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1. Úvod 

Širokopásmové systémy, UWB (ultra-wide band) je rádiová technologie přenosu 
informací. Je charakteristická nízkým vysílacím výkonem s poměrně velkou šířkou spektra. Je 
tedy vhodná pro přenos velkých objemů dat na krátké vzdálenosti. V současné době lze 
rozdělit UWB systémy do dvou forem a to na impulsní rádiové, IR UWB a systémy 
využívající více nosných, MC UWB.  

Tato práce je zaměřena na impulsní formu UWB systémů, která využívá k přenosu 
velmi krátkých impulsů, které jsou modulovány v základním tvaru, a není tedy potřeba nosné 
vlny, což podstatně zjednodušuje složitost přijímačů. Generátory těchto impulsů jsou 
základním stavebním prvkem jak pro vysílače, tak pro přijímače UWB systémů. Mezi zdaleka 
nejpoužívanější patří generátory s rychlou spínací diodou, generátory s užitím lavinového 
tranzistoru a integrované generátory založené na CMOS technologii. Vhodným simulačním 
prostředkem pro analýzu nejpoužívanějších typů generátorů může být například OrCAD 
PsPice. 
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2. Seznámení s IR UWB 

UWB (Ultra Wideband – ultra široké pásmo, standard 802.15.4a) je technologie 
radiového přenosu informací s velkou šířkou pásma (větší než 500MHz), kterou teoreticky 
může sdílet s jinými technologiemi a to díky prakticky nemožnému rušení, které je dáno 
malým vysílacím výkonem. Jsou dvě běžné formy bezdrátového přenosu informace pomocí 
technologie UWB. Jedna z nich, takzvané „impulsní rádio“ IR UWB (Impulse Radio UWB), 
nebo jen I UWB, využívá k transportu posílání velmi krátce trvajících impulsů. Další metoda 
MC-UWB (Multicarrier Ultra Wideband ) používá více současných nosných, kdy je pásmo 
rozděleno do několika subpásem s šířkou 528MHz a nosné jsou modulovány a odeslány 
pomocí ortogonálního multiplexu s kmitočtovým dělením (OFDM), kdy je signál vysílán na 
více nezávislých frekvencích, což zvyšuje odolnost vůči interferenci. 

Tato práce je zaměřena na technologii přenosu informací technologií IR UWB. 

Přenos IR UWB technologií je uskutečněn pomocí krátkých impulsů, nazývaných také 
jako monocykly nebo monopulsy, které se na rozdíl od většiny moderních radiových 
technologií nemodulují na nosnou a informace je tedy zakódována v signálu základního 
pásma. V důsledku toho u nich nemusíme aplikovat různé měniče frekvence jako například 
heterodyn. To je další důležitá výhoda systémů IR UWB. Nižší nároky na složitost obvodů 
koncových zařízení umožňuje řešit transceivery systémů I UWB jako jednočipové na bázi 
CMOS technologie. Obecné blokové schéma I UWB vysílače a přijímače je znázorněno na 
Obr. 1. 

Obr. 1: Obecné blokové schéma IR UWB přijímače a vysílače. 
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Protože impulsy jsou extrémně krátké (obvykle nanosekundy, nebo kratší), je šířka 
pásma signálu v gigahertzích, na rozdíl od jiných úzkopásmových systémů. Jak ukazuje Obr. 
2, šířka pásma úzkopásmových systémů je asi 20%ní oproti šířce pásma UWB.  
Nemodulovaný vyslaný signál pak u přijímače, za nepřítomnosti kanálových efektů, může být 
reprezentován takto: 

∑
∞

−∞=
−=

i
fi iTtptAts )()()(        (2.1) 

kde Ai(t) je amplituda pulsu rovnající se PE± , Ep je energie pulsu, p(t) je přijímaný 

impuls tvořený normalizovanou energií, který můžeme pozorovat u přijímače v nezkresleném 
a nízkošumovém kanále s nekonečným poměrem S/N, často se ale nemusí rovnat pulsu 
vyslaným vysílačem. To je specifický rys pro UWB a je dán faktem, že vysílací a přijímací 
antény mohou zkreslit tvar impulsu. 

Můžeme říct, že zakřivení závisí na vyvýšení a azimutním úhlu. Tf je čas opakování, 
tento čas je definován, jako časový interval ve kterém je vyslán jeden impuls. 

Obr. 2: Porovnání šířky pásma UWB a 
úzkopásmových bezdrátových komunikačních 

systémů [1]. 
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UWB vysílání je regulováno federální komunikační komisí (FCC) pro komerční účely 
v pásmu 3.1GHz – 10.6GHz s omezením spektrální masky, kdy maximální výkonová 
spektrální hustota (PSD – Power Spectral Density) musí být pod daným maximem (respektive 
minimem). -41.21 dBm/MHz a minimální šířkou pásma 500MHz. Spektrální maska pro 
využití UWB uvnitř budov a mimo uzavřený prostor je zobrazená na Obr. 3. 

Podle řešení způsobu mnohonásobného přístupu lze v současnosti prakticky 
identifikovat dvě skupiny systémů IR UWB. První skupina využívá pro odlišení uživatelů 
pseudonáhodný časový posuv (TH – Time hopping). Druhá, (DS - UWB) skupina využívá pro 
odlišení uživatelů ortogonální pseudonáhodné sekvence. Tím se tyto systémy velmi podobají 
běžným CDMA systémům využívajícím rozprostírání spektra přímou kódovou sekvencí 
(DS_SS), a to i z pohledu použité modulační metody nebo přidělování kanálů. Proto se také 
tyto systémy označují jako DS-UWB.  

Obr. 3: FCC spektrální maska pro UWB komunikační systémy. 
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3. Tvary impulsů 

Abychom se mohli dále zabývat strukturou IR UWB vysílačů a přijímačů a 
generováním impulsů, je nejprve nutné uvést tvary impulsů, které jsou v I-UWB více či méně 
používané. 

Mezi zdaleka nejpopulárnější tvary impulsů diskutovaných v IR UWB komunikačních 
literaturách jsou Gaussovy impulsy a jejich derivace. Tyto impulsy jsou také nejvíce 
používané a dají se nejlépe charakterizovat. Gaussův impuls je analyticky charakterizován 
následovně 

)2/()(

2

22

2

1
)( σµ

πσ
−= tetp        (3.1) 

kde σ je standardní výchylka Gaussova impulsu v sekundách a µ je umístění v čase pro 
střed Gaussova impulsu v sekundách. Šířka pulsu τP je τP=2π σ. Jako příklad poslouží Obr. 
4a. První derivace Gaussova impulsu je běžně používaným tvarem, musíme však zvážit, že 
anténa může odlišit generování impulsů s ohledem na čas, vůči následujícímu impulsu 

2)(
232

)( ktte
k

tp −








=

π
        (3.2) 

kde k je konstanta určující šířku impulsu za předpokladu, že µ = 0. A třetí model 
používá druhou derivaci Gaussova impulsu 

( )( ) 2)(2
4

1
2

21
32

)( ktekt
k

tp −−







=

π
.      (3.3) 

Tyto tři typy impulsů jsou zobrazeny na Obr. 4. Časová osa je libovolná a závisí na 
hodnotě k a výchylce σ. Můžeme zde poznamenat aktuální pravidla pro UWB podle FCC, kdy 
se může vysílat v pásmu 3,1 – 10,6 GHz.  

Na rozdíl od toho jsou tzv. sinusoidní Gaussovy impulsy, které jsou mnohem 
praktičtější, viz Obr. 5. Specifikace těchto impulsů je následující 

( )tfe

e

k
tp C

kt

k

fC

π
π π

2cos

1

132
)(

2

22

)(

2

4

1
2

−

+








=     (3.4) 

kde fc je žádoucí střední frekvence impulsu. 
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(a) Gaussův impuls v základním tvaru.      (b) První derivace Gaussova impulsu. 

d) Druhá derivace 
Gaussova impulsu. 

Obr. 4: Příklady I-UWB 
impulsů[1]. 

Obr. 5: Sinusoidní 
Gaussův impuls [1]. 
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Ať už je vysílaný impuls jednoduchý Gaussův, odvozený derivací, nebo jiný typ 
impulsu, všechny by měly splňovat nařízení FCC podle kterého má být PSD pod danou 
spektrální maskou. Na Obr. 6 je znázorněno porovnání PSD první až páté derivace Gaussova 
impulsu. Je vidět, že Gaussův impuls v základním tvaru nevyhovuje nařízení FCC pro 
uzavřený prostor a jeho spektrum zasahuje do nepovolené oblasti. Nejlepším řešením se zde 
tedy jeví pátá derivace Gaussova impulsu, která nařízení FCC splňuje a to pro otevřený i pro 
uzavřený prostor. 

Obr. 6: Spektrální výkonová hustota pro první až pátou derivaci Gaussova impulsu. 
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4. Modulační schémata 

IR UWB systémy dovolují několik modulačních metod, včetně pulsně polohové 
modulace (PPM) a pulsně amplitudové modulace (PAM). Možnosti modulace impulsů 
ukazuje Obr. 7. Vyslaný signál je v případě amplitudové modulace reprezentován jako: 

∑
∞

−∞=
−=

i
fiTtptAits )()()(       (4.1) 

kde Ai =di(t) reprezentuje amplitudu i-tého impulsu, který závisí na di v čase (t) a 
specifickém typu modulace. Vzorec pro pulsně polohovou modulaci je: 

∑
∞

−∞=
−−=

i
if tdiTtApts ))(()( δ       (4.2) 

kde di(t) je čas modulace založený na informaci a δ je základní časový přírůstek.  

Obr. 7: Možnosti modulací pulsů u I-UWB: a) PPM b)PAM c) 
on-off klíčování [3]. 
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Jako příklad může sloužit antipodní binární bitový tok sestávající se z +1 a -1. Vyslaný 
PAM signál se pak sestavuje ze zrcadlově otočených impulsů kolem časové osy (kladné a 
záporné impulsy), jak je ukázáno na Obr. 8. Na obrázku reprezentuje referenční impuls 
binární hodnotu 1 a impuls otočený reprezentuje hodnotu 0. 

Vyslaný PPM modulovaný signál se sestavuje z impulsů, které jsou posouvány buď 
před, nebo za referenční impuls viz Obr. 7a, kde je binární hodnota 0 naopak reprezentována 
posunutým impulsem vůči impulsu referenčnímu, za podmínky, že musí být splněn 
maximální relativní časový posuv. Další možnou modulací u I UWB je on-off klíčování, 
zobrazené na Obr. 7c, kdy je impuls přítomen log 1, nebo je úroveň výstupního napětí nulové 
a vysílána/ přijímána je log 0. 

Charakteristikou UWB systémů je jejich malá výkonová spektrální hustota. Touha po 
malé spektrální hustotě naráží na dvě odlišné cesty. Z nichž první: impulsní rychlost je častěji 
vyšší, než datová rychlost. Jinými slovy, pro získání dostatečné síly energie při symbolu, 
který udržuje dostatečně nízkou spektrální hustotu, může souviset rozmanitost impulsů 
s jediným symbolem. V tomto případě je přijímaný signál reprezentován vztahem: 

∑
∞

−∞= 







−=

i
f

Ns

i iTtpAts )()( 1        (4.3) 

kde Ns je množství impulsů za symbol a poměr symbolů je Rs = Rp / Ns. 

Obr. 8: Pulsně amplitudová antipoidní 
modulace [1]. 
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Pro systémy s PPM je přijímaný signál reprezentován jako: 

∑
∞

−∞= 







−−=

i Ns

if diTtApts )()( δ .      (4.4) 

Přijatý signál může být také formován takto: 

)()()()( tnthtstr +∗=        (4.5) 

kde h(t) je impulsní odezva, kterou můžeme zařadit k šumu. Předpokládaný šum je bílí 
aditivní gaussovský šum se sílou σ² = 1 / SNR.  

V případě, kdy kanálový model používá filtr typu FIR (konečná impulsní 
charakteristika) je kanálová odezva formována jako: 

∑
=

−=
Np

i
ii tth

1

)()( τδβ          (4.6) 

kde βi je amplituda, τi je relativní zpoždění, δ(t) je impulsní funkce a Np je číslo stopy. 
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5. Víceuživatelské systémy 

Je-li systém využíván více uživateli, je vyslaný signál k uživateli k označen jako sk(t). 
Výsledný přijatý signál je pak dán vztahem 

)()()()( )(

1

)( tnthtstr k
K

i

k +∗=∑
=

      (5.1) 

kde h(k) (t) je impulsní odezva mezi k-tým uživatelem a přijímačem, K je výsledný 
počet uživatelů a n(t) je aditivní bílý gaussovský šum (AWGN, Additive White Gaussian 
Noise). 

Podle řešení způsobu mnohonásobného přístupu lze v současnosti prakticky 
identifikovat dvě skupiny systémů IR UWB. První skupina využívá pro odlišení uživatelů 
ortogonální pseudonáhodné sekvence. Tím se tyto systémy velmi podobají běžným CDMA 
(Code Division Multiple Acces) systémům využívajícím rozprostírání spektra přímou 
kódovou sekvencí (DS, Direct Sequence), a to i z pohledu použité modulační metody nebo 
přidělování kanálů. Proto se také tyto systémy označují jako DS UWB. 

Druhá, používanější, skupina využívá pro odlišení uživatelů pseudonáhodný časový 
posuv, jsou to TH UWB (Time Hopping). Jejich signál od k-tého uživatele je zapsán jako 

)()(
)(

)(
f

k

ii

k iTtpAts −= ∑
∞

−∞=

       (5.2) 

kde Ai
(k) = cid

(k)
[i/Ns] a ci je zde pseudonáhodná hodnota kódu i-tého impulsu. Tato 

hodnota se může opakovat buď pro každý znak, pak jde o takzvaný krátký kód (short codes), 
nebo se může opakovat v dlouhém intervalu a jde o takzvaný dlouhý kód (long codes)  

Pseudonáhodné kódy mohou být také aplikovány v PPM a jsou často uvedené jako 
časové skákání nebo pseudonáhodné kolísání, TH UWB 

V tomto případě vyslaný signál ke k-tému uživateli je 

[ ]Nsi
i

C
k

if
k dTciTtApts /

)()( )()( δ−−−= ∑
∞

−∞=

     (5.3) 

kde je časový posun ustálen se sekvencí ci
(k) a Tc je zde základní aktivní zrnitost. 
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6. Vysílače 

Vysílače IR UWB se od úzkopásmových vysílačů liší tím, že není užito modulace na 
nosnou vlnu, ale signál je přenášen v základním tvaru. To podstatně zjednodušuje obvod 
samotného vysílače. 

Obecné vysílače, zahrnující i IR UWB vysílače, pracující na ortogonálním skupinovém 
rozdělení frekvencí (OFDM, Ortogonal Frequency Division Multiplexing) typickým 
generováním netlumených stálých vln (CW, Continuous wave). Modulace podle typu 
modifikuje rozkmit signálu, fázi anebo frekvenci impulsu. Tyto modulace mohou být 
charakterizovány jak v časové, tak i frekvenční oblasti, je ale běžné dělat analýzu ve 
frekvenční oblasti. CW vysílače používají obyčejný frekvenční syntezátor, směšovač, 
modulátor a zesilovač. 

Obvody a technické popisy v této sekci jsou typické pro užití v I UWB komunikacích a 
zařízeních. IR UWB vysílač obecně používá odlišné obvody od těch používaných v CW 
vysílačích. Modulace směřují k souvislosti s impulsními časovači, což je spíše okruh časové 
analýzy. 

6.1 Generátory IR UWB systémů 

Srdcem každého IR UWB systému je některý z typů impulsních generátorů. Tyto 
impulsní generátory jsou používány ve vysílačích/přijímačích pro kódování/dekódování 
informace. IR UWB vysílače, přesněji řečeno modulátory, konvertují s určitým řádem datové 
bity přímo na krátké impulsy. Přizpůsobovací korelační filtr přijímače musí pak generovat 
vzor impulsů odpovídajícímu tvaru vlny, aby byla informace dekódovatelná. 

Je obtížné navrhnout schéma impulsního generátoru tak, aby impulsy byly dostatečně 
zesílené a přesné. Dalším problémem je vliv ostatních bloků následujícími za generátorem, 
které impulsy zakřivují, a vzniká tedy velké riziko ztráty informace. Impulsní generátor je 
většinou součástí přijímače, nebo je přímo zapojen na vysílací části IR UWB vysílače. 

6.1.1 Impulsní generátory s lavinovým tranzistorem 

Tranzistor řízený přímo v lavinovitém průrazu může produkovat mnoho časových 
impulsů. V IR UWB jsou lavinové tranzistory užívány často ve vysílačích i přijímačích. 
Funkce lavinových tranzistorů je zde proto velmi důležitá. 

Lavinové přechody je náročné charakterizovat a jsou teplotně závislé [6]. Tentýž tranzistor 
může být od výroby odlišný, je proto nutné součástky pečlivě vybírat. Pro tyto typy 
generátorů jsou vhodné křemíkové tranzistory, jako jsou například typy 2N3904, 2N2222 a 
2N918 [7]. 

Situaci v lavinovém a normálním řízení ukazuje Obr. 9. SOAR je povolená bezpečná 
pracovní oblast pro bipolární tranzistor (BJT Bipolar Junction Tranzistor) a na obrázku je 
definována body C-D-E. BVceo je přechod napětí kolektor-báze s otevřeným emitorem a 
BVcex je přechodové napětí kolektor- emitor s obráceným předpětím. Hodnota předpětí je 
někde mezi BVceo a BVcex s přepětím báze 0V, nebo malým záporným napětím. 
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Schéma, které může být využito jako jednoduchý impulsní generátor je na Obr. 10. 
Báze je řízena kladnými obdélníkovými pulsy přivedenými na vstup generátoru. Na začátku 
dojde k lavinovému průrazu. Napětí mezi kolektorem a emitorem následuje křivku 
dynamického zatížení z bodu A do bodu B jak je na Obr. 9. Křivka dynamického zatížení je 
definovaná parametry C0 a RL, které jsou úplně mimo bezpečnou pracovní oblast SOAR. 
Šířka úsečky tvořené body DC je definována hodnotou odporu Rc. Nabití kondenzátoru C0 je 
rychlé, čas vzestupu je v obvodu tvořen tranzistorem, kapacitorem C0 a odporem RL. Vybíjení 
C0: kolektorový pracovní bod plyne z bodu B do bodu C, zařízení se vypne a vrátí se do bodu 
A do znovuobnovení procesu.; C0 se vybije přes odpor RC. 

Q

Rc

Rb Rl

Co

Co

Vo

Vcc

-Vbb

Vin

Obr. 10: Obecný impulsní generátor řízený lavinovým 
tranzistorem [1]. 

Obr. 9: Charakteristiky bipolárního tranzistoru [1] . 
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Velké omezení lavinového impulsního generátoru je doba, za kterou může být zařízení znovu 
překlopeno. Hodnota C0 a RC řídí proud v zařízení do určitého ztrátového limitu. Hodnota pro 
RC musí být dostatečně velká k prevenci před zničením přístroje, ale jestliže je RC moc velká, 
trvá delší dobu dobití kondenzátoru C0  

Zapojení generátoru impulsů s lavinovým tranzistorem 2N2222. je zobrazeno na Obr. 
11. Na vstup generátoru je ve schématu přiveden obdélníkový signál, ale na rozdíl od 
schématu na Obr. 10 je výstup vyveden mezi emitorem tranzistoru a odporem RL, tím se 
změní polarita impulsů z kladných na záporné. Ukázkové výstupní simulace ke schématu 
(Obr. 11) jsou uvedeny v příloze jako Simulace 1. 

Obvod generující Gaussovy impulsy v základním tvaru je uveden na Obr. 12, 
Výstupní simulace je v příloze, uvedena jako Simulace 2. Na vstup generátoru je přiveden 
referenční signál  velikosti V1=10; T=PER=100ns; TD=49.8ns; PW=49.8ns; TR=TF=0.2ns a 
předpokládané zatížení obvodu je RL=50Ω.  

Výstupní impulsy (Obr. 12) mají následující hodnoty: 

T = 100ns (f = 10MHz), 

tP = 2,69ns, 

Ai = 1,21V. 

00 0 0
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Vin

PW = 250n
PER = 500n

V1 = 10
V2 = 0
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Rl
50

Vbb
1V

Q

2N2222

0

Obr. 11: Generátor impulsů s lavinovým tranzistorem. 
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Pro první derivaci Gaussova impulsu zavedeme záporné předpětí báze tranzistoru a na 
výstup generátoru zapojíme derivační článek. Získáme tak na výstupu posloupnost 
derivovaných Gaussových impulsů (příloha, Simulace 3) o velikosti: 

T=100ns, 

tP=2,69ns, 

Ai=1,40V. 

0.5

out

Q

2N918

gen_out

4

12k

40

6030p
in

15p

0

TD = 49.8n
TF = 0.2n

PW = 49.8n
PER = 100n

V1 = 10

TR = 0.2n

V2 = 0

00 00

           Time

0s 0.2us 0.4us 0.6us 0.8us 1.0us 1.2us 1.4us 1.6us 1.8us 2.0us
V(out)

0V

0.5V

1.0V

1.5V

Obr. 12: Schéma a výstupní simulace generátoru impulsů s lavinovým 
tranzistorem  
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Pro druhou derivaci Gaussova impulsu zavedeme na výstup generátoru dva derivační 
články zapojené v sérii (Obr. 13a). Předpokládané zatížení RL je RL=50Ω. Výsledkem je 
Gaussův impuls dvakrát derivovaný (příloha, Simulace 4), který má velikost: 

T=100ns, 

tP=2,69ns, 

Ai=0,41mV. 
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60
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TR = 0.2n
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0
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out2

R14
700

gen_out

C3

8p

out2

0

a)

b)

0

3

out1

Obr. 13: Modifikace lavinového generátoru s derivovanými Gaussovy 
impulsy na výstupu. 
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6.1.2 Impulsní generátory s rychlou diodou  

Rychlé spínací diody (SRD-Step recovery diodes), nebo také „snap off“ diody mohou 
být používány pro velmi rychle vzestupné (fast-rise) časové impulsy. Tyto diody nejprve 
vyráběla firma Hewlett Packard (nyní Agilent) pro sinusové generátory a jako impulsní 
generátory používané ve vzorkovačích. Podrobnější informace o SRD diodách lze nají 
například v [8]. 

Tyto typy generátorů jsou pro generování impulsů v IR UWB nejvíce používané díky 
své jednoduchosti a dobrým vlastnostem výsledného pulsu, které jsou vhodné pro všechny 
typy modulací a to i díky možnosti zapojení diody v obou směrech a generovat tak kladné 
nebo záporné impulsy. 

Diody SRD využívají ke své činnosti prakticky jen difúzní kapacitu přechodu P-N 
polarizovaného v propustném směru. Při kladné polaritě střídavého napětí na přechodu P-N 
procházejí přechodem minoritní nosiče náboje, hromadí se v blízkosti přechodu a 
nerekombinují. Při změně polarity napětí se tyto nosiče vracejí přes přechod zpět, jsou však 
odčerpány až po určité době. Vznikají tak úzké proudové impulsy bohaté na vyšší harmonické 
složky. Pro správnou činnost step recovery diod je třeba splnit určité podmínky. 

Tyto diody se používají především ve dvou základních aplikacích. První je pro 
násobiče kmitočtu a druhé použití je pro generátory velmi krátkých (sub nanosekundových) 
impulsů.  

Jestliže se otočí polarita, proud diody začne klesat. Doba odčerpání nosičů je dána 
vztahem  
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kde tS je čas, při kterém spadl proud pod úroveň a IR je závěrný proud. 

Typické SRD obvody operují s proudy kde poměr IF / IR << 1, může být tedy dále 
zjednodušen jako 

R

Fs

I

It
≈

τ
.         (6.2) 

Hodnota τ je specifická pro každou diodu z výroby. Typické hodnoty se pohybují mezi 
10–100 nanosekundami, záleží tedy na volbě proudů IF a IR. Přechodový čas se pohybuje 
mezi 20 – 250 pikosekundami. Skutečný limit pro přechodové napětí je obecně dán 
parazitními kapacitami. 

Ještě před uvedením příkladů generátorů impulsů s SRD diodou a vlastní simulací je 
třeba zvolit typ diody. Nejdůležitějšími parametry pro simulaci jsou: spínací doba τ ,v 
simulačním programu označována jako TT, dále spínací gradientní koeficient M a konečně 
přechodová kapacita CVR (CJO).  
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V simulačním programu PSpice jsem nenalezl žádnou vhodnou SRD diodu pro 
simulaci těchto typů generátoru, proto jsem zvolil možnost navrhnout/upravit si diodu 
s vlastními parametry, tedy takovou, která je pro tyto generátory nejvhodnější.  

Hodnoty SRD diody vychází ze známých parametrů diody BAT 49 a jsou 
modifikovány tak, aby vyhovovaly jak pro simulaci generátorů v simulačním programu 
PSpice, tak i s ohledem na reálnou výrobu součástky jako takové. Navržené parametry rychlé 
spínací diody jsou uvedeny v Tabulka 1.  

 

IF = 0.01;  Max forward current [A] 

VF = 80;  Reverse voltage [V] 

PDM = 2; Max pwr dissipation [W] 

TJ = 125; Max junction temp [C] 

RJC = 50; Thermal resist [C/W] 

RCA = 60; Thermal resist [C/W] 

Af = 1.0; Flicker noise exponent 

Bv = 15.0; Reverse breakdown voltage [V] 

Cr = 2.3e- Junction capacitance [F] 

Eg = 1.11; Activation energy [eV] 

Fc = 0.5; Forward bias junct parm 

Ibv=0.001 Current at BV [A] 

Is = 1e-9; Saturation current [A] 

Kf = 0.0;  Flicker noise coef 

M = 0.5; Grading coef 

N = 1.5; Emission coef 

Rs = 0.7; Ohmic res [Ohm] 

Tt = 2.0e- Transit time [s] 

Vj = 1.0;  Junction potential [V] 

Xti = 3.0; IS temp exp. 

Tabulka 1: Parametry SRD diody navržené v programu PSpice. 
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Nastavení parametrů není jednoduché a musí splňovat spoustu podmínek. Bližší 
informace o této problematice například v [8, 9 a 10]. 

Schéma generátoru záporných impulsů s použitím navržené SRD diody včetně ukázky 
výstupní simulace je na Obr. 14. Simulace využívá na vstupu referenčního sinusového 
signálu s kmitočtem f=100MHz a amplitudou Vin=600mV. Zdroj stejnosměrného záporného 
předpětí je Vb=0,6V.Generátor je zatížen odporem RL, RL=50Ω.  

Sériová induktance dává vzniku tvaru impulsů, energie impulsu je dána hodnotou 
proudu IP (tedy hodnotou CVR ). Výstupní simulace jsou v příloze (Simulace 5), kde je 
naznačena funkce obvodu pomocí napěťové sondy na vstupu (Vin + Vb) a proudové sondy na 
SRD diodě. 

Na výstupu můžeme tedy pozorovat Gaussovy impulsy o šířce  tP = 650ps a 
amplitudou Ai = 7,98V. 

           Time
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VAMPL = 600mV
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Obr. 14: Schéma a výstupní simulace generátoru impulsů s SRD diodou. 
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V tomto případě, kdy je nabíjení CVR přes odpor RL, u kterého se předpokládá malá 
hodnota, platí vztah  

VRPP CELI 2
´

2 ´
2

1
´

2

1 ≈         (6.3) 

potom 

VRpp CLIE /´´ ≈ .        (6.4). 

Šířka pulsu tp´ se může blížit rezonančnímu kmitočtu schématu daným hodnotami L a 
CVR . Tento čas je dán jako 

VRp LCt π≈´ .        (6.5) 

Zatížení obvodu odporem RL má tendenci ke zvýšení amplitudy E´p a snížení šířky 
impulsu t´p. Velikost amplitudy a šířky impulsu při zatížení odporem RL je dáno vztahy: 

( )212/exp´ ζπ −−= pp EE        (6.6) 

21 ζ

π

−
= VR

p

LC
t          (6.7) 

kde zéta ζ je zatěžovací faktor, který je korigován odporem RL a dalšími obvodovými 
parametry. Tento zatěžovací faktor se vypočte se jako: 

VRL C

L

R2

1=ζ .        (6.8) 

Pro částečné zatížení, kdy ζ<<1 , může být výkon impulsů vypočítán jako: 
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V případě potřeby generování kladných impulsů, což je například případ antipodní 
modulace PAM, která využívá jak kladné, tak i záporné impulsy, se kladné předpětí zdroje 
změní na záporné a dioda se zapojí v opačném směru, tj. anodou na zem. To platí i v případě 
generování odvozených pulsů, kdy je modulováno pomocí bi-fázového klíčování a je tedy 
potřeba změna fáze derivovaného impulsu  

Odvození dalších impulsů od základního tvaru Gaussova impulsu je na Obr. 15. 
Schéma je navrženo tak, aby zařízení generovalo derivované Gaussovy impulsy. Výstupní 
impuls má potom šířku  tP = 450ps a amplitudu Ai =3,28V. 
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Další možný typ generátoru využívající rychlou spínací diodu je na Obr. 16. V tomto 
schématu je mimo jiné využito přenosového vedení jako zpožďovacího členu, které spolu 
s kapacitorem na výstupu udává výsledný tvar signálu. 

Referenčním signálem je opět sinusový signál s kmitočtem f=100MHz a amplitudou 
Vin=17V, do série s ním je zapojeno stejnosměrné napětí o velikosti Vb=0,5V. Výstupní signál 
je dosti odlišný od signálů uvedených u předešlých typů generátorů a to zejména tvarem. 
Specifikem tohoto signálu je tzv. doznívání tvaru vlny (ringing waveform), kdy s rostoucím 
časem dochází k postupnému zmenšování, doznívání amplitudy. 

Výstupními signály jsou potom doznívající impulsy s šířkou tP=3,85ns a amplitudou 
Ai=1,41V. Výhoda tohoto sinusoidního signálu, je na straně přijímače, kdy jsou typy 
sinusoidních signálů lépe detekovány. 

U většiny typů generátorů není příznivé modulovat hned první impulsy z generátoru. 
Tyto impulsy jsou většinou nedokonalé a to by mohlo vést v nejhorších případech až ke ztrátě 
informace. Je tedy vhodnější pracovat s požadovanými impulsy až po kratší časové prodlevě. 
Zejména u generátorů impulsů s přenosovým vedením by měla být tedy prodleva vzhledem ke 
zpoždění zavedené vedením delší. 

1 2

22n

1 2

10n

12p40p SRD

T1

Z0 = 100
F = 2004meg
NL = 70.28

0.3p

FREQ = 200meg
VAMPL = 17V
VOFF = 0

out

0

0

Rl
50

0.5V

0

0

FREQ = 100meg
VAMPL = 600mV
VOFF = 0

SRD

1 2

8n

50

out0.3p 1

2

1u

0.6V

Obr. 15: Generátor impulsů s SRD diodou. 

Obr. 16: Generátor impulsů s SRD diodou a s přenosovým vedením. 
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6.1.3 Impulsní generátory s tunelovou diodou 

Tunelové diody jsou součástky s PN přechodem, které jsou schopné vyrobit velmi 
krátké změny. Tyto diody se liší od tradičních diod v polovodičových přechodech. Jsou 
vyráběny z germania nebo arsenidu galia, z toho plyne vysoká vodivost polovodičového 
materiálu diody. 

Tunelové diody jsou typické bodem teplotní špičky, IP a VP, sedlovým bodem, IV a VV 
a oblastí záporné resistance -gd. Jako příklad jsou to hodnoty IP =4.7mA, VP=55mV, IV= 
1.04mA, VV=350mV a gd=0,04 S. 

Hlavní omezení generátorů impulsů s tunelovou diodou je šířka kroku. Šířka kroku je 
omezena napětím mezi 250-500mV. Současné použití pro tunelové diody je v mikrovlnných 
demodulátorech. V IR UWB systémech se používají pouze u přijímačů pro detektory impulsů 
(7.2). 

6.1.4 Programovatelné CMOS impulsní generátory 

Tento typ generátorů impulsů je založen na technologii CMOS, které vynikají jak 
svými vlastnostmi, tak i nízkou cenou. Na rozdíl od předešlých typů generátorů jsou CMOS 
generátory schopny tvořit různé tvarovací impulsy. Tento design je velice všestranný a může 
být využit i k jiným aplikacím jen s malými úpravami. Gaussův monocyklický generátor 
uvedený v této části je schopný splňovat předpisy FCC ve skupině 3,1GHz – 10,6GHz [11]. 

Základní konstrukce tohoto generátoru zahrnuje výkonový zesilovač se čtyřmi vstupy 
A až D (Obr. 17). Generátor impulsů generuje požadovaný impuls skrz kombinaci čtyř 
specifických vstupních přechodů. 

U schématu na Obr. 17 předpokládáme, že kontrolní vstupy A, B, C a D jsou popořadě 
připojeny na zem, Vdd, Vdd a zem.  

Obr. 17: Základní konstrukce CMOS generátoru 
impulsů. 
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Jako příklad je uvedeno generování kladného Gaussova impulsu (Obr. 18). 
V klidovém stavu, předpokládejme napětí 0V na kontrolním vstupu B, kdy tranzistor uzavřen. 
Proud začne protékat tranzistorem B proud přes kondenzátor na výstup, projeví se to na 
výstupu jako kladný impulsu. Po jistém zpoždění dojde k sepnutí na vstupech A a D, to začne 
proud protékat v opačném směru a způsobí tak na výstupu záporný impuls. Později je zavřen i 
tranzistor C a děj se může opakovat. Křivky objasňující přepínání čtyř kontrolních vstupů a 
výsledný Gaussův impuls ukazuje názorně Obr. 18. 

Navíc ke generování kladných monocyklických impulsů, jak je popsáno výše, tento typ 
generátoru může generovat také záporné Gaussovy impulsy a monocyklické impulsy a to 
prostřednictvím přepínání jednotlivých vstupů). 

Diagram (Obr. 19) ukazuje tvary možných generovaných impulsů za předpokladu čtyř 
vstupů. Pozitivní a negativní stav značí počáteční náběh vygenerovaného pulsu a čtyři binární 
hodnoty jsou konečné hodnoty čtyř kontrolních vstupů A, B, C a D. Pořadí a načasování 
kontrolních vstupů je určující vzhledem k tvaru impulsu (Obr. 18). Označení spojené 
s přenosem signalizuje uspořádání vstupů, které je nutné ke změně z počátečního stavu 0110 
do konečného stavu 1001, a čárky signalizují zpoždění mezi dvěma vstupními změnami.  

Je tedy potom možné pomocí CMOS generátoru získat až čtyři různé impulsy. Je ale 
možné přidáním dalších kontrolních vstupů a vhodnou kombinací načasováním vstupních 
impulsů generovat různé tvary impulsů, jako jsou například Gaussovy dvojité impulsy, 
takzvané Gaussovy dublety. 

Obr. 18: Průběhy na vstupech CMOS 
monocyklického impulsního generátoru [11]. 
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Generátor může být vyroben například technologií TSMC 0.18µm CMOS s čtyřmi 
kontrolními vstupy. Pak je takový obvod sestaven ze stavového automatu, zpožďovacích 
prvků, klopného obvodu typu D a pásmové propusti. Kritickou částí jsou zpožďovací členy, 
které jsou vzhledem k malému zpoždění těžce realizovatelné. Zpoždění je tedy provedeno 
logickými obvody MCML (MOS Current Mode Logic), které jsou rychlejší než ostatní logické 
členy. Více o návrhu technologií TSMC 0.18µm CMOS například v [11].  

Obr. 19: Diagram možnosti nastavení 
kontrolních vstupů CMOS generátoru [11]. 
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Obr. 20: CMOS impulsní generátor. 
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Schéma na Obr. 20 zobrazuje schéma CMOS generátoru použitého k simulaci. Na 
kontrolní vstupy jsou přivedeny čtyři, respektive tři typy signálů. Pro simulaci bylo zvoleno 
nastavení kontrolních vstupů na volbu BC, AD, což znamená, že generovaný impuls bude 
pozitivní jednoduchý Gaussovský (příloha, Simulace 8). Vzhledem ke složitosti CMOS 
generátorů, zejména obtížnému nastavování zpoždění mezi impulsy (50ps) byly při analýze 
činnosti v simulačním programu nastaveny jiné časové hodnoty zpoždění. Tím se tedy sníží i 
maximální frekvence generování impulsů. Výsledný impuls má potom šířku v jednotkách 
nanosekund, konkrétně je to ts=1.89ns s maximálním napětím Ai=1.31V. 

6.1.5 Další používané generátory impulsů 

Je velice žádoucí navrhovat I UWB vysílače na bázi CMOS a jiných integrovaných 
technologií. V následující části jsou zmíněny další používané generátory založené na této 
technologii. 

Jedním z těchto obvodů je Scholtzův generátor monocyklů,(Obr. 21).Q1 – Q5 jsou 
tvarovací obvody a L a C slouží k dvojité derivaci kolektorového proudu z Q5.Kolektorový 
proud vznikne umocněním vstupního proudu: 

)(tanh))(sec()(tanh 2222
5 tbthataIaI inCQ −=−+−=−=−=  

Kolektorový proud z Q5 je zároveň Gaussovým impulsem. Zapojením indukčnosti L 
na kolektor tranzistoru Q5 obdržíme první derivaci kolektorového proudu, tedy první derivaci 
Gaussova impulsu. Kapacitor C, zapojený mezi indukčnost a kolektor tranzistoru potom 
udává výsledný tvar takzvaných Scholtzových monocyklů. Více informací k těmto typům 
generátorů například v [12]. 
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Dalším z možných IO technologií je skupina zapojení tranzistorů se společným 
emitorem, emitorový sledovač, ECL  (Emitter Coupled Logic). Série 10E/100E ECL loggic 
má výstupu dobu náběhu kolem 400ps a amplitudu 800mV. Pro tyto obvody se používá 
OR/NOR hradlo – viz Obr. 22, kde A a B jsou vstupy hradla a C a D jsou výstupy. 
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Obr. 21: Scholtzův monocyklycký generátor s užitím bipolárních 
tranzistorů [12]. 

Obr. 22: :ECL hradlo[1]. 
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Jako další technologií generátorů impulsů, která může být integrována je diferenční 
zapojení s H mostem. Na obrázku Obr. 23 je vysílač s H mostem, kde anténa tvoří spínací 
můstek. Na vstup A přichází nízká úroveň obdélníkového signálu a na B přichází vysoká 
úroveň signálu. Ty jdou do bodu C (nízká úroveň) a D (vysoká úroveň), smyslem je dvojitá 
sledovací rychlost. Další možností řízení je změna úrovní na vstupech, tedy na vstup A 
vysokou úroveň signálu a na vstup B nízkou úroveň. Výsledkem jsou pak záporné impulsy. 

Nevýhodou H mostu je ta, že žádná strana antény nemůže být uzemněna. Proto je 
použita smyčková anténa, která přímo vyzařuje Gaussovy impulsy, viz [13]. 

A B

Vdd

C D

anténa
Smycková

výstup

Obr. 23: I-UWB vysílač s H-mostem [13]. 
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6.2 Modulátory  

IR UWB na rozdíl od ostatních klasických komunikací nepoužívá modulování 
informačního signálu, namísto toho je vysílaný signál série pulsů v základním tvaru. Při 
přiřazování informací musí být dodržen určitý řád vzhledem k vlastnosti impulsů. Impulsní 
generátory v IR UWB vysílačích převádějí přímé datové bity na vysokofrekvenční signál. 

Nejjednodušší modulace je amplitudová modulace nebo on/off klíčování (OOK). 
Impulsní generátor vysílá, nebo nevysílá impulsy (datové bity). Více výhodné jsou však 
pulsně polohová modulace (PPM), bifázová pulsní modulace (antipodní PAM) a pulsně 
šířková modulace (PWM). Zprvu byla užívána u IR UWB systémů pouze analogová PPM. 

Důležitou součástí modulátoru je zařízení kontroly časového zpoždění mezi impulsy. 
Na obrázku Obr. 24 je zjednodušené blokové schéma časovače. Napěťově řízený oscilátor 
(VCO) řídí běh fázového závěsu smyčky PLL (Phase Locked Loop) kolem 2.5GHz s 10MHz 
krokem. Každý cyklus z 2,5 GHz VCO projde 8bitovým synchronním čítačem. Hodnotu 
načtenou do komparátoru určuje krok s délkou 390ps. 

Generátor zpoždění je analogový obvod na bázi I/Q vektorových modulátorů. Blokové 
schéma tohoto generátoru je na Obr. 25. Generátor zpoždění je napěťově řízený měnič 
fázového napětí. Hodnoty pro sin(α) a cos(α) jsou generovány 8bitovým D/A převodníkem 
(DAC). 

Obr. 24: UWB časovač (IO) [14]. 
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S 8bitovým D/A převodníkem je možné rozdělit hrubé 390ps zpoždění po 1,52ps 
úsecích. Hodnoty v komparátoru a DAC jsou kontrolovány procesorem. Výstupní impulsy z 
časovače jsou použity pro řízení SRD nebo jiných impulsních generátorů. 

Obr. 25: Konečné blokové schéma zpožďovacího 
generátoru[1]. 
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7. Přijímače 

V praxi jsou obecně nejdůležitější požadavky na složitost přijímače a na výkonovou 
spotřebu, což jsou velké přednosti u UWB přijímačů. 

Jak už je nám známo, IR UWB systém komunikuje pomocí impulsů velmi krátkého 
trvání. Impulsní rádio, pracující ve frekvenčním pásmu 3.1-10.6 GHz v obydlené oblasti, musí 
koexistovat s dalšími typy signálů a nemůže se rušit s úzkopásmovým přenosem. Základní 
myšlenka pro rozšiřující se spektrum s nízkým zatěžovacím cyklem je využití časového 
skákání TH s PPM pro modulovaná data ve velkém poměru puls/datový bit.  

Další technikou pro rozprostřené spektrum je přímé kódování sekvencí DS-UWB. 
V poslední době jsou systémy používány ve zvláštních víceuživatelských režimech pro 
zvýšení výkonu. Konkrétně je to TH fázové klíčování (TH-PSK), nově technika založená na 
pulsně polohové modulaci a ortogonální kódování (OOC-PPM). 

Přijímače pro IR UWB systémy můžeme obecně rozdělovat na detektory s přední 
hranou (LED), korelační detektory (CD) a RAKE přijímače. Více uživatelské detektory 
(MUD) a hybridní RAKE/MUD-UWB přijímače, které jsou stále více populární u 
úzkopásmových komunikací. 

7.1 Systémový model 

V této sekci, rozdělené podle systémových modelů, jsou shrnuty principy 
rozprostřeného spektra víceuživatelských systémů IR UWB [15]. 

Časová osa je rozdělena do symbolických intervalů TS, které jsou dále rozděleny do 
dalších menších intervalů TS. Značka sekvence přiřazená každému uživateli pro vícenásobný 
přístup je periodický signál s periodou T. Pro zjednodušení můžeme psát T=NSTS a TS=NCTC, 
kde NS  a NC mohou nabývat libovolné celočíselné hodnoty. Perioda T je delší než TS 
v případě že víceuživatelský kód je delší než samotný symbol. 

 Je-li Nu počet aktivních uživatelů, pak je přijatý signál zapsán jako 

∑
=

++∗=
uN

k
bb

kk
k tntnAthtsAtr

1

)()( )()()()()(     (7.1) 

kde  ∗  značí konvoluci mezi kA a bA , )(ks  je signál přijatý k-tým uživatelem, )(tn  je 

bílý Gaussovský aditivní šum a bn (t)  je ergodický náhodný proces. 
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7.2 Prahové detektory/s přední hranou 

Přijímače s prahovým detektorem (LED, Threshold/Leading Edge Detection) nastavují 
prahové napětí v přijímači a přicházející impulsy procházející detektorem jsou detekovány a 
demodulovány. Problémem u těchto detektorů je chyba přesné detekce špičky. Pro snížení 
problému špatné detekce musí přijímač stále sledovat vstupní šum signálu. 

Prahové přijímače se skládají z obvodů, které musí být dostatečně rychlé k detekci 
krátkých IR UWB impulsů. Na Obr. 26 je znázorněno blokové schéma tohoto přijímače. 
Obvody prahových přijímačů jsou obvykle velmi jednoduché, což je jejich výhodou, ještě s 
možností detekce jednotlivých impulsů. Jelikož reagují na minimální amplitudu, jsou citlivé 
na šum a interferenci. 

Prahové přijímače často používají tunelové diody. Schéma takového přijímače je na 
Obr. 26. Napětí indukované na anténě prochází diodou a překračuje-li součet napětí na anténě 
a napětí v bodě A vrcholové napětí VP je dioda v odporové oblasti. Následně napětí na diodě 
rapidně klesne a roste do bodu B. Poté, musí následovat reset do počátečního stavu (Obr. 27). 
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Obr. 26:IR UWB přijímač s prahovým detektorem [1]. 

Obr. 27: IR UWB přijímač s detekcí špiček pomocí 
tunelové diody. 
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Jako další součástka vhodná pro použití v I UWB přijímačích je lavinový tranzistor. 
Na Obr. 30 je zobrazeno schéma detektoru I UWB přijímače s lavinovým tranzistorem. 
Nevýhodou tohoto zapojení, jakož i zapojení s tunelovou diodou, je citlivost na změny 
teploty. Teplotní citlivost vyřešíme, jestliže použijeme zpětnou vazbu [16]. 
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Obr. 29: VA charakteristika 
tunelové diody. 

Obr. 28: Kompletní zapojení I-UWB přijímače s tunelovou diodou [16]. 
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7.3 Přijímače s korelačním detektorem 

Přijímače s korelačním jsou známé také jako porovnávací filtrační přijímače a byly 
používány v úzkopásmových komunikačních systémech. Blokové schéma jednoduchého 
korelačního přijímače je na Obr. 31. Příchozí impuls je násoben vzorovým impulsem, to 
znamená takovým, který byl na vysílací straně vygenerován generátorem impulsů a následně 
modulován. Vynásobený impuls je dále zpracováván v korelačním filtru, který se stará o 
optimální detekci SNR porovnáváním přijatého a vzorového signálu vzhledem k časové a 
tvarové deformaci. 

Přijímače s korelačním detektorem jsou používány v single-user systémech, což 
znamená, že signál může být přijímaný jen jedním uživatelem. 
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Obr. 30: IR UWB detektor s lavinovým tranzistorem. 

Obr. 31: Blokové schéma korelačního přijímače [1]. 
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7.4 RAKE p řijímače 

Při přenosu signálu mezi vysílačem a přijímaček dochází, hlavně v uzavřených 
prostorách, k mezisymbolové interferenci, která je zvýšena se zvyšující se sobolovou 
rychlostí. Pro příjem takového signálu se hodí RAKE přijímač, který podobně jako u CDMA 
potlačuje vícecestné šíření. Přijímače tohoto typu připomínají svým blokovým schématem 
hrábě, proto takový název. 

Vícecestné šíření způsobí, že výsledkem impulzní odezvy kanálu není diracův impuls, 
ale jakási řada špiček nahromaděná v určitém časovém rozpětí. Kde přijatý signál z 
nejsilnějšího paprsku je poškozen vlivem interference a jeho pseudonáhodnou replikou. 
Řešením je postavit přijímač s více cestami pro korelaci se stejnou kódovou replikou a využít 
tak další rušivá opakování signálu pro lepší příjem. Každá z cest pak zpracovává signál 
z jednoho paprsku (finger). Jednotlivé paprsky se násobí s kódovou replikou s patřičným 
zpožděním, jsou váhovány podle síly jednotlivých paprsků a výsledné hodnoty jsou 
vyhodnoceny a demodulovány. Je-li paprsek silnější, je jeho váha ještě umocněna. 

Ukázka koherentního RAKE přijímače pro binární UWB signály je znázorněn na Obr. 
32. 

Důležitý je kanálový odhad pro jednotlivou větev (prst) RAKE demodulátoru. 
Rozhodneme-li se nepoužít kanálový odhad v každém z jednotlivých prstů, může 
nekoherentní RAKE demodulátor vypadat následovně: viz Obr. 33. Více o RAKE 
přijímačích například v [1]. 
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Obr. 32: RAKE demodulátory. 
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8. Závěr 

Impulsní generátor má z hlediska použití v IR UWB snad nejdůležitější funkci. Více 
typů generátorů umožňuje z hlediska vlastností výběr mezi vhodným typem generátoru. Mezi 
nejpoužívanější generátory impulsů patří zejména zapojení s tranzistorem řízeným 
v lavinovém přechodu, zapojení s rychlou spínací diodou a generátor s CMOS umožňující 
integraci obvodu. Pro analýzu jejich činnosti je použito simulačního programu OrCAD 
PSpice. 

Generátory navrhované na základě lavinového přechodu tranzistoru, který je zde 
základním stavebním prvkem, vynikají svou jednoduchostí. Obvod využívá lavinového 
přechodu tranzistoru, který v tomto režimu může produkovat mnoho krátkých impulsů. 
Přepínání tranzistoru zajistí vhodně zvolený referenční obdélníkový signál. Výstupem tohoto 
typu generátoru jsou Gaussovy impulsy o délce jednotek nanosekund. Pouhým přidáním 
vhodně zvoleného derivačního článku (hornopropustního filtru) lze získat další typy impulsů 
odvozených od jednoduchého Gaussova. Nevýhodou generátoru s lavinovým tranzistorem je 
velká teplotní závislost tranzistoru, což má podstatný vliv na tvar impulsu. 

Mezi nejpoužívanější impulsní generátory patří obvody s rychlou spínací diodou, která 
je díky svým vlastnostem ideální pro IR UWB generátory. Šířka vygenerovaných impulsů se 
pohybuje v řádu stovek pikosekund. Výsledkem vhodného zapojením a nastavením 
přenosového vedení jsou sinusoidní impulsy, jejichž šířka se pohybuje v jednotkách 
nanosekund V impulsních generátorech s rychlou spínací diodou na rozdíl od generátorů 
s tranzistorem nejsou obsazeny součástky, které by měli svou teplotní závislostí vliv na tvar 
impulsu. Důležitá je zde ale přesnost cívek, které vykreslují výsledný signál. 

Nespornou výhodou impulsních generátorů CMOS je možnost přeprogramování. To 
znamená, že pouhým přepínáním tvaru čtyř referenčních signálů a jejich vhodným 
načasováním na stupních branách CMOS tranzistorů lze generovat různé typy impulsů. 
Dalším přidáním kontrolních vstupů lze generovat i Gaussovy dvojité impulsy. Další výhodou 
je možnost integrace. Oba tyto plusy pro CMOS generátory jsou vykoupeny cenou složitosti 
obvodu, což také přispělo ke zvýšení náročnosti analýzy v simulačním programu. 

IR UWB může znamenat ve světě komunikací znamenat nemalý zlom. Výhody, jako 
jsou například velká šířka pásma, možnost koexistence se stávajícími radiovými přenosy, 
odolnost proti rušení a odposlouchávání a další jsou bezesporu velké. Aktuální informace 
uvádí stále výrazný posun ohledně UWB systémů. Pro komerční účely je možnost využití 
UWB například pro radarové detektory vozidel, nebo při komunikaci a přenosu dat mezi 
elektrickými zařízeními. 
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Příloha: 
Simulace 1: Výstupní simulace generátoru s tranzistorem generující kladné špičky. 

Simulace 2: Výstupní simulace lavinového generátoru impulsů: Gaussův impuls v základním 
tvaru. 

Simulace 3: Výstupní simulace generátoru s lavinovým tranzistorem: první derivace 
Gaussova  impulsu. 

Simulace 4: Výstupní simulace generátor u s lavinovým tranzistorem:druhá derivace 
Gaussova  impulsu. 

Simulace 5: Výstupní simulace impulsního generátoru s SRD diodou: záporné impulsy. 

Simulace 6: Výstupní simulace impulsního generátoru s SRD diodou: první derivace 
Gaussova impulsu. 

Simulace 7: Výstupní simulace impulsního generátoru s SRD diodou a přenosovým vedením. 

Simulace 8: Výstupní simulace impulsního CMOS generátoru. 


