího článku 

Jak již bylo zmíněno v kapitole o řízení amplitudy a fáze pomocí I a Q složek, je nutné doplnit 

obvod o dva jednobitové fázovací články. Nejjednodušším způsobem jak vytvořit tyto články je 

použití 2 x 2 RF matici. Vhodným kandidátem je low cost RF matice HMC199 od firmy Analog 

Devices. Tato matice (viz Obrázek 3.7) má dva RF vstupy a výstupy. Dále vstupy pro řídící 

signály, které určují cestu signálu. Ze schématu je tedy zřejmé, že matice pracuje ve dvou 

režimech. V prvním režimu ( A = log.0, B = log.1) je signál z kontaktu RFC1 veden přímo na 

kontakt RFC2 (zde slouží jako výstup),kde dochází pouze k minimálnímu fázovému zpoždění. 

Při obrácení řídících signálů je RF signál veden do kontaktu RF1. Mezi kontakty RF1 a RF2 je 

možné vložit například λ/2 vedení, tím zaručit změnu fáze o 180 ° a poté jen signál přivést zpět 

do matice přes kontakt RF2, který je v této konfiguraci spojen s kontaktem RFC2. 

 

Obrázek 3.7 Vnitřní uspořádání RF matice HMC199 (převzato z [14]). 

Protože řídící signály A a B jsou vždy vůči sobě negované, je možné signál B připojit přes 

negující člen a tím ušetřit jeden ovládací vodič. 

3.8 Volba vnitřní komunikace 

Při souhrnu předchozích kapitol je zřejmé, že mikrokontrolér bude řídit mnoho proměnných 

zesilovačů a RF matic. VGA je možné řídit pomocí SPI sběrnice, RF matice nikoli. Je tedy 

důležité vybrat vhodnou ovládací sběrnici, která dokáže ovládat všechny potřebné prvky 

s minimem vodičů. SPI sběrnice je pro tento účel naprosto nevhodná. Adresování obvodů je 

prováděno pomocí samostatného vodiče a to při počtu předpokládaných VGA je obrovský počet 

adresních vodičů. 

Nejvhodnější variantou je využití I2C (Inter Integrated Circuit) občas označované jako 
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TWI (Two Wired Interfaced) sběrnice. Tato sběrnice slouží primárně ke komunikaci 

integrovaných obvodů v rozsahu jedné DPS či systému. Sběrnice umožňuje připojit až 128 

zařízení (sedm adresních bitů). Pro tuto aplikace to však vyžaduje použití obvodu, který umožní 

komunikaci mezi rozdílnými sběrnicemi, takzvaný bridge (most). 

3.8.1 SC18IS602B I2C to SPI bridge 

Tento obvod od firmy NXP umožňuje propojení výše uvedených sběrnic. Vnitřní zapojení je 

uvedeno níže (Obrázek 3.8), kde I2C BUS představuje vstupní část, která zajišťuje komunikaci 

s mikrokontrolérem a dochází zde k odstranění adresních bytů. V části CONTROL REGISTER 

dochází k převedení adresy na požadovanou funkci (nastavení výstupních pinů, výběr 

připojeného čipu pro komunikaci). Následuje BUFFER, který zajišťuje vyrovnání rozdílných 

bitových rychlostí. Naposled se nachází SPI interface. Tento interface umožňuje vybírat mezi 

čtyřmi připojenými čipy. Popřípadě se dají nastavit SS(0 až 3) piny jako běžné vstupně/výstupní 

piny.  

V tomto případě bude obvod využit následovně: piny SS0 a SS1 budou sloužit pro výběr 

z dvou VGA, zbylé dva piny budou nastaveny na výstupní a bude pomocí nich probíhat 

ovládání RF matic. Zbylé piny se připojí na SPI sběrnici, pomocí které se budou nastavovat 

VGA. 

 

Obrázek 3.8 Vnitřní zapojení I2C to SPI mostu (převzato z [17]). 

Výhodou obvodu je i interní oscilátor pro SPI sběrnici, není tedy nutné implementovat 

externí oscilátor. 

3.9 Výsledné blokové schéma a souhrn parametrů 

vybraných součástek 

Na obrázku níže se nachází výsledné blokové schéma obvodu upravujícího amplitudu a fázi 

pomocí poměrů I a Q složek. Schéma zapojení obvodu pro měření VGA je umístěno v příloze 

spolu s návrhem desky plošných spojů a seznamem součástek. 
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Obrázek 3.9 Blokové schéma obvodu upravujícího amplitudu a fázi pomocí poměrů I a Q 

složek. 

 

Tabulka 3 Souhrn parametrů vybraných součástek (převzato z [9][14][15][16]). 

 
  

vstupní hybridní člen RF matice VGA výstupní slučovač jednotky

QCN-19+ HMC199A BGA7204 PD0922J5050D2HF

min 1,1 DC 0,4 1,2

max 1,925 2,5 2,75 2,0

18,5

rozsah atenuátoru 31,5

1 5±0,5

0 0±0,5

28 21

55 38

7,0

0,4 0,2 0,36

-23 -30 -15 min -32

-23 -30 -15 min -20

25 20 18

0,4 0,0

1 0,55 °

41 (jako dělič) 29,3 31,1 33 (jako dělič) dBm

7,5 8 V

min -55 -40 -40 -40

max 100 85 85 85

FV1206-1/ 3,20 mm x 1,60 

mm/ 6

Ultra Small MSOP8 

Package/14.8 mm2/8

leadless HVQFN 

package/5 mm x 5 mm/32
CA531/ 3 mm x 2,5 mm/ 6 

MINI CIRCUITS Analog Devices NXP MINI CIRCUITS

3,95 5,86 2,84 0,96 $US

dB

pouzdro/rozměry/počet pinů

výrobce

dBm

°C

dB

maximální vstupní výkon

maximální nap. napětí

 Všechny uvedené parametry jsou platné za následujících podmínek: teplota 25 stupňů, frekvence 1350 až 1400 MHz a zapojení dle datasheetu. Zdroj cen pro 

jeden kus: www.CIIVA.com a www.minicircuits.com. 20.1.2017

Vřídící napětí

zesílení

P1 bod

OIP3 bod

šumové číslo

vnitřní ztráty (typ)

vstupní koeficent odrazu

výstupní koeficient odrazu

izolace mezi porty

cena

amplitudová nevyváženost

fázová nevyváženost

provozní teplota

IQ fázovací článek

pozice

GHzfrekvence

typové označení
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3.10 Šumové číslo bloku IQ článku 

V následující kapitole jsou použity vztahy a definice z [26]. 

Z předcházející tabulky (Tabulka 3) jsou vypsány potřebné hodnoty: 

- LHYB_dB  = 3,4 dB (dělení signálu), 

- LMAT_dB  = 0,2 dB, 

- NFVGA_dB  = 7,0 dB, 

- GVGA_dB = 18,5 dB, 

- LWILK._dB = 0,36 dB. 

Tyto hodnoty byly následně přepočteny na absolutní a dosazeny do následujícího 

(Friísova) vztahu: 

 
𝑁𝐹 =  𝐿𝐻𝑌𝐵 +

𝐿𝑀𝐴𝑇 − 1

1
𝐿𝐻𝑌𝐵

+
𝑁𝐹𝑉𝐺𝐴 − 1

(
1

𝐿𝐻𝑌𝐵
) ∙ (

1
𝐿𝑀𝐴𝑇

)
+

𝐿𝑊𝐼𝐿𝐾. − 1

(
1

𝐿𝐻𝑌𝐵
) ∙ (

1
𝐿𝑀𝐴𝑇

) ∙ (𝐺𝑉𝐺𝐴)
 

(3.1) 

s následujícím výsledkem. NF = 10,4 dB. Výpočet byl ověřen i v programu AWR. Šumové 

číslo platí pouze pro případ, že oba zesilovače jsou nastaveny na minimální útlum vnitřního 

atenuátoru, tudíž maximální zisk. Je samozřejmě nutné zmínit, že šumové číslo VGA se 

s útlumem mění (logicky zhoršuje), což ovlivňuje šumové číslo celého obvodu. 

3.11 Výsledná linearita obvodu 

V následující kapitole jsou použity vztahy a definice z [26]. 

3.11.1   P1bod 

Linearitu obvodu je možné vyjádřit pomocí několika parametrů. Jedním z nich je P1 bod neboli 

bod jedno-decibelové komprese zisku. V tomto bodě výkon poklesne o 1dB. 

V obvodu se nachází celkem dva aktivní prvky v každé větvi. Jako první je tedy nutné 

vypočítat celkový P1 bod. Potřebné vstupní informace jsou opět převzaty ze souhrnné tabulky: 

- P1dBMAT = 28 dBm, 

- P1dBVGA = 21 dBm. 

Opět byly tyto hodnoty přepočteny na absolutní a dosazeny do následujícího vztahu: 

 
𝑃1𝑏𝑜𝑑 =

1

1
𝑃1𝑀𝐴𝑇 ∙ 𝐺𝑉𝐺𝐴

+
1

𝑃1𝑉𝐺𝐴

, 
(3.2) 

kde P1bod vyjadřuje výsledný P1 bod, P1MAT bod jedno-decibelové komprese RF matice, 

GVGA zisk VGA a P1VGA bod jedno-decibelové komprese VGA. Po dosazení do předchozího 

vztahu je výsledný P1 bod =  20,9 dBm. Vzhledem k faktu, že před RF maticí dochází ještě 

k útlumu signálu o 3 dB, je možné výsledný P1 bod zvýšit o 3 dB na výsledných  

P1 bod = 23,9 dBm. 

Nyní je možné určit dynamický rozsah celého systému. Dynamický rozsah je na své horní 

hranici určen P1 bodem a na spodní hranici úrovní šumu. Jako první je tedy nutné spočítat 
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výkon šumu na vstupu v uvedeném pásmu (50 MHz) a to následovně: 

 𝑃𝑁
𝑣𝑠𝑡𝑢𝑝

= −174 + 10 ∙ log(𝐵𝑁), (3.3) 

BN vyjadřuje šumovou šířku pásma. Vstupní úroveň šumu je pro uvedenou šířku pásma  

PN = -97,01 dBm. Dalším krokem je určení výkonu šumu na výstupu a to následovně: 

 𝑃𝑁
𝑣ý𝑠𝑡𝑢𝑝

= 𝑃𝑁
𝑣𝑠𝑡𝑢𝑝

+ 𝑁𝐹 + 𝐺, (3.4) 

kde NF značí výsledné šumové číslo (vypočteno v předchozí kapitole NF = 10,4 dB) a G 

celkový zisk. Celkový zisk po odečtení ztrát v děliči, slučovači a RF matici je vypočten na 

hodnotu GdB = 14,9 dB. Po dosazení do předchozího vztahu získáváme výkon šumu na výstupu: 

PN = -71,7 dBm. 

V posledním kroku je proveden výpočet výsledného dynamického rozsahu: 

 𝐷𝑅𝑑𝐵 =  𝑃1 𝑏𝑜𝑑 − 𝑃𝑁
𝑣ý𝑠𝑡𝑢𝑝

, (3.5) 

kde DR značí výsledný dynamický rozsah v dB. Po dosazení do předchozího vztahu je 

dynamický rozsah, při uvažování maximálního zesílení VGA, DRdB = 95,7 dB. 

3.11.2    OIP3 bod 

Vzhledem k nelinearitě aktivních prvků vznikají ve výstupním spektru složky, které vstupní 

spektrum neobsahuje. Tento jev se nazývá intermodulační zkreslení a jedná se o jev nežádoucí. 

Díky znalosti OIP3 bodu je možné vypočítat dynamický rozsah bez tohoto zkreslení tzv. SFDR 

(Spurious Free Dynamic Range). 

V prvním kroku je nutné určit bod zahrazení kaskády aktivních prvků a to obdobně jako 

v předchozím případě. Opět potřebné hodnoty ze souhrnné tabulky: 

- POIP3dBm_MAT   = 55 dBm, 

- POIP3dBm_VGA  = 38 dBm. 

 
𝑃𝑂𝐼𝑃3 =

1

1
𝑃𝑂𝐼𝑃3_𝑀𝐴𝑇 ∙ 𝐺𝑉𝐺𝐴

+
1

𝑃𝑂𝐼𝑃3_𝑉𝐺𝐴

. 
(3.6) 

Výsledný POIP3  38 dB. Při znalosti výstupní úrovně šumu, celkového POIP3 bodu a 

zesílení kaskády je možné vypočítat maximální vstupní výkon, kdy bude výkon 

intermodulačních příspěvků skryt v šumovém pozadí a to podle následujícího vztahu: 

 
𝑃1

𝑣𝑠𝑡𝑢𝑝 𝑚𝑎𝑥.
=

𝑃𝑁
𝑣ý𝑠𝑡𝑢𝑝

+ 2𝑃𝑂𝐼𝑃3

3
, (3.7) 

za předpokladu, že výstupní výkon právě dosáhne úrovně šumu (t. P3 = PN). Po dosazení všech 

proměnných vychází maximální úroveň vstupního výkonu, kdy intermodulační příspěvky 

třetího řádu zůstanou zastřeny v šumovém pozadí, PIN_max = 1,4 dBm. 
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V posledním kroku zbývá určit SFDR a to následovně: 

 𝑆𝐹𝐷𝑅 =  𝑃𝑁
𝑣ý𝑠𝑡𝑢𝑝

− 𝑃1
𝑣𝑠𝑡𝑢𝑝 𝑚𝑎𝑥.

. (3.8) 

Vyčíslením předchozího vztahu je dosaženo hodnoty SFDR = 73,1 dB. 
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4 REALIZACE TESTOVACÍ DPS, IQ 

FÁZOVACÍHO ČLÁNKU A 

AUTOMATIZOVANÉ MĚŘENÍ 

Tato kapitola postupně prochází realizaci testovací obvodu pro použité VGA, realizaci IQ 

fázovacího článku včetně měření a zhodnocení výsledků. Dále kapitola obsahuje popis 

automatizovaného měření. 

4.1 Realizace a měření testovací DPS pro BGA7204 

Vzhledem k absenci vysokofrekvenčního modelu, potřebného pro simulaci, bylo jedinou 

možností, jak získat reálné parametry obvodu, vytvoření jednoduché testovací DPS. Pro 

realizaci DPS bylo použito dielektrikum ROGERS4350 (r = 3,66) s tloušťkou t = 0,250 mm. 

Důvodem takto tenkého dielektrika je dosažení malé šířky 50-ti ohmového vedení, které se bude 

pouze minimálně lišit od velikosti padů VGA a nebude vnášet do obvodu zbytečné odrazy 

energie vlivem špatného přizpůsobení. Z použité kombinace r a tloušťky dielektrika vyplívá 

šířka 50-ti ohmového vedení cca 531 μm, tloušťka padu je 250 um. Navržená DPS je 

dvouvrstvá, případná propojení ovládacích a napájecích vodičů jsou provedena externě. 

Schématický návrh, podklady pro výrobu a fotografie realizované DPS se nachází v příloze A. 

Měření testovacího obvodu bylo vzhledem k počtu nastavení čipu (64 pozic) provedeno 

automatizovaně. Podrobný popis automatizovaného měření se nachází v kapitole 4.3. Pro 

měření testovací DPS byl použit vektorový obvodový analyzátor ZVL6 od firmy Rohde & 

Schwarz. Měření probíhalo na frekvenci 1250 až 1500 MHz. Kalibrace proběhla na kalibrační 

sadě ZV-Z135. 

Všechna naměřená data byla zpracována v programu Matlab pomocí vytvořených m-fileů. 

V následujících podkapitolách jsou naměřená data komentována. Grafické výstupy jsou 

přiloženy v příloze A. 

4.1.1 Vstupní přizpůsobení – S11 

Úroveň amplitudy vstupního přizpůsobení v měřeném rozsahu nevzroste nad -20 dB. Ve 

sledované oblasti 1350 až 1400 MHz byla naměřena maximální hodnota -22 dB. Tyto hodnoty 

jsou naprosto dostačující. Do přílohy byl přiložen i grafický výstup s průběhem fáze 

přizpůsobení. Graf na první pohled vypadá trochu nepřehledně (nejvíce při zobrazení hodnot -

180 a 180 stupňů). Je to způsobeno malým počtem průměrování vektorového analyzátoru, který 

přímo ovlivňuje čas měření. Pro důležitější parametry byl počet průměrování dostačující, proto 

nebylo důvod počet průměrování navyšovat a negativně ovlivňovat čas měření. 

4.1.2 Přenos – S21 

Grafický výstup obsahující parametr S21 (amplituda) potvrzuje parametry uváděné v datasheetu 

BGA7204 (při uvažování chyby měření). Je patrné, že přenos a krok atenuátoru je v celém 

měřeném pásmu takřka konstantní. V tomto ohledu parametr vyhovuje. 

Při pohledu na fázi parametru S21 je zřejmé, že zde dochází ke změně fáze jak v závislosti 

na frekvenci, tak i na nastavení atenuátoru. Pro teoretický předpoklad platilo, že fáze je v obou 
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případech konstantní. Zde bylo nutné provést opětovný teoretický výpočet zpřesněný znalostí 

S parametrů proměnného zesilovače BGA7204 a vyhodnotit vliv změny fáze. 

4.1.3 Zpřesnění teoretického výpočtu 

Teoretický výpočet byl obohacen o S parametry VGA. Grafický výstup se nachází na obrázku 

uvedeném níže (Obrázek 4.1). Z grafu je patrné, že závislost fáze obvodu na nastavení 

atenuátoru není zanedbatelná a záporně ovlivňuje rozsah kombinací amplitudy a fáze. S rostoucí 

hodnotou útlumu atenuátoru je tento jev znatelnější. Závěrem je, že nechtěná závislost není 

kritická, ale ani nezanedbatelná a bude co nejvíce kompenzována v řídící aplikaci. Čip tedy 

bude použit pro IQ fázovací článek. 

 

Obrázek 4.1 Teoretický výpočet s uvažováním S parametrů BGA7204. 

4.2 Realizace a měření IQ fázovacího článku 

Dalším krokem byla realizace IQ fázovacího článku s prvky uvedenými v teoretické části. 

Realizace proběhla na stejném substrátu, jako předchozí testovací obvod. Schématický návrh, 

podklady pro výrobu a fotografie realizované DPS se nachází v příloze B. 

Měření probíhalo na shodném vektorovém analyzátoru s naprosto shodným nastavením 

včetně kalibrace. Všechny grafické výstupy se nacházejí v příloze B, není-li uvedeno jinak. 

4.2.1 Vstupní přizpůsobení – S11 

3D graf přiložený níže (Obrázek 4.2) obsahuje závislost úrovně vstupního přizpůsobení na 

nastavení jednotlivých atenuátorů proměnných zesilovačů (osy x a y). V tomto grafu nejsou 

důležité absolutní hodnoty přizpůsobení, ale demonstrace, že úroveň amplitudy parametru S11 

v žádném případě nevzroste nad -17 dB, což je vyhovující. Vstupní přizpůsobení bylo měřeno 

pro každý kvadrant, celkem tedy 4 měření. Zbylá měření přizpůsobení dosahují lepších hodnot a 

jsou uvedena v příloze B. 
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Obrázek 4.2 Závislost úroveň vstupního přizpůsobení na nastavení atenuátorů VGA 

(frekvence 1375 MHz, rozsah 180 až 270 stupňů). 

4.2.2 Kombinace amplitudy a fáze 

Dalším krokem bylo vyhodnocení dostupných kombinací amplitudy a fáze. Opět byla 

provedena čtyři měření (pro každý kvadrant jedno tj. +I-Q; -I-Q; -I+Q;+I+Q). Následně byla 

data zpracována pro střední frekvenci 1375 MHz. Výsledek se nachází na obrázku níže 

(Obrázek 4.3). Pro lepší porovnání jsou data nanormována stejně jako v předchozím 

zpřesněném teoretickém výpočtu. Při porovnání je patrné, že v rozsahu 180 až 270 stupňů je 

teoretický výpočet prakticky shodný s naměřenými hodnotami (reálné zapojení je zatíženo 

ztrátami v řádech desetin dB). 
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Obrázek 4.3 Možné kombinace IQ fázovacího článku na frekvenci 1375 MHz. 

Z obrázku je dále patrné, že při přepojení RF matice, kdy signál prochází přes zpožďovací 

meandr, dochází v rozsahu 180 až 270 stupňů k nežádoucímu zvětšení kroku ve fázi oproti 

stavu, kdy signál přes zpožďovací meandr neprocházel. Inverzní situace nastává při přepnutí 

druhé RF matice, kde dochází k zmenšení kroku ve fázi. Poslední situací je stav, kdy jsou oba 

signály přepojeny přes zpožďovací meandry a jevy zvětšení a zmenšení kroku ve fázi se 

vzájemně vyruší. 

Předchozí dosažitelné kombinace jsou platné pro frekvenci 1375 MHz. Pro nižší frekvence 

dochází k otáčení všech pozic proti směru hodinových ručiček, pro vyšší frekvence opačně. 

Tento jev vyplívá z výše uvedené vlastnosti (kapitola 4.1.2) proměnného zesilovače, kdy fáze 

zesilovače je frekvenčně závislá. Hodnoty kombinací (jejich tvar) zůstávají stejné. 

Následující fázovací článek se zpožďovacím meandrem je použitelný, ale má následující 

nevýhody: 

- frekvenčně závislý zpožďovací meandr, 

- poměrně velká plocha zpožďovacího meandru na DPS, 

- neznámá změna fáze při přímém průchodu RF maticí, kdy signál prochází přes jeden 
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přepínač, a při přepnutí (bez uvažování zpoždění meandru), kdy signál prochází přes 

dva přepínače. 

Většinu těchto nevýhod odstraňuje upravený návrh v kapitole 5. 

4.3 Automatizované měření 

4.3.1 Zapojení pracoviště pro automatizované měření 

Na obrázku níže se nachází popis měřícího pracoviště (Obrázek 4.4). To se skládá z řídícího PC, 

které přes ethernetové rozhraní komunikuje s vektorovým obvodovým analyzátorem, konkrétně 

ZVL6 od firmy Rohde & Schwarz. Analyzátor podporující VISA příkazy [18]. Měřené zařízení 

(IQ fázovací článek) je k analyzátoru připojen pomocí RF kabelů. Nastavení měřeného zařízení 

řídí PC pomocí RS-232 sběrnice. Protože VGA tuto sběrnici nepodporuje, je nutné data převést 

a posílat je po SPI sběrnici. K tomuto převodu slouží mikrokontrolér STM32F407. RS-232 

nepodporuje ani řídící PC, proto je nutné sběrnici uměle vytvořit pomocí převodníku 

připojeného k USB portu. Měřené zařízení je napájeno 5 V z lineárního zdroje. Fotografie 

zapojení měřícího pracoviště je přiloženo v příloze C. 

 

Obrázek 4.4 Zapojení pracoviště pro automatizované měření. 

4.3.2 Měřící program 

Tato kapitola obsahuje základní popis programu pro automatizované měření pomocí VISA 

instrukcí. Blokové schéma měřícího programu je uvedeno níže (Obrázek 4.5). Program je psán 

v softwaru Matlab a kompletní kód je umístěn v příloze C. 

Na začátku programu dojde k otevření SCPI komunikace, následně je vektorový analyzátor 

resetován a načtena kalibrace. V dalším kroku je provedena inicializace (frekvenční rozsah, 

počet bodů měření, měřené průběhy). Následující krok obsahuje nastavení sériového portu RS-

232 a jeho otevření. Posledním krokem před hlavní smyčkou je resetování obou obvodů VGA. 

Hlavní smyčka programu obsahuje dva vnořené cykly. V jednom cyklu probíhá 

inkrementování pozice VGA1, v druhém cyklu inkrementování VGA2 dokud nedosáhnou všech 

možných pozic. Hlavní část vnořeného cyklu tvoří vlastní měření, kdy dojde ke spuštění měření 

(trigger), následně je aktivováno průměrování s daným počtem průběhů. Zde je potřeba 

zdůraznit, že následuje nutné zpoždění, aby průměrování proběhlo korektně. Toto zpoždění 

přímo ovlivňuje celkový čas měření a je třeba jej minimalizovat (v tomto případě 0,8 s). Dále je 
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třeba dodat, že za každým SCPI příkazem musí následovat alespoň 50 ms zpoždění, při časově 

náročných příkazech (restart) musí být prodleva delší, aby analyzátor dokázal požadavky 

korektně plnit. Každé drobné zpoždění je při velkém počtu měření nezanedbatelné. Po tomto 

zpoždění už následuje čtení hodnot aktivních tras (postupně jsou proměřeny čtyři trasy), zápis 

do 3D matice (počet bodů měření, data VGA1, data VGA2). Konec hlavní smyčky obsahuje 

vypnutí průměrování a vymazání bufferu vektorového analyzátoru. 

Po změření všech možných pozic jsou 3D matice převedeny na 2D (3D matice nelze uložit 

jako textový soubor) a uloženy v podobě textového souboru. Nakonec dojde k řádnému 

uzavření komunikačních portů. 

V kódu není zahrnuto přepínání RF matic. To bylo prováděno ručně záměrně, při plné 

automatizaci by měření trvalo zhruba osm hodin a při jakékoli chybě (největší pravděpodobnost 

chyba na komunikačních portech, ale i banální výpadek proudu) by vlivem této chyby došlo 

k pádu programu a ztrátě všech dat. Řešením by bylo zapisovat data po každém průběhu, ale to 

by negativně ovlivnilo čas měření. Takto bylo měření rozděleno podle proměřovaných 

kvadrantů a při jakékoli chybě by se opakovalo pouze dílčí měření. 

 

Obrázek 4.5 Blokové schéma měřícího programu. 

 



 31 

5 ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO ZAPOJENÍ IQ 

FÁZOVACÍHO ČLÁNKU, NÁVRH A 

REALIZACE 2X2 OTS 

Tato kapitola postupně prochází jednotlivé kroky úpravy zapojení IQ fázovacího článku včetně 

odůvodnění každé změny. 

5.1 Nahrazení zpožďovacího meandru 

Z důvodů uvedených v kapitole 4 byl zpožďovací meandr nahrazen děličem výkonu 

s vzájemným fázovým posunem o 180 stupňů. Konkrétně byl vybrán typ SYPJ-2-222+ 

v integrovaném provedení, opět od firmy Mini Circuits. V tabulce níže (Tabulka 4) je přiloženo 

porovnání meandru s uvedeným děličem výkonu. 

Tabulka 4 Porovnání parametrů zpožďovacího meandru a děliče výkonu v integrovaném 

provedení (převzato z [19]). 

parametr SYPJ-2-222+ zpožďovací meandr jednotky 

frekvenční rozsah (pro 

fázový posun 180 stupňů) 

min 500 pouze na středním 

kmitočtu 
MHz 

max 2200 

maximální výkon 27 

závislé na šířce 

vodiče a maximálním 

oteplení 

dBm 

potřebná plocha na DPS 125 cca 184 mm
2
 

ztráty 3 (z principu) zanedbatelné dB 

teplotní rozsah -40 až 85 - °C 

cena 12,95 - USD 

 

Z tabulky je patrné, že použití děliče výkonu sebou nese výhody v podobě menší plochy na 

DPS a odstranění frekvenční selektivity. Na druhou stranu je nutné počítat s útlumem 

minimálně 3 dB. Tato ztráta vychází z principu zapojení a není možné ji odstranit. Vliv této 

ztráty výkonu ovlivní kombinace amplitud, kdy dojde k poklesu na všech pozicích o 3 dB. Na 

kombinace fází nemá útlum žádný vliv. 

5.2 Nahrazení RF matice 

S výměnou zpožďovacího meandru za dělič výkonu odpadá potřeba RF matice, kterou stačí 

nahradit RF SPDT přepínačem. Pro realizaci byl vybrán přepínač HSWA2-30DR+ opět od 

firmy Mini Circuits [20]. 
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Obrázek 5.1 Vnitřní uspořádání RF SPDT přepínače (převzato z [20]). 

Z obrázku výše (Obrázek 5.1) je patrné, že jedná o absorpční přepínač. Při odpojení jedné 

vstupní signálové cesty (zde např. RF2) tak nedochází k odrazům energie, ale přizpůsobení na 

50 ohmů a ztrátě energie v obvodu. Při opětovném přepnutí je situace opačná. Důležitým 

parametrem je zde jak frekvenční závislost, tak i maximální vstupní výkon při rozpojení 

signálové cesty tj. maximální možná vstupní energie, kterou obvod dokáže pohltit, bez 

poškození. Oba tyto parametry jsou pro tento typ vyhovující a jejich absolutní hodnoty se 

nachází v tabulce shrnující kompletní IQ fázovací článek (Tabulka 6). 

Další výhodou přepínače je vnitřní driver pro přepínací prvky. Lze tedy použít již navržené 

logické ovládání, které mělo sloužit pro přepínání RF matice. 

5.3 Souhrn parametrů a porovnání s předchozím 

způsobem. 

Souhrn parametrů požitých komponent se nachází v tabulce níže (Tabulka 6). Dále bylo nutné 

přepočítat šumové číslo a parametry vázané na vyjádření linearity obvodu. Výpočet byl 

proveden stejným způsobem jako v kapitole 3.10 a 3.11. Vypočítané hodnoty jsou uvedeny 

v následující tabulce spolu s porovnáním s hodnotami předchozího způsobu (Tabulka 5). 

Tabulka 5 Souhrn parametrů fázovacího článku s meandrem a 0/180° děličem výkonu. 

parametr meandr + RF matice dělič výkonu + přepínač jednotky 

šumové číslo 10,4 16,5 dB 

GMAX 14,9 10,8 dB 

P1 bod 23,9 27,0 dBm 

DR 95,6 96,6 dB 

OIP3 38,0 38,0 dBm 

SFDR 73,1 71,8 dB 
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Tabulka 6 Souhrn parametrů jednotlivých komponent použitých v upraveném fázovacím 

článku (převzato z [9][15][16] [19][20]). 

 

5.4 Hierarchický návrh celkového schéma 

Pro další krok byl zvolen návrh OTS s dvěma vstupy a dvěma výstupy. Toto řešení se odklání 

od zadání 8 vstupů, 12 výstupů. Důvodem je ověření funkčnosti na menším prototypu, který je 

podstatně levnější a pro potřebná měření dostačující. 

Při pohledu na návrh blokového schématu OTS (Obrázek 3.2) je patrné, že jednotlivé 

bloky (vstupy, výstupy, fáz. články aj.) se musí opakovat tj. jejich součástky, layout na DPS, 

délka vysokofrekvenčních propojení musí být naprosto shodná, pro zajištění stejného fázového 

zpoždění (při nastavení všech přepínačů a proměnných zesilovačů do shodné polohy). Při 

nedodržení této podmínky by docházelo k nechtěným fázovým zpožděním, které by bylo nutné 

kompenzovat. 

Dodržení shodnosti návrhu jednotlivých částí je možné splnit pomocí hierarchického 

návrhu v Altium Designeru (dále jen AD17). Celkové schéma je tedy kresleno na úrovni bloků, 

kdy se zapojení s konkrétními součástkami nachází na nejnižší úrovni. Vytvoření celkového 

schématu bylo provedeno ve čtyřech krocích (Obrázek 5.2) a to následovně: 

vstupní hybridní člen 0°/180° dělič výkonu RF přepínač VGA výstupní slučovač jednotky

QCN-19+ SYPJ-2-222+ HSWA2-30DR+ BGA7204 SP-2G1+

min 1100 500 DC 400 1200

max 1925 2250 3000 2750 2000

18,5

rozsah atenuátoru 31,5

1 3 3,3

0 0 0

31 21

52 38

7,0

0,4 1,7 0,95 - 0,36

-23 -21 -20 -15 min -32

-23 -21 -20 -15 min -20

25 25 50 - 18

0,4 0,5 - 0,0

1 3 - 0,55 °

41 (jako dělič) 27 (jako dělič) 24 neprůchozí; 33 průchozí 31,1 33 (jako dělič) dBm

- - 4 8 - V

min -55 -40 -40 -40 -40

max 100 85 85 85 85

FV1206-1/ 3,20 mm x 1,60 

mm/ 6pinů

AH202-1/ 12,7 mm x 9,65 

mm/ 8 pinů

DG983-1/ 4mm x 4 mm/ 20 

pinů

leadless HVQFN package/ 

5 mm x 5 mm/ 32 pinů

CA531/ 3 mm x 2,5 mm/ 6 

pinů

MINI CIRCUITS MINI CIRCUITS MINI CIRCUITS NXP MINI CIRCUITS

3,95 12,95 2,95 2,84 0,96 $US

IQ fázovací článek

pozice

MHzfrekvence

typové označení

 Všechny uvedené parametry jsou platné za následujících podmínek: teplota 25 stupňů, frekvence 1350 až 1400 MHz a zapojení dle datasheetu. Zdroj cen pro jeden kus: www.CIIVA.com a 

www.minicircuits.com. 20.1.2017

Vřídící napětí

zesílení

P1 bod

OIP3 bod

šumové číslo

vnitřní ztráty (typ)

vstupní koeficent odrazu

výstupní koeficient odrazu

izolace mezi porty

cena

amplitudová nevyváženost

fázová nevyváženost

provozní teplota

dB

pouzdro/rozměry/počet pinů

výrobce

dBm

°C

dB

maximální vstupní výkon

maximální nap. napětí
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,  

Obrázek 5.2 Kroky při vytváření hierarchického návrhu v AD17. 

V prvním kroku jsou dílčí části rozkresleny do samostatných bloků. Jeden IQ fázovací 

článek obsahuje 5 těchto bloků a to: 

- vstupní dělič výkonu, 

- dvakrát část s děličem, přepínačem a proměnným zesilovačem (Obrázek 5.3), 

- část výstupní, 

- část komunikační (I2C/SPI most). 

 

Obrázek 5.3 Úplné schéma zapojení části s děličem, přepínačem a VGA. 

V druhém kroku dojde k vytvoření top bloku fázovacího článku (Obrázek 5.4), do kterého 

jsou předešlé bloky vloženy a propojeny. 
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Obrázek 5.4 Zapojení fázovacího článku. 

Při třetím kroku dojde k vytvoření dalších částí: 

- vstupní část OTS, 

- výstupní část OTS, 

- napájecí část, 

- RF výhybka. 

V posledním kroku je vytvořen TOP SCHEMATIC, do kterého jsou vloženy všechny 

předchozí bloky. Výsledné blokové schéma je umístěno níže (Obrázek 5.5). Dílčí schémata 

všech bloků jsou přiložena v příloze D. 
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Obrázek 5.5 Blokové schéma 2x2 OTS. 

Tento postup je výhodný pro návrh DPS s opakujícími se bloky (podrobněji v kapitole 

5.4), navíc umožňuje snadnou editaci návrhu, kdy změna provedená na jakékoli úrovni 

(většinou na té nejnižší) se projeví v celém projektu. Další výhodou je opakovatelnost, kdy je 

možné neomezeně kopírovat i velké schéma na úrovni bloku. Nespornou výhodou je i 

přehlednost projektu. 

5.4.1 Popis bloků 

Vstupní (U_input), výstupní (U_output) a napájecí (U_supply) bloky není nutné blíže 

komentovat, jejich funkce je zřejmá. Stejně tak i všechny ostatní bloky, které obsahují 

součástky a zapojení zmíněné v kapitole s návrhem, popřípadě upraveným návrhem. 

Pouze blok označený jako U_RF_crossover je nový. Zastupuje výhybku sloužící ke křížení 

RF signálů na DPS. Tato výhybka je realizována integrovaným obvodem X0060L5050AHF od 

firmy Anaren [21]. Jedná se o low-cost, ultra small profile součástku určenou pro aplikace 

s důrazem na minimum potřebné plochy na DPS. Výhybka má následující parametry (Tabulka 

7). 
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Tabulka 7 Přehled parametrů RF výhybky X0060L5050AHF (převzato z [21]). 

parametr hodnota jednotka 

frekvenční rozsah 0 až 6000 MHz 

vstupní přizpůsobení min -16 dB 

vnitřní ztráty 0,1 dB 

izolace mezi porty 47 dB 

maximální vstupní výkon 33 dBm 

rozsah teplot (operační) -55 až 85 °C 

rozměry pouzdra (š x h x v) 1,6 x 0,84 x 0,7 mm 

cena 0,5 USD 

5.5 Návrh DPS 

Podklady pro výrobu jsou umístěny v příloze D. 

5.5.1 Využití ROOMů a jejich kopírování 

Při hierarchickém návrhu dochází s každým novým schématem, k vytvoření tzv. ROOMu. Tato 

část v sobě obsahuje pouze součástky z daného schématu. Pokud DPS obsahuje alespoň dva 

shodné ROOMy (jako v tomto případě) je možné kopírovat jejich formát. Při kopírování 

formátu dochází ke kopírování velikosti ROOMu, rozmístění součástek, jejich propojení a 

layoutu. Tuto funkci lze využít pro tento projekt s následujícím postupem: 

prvním krokem bylo vytvoření layoutu části s VGA1, následně okopírovaní formátu do 

ostatních částí s VGA. Tímto krokem bylo vytvořeno 7 layoutů z jediného vzoru. 

V druhém kroku byl vytvořen layout komunikační části, který zahrnoval i propojení 

s oběma přepínači a prom. zesilovači. Tento layout opět sloužil jako vzor pro tři ostatní 

komunikační části. 

V posledním kroku byly vytvořeny layouty zbylých částí (vstupy, vstupy fáz. článků, 

napájení atd.). Všechny tyto bloky byly vzájemně propojeny dle celkového schéma. 

5.5.2 Stack-up DPS 

Pro realizaci DPS byla zvolena šesti-vrstvá DPS. Jako horní jádro (dielektrikum) byl 

zvolen vysokofrekvenční substrát ROGERS4530 použitý při realizaci testovací DPS a IQ 

fázovacího článku. Tloušťka jádra byla změněna z 250 μm na 168 μm. Důvodem této změny 

bylo miniaturní pouzdro RF výhybky (velikost padů 0,25 x 0,2 mm), které vedlo k potřebě RF 

vedení znovu zúžit. Mikropáskové RF vedení bylo nahrazeno za koplanární vedení. Výpočet 

šířky RF vedení byl vypočítán v programu AWR (Obrázek 5.6). Výpočtem byla získána 

hodnota W = 0,34 mm, která platí pro všechna RF vedení na DPS. 
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Obrázek 5.6 Výpočet šířky RF vedení v programu AWR. 

Pro prostřední jádro byl zvolen substrát IS4000 s tloušťkou h = 0,8 mm. Toto jádro slouží 

jako nosné pro celou DPS. Spodní jádro bylo svoji tloušťkou co nejvíce symetrické k hornímu 

jádru (H = 150 μm). Tato podmínka je z technologických důvodů výroby DPS a kompenzuje 

prohýbání DPS způsobené rozdílnou tloušťkou jader. Výsledný stack-up se v grafické podobě 

nachází níže (Obrázek 5.7). Na přiloženém obrázku je patrné i využití jednotlivých vrstev. 

 

Obrázek 5.7 Stack-up DPS. 
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6 OVLÁDACÍ APLIKACE 

Následující kapitola popisuje princip ovládací aplikace pro OTS. 

6.1 Základní popis aplikace 

Aplikace byla vytvořena v programu Matlab, konkrétně pomocí rozhraní App Designer. App 

Designer je grafické prostředí podporující základní ovládací prvky jako jednoduchá tlačítka, 

vstupní a výstupní textové (numerické) pole a částečnou podporu grafických výstupů 

(neumožňuje 3D grafy). Pro návrh aplikaci je prostředí dostačující. 

Díky jednoduchému prostředí a pouze omezenému nastavení je možné poměrně rychle 

vytvořit grafický vzhled aplikace. Finální vzhled hlavního oddílu aplikace je umístěn níže 

(Obrázek 6.1). 

 

Obrázek 6.1 Vzhled hlavní části aplikace. 

Aplikace je rozdělena na tři oddíly: 

- General Settings, 

- Settings of Lobes, 

- Manual Data Send. 
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První z uvedených oddílů obsahuje základní vstupní nastavení a to: 

- frekvence [MHz], 

- vzdálenost mezi anténními prvky [poměry lambda], 

- počet elementů (pevně vázán na navržený 2x2 OTS, v tomto případě tedy 2). 

Dále pak tlačítko pro připojení a navázání komunikace s procesorem. A tlačítko pro 

ukončení komunikace. 

V druhém (hlavním) oddílu se v horní části nachází dva ukazatele. Tyto ukazatele slouží 

k rychlému zorientování, do kterého směru je konkrétní svazek zaměřen. Po spuštění jsou 

v nulové pozici s černým písmem, při nastavení maximálního zisku do požadovaného azimutu 

se barva písma ukazatele změní na zelenou, při požadavku na maximální zatlumení v daném 

směru se barva písma ukazatele změní na červenou. 

Vzhledem k teoretickému rázu aplikace bylo uvažováno anténní pole s dvěma flíčkovými 

anténami. Proto rozsah -90 až 90 stupňů (0 stupňů = přímý směr). 

Zhruba ve střední části aplikace je umístěno několik tlačítek a vstupních numerických polí. 

Prvním tlačítkem (bráno zleva) je aplikaci předán příkaz, jaký svazek má být řízen. Další 

tlačítko rozhoduje, zda se bude jednat o sledování či zatlumení požadovaného směru. Následují 

dvě pole se vstupními hodnotami azimutu ve stupních a zesílení v decibelech. Stisknutím 

posledního tlačítka dochází k výpočtu požadovaného nastavení a odeslání dat do 

mikrokontroléru a následně OTS. Průběh výpočtu požadovaného nastavení bude podrobněji 

popsán v následující kapitole. 

Ve spodní části hlavního oddílu jsou umístěny informace o nastavení jednotlivých 

fázovacích článků. U každého fázovacího článku je uvedeno požadované nastavení fáze, reálné 

nastavení fáze a jejich vzájemná odchylka. Dále požadované nastavení zesílení, reálné zesílení a 

opět jejich vzájemná odchylka. 

V posledním oddíle označeném „Manual Data Send“ je možné řídit každý RF přepínač a 

proměnný zesilovač zvlášť (Obrázek 6.2). Pole označené A2, A1 a A0 jsou přímo posledními 

bity I2C adresy jednotlivých komunikačních mostů (prefix a maskování zajišťuje 

mikrokontrolér). Následuje nastavení RF přepínačů, přičemž log. 0 znamená bez fázového 

posuvu, log. 1 fázový posuv o 180 stupňů. Poslední dvě pole určují přímo pozici atenuátoru 

proměnného zesilovače. Rozsah nastavení těchto polí je tedy 0 až 63 (čím je pozice vyšší, tím je 

útlum atenuátoru menší). 

 

Obrázek 6.2 Ruční nastavení RF přepínačů a proměnných zesilovačů. 

Pro všechny oddíly je společný indikátor připojení umístěný v dolní části aplikace, který 

vrací informaci o stavu připojení: 

- červená = nepřipojeno, připojení selhalo, 

- žlutá = pokus o připojení, 

- zelená = připojeno. 

Dále je společné výstupní pole, které vrací informace o prováděných změnách. Po 

připojení vrací hodnotu „Connected“, při nastavení požadovaných hodnot vrací hodnotu „Set 

ok“ atd. Vždy se jedná o intuitivní informace o provedeném úkonu. 
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6.2 Blokové schéma ovládací aplikace 

Program je psán pomocí App Designeru a neobsahuje žádnou hlavní funkci, či smyčku. 

Program začíná úvodním nastavením a poté setrvává v klidovém stavu, dokud nedojde k 

zavolání tzv. callbacku. Tento callback je možné nastavit například na stisknutí tlačítka, či 

změnu hodnoty atd. Pomocí callbacku lze volat i externí funkce psané přímo v Matlabu a 

uložené ve stejném adresáři v podobě m-fileu. Protože psaní programu přímo v App Designeru 

není uživatelsky přívětivé, zejména problém s rychlostí zápisu kódu, kdy i při vypnuté 

automatické kontrole je zápis pomalý, je daleko lepší variantou psát v App Designeru jenom 

ovládací funkce (blokování tlačítek, získání hodnoty z pole atd.) a všechny výpočetní funkce 

psát do externích souborů. 

Činnost vytvořené aplikace lze popsat následovně (Obrázek 6.3). Po spuštění je provedena 

inicializace grafických rozhraní (START). Poté program čeká na vyvolání callbacku. Při 

stisknutí tlačítka „connect and initialization“ dojde k takovému vyvolání a provedení externí 

funkce UART_start. Tato funkce se pokusí navázat spojení s mikrokontrolérem. Dle výsledku 

pokusu vrátí hodnoty o spojení, a buď povolí nastavování OTS a přejde do klidového stavu 

(IDLE) či se vrátí do čekání na vytvoření spojení. 

V klidovém stavu čeká na vyvolání dalšího callbacku. Tímto callbackem může být tlačítko 

„SET“. Po stisknutí tohoto tlačítka dojde k sejmutí hodnot požadovaného nastavení (svazek, 

požadavek, azimut, zesílení) a odeslání do funkce calculations. V této funkci dojde k vypočtení 

fázového zpoždění pro požadovaný fázovací článek. Tyto hodnoty jsou předány funkci LUT_s 

(search values in LUT), která dle vstupních hodnot vybere požadovanou LUT tabulku a 

nastavení VGA. 

V LUT (Look Up Table) tabulce jsou uloženy naměřené hodnoty fázovacího článku pro 

každý kvadrant, celkem tedy 4 LUT tabulky. LUT tabulka je v podobě 64x64 matice. Každý 

prvek matice nese informaci o zesílení a fázi s přesností na jedno desetinné místo a jeho pozice 

v LUT tabulce odpovídá (index -1) nastavení příslušného VGA. Funkce LUT_s porovnává 

požadované nastavení s  hodnotami v LUT tabulce a hledá nejlepší shodu. Po jejím nalezení 

vrací informace o konkrétních hodnotách a vypočítaného rozdílu oproti ideální hodnotě. Dále 

pak vrací hodnotu s nastavením obou VGA a pro jakou LUT tabulku je nastavení platné. 

Poslední funkcí (UART_send) je naformátování a odeslání dat pomocí UARTU do 

mikroprocesoru, kde jsou data předána konkrétním čipům. Zpráva obsahuje 8 bajtů a její 

podoba je shodná jako v případě manuálního odeslání dat (Obrázek 6.2). Posledním bajtem je 

tzv. terminátor, který označuje konec zprávy. 
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Obrázek 6.3 Blokové schéma ovládacího aplikace. 

Hlavní aplikace, externí funkce a LUT tabulky jsou přiloženy v elektronické příloze. 
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7 ŘÍDÍCÍ PROGRAM MIKROPROCESORU 

V následující kapitole je stručně popsán použitý řídící mikroprocesor včetně nastavení jeho 

použitých periferií. Následně je popsán hlavní program pomocí blokového schématu. Kompletní 

kód je přiložen do elektronické přílohy. 

7.1 Parametry STM32F407VG 

Použitý mikrokontrolér je od firmy ST Microelectronics. Použití tohoto typu je součástí zadání. 

Mikrokontrolér je postaven na Cortex M4 jádře, které nabízí pro použití v tomto projektu 

dostatečný výkon. Jádro dokáže pracovat s taktem až 168 MHz. Podporuje tři I2C sběrnice a až 

šest UARTů [22]. V tomto projektu je čip umístěn na vývojovém kitu STMF4-DISCOVERY 

[23], který je navíc rozšířen o STM32F4DIS-EXTshield, který obsahuje převodník UARTu na 

RS-232 [24]. 

7.2 Nastavení periferií 

Pro zajištění komunikace PC s 2x2 OTS bylo potřeba použít jednu I2C sběrnici a jednu 

UARTovou sběrnici. Přesná konfigurace obou sběrnic je popsána níže. K vytvoření základního 

kódu byla využita aplikace STM32 Cube volně dostupná přímo od výrobce. Před 

vygenerováním základního kódu je potřeba provést základní konfiguraci všech potřebných 

periférií, časovačů, zdroje hodin atd. Nastavení probíhá v grafickém prostředí. Nastavení 

periférií je, po vygenerování kódu, možné v případě potřeby upravit v kódu. 

7.2.1 I2C1 

Jak bylo uvedeno v teorii, tato sběrnice zajišťuje komunikaci mezi μC a komunikačními mosty 

na 2x2 OTS DPS. μC zde bude nastaven jako Master a celou komunikaci bude řídit. Frekvence 

sběrnice bude nastavena na 400 kHz, tato hodnota odpovídá Fast Modu. 

7.2.2 UART6 

Jak bylo uvedeno výše UART6 na svém výstupu obsahuje převodník SP3232 na standard RS-

232 [25]. Nastavení této sběrnice je následující: 

- f = 57600 baudů, 

- počet data bitů = 8, 

- parita = lichá, 

- počet stop bitů = 1. 

7.3 Blokové schéma hlavního programu 

Hlavní program je řešen pomocí stavového automatu s celkem pěti stavy (Obrázek 7.1). Prvním 

stavem je stav ST_NO_CON, kdy uC vyčkává na příchod start zprávy vyslané z PC. Po přijetí 

této zprávy dochází k inicializaci všech komunikačních mostů, RF přepínačů a proměnných 

zesilovačů. Poté přechází do stavu ST_IDLE, kde vyčkává na příchod nové zprávy. K indikaci 

nové zprávy slouží bloček označený UART6_read. Tento blok pracuje nezávisle na hlavním  

 



 44 

programu a je založen na principu DMA (Direct Memory Access). Tento bloček indikuje novou 

zprávu v případě přijetí ukončovacího znaku. Pokud přijde zpráva s požadavkem na změnu 

nastavení některého z prvků, automat přechází do stavu ST_SEND_DATA, kde přijatá data 

přepošle konkrétnímu komunikačnímu mostu, který data předává dál přepínačům a proměnným 

zesilovačům. Po vykonání se vrací zpátky do stavu ST_IDLE. Při přijetí požadavku na čtení 

teploty VGA, odesílá požadavek konkrétnímu VGA a poté přeposílá data zpět do obslužné 

aplikace. V případě odpojení PC přechází automat zpět do stavu ST_NO_CON. 

 

Obrázek 7.1 Řídící program realizovaný pomocí stavového automatu. 

7.4 Rychlost přenastavení, komunikační zpráva 

Vzhledem k rychlostem použitých sběrnic není tento parametr kritický. Přenastavení nebude 

probíhat v reálném čase, pouze při úvodním nastavení popřípadě při doladění. Rychlost 

přenastavení je omezena nejpomalejším článkem. Schéma toku řídících dat je uvedeno níže 

(Obrázek 7.2). 

 

Obrázek 7.2 Schéma toku řídících dat. 

Na první pohled je zřejmé, že nejpomalejší sběrnicí je I2C sběrnice. Rychlost přenastavení 

je tedy omezena zejména touto sběrnicí. Pro určení rychlosti je potřeba znát podobu 

komunikační zprávy. 

 

Obrázek 7.3 Kompletní I2C zpráva. 

Hlavní část zprávy se skládá z adresy, která slouží k adresaci komunikačního mostu (žluté 

podbarvení). Všechna zbylá data (ID, COMMAND a DATA) jsou zapsána do bufferu 



 45 

komunikačního mostu a zpracována následovně. 

První bajt (ID, zelené podbarvení) nese informace výhradně pro komunikační most. Podle 

hodnoty tohoto bajtu most rozhodne jaká funkce je vyžadována. Most může vykonávat 

následující funkce (vypsány pouze použité funkce): 

- SPI read and write = nadcházející data jsou posílána po SPI sběrnici či načtena do 

bufferu a odeslána po I2C, 

- configure SPI interface = nastavení SPI sběrnice (rychlost, mód, pořadí bitů), 

- idle mode = most přechází do power safe módu (automaticky se vrací do aktivního 

stavu s přijetím nové zprávy), 

- GPIO write = zápis (následujících) dat na vybrané piny, 

- GPIO enable = povoluje vybrané piny použít jak GPIO (defaultně jako SS), 

- GPIO configuration = konfigurace GPIO pinů (vstupní, push-pull aj). 

Část těchto příkazů stačí provést jednou při inicializaci (Obrázek 7.1) a není důvod je 

opakovat. 

Následující data v I2C zprávě (COMMAND, modré podbarvení) jsou určena pro VGA a 

most je pouze přeposílá (v režimu SPI read and write). Tato data už zpracovává VGA. Dle 

hodnoty příkazu se VGA rozhoduje, jaký význam mají další příchozí data. VGA může reagovat 

těmito způsoby (vypsány pouze použité funkce): 

- Attenuation = nadcházející data jsou přímo pozicí atenuátoru, 

- Temperature status = čip vrátí (velmi přibližné) informace o své teplotě. 

Poslední bajt v I2C zprávě (DATA, červené podbarvení) jsou (jak již bylo uvedeno) přímo 

pozicí atenuátoru. 

Při znalosti I2C zprávy je tedy možné vypočítat rychlost přenastavení jednoho čipu. 

Z frekvence I2C sběrnice plyne perioda 2,5 μs. Pro nastavení jednoho VGA je nutné vyslat 38 

bitů. Jedna I2C zpráva obsahující nastavení VGA tedy trvá 95 μs. Pokud jsou zanedbána 

zpoždění v μC a komunikačním mostu je možné dobu nastavení stanovit na 100 μs pro jedno 

VGA. K nastavení celého fázovacího článku tedy dojde za 350 μs (nastavení GPIO pinů trvá 

kratší dobu). Tento výpočet neuvažuje zpoždění aplikace při výpočtu a zejména hledání 

požadovaného nastavení. Tato hodnota závisí na výpočetním výkonu PC a může se měnit. 
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8 ZÁVĚR 

Práce si dala za cíl splnit požadavky na vytvoření obvodů určených pro umělé syntetizování 

svazků anténního pole. V prvních částech práce proběhl teoretický rozbor celé problematiky. 

Do rozboru se řadí seznámení se s principy pasivních radarů a popis základních principů řízení 

svazků antén. V následujících kapitolách jsou popsány jednotlivé kroky vedoucí k realizaci 

těchto obvodů. Závěry z jednotlivých kroků realizace jsou popsány níže. 

Jako první bylo nutné vybrat obvody upravující amplitudu a fázi. Pro realizaci 

beamformeru byl vybrán způsob, kdy dochází ke změně fáze a amplitudy za pomoci 

porovnávání I a Q složek. Tento způsob byl porovnán s variantou, kdy je v sérii řazen atenuátor 

a fázovací článek. Z kapitoly 3.3.3 vyplívá, že obvod, pracující na principu porovnávání I a Q 

složek, nabízí i přes některé nevýhody, větší počet možných kombinací amplitudy a fáze a větší, 

i když nerovnoměrně rozložené, rozlišení v řízení fáze. 

V další části byl popsán výběr proměnného zesilovače (VGA). Po porovnání s několika 

VGA (včetně analogových) byl vybrán typ BGA7204 od firmy NXP. Součástí této kapitoly je 

také výběr děličů, slučovačů výkonu v integrovaném provedení a RF matice, které byla vybrána 

jako náhrada za jednobitový fázovací článek. Kapitola obsahuje i návrh komunikace 

mikroprocesoru s RF maticemi a VGA pomocí I2C sběrnice a komunikačního mostu. Most 

převádí řídící data posílaná po I2C sběrnici na SPI data určená pro VGA a dva digitální výstupy, 

které řídí RF matici. Každý fázovací článek vyžaduje svůj komunikační most. 

Vzhledem k absenci modelu VGA nebylo možné provést odpovídající simulace a proto 

byla navržena demo deska, která umožnila měření VGA v celém jeho rozsahu. Na základě 

tohoto měření byl upraven teoretický výpočet možných kombinací a realizován IQ fázovací 

článek. Pro měření tohoto článku bylo nutné navrhnout automatizované měření a skripty pro 

zpracování poměrně velkého množství dat (4096 kombinací pro jeden kvadrant). Po zhodnocení 

výsledků došlo k výměně zpožďovacího meandru za dělič výkonu 0/180 ° v integrovaném 

provedení a náhradě RF matice za RF přepínač. I bez této úpravy je obvod použitelný. Důvody 

úpravy jsou popsány v páté kapitole. Po úpravě a konzultaci s vedoucím práce byla navržena 

DPS pro 2x2 beamformer. 

Realizaci tohoto beamformeru práce neobsahuje. Jak již bylo uvedeno, absence modelů 

neumožňovala simulaci a veškerá měření probíhala na fyzických obvodech. Vzhledem 

k rozměrům integrovaných obvodů (konstrukční třída) nebylo možné využít výroby školní dílny 

a všechny DPS museli být vyrobeny profesionální firmou. Tato výroba spolu s návrhem 

poměrně komplexní DPS, byla časově náročná a z tohoto důvodu budou realizace a výsledky 

z měření finální DPS představeny až komisi u obhajoby diplomové práce. 

V kapitolách šest a sedm je popsána ovládací aplikace navržená v programu Matlab a řídící 

program mikroprocesoru. Oba tyto programy jsou plně funkční a jejich kompletní kód je 

přiložen v elektronické příloze. 

Diplomová práce z časových důvodů nesplňuje všechny body zadání týkající se realizace. 

Nicméně jsou položeny dobré základy pro pokračování práce v podobě vytvoření jádra celého 

obvodu, kterým je fázovací článek. Dalším dobrým základem je vytvoření hierarchického 

projektu (včetně layoutů) v Altium Designeru, kde je možné navržené bloky neomezeně a 

jednoduše kopírovat a vytvořit tak DPS s požadovaným počtem vstupů/výstupů. Ostatní body 

zadání (ovládací aplikace, řídící program) jsou splněny. Nad rámec zadání byla implementována 

možnost sledování teploty VGA čipů. 
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SEZNAM SYMBOLŮ, VELIČIN A ZKRATEK 

  Fázový posuv. 

AD Analog to Digital, analogově digitální převodník. 

ARM Advanced RISC Machine, mikroprocesor s redukovanou instrukční sadou. 

dB Decibel, poměrová jednotka. 

dBm Decibel nad mili Wattem. 

DC Direct Current, stejnosměrná složka. 

DDC Digital Down Convertor, konvertor signálu do základního pásma. 

DME Distance Measuring Equipment, letecký systém pro určování vzdálenosti. 

DPS Deska plošných spojů. 

f  Frekvence. 

FIR Finite Impuls Response, filtr s konečnou impulzní charakteristikou. 

FM Frequency Modulation, frekvenční modulace. 

GPIO General Purpouse Input Output, piny pro obecné použití. 

GPS Global Positioning System, globální polohový systém. 

I  In Phase, signál fázově neposunutý. 

I2C Inter – Integrated Circuit, datová sběrnice pro komunikaci v rámci DPS. 

IFF Identification Friend of Foe, identifikace přítel nepřítel. 

LNA Low Noise Amplifier, nízkošumový zesilovač. 

LUT Look Up Table, vyhledávací tabulka. 

MLAT Multilatteration, multilaterace. 

MSPS Multi-Static Primary Surveillance Radar, multistatický přehledový radar. 

N  Pořadový index. 

NF Noise Figure, šumové číslo. 

OIP3 Bod zahrazení zesilovače. 

OTS Obvody Tvarování Svazku. 

P1 bod Bod jednodecibelové komprese signálu. 

PC Personal Computer, osobní počítač. 

PCL Passive Coherent Location, pasivní radar. 

Q  Quadrature, signál posunutý o 90 stupňů. 

RF Radio Frequency, vysokofrekvenční signál. 

RS-232 Standard pro sériovou linku. 

Rx Reciever, přijímač. 

SCPI Standard Commands for Programmable Instruments. Standardizované příkazy. 
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SFDR Spurious Free Dynamic Range, dyn. rozsah bez intermodulačního zkreslení. 

SPI Serial Periphal Interface, sériové periferní rozhraní. 

SSR Secondary Surveillance Radar, sekundární radar. 

TACAN Tactical Air Navigation, letecký systém pro určování polohy. 

TDOA Time Different of Arrival, rozdíl času příchodu signálu. 

TWI Two Wired Interface, jiné označení I2C sběrnice. 

UART Universal Asynchronous receiver/transmitter, asynchroní sériová linka. 

VGA Varriable Gain Amplifier, proměnný zesilovač. 

λ  Vlnová délka. 

μC Mikro Controller, mikrokontrolér. 

 


