




ůBSTRůKT 

Diplomová práce se zabývá systémem pro příjem meteorologických snímků 
z družic umístěných na nízkých oběžných drahách. Dále poskytuje základní informace o 

družicích NOAA, εETOP a FY. Součástí je také odvození rovnic, definující minimální 
požadavky na přijímací anténu a δNA. Z dosažených parametrů je vypočítána 
energetická bilance spojení družice Země. Hlavní část Diplomové práce se zabývá 
návrhem nízkošumového zesilovače pro pásmo δ. δNA je realizováno na substrátu FR4 

a Arlon DiClad 870, obvod je navržen pomocí prvků s rozprostřenými a soustředěnými 
parametry. Poslední část práce popisuje návrh antény pro příjem meteorologických 
snímků. 
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ůBSTRůCT 

This master thesis is dealing with a system for receiving meteorological images from 

satellites placed on lower orbit. Furthermore it gives basic information about satellites 

NOAA, METOP and FY. It also includes derivations of equations, that define minimal 

requirements for receiving antenna and LNA. From reached parametres, energetic 

balance for connection of the satellite and Earth is calculated. The main part of the 

master thesis is designing of low-noise amplifier for L band. LNA is implemented on 

the substrate FR4 and Arlon DiClad 870, circuit is designed with elements of 

parametres, which are spread out or concentrated. The last part of the thesis describes 

design of antenna  for reception of meteorological images. 
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ÚVOD 

Práce se zabývá návrhem antény a nízkošumového zesilovače, pro příjem snímků 
pořízených meteorologickými družicemi. Skenováním povrchu země, je možné 
předpovídat počasí v dané oblasti, teplotu povrchu země nebo určit stav ozonové vrstvy 
či jiné parametry. Data jsou pořizována například pomocí radiometru AVHRR, HIRS 

nebo AεSU. Pořízené snímky, je možné odeslat směrem k pozemní stanici v různých 
formátech. Družice na nízkých oběžných drahách využívají především APT (Automatic 

Picture Transmission) a HRPT (High-Resolution Picture Transmission) systém. 

V dnešní době, kdy se snížily náklady na pořízení pozemní stanice pro příjem HRPT 
snímků, klesá využitelnost staršího systému APT. Snímky v nízkém rozlišení se budou 
vysílat ještě několik let, ale na palubě nových družic se s nimi už nepočítá. 

Diplomová práce se zabývá analýzou pozemní stanice, návrhem antény a 
nízkošumového zesilovače. Pomocí výpočtu energetické bilance, budou stanovené 

požadavky na jednotlivé bloky přijímacího systému. Cílem je definovat rovnice, které 
budou popisovat potřebné minimální parametry antény a δNA pro správný příjem 
snímků. 

Pro simulaci LNA, je použit program od firmy National Instruments AWR 12. 

Jedná se o velmi kritickou část přijímacího systému, jelikož je přijímán velmi slabý 
signál, který je vysílán satelitem na nízké oběžné dráze. Proto je zapotřebí signál zesílit 
při zachování minimálních šumových parametrů. Návrh bude realizovaný na substrátu 
FR4 a Arlon DiClad 870. 

Diplomová práce je členěná do šesti kapitol, přičemž první kapitola se věnuje 
historii a problematice celkového využití satelitů na různých oběžných drahách. Druhá 
kapitola se už zaměřuje blíže k  satelitům umístěných na nízké oběžné dráze, je zde 

popsána i konstrukce satelitu NOAA 18. V druhé části kapitoly jsou definovány 

parametry NOAA, METOP a FY satelitů. Třetí kapitola se věnuje návrhu a výpočtu 

pozemní přijímací stanice, je zde zjednodušeně popsán i starší systém pro příjem 
družicových snímků APT a zbytek kapitoly se podrobně věnuje systému HRPT. 
V pořadí čtvrtá kapitola popisuje návrh druhého bloku v pořadí systému a tím je δNA. 
V další kapitole je rozebráno samotné oživení a vyhodnocení dosažených výsledků 
nízkošumového zesilovače. Návrh antény a její simulace v programu CST jsou popsány 
v poslední části práce. 
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1 DRUHY SůTELIT  ů JEJICH VYUŽITÍ 

Období po druhé světové válce, znamenalo obrovský pokrok v oblasti 

vysokofrekvenční techniky. Poválečné období dalo možnost vzniku satelitní techniky. 

Prvním přelomovým datem byl rok 1λ57, kdy byla do vesmíru vypuštěna první umělá 
družice Sputnik. Rok na to proběhlo první satelitní spojení, kdy americký prezident 
Eisenhower popřál k vánocům lidem v celé Americe, pomocí systému SCORE (Signal 
Communications by Orbiting Relay Equipment). V roce 1λ63 byla vypuštěna první 
geostacionární družice SYNCOε a o dva roky později v roce 1λ65 byla umístěna na 
geostacionární dráhu první komerční družice INTEδSAT I [1]. 

První meteorologická družice byla umístěná na nízkou oběžnou dráhu 17.2 1959 a 

jmenovala se Vanguárd 2. Z pohledu získaných dat, byla mnohem úspěšnější až 
nadcházející družice TIROS-1, která fungovala pouze 78 dní, ale pořídila tisíce snímků. 
Družice pořizovala data pomocí dvou televizních kamer a získaná data ukládala na 
magnetické pásky. Jedna z kamer pozorovala Zemi ve viditelném spektru a ta druhá 
v infračerveném [2]. 

 Na konci 80 let se využití satelitů ukázalo efektivní i v mobilní technice. 
INεARSAT je Britská společnost, která poskytuje globální telefonní a datové služby 
pro celou řadu vlád a různých agentur, které potřebují komunikovat v prostředí, kde 
není k dispozici spolehlivý pozemní signál. Konkrétně INεARSAT používá ke 
komunikaci s mobilními zařízeními dvanáct geostacionárních satelitů. Dalším 
příkladem využití satelitů je VSAT (Very Small Aperture Terminal), kde koncový 
uživatel je připojený pomocí geostacionárních družic k Hubu. Hub slouží k řízení chodu 
informací a ke spojování více sítí. Průměr antény VSATu se pohybuje od 0,7 m do 1,2 
m. Velkou měrou se satelity podílely na distribuci TV signálu a to přímo ke koncovému 
uživateli. Tomuto přímému spojení družice uživatel se říkalo direct broatcasting by 
satellite (DBS). V dnešní době se využívá digitální příjem DVB-S(Digital video 

broadcasting by satellite). Pro příjem DVB-S postačuje anténa s průměrem 0,6 m 

[3][1][4]. 

1.1 Druhy ob žných drah 

Oběžné dráhy rozdělujeme na tři základní podle výšky, jak je znázorněno na obr. 1. 

Nejnižší oběžná dráha, kde se družice nacházejí, se nazývá Nízká oběžná dráha (δow 
Earth Orbit), dále jen δEO. Výškový rozsah je od 160 km do 2000 km. Družice 
v takové výšce pokrývají maximálně 10% povrchu Země. Z toho je zřejmé, že pro 
celkové pokrytí Země, by bylo potřeba velké množství satelitů. Díky vysoké rychlosti 

družic dochází k jevu, kterému se říká Dopplerův posuv frekvence signálu. Mezi 

výhody však patří malé dopravní zpoždění maximálně 10 ms a díky krátké vzdálenosti 
nedochází k příliš velkému útlumu vlivem šíření. Nemusí se tak kompenzovat systém 
pomocí velkých antén s vysokým ziskem [1][3]. 

 Druhým typem je Střední oběžná dráha (εiddle Earth Orbit), dále jen εEO. 
Začíná ve výšce 2000 km a končí ve výšce 35786 km nad Zemí. V tomto velmi širokém 
pásmu, se ve skutečnosti družice umísťují jen v úzkém rozmezí okolo 20 000 km. 
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Nejhojnější je zde výskyt družic, které využívají systémy GPS ve výšce 20 200 km, 

GδONAS ve výšce 1λ 100 km a GAδIδEO ve výšce 23 222 km nad Zemí. Oběžná 
dráha je zde zhruba 12 h, to znamená, že družice oběhne Zemi dvakrát za den. Pokrytí 
Země je zhruba 30%. I zde se do jisté míry vyskytuje Dopplerův posuv frekvence a 

nemůže být zanedbán, dopravní zpoždění je okolo 50 ms [5]. 

 

Obr. 1 Uspořádání oběžných drah δEO, εEO a GEO [3]. 

 Poslední z uvedených oběžných drah se nachází ve vzdálenosti 35 786 km. 

Družice se pohybuje rychlostí 3 075 m/s a společně se Zemí mají stejnou úhlovou 
rychlost. Proto se družice nachází nad stejným místem na Zemi, to znamená i nulový 
Dopplerův posuv frekvence. Díky značné vzdálenosti je útlum šířením velmi vysoký a 
je třeba používat vysílače s vyšším EIRP než u družic na nižších oběžných dráhách. Na 
této dráze se vyskytují například družice pro pořizování meteorologických snímků nebo 

k vysílání TV signálu DVB-S. Z důvodu značné vzdálenosti jsou družice na oběžnou 
dráhu dopravena pomocí dílčích eliptických drah, jak je naznačeno na obr. 2. Palivo se 

využívá především pro korekce směru a správné umístění satelitu na geostacionární 
dráhu, životnost se pohybuje okolo 10 let [3][6]. 

 

Obr. 2 Naznačení dílčích eliptických drah při umisťování družice na oběžnou dráhu [6]. 
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1.2 Využití satelit  

Družice by se daly také rozdělit do několika kategorií podle jejich využití. Velkou 

skupinou jsou komunikační, ty se starají o datové spojení mezi dvěma místy na Zemi, 

například telefonní spojení nebo televizní vysílání. Pro tuto službu je nejvhodnější 
umístění na GEO. Druhou skupinou jsou satelity navigační, přijímací stanice dokáže na 
základě čtyř družic určit svojí aktuální polohu. Pro pokrytí celé Země je potřeba 21 
základních a 3 záložní družice, například GPS provozuje v dnešní době 35 funkčních 
družic. Další skupinou jsou družice pro dálkový průzkum, sem patří například 
meteorologické družice, ty pořizují snímky oblačnosti nebo směru proudění vzduchu na 
Zemi. Satelity pro dálkový průzkum slouží ke sledování určitých míst na Zemi, lze díky 
tomu určit úrodu zemědělců nebo sledovat ubývání tropických lesů. Dalšími jsou 
špionážní družice, slouží k pozorování aktivit jednotlivých států, udržují například 
mezinárodní smlouvy o likvidaci jaderních zbraní. Poslední kategorii slouží pro vědecké 
účely, umožňují vědcům sledovat vesmír v infračerveném, ultrafialovém, rentgenovém 
či gama záření. Díky umístění na oběžné dráze je možné pořizovat snímky, které by ze 
Země nebylo možné pořídit, protože tato záření atmosféra nepropustí [7]. 
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2 METEOROLOGICKÉ DRUŽICE 

Druhá kapitola bude věnována oblasti, která je stěžejní pro tuto práci, jedná se o 
meteorologické družice na nízkých oběžných drahách. Začátek této kapitoly popisuje 

základní parametry, jako je například typ dráhy nebo sklon vůči Zemi. V další části se 
bude věnována celkové konstrukci satelitu a popisu jednotlivých části, které slouží 
k pořizování snímků. Konec kapitoly se zabývá podrobnému rozboru družic podle jejích 
provozovatelů. Budou zde uvedeny americké satelity NOAA, evropské εETOP, čínské 
Feng Yun. S výjimkou poslední části se bude tato kapitola zaměřovat především na 
americké družice NOAA. 

2.1 Základní informace 

Americká NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) a Evropský 
EMUSAT (European Organization for the Exploitation of Meteorological Satellites), 

provozují družice s polární (POES) nebo klasickou geostacionární (GOES) oběžnou 
dráhou. Polární oběžná dráha je kolmá k rovníku Země. Díky tomu těleso prochází nad 
oběma póly a jeho sklon je λ0°. Protože doba oběhu družice na δEO trvá 100 min, je při 
každém dalším obletu na jiném místě, než při minulém přeletu. Některé satelity mají 
oběžnou dráhu synchronní se sluncem, to znamená, že každý den ve stejný čas přelétá 
nad stejným místem na Zemi.[8] 

Družice jsou vybaveny systémem pro přímé vysílaní meteorologických snímků (Direct 
Readout services). Systém slouží pro vysílání dat v nízkém i vysokém rozlišení. DRS 
provozuje více jak 120 zemí a denně ho využívá přes 10 000 uživatelů. Zahrnuje celkem 
pět systému, tři pro POES a dva pro GOES. První systémem je APT (Automatic picture 
Transmission), je to jeden z nejstarších systému a v dnešní době se už moc nevyužívá. 
Dalším systémem je HRPT (High Resolution Picture Transmission) a DSB (Direct 

Sounder Broadcasts). Pro satelity na geostacionární dráze se používají δRIT (Low-Rate 

Information Transmission), který nahradil původní WeFAX. Druhým systémem, který 
provozují satelity na geostacionární dráze je GVAR (GOES Variable Format) [8]. 

2.2 Konstrukce satelitu a jeho využití 
Zbytek kapitoly je věnovaný meteorologickým satelitů, které jsou umístěny na nízké 
oběžné dráze. Na obr. 3 se nachází družice NOAA 18, která je jednou 
z nejvyužívanějších v dnešní době. Délka těla družice je 4,1λ m s průměr 1,88 m, oproti 
tomu solární panely mají rozměry 2,73 na 6,14 m. Celková hmotnost je 1419,8 kg. 

V následujících podkapitolách jsou popsány její hlavní systémy a části.[8] 
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Obr. 3 Popis meteorologického satelitu NOAA [8]. 

 

AVHRR Advanced Very High Resolution Radiometer (Radiometr s 

velmi vysokým rozlišením) 
SRA  Search-and-Rescue Receiving Antenna (Anténa pro příjem nouzového 

volání) 
SOA  S-Band Omni Antenna (Všesměrová anténa pro S pásmo) 
SAD  Solar Array Drive (Ovladač solárních panelů) 
SBUV/2 Solar Backscatter Ultraviolet Radiometer 

AMSU  Advanced Microwave Sounding Unit (Mikrovlná jednotka)  
VRA  Very High Frequency Realtime Antenna (Vysokofrekvenční anténa 

vysílající v reálném čase) 
BDA  Beacon Transmitting Antenna (Majáková vysílací anténa ) 
UDA  Ultra High Frequency Data Collection System Antenna (Anténní systém 

pro sběr dat o vysoké rychlosti) 
STX  S-Band Transmitting Antenna (Vysílací anténa pro S pásmo) 
HIRS  High Resolution Infrared Radiation Sounder  

2.2.1 HRPT a ůPT systémy 

Poprvé byl analogový systém APT vyžit roku 1λ63 a díky malým požadavkům na 
pozemní stanici byla o dva roky později sestavena první amatérská stanice. V roce 1990 

bylo více než 5 000 pozemních stanic, v dnešní době už jeho podpora končí a přechází 
se na digitální HRPT systém, který poskytuje větší rozlišení. Jak HRPT, tak APT jsou 
pořizování pomocí radiometru AVHRR.[8] 

 HRPT snímky se vysílají na frekvenci okolo 1,7 GHz. Výstupem každého z šesti 
kanálů je deseti bitové slovo. Snímáno je 360 řádků za minutu a vysíláno rychlosti 665 
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kbps s rozlišením 1,1 km. [8] 

Oproti tomu APT využívá pouze dva z šesti možných kanálů, sejme tedy 120 řádků 
za sekundu. εísto deseti se používá pouze osm nejvýznamnějších bitů, ty jsou potom 

pomocí D/A převodníku převedena na analogová data a vyslána na frekvenci 137 MHz. 

Permanentně se vysílá kanál s infračerveným spektrem, jako druhý je ve dne použit 
viditelný kanál a v noci další infračervený. Oba dva systémy vysílají nepřetržitě a 
pozemní stanice může přijímat data do doby, dokud je družice v zorném poli stanice. Ta 

je viditelná po dobu maximálně dvaceti minut.[8] 

 Kromě těchto dvou systémů existují i další dva, Global Area Coverage GAC, snímá 
celou Zemi se sníženým rozlišením 4 km a Local Area Coverage δAC, snímá pouze 
vybranou lokalitu s plným rozlišením 1,1 km. Oba dva systémy jsou velmi podobné 

GAC i δAC ukládají informace na palubě satelitu a po obletu kolem Země nebo 
vybraném úseku, je posílá příslušné pozemní stanici a ta distribuuje data po celém 
světě.[8]  

2.2.2 Pátrací a záchraná ský systém ĚSůRě 
Satelit je vybaven SAR (hledacím a záchranný systém), který je součástí 

globálního systému COSPAS-SARSAT, navrhnutý pro detekci naléhavého volání o 
pomoc. Volání o pomoc může přijít například z lodi nebo letadla. Anténa přijímá signál 
na třech kmitočtech a to na 121.5 εHz, 243 εHz a 406 MHz. Při použití prvních dvou 
kmitočtů, je systém schopný stanovit lokalitu s přesností na 20 km, s kmitočtem 406 
εHz je přesnost vyšší, přibližně 4 km. Družice vysílá signál s voláním o pomoc 
pozemní stanici na frekvenci 1544 MHz. Pozemní stanice, která se značí δUT (Local 

User Terminal) může přijímat signál, pouze pokud je satelit v jejím zorném poli. Po tom 
co určí její polohu, vyšle zprávu k odpovídajícímu εCC (Mission Control Center), zde 

po dalším zpracování odešlou informace příslušnému záchranářskému centru. Celkové 
schéma systému SAR je na obr. 4.[9] 

 

Obr. 4 Znázornění funkce SAR [λ]. 

2.2.3 AVHRR 

Radiometr je jedna z nejdůležitějších součástí družice, slouží k detekci viditelné a 
IR energie, měří také odraženou sluneční energii nebo vyzářenou tepelnou energii 
z půdy, moře nebo mraků. Snímky jsou pořízeny s každým pootočení radiometru o 0,λ5 
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miliradiánů s příslušným zorným polem 1,3 miliradiánů, to odpovídá rozlišení 1.1 km. 
Přístroj je vybavený šesti kanály tab. 1, každý z nich je digitalizován s rozlišením 10 
bitů. Dopadající energie na detektoru radiometru vytváří příslušný elektrický proud, ten 
je zesílen a následně převeden pomocí A/D převodníku na digitální data. Snímek se 
skládá z 2048 pixelů na jednom řádku. Počet přijatých řádků koresponduje s dobou, kdy 

je družice nad pozemní stanicí. [9] [10] 

Tab. 1 Seznam kanálů radiometru. 

Kanál Vlnová délka [ m] Popis 

1 0,63 Viditelná červená oblast spektra 

2 0,83 blízké infračervené záření 
3A 1,6 infračervené záření 
3B 3,7 infračervené záření/tepelné záření 
4 10,8 tepelné záření 
5 11,5 tepelné záření 

 

První kanál radiometru pracuje ve viditelné oblasti spektra a využívá odrazu 

slunečního záření od Země, proto může být první kanál využívaný pouze ve dne. 

Hodnota odražené sluneční energie musí být vysoká, aby byl snímek použitelný, jelikož 
je kontrast mezi Zemí a vodní hladinou nízký, zvláště ve vyšších zeměpisných výškách. 
Druhý kanál pracuje v pásmu blízkého infračerveného záření, jeho výhodou je lepší 
kontrast mezi pevninou a vodou a je nejpoužívanějším denním kanálem pro snímky 
APT. Pátý a čtvrtý kanál jsou určeny pro noční pořizování snímků a určování teploty 
povrchu Země. [9] [10] 

2.2.4 HIRS 

V dnešní době se používá nová generace HIRS/4, která má celkem dvacet kanálů. 
Z toho je jeden ve viditelném pásmu (0,69 um), sedm v krátkovlnném (3.7–4.6 µm) a 

zbylých dvanáct pracuje v pásmu dlouhých vln (6.7–15 µm). Zobrazovací úhel každého 
kanálu je v průměru 0,7°, to díky výšce družice 870 km znamená pokrytí 10 km země. 
Kalibrace probíhá po 38 skenovacích periodách Země, pomocí pohledu do vesmíru a 
teplého tělesa umístěného uvnitř přístroje. Využívá se ve spojení se zařízením AMSU-A 

a provádí výpočet vertikálního profilu atmosféry do výšky 40 km. Dále poskytuje 
informace o povrchové teplotě oceánu, celkovém obsahu ozonu v atmosféře nebo 
množství povrchové radiaci země. [9] [10] 

2.2.5 AMSU-A 

Zařízení slouží společně s HIRS pro výpočet globální atmosférické teploty a 
vlhkosti. Zorné pole je 3,3° a zabírá plochu 48 km. Celé zařízení se skládá ze dvou části 
AMSU-A1 a AMSU-A2. Kanály 1 a 2 jsou vysílány na frekvencích 23,8 a 31.4 GHz 
pomocí AεSU-A2. AMSU-A1 se skládá ze dvou anténních systému A1-1 a A1-2. 

Kanály 3-14 jsou vysílány v pásmu 50,3 až 57,2λ GHz a patnáctý vysílá na frekvenci 87 
GHz. Pomocí prvního systému A1-1 jsou vysílány kanály 3,4 a 8 a druhý anténní 
systém vysílá zbylé kanály. Naměřená data jsou převedena do digitální podoby pomocí 
15 bitového A/D převodníku. [9] [10] 
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2.3 Rozbor jednotlivých provozovatel  satelit  

2.3.1 ůmerické NOůů 

V dnešní době jsou družice NOAA jedny z nejrozšířenějších a nejdostupnějších na 
světě. Pátá generace polárních družic začala v roce 1λλ8, kdy byla vypuštěna první 
družice NOAA 15, která je stále částečně funkční. NOAA 16 a NOAA 17 jsou vyřazeny 
z provozu, protože před několika lety došlo k poškození hlavních části. Dvě 
nejpoužívanější družice v této generaci jsou NOAA 18 a NOAA 1λ. NOAA 18 byla 
vypuštěna v roce 2005 a nachází se ve výšce 854 km, NOOA 1λ byla umístěna na 
oběžnou dráhu v roce 200λ a do výšky 870 km. Všechny americké družice mají dráhu 
synchronní se sluncem. NOAA vysílá HRPT signál na třech frekvencích 1702.5 MHz, 

1698 MHz a 1707 MHz. Na frekvenci 1702,5 MHz se vysílá s levotočivou polarizací, 
jinak se používá pravotočivá. Pro výpočet energetické bilance v dalších kapitole bylo 

potřeba zjistit hodnotu ekvivalentně vyzářeného výkonu EIRP a ta je 40,13 dBm. Šířka 
vysílaného pásma je 4 MHz. [10][11] 

2.3.2 Evropské EMUSůT 

Evropská agentura EεUSAT vypustila teprve v roce 2006 svojí první polární družici 
METOP-A a od té doby vypustila další v roce 2012 METOP-B. Na rok 2018 je 

naplánovaná METOP-C. První dvě družice jsou umístěny ve výšce 827 km a jejích 
dráha je synchronní se sluncem. Evropské satelity provozují systém AHRPT, který je 
prakticky stejný jako americký HRPT. Oproti HRPT se liší vysílaným výkonem, šířkou 
pásma a frekvencí. Vysílají s pravotočivou polarizací na frekvencích 1701.3 MHz a 

1707 MHz s šířkou pásma 4.5 εHz a EIRP je rovno 39,6 dBm.[11][12] 

2.3.3 Čínské Feng Yun 

Čínská agentura CεA (China Meteorological Administration) společně s NRSCC 

(National Remote Sensing Center of China) provozuje polární satelity s označením FY.  
Polárních družicím dávají označení lichých čísel a ty, které jsou na GEO jsou označeny 
sudým číslem. První generace FY-1 odstartovala roku 1λ88 a její ukončení bylo v roce 

2012, kdy přestala fungovat poslední družice FY-1. Obsahovala celkem čtyři družice 
(FY-1A, FY-1B, FY-1C a FY-1D ). Nová generace FY-3 započala v roce 2008 a 

obsahuje celkem osm satelitů z toho tři, už jsou umístěny na oběžných drahách, čtvrtá 
by se k nim měla přidat v prosinci tohoto roku. FY-3A,B vysílají na frekvenci 1704,5 
MHz a FY-3C na 1701,4 MHz. Čínské satelity využívají stejný systém jako evropský 
EMUSAT, tedy AVHRPT. Všechny jsou umístěny ve výšce 836 km, jsou synchronní se 
sluncem a EIRP je 41 dBm s šířka pásma 6,8 MHz. [11][13] 

Existuje více zemí, které provozují vesmírný program na nízké oběžné dráze. 
Dalším velkým provozovatelem meteorologických satelitů je Rusko, nicméně je zde 
jistá jazyková bariera a mnoho podkladů v angličtině se na internetu nenachází. V tab. 

2Chyba! Nenalezen zdroj odkaz . jsou sepsány hlavní veličiny, které satelit 
charakterizují. 
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Tab. 2 Parametry jednotlivých družic. 

 Pracovní frekvence 

[MHz] 

Vyzářený 
výkon 
[dBm] 

Šířka pásma 
[MHz] 

Výška 
družice [km] 

Polarizace  

NOAA 18 1702.5,1698, 1707 40,13 4 854 L, P 

NOAA 19 1702.5, 1698, 1707 40,13 4 870 L,P 

METOP-B 1701.3, 1707 39,6 4,5 827 P 

METOP-C 1701.3, 1707 39,6 4,5 817 P 

FY-3C 1701,4 41 6,8 836 P 
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3 POZEMNÍ STůNICE PRO P ÍJEM HRPT 
SNÍMK  

V této kapitole budou uvedeny příklady pozemních stanic pro příjem APT a HRPT 
signálu. Protože se praktická část práce zaměřuje na příjem HRPT signálu bude 
analogová varianta probrána jenom okrajově. Budou zde uvedeny potřebné komponenty 
systému a jejich parametry pro správnou detekci signálu. Poslední část obsahuje 
energetickou bilanci navrženého přijímacího systému. 

3.1 Pozemní stanice pro p íjem ůPT 

V minulosti byl APT systém, který je na obr. 5, hojně využívaný především díky 
levným pořizovacím nákladům na pozemní stanici. Pro příjem analogového signálu na 
frekvenci 137 MHz je potřeba vhodně umístit všesměrovou anténu. Dále je zapotřebí 
umístit v těsné blízkosti kvalitní předzesilovač. Následuje zpracování v přijímači, který 
musí mít dostatečně širokopásmové filtry na druhé mezi frekvenci, optimálně 30-60 

kHz. Teoreticky se dají použít i klasické přijímače pro příjem hlasového signálu ale 
díky úzké šířce pásma dojde ke ztrátě dat a tudíž k degradaci snímků. Velmi důležitým 
parametrem je také citlivost, která se uvádí v µV. Definuje, jaká může být minimální 
úroveň přijímaného signálu. Výstupem demodulátoru je slyšitelný analogový signál, 
který je pomocí zvukové karty a programu WXsat v počítači digitalizován a převeden 
na obrazový formát. Obraz je zakódovaný pomocí amplitudové modulace, kde hloubka 
modulovaného signálu odpovídá příslušnému odstínu šedé. Z důvodu neustálého 
pohybu polárních družic je vhodné použít program, který na základě dostupných 
kepleriánských dat z družic dopočítá její aktuální polohu.[8]  

 

Obr. 5 Pozemní stanice pro příjem APT signálu [8]. 
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3.2 Návrh pozemní stanice pro p íjem HRPT snímk  

3.2.1 Definice pot ebných parametru antény a LNů pro správný 
p íjem dat 
Na obr. 6 je blokové schéma pozemní stanice, většina přijímačů požaduje minimální 
úroveň signálu P i = -λ0 dBm při SNR = 10 dB [15]. Po přepočítání výkonu signálu 

k bodu T1 vyjde, že výkon signálu v bodě T1 je dán vztahem � = � � + � + − � = − + , + −= − ,  [ ] (3.1) 

P   výkon signálu v bodě T1 [dBm] L AX útlum koaxiálním kabelem [dB] 

 útlum konvertoru [dB] � zisk LNA [dB] 

Z toho vyplývá, že zisk antény musí být minimálně 8,5 dB. Protože přijímač 
potřebuje mít SNR 10 dB, výkon šumu P i  dBm v bodě T2 bude -100 dBm. Výkon 
šumu P  dBm v bodě T1 se dopočítá podle vztahu � = � � + � + − � + − �= − + , + − + , = − ,  [ ] (3.2) 

 Útlum vlivem přídavného šumu systému [dB]. 

Je vidět, že poměr SNR je menší jak 10 dB, vlivem přídavného šumu systému. 
Proto musíme vykompenzovat tento útlum pomocí antény. Podle P  je možné 
dopočítat ekvivalentní šumovou teplotu T  [K] v bodě T1 a to podle vztahu 

= ��× = − ,, × − × × = ,  [ ] (3.3) 

k Boltzmannova konstanta [J·K-1] 

B šířka pásma [MHz]. 

Takové hodnoty ekvivalentního šumu nelze dosáhnout, když samotná anténa má 
ekvivalentní šumovou teplotu 85 K. Proto je zapotřebí aby anténa měla vyšší zisk. 
Pokud bude do systému umístěn ideální zesilovač se ziskem 30 dB a NF=0 dB, 

vypočítáme minimální ekvivalentní šumovou teplotu v bodě T1 podle vztahu = � + � + × � + �� × � × +× � × × �� = + + + , += ,  [ ] 
(3.4) 

� ekvivalentní šumová teplota antény [K] � ekvivalentní šumová teplota δNA [K] 

 ekvivalentní šumová teplota konvertoru [K] 
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 ekvivalentní šumová teplota přijímače [K]. 

Zpětným přepočtem pomocí vzorce (3.3), se vypočítá příslušná hladina šumu P  

v bodě T1 pro systém s ideálním δNA. Výsledná hodnota šumu P  je -112,7 dBm. To 

znamená, že výkon signálu v bodě T1 musí byt minimálně -102,7 dBm, tomu odpovídá 
anténa se ziskem alespoň 18,3 dB.  

Je tedy zřejmé, že čím bude horší šumové číslo zesilovače, tím bude potřeba větší 
anténa s vyšším ziskem. V další části kapitoly se počítá energetická bilance se 

zesilovačem, který má definované maximální šumové číslo 1 dB. Po nahrazení 
ideálního δNA reálným s šumovým číslem 1, což podle vzorce (3.4) odpovídá 
ekvivalentní šumové teplotě 75 K, pro takový systémem bude potřeba anténa 
s minimálním ziskem 20,8 [dB]. Je nutné připočíst ještě jeden decibel k zisku antény, 
abychom vykompenzovali šum systému. Anténa musí mít minimální zisk 21,8 dB. 
Veškeré parametry jednotlivých bloků systému vycházejí z kapitoly 3.2.2. 

 

Obr. 6 Návrh pozemní stanice. 

3.2.2 Návrh parametr  p ijímací stanice.  
Prvním blokem přijímacího systému je anténa, kde jsou digitální data přijímána na 

vyšších kmitočtech s vyšší bitovou rychlosti. Jedním z velkých hledisek při návrhu 
antény pro příjem dat, je nutnost mít anténu neustále nasměrovanou na vysílací satelit. 
Proto se jako nejefektivnější jeví parabolická anténa. Podle poznatků z předešlé 
kapitoly, je potřeba minimální zisk antény 21,8 dB. Celkový zisk antény je dán jejím 
průměrem a pracovní frekvencí, je možné ho vypočítat podle vzorce [3] 

�� = × � × ( × × ) [ ]  

(3.5) 

η účinná plochu antény v praxi se počítá s hodnotou 0,55 [-] 

D průměr paraboly [m] 

f pracovní frekvence [Hz] 
c rychlost světla [m/s]  

εinimální průměr paraboly pro zisk 21,8 dB, se vypočítá podle upraveného vzorce 
(3.6). 
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= √ � ×× = √ ,. × ×, × . × = .  [ ] 
 

 

(3.6). 

To znamená, že za podmínek, které jsou stanoveny v předchozí kapitole, jako je zisk 
LNA 30 dB a šumové číslo menší, jak 1 musí být minimální velikost paraboly 0,93 m. 

Při návrhu antény se bude počítat s průměrem paraboly 1 m 

Co nejblíže za anténou by měl být připojen δNA. Protože výsledné šumové číslo 
přijímacího systému, nejvíce zaleží na prvních blocích systému, je potřeba zajistit co 

nejmenší šumové číslo těchto bloků s vysokým ziskem. Kdyby byl k anténě připojen 
koaxiální kabel o délce 10 m a až poté δNA. Znamenalo by to, že šumové číslo by 

vzrostlo skoro o 10 dB. Výsledný šum F [-] se vypočítat pomocí Friisova vztahu 

= + − + −× + ⋯ + −× × − =  [−]  

(3.7) 

 šum N-tého bloku [-] 

 zisk N-tého bloku [-] 

hodnoty se dosazují v bezrozměrných číslech. [3] 

Každý blok systému přidává k užitečnému signálu aditivní šum. Je potřeba s tímto 
přídavným šumem počítat, neboť způsobí navýšení výkonové úrovně šumu, nezávisle 
na přenosovém charakteru bloku. Výsledné šumové číslo systému vypočítáme pomocí 
vzorce 

= � + � −A + −A × A + �� −� × � ×+ −� × � × × ��= , + , − + , −× + , −× × ,+ , −× × , × ,  = , [−] 

 

(3.8) 

� šumové číslo antény [-] � šumové číslo δNA [-] A zisk antény [-] 
 útlum číslo konvertoru [-] A zisk LNA [-] 
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�� šumové číslo koaxiálního kabelu [-] 
 útlum konvertoru [-] 

 šumové číslo přijímače [-] ��  útlum koaxiálního kabelu [-] 
Po přepočítání na decibely zjistíme, že šumové číslo celého systému je 1,14 dB. 

Znamená to, že úroveň šumu procházejícího užitečného signálu se zhorší o 1,14 dB. Při 
výpočtu energetické bilance, je potřeba s touto hodnotou počítat, protože se projeví na 
výsledném SNR. εusíme celý systém nastavit, aby v bodě T1 byl signál nad šumem o 

11,14 dB.  

Většinou součástí δNA je konvertor, který pomocí směšovače konvertuje signál na 
nižší frekvenci, kde je potom dál zpracovávaný. Pomocí vhodného koaxiálního kabelu 
je propojený výstup konvertoru s přijímačem. Útlum kabelu závisí na jeho délce, 
kvalitnější koaxiální kabely mají na frekvenci 145 εHz útlum 8 dB/100 km [16]. 

Potřebná úroveň vstupního signálu je dána citlivostí přijímače. Nejčastěji se uvádí 
hodnota v [dBm] při určitém poměru SNR. Většinou stačí, když je vstupní signál vyšší 
jak -λ0 dBm, při SNR = 10 dB [15]. Součástí bývá i demodulátor, který provede 

fázovou demodulaci pomocí fázového závěsu, nebo synchronizační obvody, pro 
správné dekódování dat. 

Každý člen soustavy generuje tepelný šum, který má zásadní vliv na kvalitu 

pozemní stanice a podle ekvivalentní šumové teploty je možné dopočítat energetickou 
bilanci spoje. Podle obr. 7 můžeme určit ekvivalentní šumovou teplotu antény � [K] 

� = +  [ ] = + =  [ ] (3.9) 

 jasová teplota oblohy [K] 

 šumová teplota země [K]. 

Šumový příspěvek teploty země závisí na elevačním úhlu přijímací antény. 
Nejlepší hodnot šumu je dosaženo, když anténa směřuje přímo k obloze. V případě 
antény pro příjem HRPT snímků, se anténa nastavuje s elevačním úhlem 5°. Podle 

literatury [3] v rozmezí od 0° do 10° je příspěvek šumové teploty země roven 50 K. 

Nejhorší případ nastane, když postranní laloky nebo hlavní lalok, míří směrem k Zemi. 

V takovém případě dosahuje ekvivalentní šumová teplota 2λ0 K. Pro dostatečnou 
pružnosti použité antény, bude uvažováno s šumovou teplotu antény 85 K. Toto 

navýšení poskytne dostatečnou rezervu.  
Tepelný šum zesilovače je určen jeho šumem F [-]. Na základě předchozí kapitoly 

a dostupných možností, při návrhu zesilovače je určena maximální hodnota šumového 
čísla na hodnotu 1 dB. Ekvivalentní šumovou teplotu dopočítáme podle vztahu 

� = × ( − ) [ ] = × ( − ) =  [ ]  

(3.10) 

� ekvivalentní šumová teplota [K] 

NF šumové číslo [dB] 
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 referenční šumová teplota 2λ0 [K]. 

 

Obr. 7 Graf určení jasové teploty T_SKY při střední vlhkosti (7,5 g/cm3 při povrchu Země) [3]. 

Teoretická hodnota šumového čísla konvertoru, je podle literatury [1] přibližně 5 dB. 

Vypočet ekvivalentní šumové teploty konvertoru T  [K], je stejný jako v případě 
zesilovače 

= × ( − ) [ ] = × ( − ) =  [ ]  

(3.11) 

Protože s rostoucí frekvencí dochází, ke zvýšení útlumu ve vodiči, je snahou 
konstruovat zařízení tak, aby se po delších trasách přenášel signál s nižší frekvencí. 
Proto je výhodné umístit δNA společně s konvertorem rovnou do ohniska antény. 
Výsledný útlum vodiče je o 20 dB vyšší než při umístění konvertoru do laboratoře. 
Pokud by byla propojena pomocí kabelu vzdálenost 30 m, která bude odpovídat reálné 
situaci v laboratoři, útlum kabelu na kmitočtu 1,7 GHz je přibližně 8,5 dB a na 

frekvenci 145 MHz 2,5 dB. Tomu odpovídá ekvivalentní šumová teplota koaxiálního 
vedení T ax [K] 

�� = × ( − ) [ ] = × ( , − ) = ,  [ ]  

(3.12) 

Posledním členem přijímacího systému, který má vliv na výsledné šumové číslo je 

přijímač. Pro určení, zda je přijímač schopný zpracovávat data, která jsou na vstupu, 
slouží šumová teplota systému T . Pro jeho výpočet je potřeba znát nebo vhodně 
odhadnout i ekvivalentní šumovou teplotu přijímače. Například firma WiNRADiO na 
svých stránkách popisuje systém  WSS-420 [15], který slouží pro příjem snímků ve 
vysokém rozlišení. Uvádí zde, že přijímač má citlivost -140 dBm [15]. Protože není 
jisté, jaké zařízení se použije, byla zvolena minimální úroveň šumu P  -130 [dB]. 
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Ekvivalentní šumová teplota přijímače  [K] se vypočítá podle vztahu 

= ( �)× = ( − ), × − × × =  [ ]  

 

(3.12) 

Při výpočtu energetické bilance se bude počítat s hodnotou 2 000 K, při šířce pásma 4 
MHz. 

3.2.3 Energetická bilance 

V předchozí kapitole jsou definovány s jistou rezervou parametry všech bloků pozemní 
stanice. Pomocí energetické bilance ověříme, správnost návrhu jednotlivých bloků. 
εůže se stát, že bude přijímán signál z nejvzdálenější družice 870 km a za nepříznivých 
meteorologických podmínek, které mohou způsobit přídavný útlum až 5 dB. 

 Na obr. 8 je znázorněna reálné spojení družice země, se všemi potřebnými 
parametry. Na stránkách [10], které spravuje agentura NOAA je uvedená hodnota 

ekvivalentně vyzářeného výkonu EIRP 40,13 dBm. Podle náčrtu energetické bilance, je 
potřeba zjistit úroveň signálu, který se dostane k  pozemní stanici. Aby bylo možné určit 
výkon na přijímači, je potřeba vypočítat útlum šířením signálu L [dB], pro družici ve 
vzdálenosti r [km]  

= ( × × � × ) = ( × , × x ^ × , x ^x ^ )=  .  [dB] 
 

(3.13) 

Vzdálenost 870 km je maximální výška, ve které je umístěná družice na nízké oběžné 
dráze, jedná se tedy o maximální útlum šířením. Je potřeba ještě započítat útlum vlivem 

nepříznivých meteorologických podmínek. Na nižších frekvencích, jako je i 1,7 GHz se 
útlum vlivem deště moc neuplatňuje, ale pro vypočet bude požita hodnota 5 dB, která 
bude zároveň sloužit jako dostatečná rezerva. Celkový útlum L [dB] je pak dán 

součtem jednotlivých hodnot podle vztahu = + � = , + = ,  [ ] (3.14) 

� útlum vlivem meteorologických srážek [dB]. 

Nyní, když jsou známé všechny parametry, je zapotřebí vypočítat výkon signálu a 
šumu v bodech T1 a T2. Nejdříve vypočítáme výkonovou úroveň signálu P  [dBm] 

v bodě T1 podle vztahu � = � − + � = , − , + , =  − ,  [ ] (3.15) 

EIRP ekvivalentně vyzářený výkon [dBm]. 
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Výkon signálu v bodě T2 P  [dBm], je potom dán vztahem � = � − + � + � − − �  = , − , + , + − − , = − ,  dBm 

 

(3.16) � zisk nízkošumového zesilovače [dB] 

 Útlum konvertoru [dB] 

Pro určení šumu ve stejných bodech je využit Friisův vztah. Pomocí šumové 
teploty si vyjádříme následující rovnici 

= � + � + × � + �� × � + × × ���= + +  × + , × +
× × , = , [ ] 

 

 

(3.17) 

�� Útlum koaxiálního kabelu [dB]. 

Protože se bod T1 nachází až za anténou, je potřeba sečíst šumovou teplotu antény TA 

[K] a šumovou teplotu zesilovače T a[K], aniž by uplatnění zisk antény GA [dB]. Teď 
už stačí jenom přepočítat šumovou teplotu na výkonovou úroveň pomoci vztahu 

� = log× × ×� = log × , × − × x × ,× −= − ,  [ ]  
 

(3.18) 

�  výkonovou úroveň šumu v bodě T1 [dBm] �  referenční hodnota výkonu. 

Hodnota v bodě T2 odpovídá systémové šumové teplotě  [K]. Právě systémová 
teplota udává výkon šumu na vstupu přijímače a vypočítá se podobným způsobem jako 
šum na vstupu, jenom s tím rozdílem, že se postupuje opačným směrem a zisk bude 
v čitateli a útlum je ve jmenovateli, podle vztahu 

= = � + � × G�������× + × ����× + �� × ���� + = + × ,5× 5 + × ,5× 5 + , × ,5 + =  [ ]  
 

(3.19) 
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Stejně jako v bodě T1, se vypočítá výkon šumu na vstupu přijímače 

� = log × ×�= log × , × − × x ×  × −=   − ,  [ ] 
 

(3.20) 

Aby bylo �   platné je potřeba přičíst šum systému 1,14 dB, úroveň šumu v bodě T2 
bude -86,56 dBm. V tab. 3 je souhrn výkonových úrovní v bodech T1 a T2. 

 

Obr. 8 Blokové schéma energetické bilance spoje. 

Tab. 3 Srovnání vypočtených hodnot. 

 Ps v bodě 
T1[dBm] 

Ps v bodě  
T2 [dBm] 

Pn v bodě 
T1 [dBm] 

Pn v bodě  
T2 [dBm] 

SNR1 

[dB] 

SNR2 

[dB] 

Spojení − ,  − ,  − ,  − ,  11.3 10,16 
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4 NÁVRH LNů 

Nízkošumový zesilovač je umístěn v bezprostřední blízkosti za anténou a z toho důvodu 

se velkou měrou podílí na výsledném šumovém čísle. Je tedy potřeba navrhnout kvalitní 
stupeň s minimálním šumem a vysokým ziskem. Podle energetické bilance z předchozí 
kapitoly je zapotřebí, aby NF bylo menší než jedna a zisk kolem 30 dB. K návrhu je 
použit program AWR a dostupné s-parametry. Zesilovač bude navržen dvěma způsoby, 

prvním jsou obvody s rozprostřenými parametry a druhou variantou jsou prvky se 

soustředěnými parametry. Předpokladem je, že celý zesilovač bude umístěný přímo 
v ohnisku paraboly, aby nedocházelo k velkým útlumům vlivem přídavného vedení. Je 

možné, že varianta s mikropáskovým vedením bude natolik velká, že nebude možné ji 
umístit do ohniska antény.  

4.1.1 Návrh pásmové propusti 
Pásmová propust bude umístěna mezi první a druhý stupeň.  Šířka pásma filtru by měla 
být menší jak 100 εHz. Filtr se skládá ze dvou vázaných vedení, které mají na konci 
připojený kondenzátor pro zkrácení výsledné délky pásků. Šířka pásku se volí podle 
charakteristické impedance, takže v případě substrátu FR4 s výškou 1,52 mm bude 2,λ 
mm. Nezkrácená délka pásku je dána podle středního kmitočtu filtru a to bývá λ0° 
stupňů elektrické délky vlny, to je 24,6 mm. Pro zjištění délky zkráceného vedení je 
potřeba nejdříve vypočítat příslušnou indukčnost δ [H] připojených kondenzátorů podle 
Thomsonova vztahu = × × × = × × , × × × − = ,  [ ]  

(4.5) 

pomocí efektivní permitivity je potřeba vypočítat zpoždění vlny v substrátu T  [nS], 

pomocí vztahu = √� = .× = ,  [ ]  

(4.6). 

Posledním krokem k určení délky zkráceného vedení je výpočet měrné indukčnosti  

[H/m] podle vztahu = � × = × , = ,  [ / ] (4.7). 

Výsledná délka vedení  [mm] je  = = , , = .  [ ]  

(4.8) 

Výsledky simulace společně s obvodovým návrhem jsou na obr. 9 a obr. 10. Podle 

simulace je útlum filtru 0,85 dB a šířka pásma λ6 εHz. [20] 
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Obr. 9 S-parametry navrženého filtru. 

 

Obr. 10 Schéma pásmové propusti. 

Po připojení filtru mezi stupně se rezonanční kmitočet změní, proto je potřeba 
doladit délky pásků, nebo změnit hodnotu připojených kondenzátorů. Výsledný návrh 
filtru je na obrázku celého zesilovače v příloze.  

Postup návrh pásmové propusti na substrát Arlon je totožný, z toho důvodu zde 
nebude vůbec rozepsána. Její návrh bude v celkovém zapojení v příloze. 
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4.1.2 Výb r tranzistoru 

Prvním krokem návrhu je výběr vhodného tranzistor, výrobci Avagotech, Cree, 
εacom nebo NXP na svých stránkách nabízí řadu tranzistorů, jak výkonových či 
malosignálových s nízkým šumovým číslem, některé jsou uvedeny v tab. 4. 

Tab. 4 Srovnání tranzistorů pro návrh δNA[21]. 

 Kódové označení Zisk G[dB] NF[dB] Cena [Kč] 

1 MGA-16216 19 >0,3 110 

2 ATF-35143 18 >0,5 24 

3 MGA-13216 36,5 >0,6 132 

4 MGA-633P8 13 >0,4 123 

5 MAAL-011078 23 >0,4 62 

6 ATF-33143 18 >0,5 93 

8 ATF-54143 18 >0.5 94 

9 ATF-55143 18 >0.4 43 

 

U většiny tranzistorů se cena pohybuje okolo sto korun, proto byl hlavní parametr 
dostupnost a modifikovatelnost tranzistoru. Například typ MGA-13216 má ve svém 
pouzdře dva za sebou zapojené tranzistory, proto má tak vysoký zisk. Nicméně je 
potřeba dodržet určité postupy při návrhu, které udává výrobce, tím odpadá určitá 
modifikovatelnost. Nakonec byl pro první návrh vybrán tranzistor ATF-55143  

4.2 Návrh LNA na substrát FR4 

Z důvodu dobré dostupnosti bude pro první návrh zesilovače použit substrát FR4 
s výškou h 1,52 mm, permitivitou �  4,2 a ztrátovým činitelem  0.02. Jako první bude 

potřeba si stanovit délku vlny v materiálu a šířku pásku pro charakteristickou impedanci 
50 Ω. Program AWR obsahuje kalkulátor, který je znázorněn na obr. 11. Výpočty 
parametrů mikropásku jsou převzaty z literatury [22] 

 

Obr. 11 Kalkulátor parametrů mikropásků v programu AWR 12. 
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Pro vlastní výpočet jsou použity zjednodušené vzorce, které vnášejí do výsledku 
jen minimální chybu. � = √� × ℎ × + , × �− , × ℎ − ,

= √ , × ,, × + , × , − , × ,, − ,= .  [Ω] 

  

 

 

 

(4.1) 

W tloušťka vedení [mm] 

H výška substrátu [mm] �  permitivita materiálu [-]. 
Pro vypočet délky vlny je potřeba nejdříve vypočítat efektivní permitivitu �  podle 

vztahu 

� = � − � − × [ , × ℎ + , ]ℎ + × [ , × ℎ + , ]= , − , −
× [ , × ,× , + , ],, + × [ , × ,× , + , ] = .  [−] 

 

 

 

 

 

(4.2). 

Délka vlny v substrátu �  [mm] se vypočítá podle vztahu � = × √� = ×, × × √� = ,  [ ]  

(4.3). 

4.2.1 Návrh nízkošumového zesilovače s rozprost enými prvky 

Pro návrh jsou použity s-parametry tranzistoru, které jsou volně dostupné na stránkách 
prodejce [23]. Nakonec jsou k návrhu použity s-parametry s pracovním bodem 2 [V] a 

20 [mA]. Tento pracovní bod byl vybrán především z důvodu, že výrobce uvádí 
v katalogovém listu nejlepší šumové parametry právě pro toto klidové nastavení 
tranzistoru. Společně s s-parametry, obsahuje soubor   i šumové hodnoty tranzistoru. 

Jednou z nejdůležitějších vlastností aktivních vf obvodů, je Rollettův činitel 
stability K [-]. Stabilitu lze vypočítat pomocí s-parametrů podle vztahu (4.4). Obvod je 

stabilní tehdy, jeli činitel stability vyšší než 1[22]. 
 = − | | − | | + |Δ|× | × | >  

 

(4.4) 
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 vstupní koeficient odrazu [-] 
 výstupní koeficient odrazu [-] 
 zpětný přenosový koeficient [-] 
 přenosový koeficient [-] 

Prvotní simulace, která je vynesena na obr. 12 ukazuje, že tranzistor je nestabilní 
v celém jeho pracovním rozsahu. Zabránit vzniku oscilací lze několika způsoby, 
výrobce například doporučuje z důvodu malé šířky brány gate, připojit  malou 

indukčnost k zemní svorce source [24]. Přídavná indukčnost je realizována kouskem 
mikropáskového vedení. εezi další metody stabilizace patří připojení odporu do RF 
cesty. Nejčastěji se odpor umisťuje do drainu tranzistoru, protože na vstupu tranzistoru 

by odpor způsobil nežádané zvýšení šumu. Takto se dá zajistit širokopásmová stabilita, 
k stabilizaci nižších kmitočtů se používá například odpor v napájecí cestě pinu gate 

[22]. 

Po přidání prvků, které jsou uvedeny v předchozím odstavci, se graf činitele 
stability dostala v celém pásmu nad stabilní úroveň jedna, jak je vidět na obr. 13. Obvod 

se ještě doplní o blokovací kondenzátory na vstupu a výstupu zesilovače. Na 

frekvencích kolem 1700 εHz je činitel stability vyšší jak jedna, ovšem jenom nepatrně, 
takový obvod by mohl ve skutečnosti kmitat. Je možné to zatím ponechat bez úpravy, 
protože za první stupeň se připojí pásmová propust a druhý stupeň, který zatíží první 
tranzistor a vylepší celkovou stabilitu obvodu. 

Jak bylo uvedeno v úvodu kapitoly je potřeba navrhnou zesilovač s šumovým 
číslem menší než jedna. Z Friisova vztahu je zřejmé, že nejvíce se na výsledné úrovni 
šumu podílí první blok řetězce. V našem případě se na šumové číslo podílí nejvíce 
anténa a δNA, protože šum způsobený anténou můžeme jen nepatrně ovlivnit, musíme 
se zaměřit na první stupeň zesilovače. δze říci, že čím bude nižší šumové číslo a vyšší  

 

Obr. 12 Rollettův činitel stability tranzistoru ATF-55143. 
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Obr. 13 Rollettův činitel stability po přidání stabilizačních prvků. 

 

zisk, tím méně bude záviset výsledné šumové číslo na zbytku řetězce. Proto je potřeba 
přizpůsobit první stupeň co nejlépe. Hodnotu minimálního šumu tranzistoru je možné 
určit pomocí kružnic ve smithově diagramu a k tomu odpovídající zisk. Na obr. 14 je 

vynesena kružnice minimálního šumu a k tomu odpovídající zisk. Pomocí úseku vedení 
s impedancí 74 Ω a fyzickou délkou 4.5 mm je transformovaná charakteristická 
impedance 50 Ω na požadovanou hodnotu impedance s minimálním šumem. 

 

Obr. 14 Kružnice minimálního šumu a maximálního zisku. 
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Na obr. 15 je vidět, výsledné šumové číslo přizpůsobeného tranzistoru. Výsledný 
šum neodpovídá minimální hodnotě, kterou uvádí obr. 14, je to způsobeno tím, že 
samotný mikropásek přidává určitou hodnotu šumu. Obvod na vstupu je doplněn ještě o 
blokovací kondenzátor 47 pF pro odfiltrování stejnosměrné složky. 

 

Obr. 15 εinimální dosažitelné šumové přizpůsobení. 

Výstup prvního stupně je potřeba přizpůsobit výkonově. K dosažení maximálního 
výkonu na výstupu je potřeba připojit výstup tranzistoru ke komplexně sdruženému 
bodu, který je naznačen na obr. 16. Transformace impedance se provede pomoci 

mikropáskoveho vedení s impedanci 55 Ω a délkou 14 mm, za přizpůsobovacím 

vedením je opět umístěný blokovací kondenzátor 47 pF. 

 

Obr. 16 Činitel odrazu na výstupu tranzistoru. 
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K dokončení prvního stupně už zbývá pouze navrhnout obvody pro odfiltrování 
vysokofrekvenčního signálu od stejnosměrného napájení. Obvod bude realizován 
pomocí δC filtru [25], který představuje pro vysokofrekvenční signál vysokou 
impedanci. Filtr bude tvořený pomocí úseku vedení o délce /4, který má indukční 
charakter a kapacitního pahýlu. Protože tranzistor ATF-55143 pracuje v takzvaném 
vylepšeném režimu, nepotřebuje záporné napětí na bráně gate, jak je tomu zvykem u 

tranzistorů na bázi GaAs [24].  

Na obr. 17 jsou vyneseny výsledné s-parametry zapojení, které je na obr. 18. Zisk 

prvního stupně je 15,1 dB a přizpůsobení na vstupu -6,41 dB, což je na nizkošumový 
zesilovač dostačující. 

 

Obr. 17 S-parametry prvního stupně zesilovače. 

 

Návrh druhého stupně je stejný, jenom s tím rozdílem, že vstup se už 
nepřizpůsobuje pro minimální šum, ale pro maximální přenos výkonu, tedy ke 
komplexně sdruženému bodu. Vstup je přizpůsoben pomocí kondenzátoru 1 pF a 

úsekem vedení s impedancí 53 Ω a délkou 14.λ mm. Výstup je přizpůsobený k 
výstupnímu pinu s impedancí 50 Ω pomocí kondenzátoru 47 pF a mikropásku 
s impedancí 63 Ω a délkou 11,6 mm. Oddělení vf signálu od stejnosměrného napájení je 
provedené stejným způsobem jako u prvního stupně. εezi první a druhý stupeň je 
zařazená pásmová propust, která je naladěna na střední kmitočet 1,7 GHz Výsledné 
schéma celého δNA se nachází v příloze. Výsledná simulace celkového zapojení a 
motiv desky je na obr. 19 a obr. 20. 
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Obr. 18 První stupeň LNA. 

 

 

Obr. 19 Simulace celého zapojení δNA. 
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Obr. 20 εotiv δNA s rozprostřenými parametry na substrátu FR4, měřítko ε1μ1. 

4.2.2 Návrh nízkošumového zesilovače s diskrétními prvky 

Účelem tohoto návrhu je sestrojit zesilovač, který nebude využívat úseky vedení, ale 
místo nich se použijí klasické diskrétní součástky. Tento návrh má své výhody i 
nevýhody, mezi výhody patří především výrazně menší rozměry desek, nebo možnost 
lehce měnit jeho parametry. Velkou nevýhodou, však jsou parazitní vlastnosti reálných 
cívek. Je potřeba pozorně volit typy cívek, protože u některé se může na pracovní 
frekvenci výrazně projevit parazitní parametry. To znamená, že by cívka měla spíše 
kapacitní charakter. V tomto návrhu jsou cívky použity pro oddělení stejnosměrného 
napájení od vysokofrekvenčního signálu. Jak bylo uvedeno v předchozí kapitole, pro 

oddělení je použit δC filtr nicméně v tomto případě budou použity diskrétní prvky. Na 

samotné přizpůsobení vstupu a výstupu tranzistoru má vliv i cívka, proto už jenom 
přidáním blokovacího kondenzátoru je doladěna vstupní impedance. Koncepce je stejná 
jako u předešlého návrhu, nejprve je potřeba alespoň částečně stabilizovat tranzistor 

pomocí přídavných indukčností a odporů. Dalším krokem je přizpůsobit vstup prvního 
stupně pro minimální šumové číslo a výstup pro maximální přenesený výkon. Druhý 
stupeň už je na vstupu i výstupu přizpůsobený výkonově. Všechny postupy jsou totožné 
s předchozí kapitolou, proto zde bude uveden pouze motiv desky na obr. 21 a příslušná 
simulace, které je na obr. 22, celkové schéma zapojení je v příloze.  

 

Obr. 21 εotiv δNA se soustředěnými parametry na substrátu FR4 měřítko ε1μ1. 
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Obr. 22 Simulace δNA s diskrétními prvky na FR4. 

 

4.3 Návrh LNů na substrát ůrlon DiClad Ř70 

Tato podkapitola popisuje návrh zesilovače na substrát Arlon DiClad 870, který má 
permitivitu  2.33 a ztráty  0,0012. Výška substrátu h je 0,762 mm. Na obr. 23 je 

softwarový výpočet základních parametrů pro daný substrát a níže je matematické 
ověření těchto výsledků, které stejně jako v předešlém případě čerpá z literatury [22]. 

Stejně jako na substrát FR4 jsou navrženy dva zesilovače, jeden s rozprostřenými 
parametry a druhý s diskrétními prvky. Protože postup návrhu, je vysvětlený 
v předchozí kapitole budou zde uvedena pouze simulace, které jsou na obr. 24, obr. 26 a 

navržené motivy zesilovačů na obr. 25, obr. 27, celkové schéma zapojení obou LNA je 

v příloze. 

 

Obr. 23 Kalkulátor parametrů mikropásků v programu AWR 12. 
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� = √� × ℎ × + , × �− , × ℎ − ,
= √ , × , . × + , × . − , × ,, − ,= ,  [Ω] 

  

 

(4.1) 

W tloušťka vedení [mm] 

H výška substrátu [mm] �  permitivita materiálu [-]. 
Pro vypočet délky vlny je potřeba nejdříve vypočítat efektivní permitivitu �  podle 

vztahu 

� = � − � − × [ , × ℎ + , ]ℎ + × [ , × ℎ + , ]= . − . −
× [ , × ,× , + , ],, + × [ , × ,× , + , ] = ,  [−] 

 

 

 

(4.2). 

Délka vlny v substrátu �  [mm] se vypočítá podle vztahu � = × √� = ×, × × √ , = ,  [ ]  

(4.3). 

 

Obr. 24 Simulace δNA s rozprostřenými parametry na substrátu Arlon DiClad 870. 
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Obr. 25 εotiv δNA s rozprostřenými parametry na substrátu Arlon DiClad 870, měřítko ε1μ1. 

 

Obr. 26 Simulace δNA se soustředěnými parametry na substrátu Arlon DiClad 870. 

 

Obr. 27 εotiv δNA se soustředěnými parametry na substrátu Arlon DiClad 870, měřítko ε1μ1. 
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4.3.1 Napájecí obvody 

RF tranzistor lze napájet pomocí pasivních, nebo aktivních napájecích obvodů. Pasivní 
obvody se dají navrhnout pouze pomocí několika odporů. Nevýhoda je ta, že při zvýšení 
teploty součástek nedokážou kompenzovat napěťovou změnu. Na druhou stranu aktivní 
obvody jsou o něco složitější, ale dokáži kompenzovat napěťovou změnu napájení [26]. 

Pro napájení navrženého δNA bude použito zapojení z aplikačního listu [26]. 

Zapojení se skládá z dvojice PNP tranzistorů, které tvoří takzvané pseudoproudové 
zrcadlo. Celkové zapojení napájecích obvodů je na obr. 28. Pracovní bod tranzistoru byl 

zvolen na základě katalogového listu 2 V a 20 mA. 

 

Obr. 28 Napájecí obvody tranzistoru ATF-55143. 

Při návrh obvodu je potřeba vypočítat hodnoty odporů R1 až R4, jako první je 
potřeba určit hodnotu odporu R3, který nastavuje proud tekoucí do drainu. Hodnota 

rezistoru se vypočítá podle vztahu 

= − − ��+ = , − + .× − + × − = Ω 

 

 (4.9) 

kde  je napětí na výstupu lineárního regulátoru a jeho hodnota je nastavena na pevné 
úrovně 3,3 V. Napětí  se rovná 2 V a ��  je úbytek napětí na odporu RDRAIN. 
Proud  je 20 mA a  se volí desetkrát vyšší než je proud tekoucí do gatu, ten je 

v případě ATF-55143 100 uA, proto byl proud  zvolen 1 mA [24]. Odpor R1 se 

vypočítá podle vztahu 
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= − − �� = , − + .× − = Ω 

 

(4.10) 

 Podle aplikačního listu [26] musí platit, že úbytek napětí na odporech R1 a R3 je roven. 
Zbývá už jen dopočítat odpory R2 a R4 podle vztahu 

= + �� − =  + , − ,× − = Ω 

 

(4.11) 

= ,× − = Ω 

 

(4.12) 

kde  je požadované napětí na gatu, které zařídí příslušný proud do drain. Potřebné 
napětí na gatu je možné odečíst z grafu na obr. 29 [24]. 

 

Obr. 29 Závislost napětí a proudu drainu na napětí gatu [24]. 
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5 OŽIVENÍ ů M ENÍ LNů 

Prvním krokem při oživování zesilovače je ověření správného nastavení pracovního 
bodu, tedy funkce napájecích obvodů. Je potřeba aby napájecí obvody dodávali RF 
tranzistoru stabilní napětí. Po ověření správné funkčnosti napájecích obvodů je 
zapotřebí prozkoumat stabilitu tranzistorů. Nejjednodušší způsob ověření stability, je 
připojit pouze výstup obvodu na spektrální analyzátor a sledovat chování zesilovače 
v širokém frekvenčním pásmu. Nestabilita se projevuje výskytem signálu na výstupu i 
přes skutečnost, že vstup není vybuzený. Dalším možností jak zjistit, zda daný obvod 
kmitá je sledovat proudový odběr zesilovače. Pomocí proudového omezení je možné 
zabránit úplnému zničení tranzistorů v případě, že by byl nestabilní. Je-li podle 

spektrálního analyzátoru zřejmá nestabilita obvodu, je možné jej stabilizovat navýšením 
odporu v drainu tranzistoru na úkor snížení zisku zesilovače. V případě stability obvodu 

je možné připravit měřící pracoviště pro měření s-parametrů měřeného zařízení. 
K měření parametrů zesilovače je potřeba vektorový analyzátor. Je důležité umístit 
vhodný atenuátor na výstup zkoušeného zařízení a to z důvodu ochrany vstupu 
vektorového analyzátoru. Důležitým parametrem při nastavování vektorového 
analyzátoru je výstupní výkon a to z důvodu přebuzení vstupu tranzistoru. Zejména u 

druhého stupně, kdy by mohl nevhodně zvolený signál způsobit jeho zničení. Proto je 
výstupní výkon nastavený na nejnižší možnou hodnotu -30 dBm. První věc po oživení 
desky je naladit pásmovou propust mezi jednotlivými stupni zesilovače a to pomocí 
nastavitelných kondenzátorů. Na obr. 30, obr. 31, obr. 32 a obr. 33 jsou změřené s-

parametry jednotlivým zesilovačů. Změřené šumové číslo jednotlivých δNA je na obr. 

34, obr. 35, obr. 36 a obr. 37. V tab. 5 jsou porovnány hlavní parametry jednotlivých 
LNA. 

 

Obr. 30 S-parametry δNA s rozprostřenými parametry na substrátu FR4 δNA 1. 
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Obr. 31 S-parametry δNA se soustředěnými  parametry na substrátu FR4 LNA 2. 

 

Obr. 32 S-parametry δNA s rozprostřenými parametry na substrátu Arlon DiClad 870 δNA 3. 
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Obr. 33 S-parametry δNA se soustředěnými parametry na substrátu Arlon DiClad 870 δNA 4. 

 

Obr. 34 Šumové číslo zesilovače s rozprostřenými parametry na substrátu FR4 δNA 1. 
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Obr. 35 Šumové číslo zesilovače se soustředěnými parametry na substrátu FR4 δNA 2. 

 

Obr. 36 Šumové číslo zesilovače s rozprostřenými parametry na substrátu Arlon DiClad 870 
LNA 3. 

 

Obr. 37 Šumové číslo zesilovače se soustředěnými parametry na substrátu Arlon DiClad 870 
LNA4. 
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Tab. 5 Porovnání jednotlivých δNA. 

 G [dB] B [MHz] S11 [dB] S22 [dB] NF [dB] 

LNA1 33,3 160 -6 -15,2 0,7 

LNA2 30,3 101 -4,6 -9 0,9 

LNA3 30,5 138 -3,15 -11 1,16 

LNA4 29,8 125 -4 -13,3 1 

 

Na obr. 38, obr. 39, obr. 40 a obr. 41 je možné pozorovat spektrum jednotlivých 
zesilovačů. Podle spektra poznáme jak se daný obvod chová, zda generuje nežádoucí 
produkty, například v podobě kmitů. Je vidět, že ve spektru se vyskytuje pouze jeden 
pracovní kmitočet, to znamená, že žádný z tranzistorů nekmitá. 

 

Obr. 38 Spektrum zesilovače s rozprostřenými parametry na substrátu FR4 δNA 1. 

 

Obr. 39 Spektrum zesilovače se soustředěnými parametry na substrátu FR4 δNA 2. 
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Obr. 40 Spektrum zesilovače s rozprostřenými parametry na substrátu Arlon DiClad 870     

LNA 3. 

 

Obr. 41 Spektrum zesilovače se soustředěnými parametry na substrátu Arlon DiClad 870 
LNA4. 
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6 ůNTÉNů PRO P ÍJEM SNÍMK  VE 
VYSOKÉM ROZLIŠENÍ 

Příjem HRPT snímků klade mnohem vyšší nároky na výslednou anténu, než v případě 
staršího systému APT. Používají se zejména antény s vysokým ziskem a tomu 

odpovídající úzkou směrovostí. Z důvodu úzkého paprsku signálu je potřeba udržovat 
anténu neustále nasměrovanou na satelit, během celé doby přeletu nad pozemní stanicí. 
Neustálé směrování antény je řízeno rotační jednotkou, která hýbe s anténou na základě 
získaných kepleriánských dat. Proto se jako nejvhodnější pro příjem jeví parabolická 
anténa, která disponuje vysokým ziskem a je konstrukčně vhodná [27].  

Je potřeba tedy navrhnout vhodnou parabolu a ozařovač. Protože nejsou známé 

přesné rozměry parabolického zrcadla, jako je hloubka a ohnisková vzdálenost, musí se 
určit vyzařovací úhel ozařovače paraboly α [°], pro pokles o 10 dB, tato hodnota bude 

odůvodněná níže při návrhu paraboly. Na základě úhlu α je možné dopočítat příslušnou 
ohniskovou vzdálenost a hloubku paraboly. 

Jako ozařovač paraboly bude použita šroubovicová anténa. Hlavní výhodou 
šroubovicové antény je možnost přijmu levotočivé, či pravotočivé kruhové polarizace. 
Určujícím faktorem, zda se jedná o levotočivou, nebo pravotočivou polarizaci je směr 
namotání drátu. Teoretiky určuje kvalitu kruhové polarizace osový poměr AR. Ten je 

dán poměrem minimální a maximální vektorem elektrického pole E. Kruhová 
polarizace má osový poměr roven jedné a je dán vztahem 

= ���  

 

(6.1). 

Existují tři různé módy šroubovicové antény, které se dělí podle typu vyzařovací 
charakteristiky. Jsou to Normálový, Axiální a Kuželový mód, tvary vyzařovacích 
charakteristik jsou na obr. 42. Normálový mód vybudíme, jsou-li rozměry antény 
mnohem menší, než vlnová délka přijímaného signálu. To znamená, že obvod 
šroubovice je mnohem menší než vlnová délka signálu. Další z módů nastane 
v opačném případě, je-li obvod šroubovice větší než vlnová délka signálu. Tento mód se 
však příliš nepoužívá. Poslední typ záření je osový neboli axiální, vzniká v případě, že 
vlnová délka je srovnatelná s obvodem šroubovice. Pro ozařovač paraboly se nejvíce 
hodí Axiální mód doplněný  reflektorem, který zajistí vyzařování pouze v jednom 

směru[28]. 

Při návrhu šroubovice je potřeba brát v potaz, že bude umístěna v ohnisku 

paraboly. Tento fakt se projeví na počtu závitů a tedy na celkové velikosti ozařovače. 

Na obr. 43 jsou vypsány parametry, které je potřeba pro návrh antény definovat. Prvním 
dva parametry vycházejí z vlnové délky, která se vypočítá podle vztahu 

� = = ×, × = ,  [ ]  

(6.2) 
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Obr. 42 Vyzařovací diagramy a) Normálový b) Axiální c) Kuželový mód. 

Z vlnové délky je možné dopočítat průměr šroubovice D [mm] a její obvod C [mm] 

podle vztahu 

= = × −, =  [ ]  

(6.3) 

× � × � [ ]  

(6.4). 

Vzdálenost mezi závity se vypočítá pomocí úhlu stoupání α, který by měl pro 
axiální mód dle teorie být od 12 do 14°[28]. Při návrhu bude uvažovaná střední hodnota 
13°, vzdálenost mezi závity se potom vypočítá podle vztahu = tan × × = tan × , × , = ,  [ ]           (6.5) 

Dalším parametrem je počet závitů N, z teorie platí, že čím víc závitů, tím větší 
zisk. Podle webu [29], je počet závitů dán poměrem F/D. F [m] je vzdálenost ozařovače 
od středu paraboly a D [m] je průměr paraboly. Jak bude uvedeno dále poměr F/D je 

v tomto případě roven 0,4λ, proto je počet závitů tři. Délku šroubovice vypočítáme 
podle vztahu 

                                  L = � × = × , = ,  [ ]                                 (6.6) 

Rozměr reflektoru, je zvolen na základě teoretických poznatků, které jsou uvedeny 
v literatuře [28]. Pro průměr reflektoru platí, že musí být minimálně 0,75 . Větší 
reflektor lépe potlačuje záření v nežádoucím směru, nicméně šroubovice bude umístěna 
v ohnisku parabolického zrcadla, kde by zbytečně velký reflektor zmenšoval efektivní 
plochu paraboly a tudíž i účinnost. Pro velikost reflektoru X [mm] platí, že  

× � X 

 

(6.7) 
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Obr. 43 Šroubovicová anténa [28]. 

Důležitým parametrem každé antény je její přizpůsobení vzhledem ke zdroji 

signálu. V případě, že anténa není správně přizpůsobená, dochází k odrazu vlny na 

vstupu antény. Vlivem odraženého signálu, může dojít k destrukci zařízení. Díky přímé 
a odražené vlně vzniká stojaté vlnění. Poměr stojatých vln PSV, se definuje pomocí 
činitele odrazu  [-], podle vztahu  

� = +− [−]  

(6.8) 

 Ve vysokofrekvenční technice se používá 50 Ω zakončení. Je tedy potřeba správně 
přizpůsobit anténu, aby na jejím vstupu byla impedance přibližně 50 Ω. Vstupní 
impedance šroubovicové antény je závislá na vlnové délce podle vztahu [30] 

Z = × � = × ,, =  [�]  

(6.9) 

 Impedance antény by měla být podle teoretických výpočtů rovna 140 Ω, musíme 

tedy anténu správně přizpůsobit, k tomu je použit čtvrtvlný transformátor. Transformace 

impedance se realizuje pomocí pásku o délce jedné čtvrtiny vlnové délky. Je-li potřeba 
přizpůsobit impedanci 140 Ω na 50 Ω, musí mít vložený pásek správnou impedancí, tu 

je možné vypočítat pomocí vztahu � á = √� × � = √ × =  [�] (6.10) 

Přizpůsobení bude zhotoveno z plíšku o šířce odpovídající požadované impedanci 
84 Ω. Šířka plíšku se mění v závislosti na výšce substrátu. Pro laboratorní účely bude 

jako substrát použit pěnový polystyren, který má permitivitu téměř stejnou jako vzduch 

[31]. Pomocí simulací je určeno, že pásek bude umístěný ve výšce 5 mm nad 

reflektorem, to odpovídá tloušťce 10 mm [32]. Výška pásku ovlivňuje výslednou 
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impedanci jen minimálně, proto je možné ji volit až podle dostupných materiálových 
možností. Pro návrh byl zvolen materiál s výškou 0,5 mm. 

V tab. 6 jsou uvedeny všechny vypočtené a teoreticky definované parametry 
šroubovicové antény, budou sloužit pro prvotní simulaci v programu CST. 

Ověření teoretických výpočtů, je ověřeno pomocí programu CST εicrowave 

studio. Z důvodů velkých rozměrů namodelované antény, je potřeba vhodně nastavit 

„mesh“ síť, která udává počet buněk na vlnovou délku. Použitý časový řešič vyžaduje 
minimálně 10 buněk [10], aby vypočítané parametry byly relevantní. Při takhle velkých 
rozměrech antény, už nastává problém s celkovým počtem buněk. Proto je potřeba 

snížit jejich počet pomocí prostředků, které zhustí síť tam kde je to potřeba a zase 
naopak. Touto metodou lze dosáhnout přijatelné komprese buněk. 

Navržený model antény je na obr. 44 a k tomu příslušná simulace vstupního 
přizpůsobení na obr. 45. Z dosažených simulací je zřejmé, že pracovní kmitočet antény 
je mimo požadované pásmo, proto je potřeba doladit anténu, tak aby pracovala na 
správném kmitočtu. K dosažení cílené frekvence nestačí pouze změna tloušťky pásku t 
[mm]. Pro větší změnu pracovní frekvence, je zapotřebí změnit obvod šroubovicové 
antény C [mm]. Pomocí změny těchto dvou parametrů, lze dosáhnout požadovaných 
parametrů antény jak je vidět na obr. 45 a obr. 46 . 

  

Obr. 44 Šroubovicová anténa v programu CST. 
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Obr. 45 Vstupní přizpůsobení prvotního návrhu šroubovicové antény. 

 

Obr. 46 Vstupní přizpůsobení upravené šroubovicové antény. 

εezi další důležité parametry navržené antény patří poměr stojatých vln, protože 
se jedná o poměr velikostí dvou napětí, používá se veličina VSWR (voltage standing 

wave ratio). Na obr. 47 je vidět, že navržená anténa má VSWR rovno 1,26 dB. 

Znamená to, že zhruba 3% přijímané energie se odrazí zpět. Spolu s tím úzce souvisí i 
vstupní impedance antény, kde reálná část je na obr. 48 a imaginární na obr. 49. Pro 

správnou funkci ozařovače paraboly je důležité, aby fáze vyzařovacího diagramu byla 
v celém vyzařovacím úhlu ideálně stejná. Reálně však není možné dosáhnout konstantní 
fázi v celém rozsahu, výsledná změna fáze je na obr. 50. Kvalitu kruhové polarizace 
určuje osový poměr AR, ten je vynesen na obr. 51. Další tři obrázky znázorňují 
vyzařovací diagram antény pro levotočivou vlnu obr. 52, pravotočivou vlnu obr. 53 a 

celkový vyzařovací diagram obr. 54. Je vidět, že anténa přijímá levotočivou vlnu, 
kterou vysílá jen několik satelitů. Nicméně signál v první řadě dopadne na parabolické 
zrcadlo, kde dojde ke změně polarity vlny a z vlny s pravotočivou polarizací se stane 

vlna s levotočivou polarizací. Zisk šroubovicové antény je roven λ,7 dB a vyzařovací 
úhel pro pokles o 3 dB je 60° a potlačení postranních laloků je -18,8 dB. Důležitým 
parametrem pro návrh parabolického reflektoru je uhel vyzařování pro pokles o 10 dB. 
Úhel vyzáření je přibližně 107°. Hlavní parametry antény jsou zapsány v tab. 7. 
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Tab. 6 Teoretické hodnoty parametrů šroubovicové antény. 

Symbol Název veličiny Teoretická hodnota 

[mm] 

Finální hodnoty 
[mm] 

D Průměr šroubovice 56 63,4 

C Obvod šroubovice 176,5 199,2 

S Vzdálenost mezi závity 40,62 41 

α Úhel stoupání závitů  13 13 

N Počet závitů 3 3 

L Délka šroubovice 121,9 122 

a Průměr drátu 3 2,7 

X Průměr reflektoru 70 70 

t Tloušťka přizpůsobovacího 
vedení 

10 10,6 

Z Výška stínícího plechu 60 40 

 

Tab. 7 Souhrn hlavních parametrů navržené šroubovicové antény. 

Parametr Hodnota 

G [dB] 9,7 

S11 [dB] 18,7 

VSWR [dB] 1,26 

Úhel pro pokles o 3 dB [°] 60 

Úhel pro pokles o 10 dB [°] 107 

Potlačení postranních laloků [dB] -18,8 

Osový poměr [dB] 2,8 

Reálná část vstupní impedance [Ω] 60,3 

Imaginární část vstupní impedance [Ω] -4,1 

 

 

Obr. 47 VSWR navržené šroubovicové antény. 
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Obr. 48 Reálná část vstupní impedance šroubovicové antény. 

 

Obr. 49 Imaginární část vstupní impedance šroubovicové antény. 

 

Obr. 50 Fáze šroubovicové antény pro levotočivou polarizaci. 
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Obr. 51 Osový poměr šroubovicové antény. 

 

Obr. 52 Vyzařovací diagram pro levotočivou polarizaci šroubovicové antény. 

 

Obr. 53 Vyzařovací diagram pro pravotočivou polarizaci šroubovicové antény. 
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Obr. 54 Celkový vyzařovací diagram šroubovicové antény. 

Dalším krokem při návrhu antény pro příjem meteorologických snímků je správně 
navržené parabolické zrcadlo. Parametry definující parabolu jsou ohnisková vzdálenost 
F [m] a velikost ústí D [m]. Často se udává poměr těchto hodnot F/D, kdy je možné na 
základě znalosti poměru F/D určit zbylé parametry, jako jsou hloubka paraboly h [m] 

nebo úhel vyzařování ozařovače α [°]. V praxi se změří hloubka h [m] a velikost ústí D 
[m] u dostupného parabolického zrcadla. Poté se vypočítá příslušná ohnisková 
vzdálenost F [m] a navrhne se ozařovač s příslušným úhlem ozáření α [°]. Geometrie 

parabolického zrcadla s vyznačenými hlavními parametry je na obr. 55[30]. 

 

Obr. 55 Geometrie parabolického zrcadla [30]. 

Vhodně zvolená intenzita ozařování parabolického zrcadla, zabrání vzniku dvou 
nežádoucích stavů paraboly. První případ nastane, přezáříme-li parabolu, tak že velká 
část výkonu se vyzáří mimo zrcadlo. V takovém případě vznikají ztráty, které se 

nazývají „spillover loss“. Opačným případem je situace, kdy je parabola ozářená 

především na středu, v takovém případě vznikají takzvané „illumination loss“, 
jednotlivé vlivy ozáření paraboly jsou znázorněny na obr. 56 
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Obr. 56 Vliv zvolené hodnoty illumination taper na účinnost paraboly [34]. 

Je potřeba zvolit správnou hodnotu intenzity ozáření na okraji paraboly, v praxi se 

používá o 10 [dB] nižší intenzita než na středu zrcadla [34]. Hodnota určující poměr 
intenzity ve středu a na okraji paraboly se nazývá „illumination taper“. Nízká hodnota 
„illumination taper“ by znamenala, že by velká část hlavního laloku zářila mimo 
parabolické zrcadlo, tedy směrem k zemi, to by mělo za následek zvýšení šumové 
teploty antény. Naopak vysoká hodnota „illumination taper“ způsobí, že by postranní 
laloky ozařovače zářili na parabolické zrcadlo [34].  

Pří návrhu parabolické antény je problém v tom, že neznáme hloubku paraboly h 
[m] a ohniskovou vzdálenost F [m]. Proto je potřeba uhel vyzáření ozařovače α [°] pro 
pokles o 10 [dB], který se rovná 53,5°. Pomocí úhlu α [°], je možné vypočítat 
ohniskovou vzdálenost F [m], podle vztahu [30] 

= × tan × α = × tan × , = ,  [ ]  

(6.11) 

Nyní je možné vypočítat pomocí ohniskové vzdálenosti i hloubku potřebného 
parabolického zrcadla h [m], podle vztahu 

ℎ =  × = × , = ,  [ ] (6.12) 
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Užitečným parametrem je také uhel vyzařování parabolické antény  [°] pro pokles o 3 

dB, ten se vypočítá podle vztahu [30] 

= × � = × × − = ,  [°]  

(6.13). 

Pro ověření vypočtených hodnot, se musí nejprve vymodelovat příslušné 
parabolické zrcadlo v programu CST. Je potřeba použít místo časového řešiče 
integrální, neboť do časového nelze importovat zdroj záření v podobě vyzařovacího 
diagramu vzdáleného pole navržené šroubovicové antény. V případě, že je parabola 
nachystaná je potřeba v původním projektu se šroubovicovou anténa vypočítat její 
fázový střed. Čím menší úhel vyzařování zadáme, tím bude fázový střed přesněji 
vypočítaný, v tomto případě bude stačit 40°. Dalším krokem je export a následné 
importování vyzařovacího diagramu do projektu s nachystanou parabolou. Vyzařovací 
diagram se umístí do projektu, tak aby vypočítaný fázový střed šroubovice byl 
v ohnisku parabolického zrcadla, jak je znázorněno na obr. 57. Výsledný vyzařovací 
diagram antény je na obr. 58, úhel vyzařování odpovídá teoretické hodnotě a podle 

dosaženého zisku můžeme vypočítat celkovou účinnost paraboly, pomocí vzorce 

� = ( × × ) = ,
( × × , ×× ) = ,  [−]  

 

(6.14) 

Na obr. 59 je vstupní přizpůsobení parabolické antény a na obr. 60 je výsledný 
osový poměr systému. V tab. 8 jsou porovnány teoretické hodnoty s výsledky 
dosažných pomocí simulace[30][28]. 

Tab. 8 Porovnání vypočtených a simulovaných hodnot antény. 

Veličina Teoretická hodnota Simulace 

Zisk G [dB] 22,8 23,5 

Účinnost �[-] 0,55 0,70 

 12.32 11,7 

Potlačení postranních laloků [dB] 20 -22 

Vstupní přizpůsobení S11 [dB] - -19 
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Obr. 57 Znázornění parabolické antény s importovaným vyzařovacím diagramem šroubovicové 
antény. 

 

Obr. 58 Vyzařovací diagram parabolického antény, varianta 3. 

 

Obr. 59 Vstupní přizpůsobení parabolické antény. 
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Obr. 60 Osový poměr parabolické antény. 

V případě, že dojde k umístění fázového středu ozařovače mimo ohnisko paraboly, 

dojde ke snížení její účinnosti a ke zhoršení vyzařovacího diagramu. Na obr. 61 je 

vyzařovací diagram ozařovače umístěného ve větší vzdálenosti od paraboly, znamená 
to, že hlavní lalok ozařovače září i mimo parabolu. Je vidět, že energie vyzářená mimo 
parabolické zrcadlo, způsobila snížení celkového zisku. Dalším zhoršení nastalo u 

bočních laloků, které jsou nyní potlačeny pouze o -26,8 dB. Zvýšení hodnoty 
postranních laloků, může mít za následek zvýšení šumové teploty antény. 

 

Obr. 61 Vyzařovací diagram parabolického systému s ozařovačem umístěným ve větší 
vzdálenosti, varianta 2. 

Podobná situace nastane v opačném případě, kdy přiblížíme ozařovač do blízkosti 
paraboly, tak že parabolu budou ozařovat i postranní laloky. Výsledný vliv je podobný 
jako v předchozím případě a je znázorněn na obr. 62. Dosažené hodnoty jsou porovnány 
v tab. 9. 
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Obr. 62 Vyzařovací diagram parabolického systému s ozařovačem umístěným v blízkosti 
zrcadla, varianta 3. 

Tab. 9 Porovnání parametrů parabolického zrcadla s ozařovačem v různých místech. 

 Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 

G [dB] 23,5 21,1 20 

 [°] 11,7 11,9 15,1 

Potlačení postranních 
laloků [dB] 

-22 -16,8 -24,4 

Účinnost 0,7 0,41 0,31 
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7 ZÁV R 

Pomocí obecného odvození potřebných parametrů pro anténu a vstupní nízkošumový 
zesilovač jsem zjistil, že čím horší bude vstupní zesilovač, tím je potřeba větší parabola. 

εinimální zisk paraboly pro δNA s šumovým číslem 75 K, je 21,8 dB. Takto zvolená 
parabola, obsahuje určitou rezervu v případě zvýšené ekvivalentní šumové teploty 

vlivem směrování nebo nárůstu šumu od země. Vypočítal jsem energetickou bilanci, 
která říká, že v bodě T1 bude poměr signál šum roven 11,3 a v bodě T2 bude 10,6. 

Podle vypočítaného SNR by měl být přijímač schopen detekovat správně signál  
Součástí diplomové práce je návrh δNA na substrát FR4 a Arlon DiClad 870. Pro 

dosažení potřebného zesílení, které plyne z předchozí kapitoly, jsem musel použít 
dvoustupňový zesilovač, kde jsem mezi stupně umístil pásmovou propust. Všechny 
zesilovače splňují požadovaný zisk, nicméně nejlepším šumovým číslem disponuje 
první návrh na substrát FR4 s rozprostřenými parametry, který má šumové číslo 0,7 dB. 
Návrh na stejném substrátu s použitím soustředěných parametrů vyšel o něco hůř i 
podle simulace. Změřené šumové číslo je 0,λ dB. Zde mají největší vliv na zhoršení 
šumového čísla cívky. Návrh zesilovače na Arlon měl podle simulace vyjít nepatrně 
lépe, než na substrát FR4. Změřené šumová čísla neodpovídají simulacím a pohybují se 

okolo 1 dB. εyslím si, že velký vliv měl na výsledné šumové číslo i filtr umístěný mezi 
jednotlivými stupni zesilovače. Filtr se ladí pomocí dvou nastavitelných kapacit, které 
jsou velice náchylné na mechanické poškození. Je tedy možné, že filtr mezi zesilovači 
nebyl dokonale naladěný a proto došlo ke změně vstupní impedance, která vedla ke 
zhoršení šumového čísla. I přes nedokonalosti zesilovačů na substrátu Arlon jsou oba 
dva použitelné s anténou, která je navržená v poslední kapitole. 

Návrh parabolické antény se skládá ze dvou částí ozařovače a parabolického 
zrcadla. Protože nemám žádné parametry paraboly, začal jsem návrhem ozařovače. 
Ozařovač je realizovaný pomocí šroubovicové antény pracující v axiálním režimu. 
Počet závitů šroubovice má vliv na výsledný osový poměr, čím více závitů, tím nižší 
bude i osový poměr AR [dB]. Z důvodů umístění šroubovice do ohniska paraboly je 
počet závitů omezený. Výsledný zisk šroubovice je λ,7 dBi a potlačení postranních 

laloků je větší jak 18 dB, hodnoty odpovídají teoretickým předpokladům, jak je vid2t 

v tabulce tab. 8. K návrhu parabolického zrcadla je potřebné zjistit uhel vyzařovacího 
diagramu pro pokles o 10 dB, který je 107°. Pomocí této hodnoty jsem schopen 
vypočítat potřebné parametry paraboly, jako je ohnisková vzdálenost a příslušná 
hloubka paraboly. V praxi by se postupovalo od parabolického zrcadla, které by mělo 
definované rozměry. Pomocí nich by se potom určily parametry ozařovače. Nicméně i 
navržený ozařovač, se může použit pro různé velikosti paraboly po přepočítání 
ohniskové vzdálenosti. Výsledný systém parabolické antény má zisk 23,5 dB, čemuž 
odpovídá vysoká účinnost až 70 %. Reálná parabola by však měla menší účinnost 
vlivem použití reálného materiálu a přídavných konstrukčních prvku. V poslední 
kapitole je také znázorněn vliv umístění ozařovače mimo ohnisko paraboly. Špatně 
umístěný ozařovač má vliv na zhoršení celkové účinnost antény. 
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SEZNůM SYMBOL , VELIČIN ů ZKRůTEK 

 

LNA   δow noise amplifier (Nizkošumový zesilovač) 
SCORE Signal Communications by Orbiting Relay Equipment 

VSAT   Very Small Aperture Terminal (Terminál s velmi malou plochou apertury 

antény) 
DBS  Direct broatcasting by satellite (Přímé vysílání pomocí satelitu) 
DVB-S Digital video broadcasting by satellite (Digitální vysílání video pomocí 

satelitu) 

GEO   Geostationary orbit (Geostacionární oběžná dráha) 
LEO  δow Earth Orbit (Nízká oběžná dráha) 

MEO  Middle Earth Orbit (Střední oběžná dráha) 
AVHRR Advanced Very High Resolution Radiometer (Radiometr) 

SRA  Search-and-Rescue Receiving Antenna 

SOA  S-Band Omni Antenna 

SAD  Solar Array Drive 

SBUV/2 Solar Backscatter Ultraviolet Radiometer 

AMSU  Advanced Microwave Sounding Unit 

SLA  Search and Rescue Transmitting Antenna (L-Band) 

VRA  Very High Frequency Realtime Antenna 

BDA  Beacon Transmitting Antenna 

UDA  Ultra High Frequency Data Collection System Antenna 

STX  S-Band Transmitting Antenna (Vysílací anténa pro S pásmo) 
HIRS  High Resolution Infrared Radiation Sounder 

ANR  Poměr signál šum [dB] 

CMA  China Meteorological Administration 

NRSCC National Remote Sensing Center of China 

APT  Automatic picture Transmission 

HRPT  High Resolution Picture Transmission 

NOAA  National Oceanic and Atmospheric Administration 

EMUSAT European Organization for the Exploitation of Meteorological Satellites 

DSB Direct Sounder Broadcasts 

LRIT Low-Rate Information Transmission 
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GVAR GOES Variable Format 

GAC  Global Area Coverage  

LAC  Local Area Coverage  

MCC  Mission Control Center 

LUT  Local User Terminal 
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A.1 Celkové schéma LNů 

 

Schéma zapojení δNA s rozprostřenými parametry na substrátu FR4. 

 

Schéma zapojení δNA se soustředěnými parametry na substrátu FR4. 
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Schéma zapojení δNA s rozprostřenými parametry na substrátu Arlon DiClad 870. 

 

Schéma zapojení δNA se soustředěnými parametry na substrátu Arlon DiClad 870. 
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A.2 Osazovací plány 

 

 

Osazovací plán plošného spoje, rozměr desky 110 x 38,5 [mm], měřítko M1:1. 

 

 
 

Osazovací plán plošného spoje, rozměr desky 72,5 x 31,7 [mm], měřítko M1:1. 
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Osazovací plán plošného spoje, rozměr desky 117 x 44,5 [mm], měřítko M1:1. 

 

 
 

Osazovací plán plošného spoje, rozměr desky 66 x 3λ,8 [mm], měřítko M1:1. 
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A.3 Seznam součástek 

Seznam součástek k zapojení s rozprostřenými parametry na substrátu FR4. 

Označení  Popis Hodnota Pouzdro 

R1 Rezistor 400R 0805 

R2 Rezistor 2k3 0805 

R3 Rezistor 19R 0805 

R4 Rezistor 550R 0805 

R5 Rezistor 33R 0603 

R6 Rezistor 33R 0603 

R7 Rezistor 50R 0603 

R8 Rezistor 12R 0603 

R9 Rezistor 50R 0603 

R10 Rezistor 12R 0603 

R11 Rezistor 0R 0805 

R12 Rezistor 0R 0805 

R13 Rezistor 0R 0805 

R14 Rezistor 0R 0805 

C1 Keramický kondenzátor 100n 0805 

C2 Elektrolytický kondenzátor 2,2u/50V KJ-SS B 

C3 Keramický kondenzátor 47p 0603 

C4 Keramický kondenzátor 5.1p 0603 

C5 Keramický kondenzátor 1.25 0603 

C6 Keramický kondenzátor 14p 0603 

C7 Keramický kondenzátor 10p 0603 

C8 Keramický kondenzátor 47p 0603 

C9 Keramický kondenzátor 470p 0603 

C10 Keramický kondenzátor 10n 0603 

C11 Keramický kondenzátor 470p 0603 

C12 Keramický kondenzátor 10n 0603 

C13 Keramický kondenzátor 10p 0603 

C14 Keramický kondenzátor 47p 0603 

C15 Keramický kondenzátor 470p 0603 

C16 Keramický kondenzátor 10n 0603 

C17 Keramický kondenzátor 10p 0603 

C18 Keramický kondenzátor 47p 0603 

C19 Keramický kondenzátor 470p 0603 

L Cívka 100n 0805 

IC1 Stabilizátor napětí LF33CDT DPAK 

BCV628 Dvojitý tranzistor BCV628 SOT143B 
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Seznam součástek k zapojení se soustředěnými parametry na substrátu FR4. 

Označení  Popis Hodnota Pouzdro 

R1 Rezistor 430R 0805 

R2 Rezistor 2k2 0805 

R3 Rezistor 28R 0805 

R4 Rezistor 550R 0805 

R5 Rezistor 27R 0603 

R6 Rezistor 2,2R 0603 

R7 Rezistor 50R 0603 

R8 Rezistor 27R 0603 

R9 Rezistor 50R 0603 

R10 Rezistor 2,2R 0603 

R11 Rezistor 0R 0805 

R12 Rezistor 0R 0805 

R13 Rezistor 0R 0805 

R14 Rezistor 0R 0805 

C1 Keramický kondenzátor 100n 0805 

C2 Elektrolytický kondenzátor 2,2u/50V KJ-SS B 

C3 Keramický kondenzátor 2,8p 0603 

C4 Keramický kondenzátor 6,8p 0603 

C5 Keramický kondenzátor 3,8p 0603 

C6 Keramický kondenzátor 47p 0603 

C7 Keramický kondenzátor 10p 0603 

C8 Keramický kondenzátor 47p 0603 

C9 Keramický kondenzátor 470p 0603 

C10 Keramický kondenzátor 10n 0603 

C11 Keramický kondenzátor 10p 0603 

C12 Keramický kondenzátor 47p 0603 

C13 Keramický kondenzátor 470p 0603 

C14 Keramický kondenzátor 10n 0603 

C15 Keramický kondenzátor 10p 0603 

C16 Keramický kondenzátor 47p 0603 

C17 Keramický kondenzátor 470p 0603 

C18 Keramický kondenzátor 10n 0603 

C19 Keramický kondenzátor 10p 0603 

C20 Keramický kondenzátor 47p 0603 

C21 Keramický kondenzátor 470p 0603 

C22 Keramický kondenzátor 10n 0603 

C23 Keramický kondenzátor 47p 0603 

L1 Cívka 4,7n 0603 

L2 Cívka 10n 0603 

L3 Cívka 6,8n 0603 
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L4 Cívka 10n 0603 

L5 Cívka 100n 0805 

IC1 Stabilizátor napětí LF33CDT DPAK 

BCV628 Dvojitý tranzistor BCV628 SOT143B 

Seznam součástek k zapojení s rozprostřenými parametry na substrátu Arlon DiClad 870. 

Označení  Popis Hodnota Pouzdro 

R1 Rezistor 520R 0805 

R2 Rezistor 2k2 0805 

R3 Rezistor 25R 0805 

R4 Rezistor 550R 0805 

R5 Rezistor 27R 0603 

R6 Rezistor 27R 0603 

R7 Rezistor 24R 0603 

R8 Rezistor 12R 0603 

R9 Rezistor 24R 0603 

R10 Rezistor 12R 0603 

R11 Rezistor 0R 0805 

R12 Rezistor 0R 0805 

R13 Rezistor 0R 0805 

R14 Rezistor 0R 0805 

C1 Keramický kondenzátor 100n 0805 

C2 Elektrolytický kondenzátor 2,2u/50V KJ-SS B 

C3 Keramický kondenzátor 47p 0603 

C4 Keramický kondenzátor 15p 0603 

C5 Keramický kondenzátor 1p 0603 

C6 Keramický kondenzátor 1,85p 0603 

C7 Keramický kondenzátor 10n 0603 

C8 Keramický kondenzátor 470p 0603 

C9 Keramický kondenzátor 10p 0603 

C10 Keramický kondenzátor 10n 0603 

C11 Keramický kondenzátor 470p 0603 

C12 Keramický kondenzátor 10p 0603 

C13 Keramický kondenzátor 10n 0603 

C14 Keramický kondenzátor 470p 0603 

C15 Keramický kondenzátor 10p 0603 

C16 Keramický kondenzátor 10n 0603 

C17 Keramický kondenzátor 470p 0603 

C18 Keramický kondenzátor 10p 0603 

C19 Keramický kondenzátor 47p 0603 

L Cívka 100n 0805 

IC1 Stabilizátor napětí LF33CDT DPAK 

BCV628 Dvojitý tranzistor BCV628 SOT143B 
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Seznam součástek k zapojení se soustředěnými parametry na substrátu Arlon DiClad 870. 

Označení  Popis Hodnota Pouzdro 

R1 Rezistor 430R 0805 

R2 Rezistor 2k2 0805 

R3 Rezistor 28R 0805 

R4 Rezistor 550R 0805 

R5 Rezistor 50R 0603 

R6 Rezistor 2,2R 0603 

R7 Rezistor 50R 0603 

R8 Rezistor 2,2R 0603 

R9 Rezistor 0R 0603 

R10 Rezistor 0R 0603 

R11 Rezistor 0R 0805 

R12 Rezistor 0R 0805 

R13 Rezistor 27R 0805 

R14 Rezistor 27R 0805 

C1 Keramický kondenzátor 100n 0805 

C2 Elektrolytický kondenzátor 2,2u/50V KJ-SS B 

C3 Keramický kondenzátor 2,1p 0603 

C4 Keramický kondenzátor 47p 0603 

C5 Keramický kondenzátor 47p 0603 

C6 Keramický kondenzátor 1,7p 0603 

C7 Keramický kondenzátor 10p 0603 

C8 Keramický kondenzátor 10p 0603 

C9 Keramický kondenzátor 10n 0603 

C10 Keramický kondenzátor 470p 0603 

C11 Keramický kondenzátor 47p 0603 

C12 Keramický kondenzátor 10n 0603 

C13 Keramický kondenzátor 470p 0603 

C14 Keramický kondenzátor 47p 0603 

C15 Keramický kondenzátor 10p 0603 

C16 Keramický kondenzátor 10p 0603 

C17 Keramický kondenzátor 10n 0603 

C18 Keramický kondenzátor 470p 0603 

C19 Keramický kondenzátor 47p 0603 

C20 Keramický kondenzátor 10n 0603 

C21 Keramický kondenzátor 470p 0603 

C22 Keramický kondenzátor 47p 0603 

C23 Keramický kondenzátor 47p 0603 

L1 Cívka 3,9n 0603 

L2 Cívka 5,6n 0603 

L3 Cívka 10n 0603 

L4 Cívka 2,2n 0603 
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L5 Cívka 100n 0805 

IC1 Stabilizátor napětí LF33CDT DPAK 

BCV628 Dvojitý tranzistor BCV628 SOT143B 

A.4 Foto jednotlivých LNů 

 
δNA na substrátu FR4 s rozprostřenými parametry. 

 
δNA na substrátu FR4 se soustředěnými parametry. 
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δNA na substrátu Arlon DiClad 870 s rozprostřenými parametry. 

 
δNA na substrátu Arlon DiClad 870 se soustředěnými parametry. 

A.5 Skript v Matlabu pro výpočet energetické bilance 

function [Ts] = Vypocet_sumove_teploty_systemu 
%----------------------------------------------------------
----% 
%Globální proměnné 
f=1.698e+09; %Pracovní frekvence 
c=3e+08; %Rychlost světla 
T0=290; %Šumová teplota Země 
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r=870e+03; %Vzdálenost satelitu 
k=1.3806504e-23; %Boltzmannova konstanta 
B=4e+6; %Šířka pásma přijímače 
EIRP=40.13; %EIRP satelitu [dB] 
%----------------------------------------------------------
----% 
%Výpočet útlumu šíření atmosférou 
La=5; %Přídavný útlum deštěm 
L0=10*log10(((4*pi*r*f/c)^2)); %Útlum šířením[dB] 
Ld=L0+La; %Celkový útlum šířením [dB] 
%----------------------------------------------------------
----% 
%Parametry antény 
Tsky=20; %Šum oblohy [K] 
Tground=50; %Šum od země [K] 
D=0.794; %Průměr paraboly [m] 
n=0.55; %Účinnost paraboly [-] 
GadB=10*log10(n*((pi*D*f/c)^2)); % Zisk antény [dB] 
Ga=10^(GadB/10); % Zisk antény [-] 
Ta=Tsky+Tground; %Šumová teplota antény [K] 
FadB=10*log10((Ta/T0)+1); %Šumové číslo antény [dB] 
Fa=10^(FadB/10); %Šumové číslo antény[-] 
%----------------------------------------------------------
----% 
%Parametry LNA 
GlnadB=30;% Zisk LNA  [dB] 
Glna=10^(GlnadB/10); %Zisk LNA  [-] 
FlnadB=1; %Šumové čislo LNA [dB] 
Flna=10^(FlnadB/10); %[-] 
Tlna= T0*(10^(FlnadB/10)-1); %Šumová teplota LNA [K] 
%----------------------------------------------------------
----% 
%Parametry konvertoru 
Ldc=5; %[dB] 
FdcdB=Ldc; %Šumové číslo [dB] 
Fdc=10^(-Ldc/10); %Šumové číslo 
GdcdB=-Ldc; % Útlum DC [dB] 
Gdc=10^(GdcdB/10); %Útlum DC [-] 
Tdc=T0*(10^(FdcdB/10)-1); %Ekvivalentní šumová teplota DC 
[K] 
%----------------------------------------------------------
----% 
%Parametry koaxiálního kabelu 
Lkoa=2.5; %Útlum kabelu na 30m [dB] 
Gkoa=10^(-Lkoa/10); %Útlum kabelu na 30m [-] 
FkoadB= Lkoa; %Šumové číslo [dB] 
Fkoa=10^(FkoadB/10);%Šumové číslo [-] 
Tkoa=T0*(10^(FkoadB/10)-1); %Ekvivalentní šumová teplota 
koaxiálního kabelu [K] 
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%----------------------------------------------------------
----% 
%Parametry Receiveru (přijímače) 
Pn= -130 ;% Citlivost přijímače [dB] 
Tr=(10^(Pn/10))/(k*B); % Ekvivalentní šumová teplota 
přijímače [K] 
%----------------------------------------------------------
----% 
%Výpočet výkonové bilance 
Ps=-Ld+EIRP+GadB+GlnadB-Lkoa-Ldc; % Výkonová úroveň před 
přijímačem [dB] 
Ps1=EIRP-Ld+GadB % Výkonová úroveň za anténou [dB] 
%----------------------------------------------------------
----% 
%Výpočet šumové bilance na vstupu systému za anténou 
T1=Ta+Tlna+Tdc/Glna+Tkoa/(Glna*Gdc)+Tr/(Glna*Gdc*Gkoa) % 
Ekvivalentní šumová teplota za anténou 
Pn1=10*log10(k*B*T1/1e-3) % Hladina šumu za anténou 
Gall=10^(GlnadB/10); 
LalldB=-Ldc-Lkoa; 
Lall=10^(LalldB/10); 
GFRX=Gall*Lall; 
Ps1=EIRP-Ld+GadB; 
SNR1=Ps1-Pn1 %Poměr signálu k šumu za anténou [dB] 
  
Ts=T1/(1/GFRX) 
Ts2=Ta*(GFRX)+Tlna*(GFRX)+Tdc*Lall+Tkoa*Gkoa+Tr 
Pn2=10*log10((k*B*Ts)/1e-3) 
Ps2=EIRP-Ld+GadB+GlnadB-Ldc-Lkoa 
SNR2=Ps2-Pn2 %Poměr signálu k šumu před přijímačem [dB] 
%----------------------------------------------------------
----% 
%Výpočet efektivní permitivity a charakteristické impedance 
er=2.33; % Permitivita materiálu 
W=2.9; % šířka mikropásku [mm] 
h=1.5; %Výška substrátu [mm] 
Z0=(120*pi/sqrt(er))*(h/W)*(1/(1+1.735*er^(-
0.0724)*(W/h)^(-0.836))); % Příslušná impedance pásku [ohm] 
ere= er-((er-
1)/2)*((2.439862793)/(W/h+(2/pi)*3.440401001)); % Efektivní 
permitivita 
lamblag=c/(f*sqrt(ere)); % Délka vlny na příslušném 
substrátu 

 


