




ABSTRAKT 

Diplomová práca sa zaoberá návrhom vysokofrekvenčných zosilňovačov v UHF pásme 

na frekvencii 435 MHz. Zosilňovače sú navrhnuté v rôznych triedach a vo výsledku je 

porovnávaná ich efektívnosť a ich výsledné vlastnosti. Ako zosilňovací prvok je 

používaný unipolárny tranzistor v jednostupňovom zapojení. Funkčnosť jednotlivých 

zosilňovačov je overovaná simuláciami v programe Advanced Design Systems.  
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ABSTRACT 

This diploma thesis is focused on design of high frequency power amplifiers in UHF 

band, specifically at 435 MHz. Amplifiers are designed in different classes of operation. 

The thesis deals with the comparison of main parameters in each class of operation, the 

most important parameter is effeciency. The amplifying part is unipolar transistor which 

is working in Single-stage mode. The results were simulated in Advanced Design 

Systems Software.  
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ÚVOD 

Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom vysokofrekvenčných zosilňovačov v rôznych 

triedach a sleduje ich vlastnosti ako sú efektívnosť, výstupný výkon atď. Práca bola 

vybraná s cieľom rozšíriť si znalosti o ich návrhu, využití a v neposlednom rade o ich 

rozdielnych vlastnostiach pri rôznom vyhotovení. VF zosilňovače sú väčšinou používané 

v lineárnych triedach preto ma zaujímalo ich využitie v perspektívnych triedach, ktoré 

majú lepšie vlastnosti, ale zároveň sú omnoho ťažšie z hľadiska návrhu. Hlavným cieľom 

tejto práce bol návrh zosilňovačov ako v lineárnej triede tak i v spínanej, a to na 

frekvencii 435MHz. Požadovaný výstupný výkon je 30dBm. 

Prvá kapitola sa zaoberá teóriou vysokofrekvenčných zosilňovačov,  popisuje ich 

základné parametre a základnú topológiu jednotlivých obvodov.  Ďalej sa práca venuje 

princípom a vlastnostiam tried zosilňovačov, porovnáva ich efektívnosť a vyzdvihuje ich 

najdôležitejšie parametre. Rovnako dôležitou časťou kapitoly je popis nelineárneho 

modelu tranzistoru. 

Pri ďalšom postupe bol vybraný tranzistor vhodný pre realizáciu lineárnych aj 

spínacích tried. Prvá polovica druhej kapitoly sa venuje stabilizácii zosilňovačov na 

fundamentálnej frekvencii, popisom a funkciou jednotlivých súčiastok, ktoré stabilitu 

zabezpečujú. Následne sú odsimulované základné parametre zosilňovača, load a source 

pull analýzy. Výsledkom source a load pull analýz boli impedancie, z ktorých boli 

obvody prispôsobované k charakteristickej impedancii. Druhá polovica kapitoly sa 

zaoberá spínacími triedami, konkrétne triedou F. V tejto časti sú taktiež zobrazené 

postupy a výsledky návrhu. 

Posledná kapitola je zameraná na už zrealizované zosilňovače a hovorí o 

dosiahnutých výsledkoch meraní vyrobených zosilňovačov, ich prispôsobení na 

charakteristickú impedanciu a o návrhu dosky plošných spojov. Záver práce je venovaný 

komparácii  zosilňovača simulovaného  s nelineárnym modelom a  výsledkom z merania 

vyrobeného zosilňovača.
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1 TEORETICKÝ ÚVOD 

Táto kapitola sa bude zaoberať teoretickými vlastnosťami RF zosilňovačov ako napríklad 

rozdelenie podľa tried, dôležité parametre zosilňovačov a taktiež vlastnosťami hlavného 

zosilňovacieho prvku a to tranzistoru. 

Zosilňovač môžeme definovať ako zariadenie, ktoré zosilňuje signál s malou 

výkonovou úrovňou na vstupe na nami požadovanú úroveň výkonu na výstupe. V tomto 

prípade je na vstup privádzaný výkon o úrovni 10 mW (10 dBm), ktorý je potrebné 

zosilniť na úroveň približne 1W (30 dBm)  a to na frekvencii 435 MHz.  Pri tomto návrhu 

bude hlavným cieľom porovnať účinnosť jednotlivých tried. Každá jedna trieda má iné 

vlastnosti a rozlišujú sa najmä efektívnosťou, skreslením a linearitou.  

 Základné rozdelenie vysokofrekvenčných tranzistorov 

Deľba zosilňovačov je podmienená výslednými vlastnosťami ako sú: použitie, šírka 

pásma a hlavný zosilňovací prvok. Podľa použitia môžeme definovať napríklad na 

nízkošumové, výkonové a zosilňovače s vysokou linearitou. Zosilňovače sa podľa šírky 

pásma delia len na dve skupiny, a to na širokopásmové a úzkopásmové. Aktuálne sa 

v zosilňovačoch používajú ako aktívne prvky tranzistory. V RF technike sa požívajú dva 

typy tranzistorov: unipolárne, ktoré sa vyznačujú nižším šumovým číslom a použitím na 

vyšších frekvenciách a na bipolárne, ktoré sú zvyčajne pre vyšší výkon. 

 S parametre tranzistoru 

Každý tranzistor môže byť definovaný takzvanými S-parametrami, ktoré ho popisujú 

pomocou dopadajúcich a odrazených vĺn. Veľkosť matice S-parametrov sa odvíja od 

počtu brán obvodu. Ak má obvod vstup a výstup tak je to dvojbran a veľkosť matice je 

2x2. Obr. 1 zobrazuje dopadajúce a odrazené vlny tranzistoru. ZS značí impedanciu 

generátoru VF signálu a ZL je impedancia záťaže. Vlny a1 a a2 sú vlny dopadajúce a b1 

a b2 vlny odrazené. Ak by vlny a1 a a2 boli rovné nule tak by sme dosiahli impedančné 

prispôsobenie vstupu aj výstupu, pretože by v obvode nevznikali žiadne odrazené vlny. 

 

Obr. 1 Popis tranzistoru pomocou S-parametrov [5] 
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Matica S- parametrov dvojbranu, prevzaté z [5] : 

𝑆 = [
𝑆11 𝑆12

𝑆21 𝑆22
] 

𝑆11 = (
𝑏1

𝑎1
)

𝑎2=0
 Vstupný napäťový činiteľ odrazu ΓIN ak ZL=Z0 (1.1) 

𝑆12 = (
𝑏1

𝑎2
)

𝑎1=0
 Napäťové zosilnenie v spätnom smere (1.2) 

𝑆21 = (
𝑏2

𝑎1
)

𝑎2=0
 Napäťové zosilnenie v priamom smere (1.3) 

𝑆22 = (
𝑏2

𝑎2
)

𝑎1=0
 Vstupný napäťový činiteľ odrazu ΓOUT ak ZS=Z0 (1.4) 

Napätia a prúdy vyjadrené pomocou dopadajúcich a odrazených vĺn [5]: 

𝑈1 = 𝑎1 + 𝑏1 (1.5) 

𝑈2 = 𝑎2 + 𝑏2 (1.6) 

𝐼1 = (𝑎1 − 𝑏1)/𝑍0 (1.7) 

𝐼2 = (𝑎2 − 𝑏2)/𝑍0 (1.8) 

 Stabilita 

V predchádzajúcej kapitole boli popísané S-parametre, z ktorých sa dá jednoducho 

vypočítať stabilita zosilňovača, ktorá je dôležitá pre správny chod zosilňovača 

a zabráneniu nežiaducich oscilácií po pripojení rôznych impedancií. Stabilitu tranzistoru 

je možné určiť viacerými spôsobmi, napríklad pomocou kružníc stability, pomocou 

činiteľa stability K a B1 atď. Kružnice stability sú zobrazené v Smithovom diagrame, kde 

popisujú  impedancie, pri ktorých bude tranzistor stabilný alebo nestabilný. Rozdelenie 

stability : 

 Absolútna stabilita 

 Podmienená stabilita 

Pri návrhu zosilňovača sa väčšinou pracuje s analytickými metódami, ktoré je možno 

jednoducho spočítať. Rolletov faktor [3] stability spočítame podľa vzťahu (1.9). 

Podmienka stability je splnená ak K>1 a ak K<1 tak tranzistor je nestabilný. 

𝐾 =
1−|𝑠11|2−|𝑠22|2+|∆|2

2|𝑠12𝑠21|
 (1.9) 
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kde Δ je determinant S matice. Ďalším spôsobom je parameter B1 (1.10), 

u ktorého platí pravidlo, že tranzistor je stabilný ak B1>0. 

𝐵1 = 1 + |𝑠11|2 − |𝑠22|2 − |∆|2 (1.10) 

Poslednou možnosťou analytického výpočtu stability sú geometricky odvodené 

faktory stability (Geometricaly-derived stability factors [3]), ktoré je taktiež možné 

spočítať podľa nasledujúcich rovníc : 

𝜇𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒 =
1−|𝑠11|2

|𝑠22−∆(𝑠11
∗ )|+|𝑠12𝑠21|2

≥ 1 (1.11) 

𝜇𝑙𝑜𝑎𝑑 =
1−|𝑠22|2

|𝑠11−∆(𝑠22
∗ )|+|𝑠12𝑠21|2

≥ 1 (1.12) 

 Zisk 

Je zosilnenie zosilňovača vyjadrené v decibelových jednotkách. Delí sa na 3 podskupiny, 

kde každá sa rozlišuje podľa prispôsobenia vstupu, výstupu, alebo oboch naraz. Vzorce 

prevzaté z [4] 

Prevádzkový zisk : 

𝐺𝑇 =
𝑃𝐿

𝑃𝐴𝑉𝑆
 (1.13) 

Výkonový zisk : 

𝐺𝑃 =
𝑃𝐿

𝑃𝐼𝑁
 (1.14) 

Dostupný zisk : 

𝐺𝐴 =
𝑃𝐴𝑉𝑁

𝑃𝐴𝑉𝑆
 , (1.15) 

kde PL je výstupný výkon zosilňovača, PAVS je výkon dostupný v zdroji, PIN je 

vstupný výkon a PAVN je výkon dostupný v obvode.      

 Bod jednodecibelovej kompresie 

Je jedným z najdôležitejších parametrov pri výbere tranzistoru. Tranzistor má nelineárnu 

VA charakteristiku. Tento fakt hovorí o tom, že tranzistor pracuje v lineárnom režime len 

po určitý výstupný výkon. Tento jav definuje práve bod jednodecibelovej kompresie, 

u ktorého dochádza k poklesu zisku práve o 1 dB od lineárneho režimu. 

Obr. 2 zobrazuje daný bod jednodecibelovej kompresie (ďalej len P1dB). Práve do 

P1dB zosilňovač pracuje ešte v lineárnom režime a sú v ňom vyhotovené všetky základné 
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triedy ako A, AB, B a C. Ďalej na obrázku môžeme vidieť bod IP3, ktorý značí bod 

zahradenia zosilňovača pre intermodulačné produkty tretieho rádu. Je definovaný 

vstupným PIIP3 a výstupným POIP3 výkonom. Popisujú sa body pri intermodulačných 

produktoch iných rádov, ale produkty 3-tieho rádu bývajú najvyššie, preto sa tento bod 

používa najčastejšie. Vznik intermodulačných produktov nemusí byť vždy nežiaduci, 

využíva sa pri zvyšovaní efektívnosti u určitých tried zosilňovačov. 

Ďalej môžeme definovať aj iné parametre ako je dynamický rozsah zosilňovača, 

ktorý je definovaný ako rozdiel výstupných výkonov šumu a P1dB , alebo aj SFDR, 

ktorého význam je zrejmý z obrázku. Vzťah pre bod IP3[5] : 

3[𝑃𝑂𝐼𝑃3 − 𝑃1
𝑂𝑈𝑇] = 𝑃𝑂𝐼𝑃3 − 𝑃3

𝑂𝑈𝑇 (1.16) 

Zo vzťahu (1.15) vyplýva, že strmosť produktov 3. rádu je tri krát väčšia ako strmosť 

užitočného signálu, čo je zrejmé aj z obrázku.  

 

Obr. 2 Bod jednodecibelovej kompresie 

  

 Účinnosť 

Parameter, ktorý bude v tejto práci najdôležitejší. Pri teoretických úvahách a výpočtoch 

je možné dosiahnuť aj 100% účinnosť, ale v reálnych prípadoch sa k týmto hodnotám len 

málokedy približujeme. Matematické výpočty účinnosti a PAE sú zobrazené vo vzťahoch 

(1.16) a (1.17) : 
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η =
𝑃1

𝑃0
× 100 [%] (1.17) 

PAE =
𝑃1−𝑃𝐼

𝑃0
× 100 [%] (1.18) 

Kde P1 je činný výkon 1. harmonickej, P0 je príkon jednosmerného (DC) zdroja a PI 

je výkon na vstupe zosilňovača. 

 Jednotlivé triedy zosilňovačov a ich vlastnosti 

Ako základné triedy zosilňovačov môžeme považovať triedy A, AB, B a C, pretože 

priebehy napätia nie sú nijak úmyselne ovplyvňované inými vyššími harmonickými ako 

to je napríklad u triedy F. Základné triedy sa odlišujú hlavne takzvaným vodiacim uhlom. 

Ak by sme postupovali jednotlivo cez triedy tak v triede A nie je vodiaci uhol vôbec 

obmedzovaný, v triede AB a B je to menej ako 180° a v triede C je to viac ako 180°. 

Triedy ako F a E vychádzajú z triedy B, pretože v týchto prípadoch meníme sínusové 

napätie na iný tvar a to pomocou spomínaných vyšších harmonických. 

1.7.1 Trieda A 

Táto trieda sa vyznačuje najmenšou efektívnosťou, kde účinnosť teoreticky dosahuje 

maximálne 50% a má najmenšie skreslenie. Vodiaci uhol je presne θ=360° takže 

sínusoida prúdu nie je nijak obmedzená. Na obr. 3 môžeme vidieť ampér-voltovú 

charakteristiku idealizovaného modelu CMOS tranzistoru, kde na horizontálnej osi je 

napätie na kolektore (drain) a  „marker“ m1 označuje takzvané „knee-voltage“ tranzistora. 

Oba markery vykresľujú záťažovú krivku. Marker m2 značí pokojový bod tranzistoru, 

ktorý sa v A triede  nachádza v strede záťažovej krivky. Fialová plocha v charakteristike 

znamená stratový výkon. Na obr. 4 môžeme vidieť sínusové priebehy napätia a prúdu na 

výstupe tranzistoru. 

 Z hodnôt v grafoch boli spočítané nasledovné parametre. Pre výpočty 

jednotlivých parametrov bola použitá charakteristika modelu tranzistoru ATF50189. 

S pomocou markerov bolo odčítané napätie UPP : 

𝑈𝑃𝑃 = 2 × (𝑈𝑚1 − 𝑈𝑚2) = 2 × (3,5 − 1) = 5 𝑉 

IPP je určované polohou markeru m1, v našom prípade je to na úrovni približne 0,4 

ampéru. Následne bol spočítaný výstupný výkon : 

𝑃𝑂𝑈𝑇 = 10 × log
𝑈𝑃𝑃 × 𝐼𝑃𝑃

8
+ 30 =  23,37 𝑑𝐵𝑚 

Pomocou výstupného maximálneho výkonu bola spočítaná účinnosť : 

𝜂𝑚𝑎𝑥 = 100 ×
10

𝑃𝑂𝑈𝑇
10 /1000

𝐼𝐷𝐶 × 𝑈𝐷
= 100 ×

0,217

0,216 × 3,5
= 28,77 % 
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Obr. 3 Ampér-voltová charakteristika zosilňovača v triede A 

 

Obr. 4 Priebehy napätia a prúdu v triede A 

1.7.2 Trieda AB 

V tomto prípade je trieda AB kompromisom medzi skreslením a účinnosťou. Vyznačuje 

sa vodiacim uhlom v rozmedzí 180° < θ < 360° a účinnosťou až do 70%. V našom 

idealizovanom CMOS-ovom modeli pri vodiacom uhle θ = 270° bola dosiahnutá 

účinnosť 43,41 % a to obdobným výpočtom ako pri triede A. Úroveň výkonu dosiahla 

hodnoty 24,28 dBm. Oproti triede A je možné vidieť, že plocha pod krivkami napätia 

a prúdu, ktorá znázorňuje stratový výkon, je o dosť menšia. 
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Obr. 5 Ampér-voltová charakteristika zosilňovača v triede AB 

 

Obr. 6 Ideálne priebehy napätia a prúdu v triede AB 

1.7.3 Trieda B 

Charakteristickým črtom triedy B je vodiaci uhol θ = 180°, kedy je v našom prípade úplne 

orezaná záporná polovlna prúdu, čo spôsobuje, že plocha stratového výkonu sa v tejto 

časti úplne minimalizovala. V ideálnom prípade účinnosť triedy B dosahuje hodnôt až do 

78,5 %. U nášho modelu bola dosiahnutá účinnosť 57,6% a maximálny výstupný výkon 

dosiahol 24,28 dBm. Skreslenie je v tejto triede horšie ako u AB. 
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Obr. 7 VA charakteristika tranzistoru v triede B 

 

Obr. 8 VA charakteristika tranzistoru v triede B 

1.7.4 Trieda D 

Trieda, ktorá patrí do spínacích zosilňovačov. Na výstupe využíva sériový rezonančný 

obvod LCR. Rezonančný obvod je spínaný medzi jednosmerným napájacím napätím 

a zemou. Spínanie prebieha na frekvencii, ktorá odpovedá vlastnej frekvencii 

rezonančného obvodu. 

Prúd prechádzajúci rezonančným obvodom nemá žiadny DC offset, čo je spôsobené 

zotrvačnosťou a kondenzátorom Cs, ktorý blokuje jednosmernú zložku. Ak je spínač 
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v polohe, kde je pripojený na VDC, tak vodí len pozitívnu polovlnu (i_1) vstupného signálu 

a ak je v polohe, kde je pripojený na zem, tak vodí len zápornú(i_2). Ak spojíme tieto dva 

prúdy tak nám vytvoria výsledný prúd, ktorý má obe polovlny. Všetky vyššie nepárne 

harmonické prúdu sú skratované. 

 

Obr. 9 Zjednodušené schéma triedy D 

 

1.7.5 Trieda F 

Trieda F využíva rovnaké nastavenie pracovného bodu ako trieda B, kde je vyššími 

harmonickými zložkami upravovaný priebeh napätia práve preto, aby sa minimalizovala 

plocha stratového výkonu. K tomuto sa využíva faktu Fourierovej transformácie, ktorá 

hovorí, že každý periodický  signál môže byť vyjadrený súčtom sínusových funkcií 

o rôznych amplitúdach, čo je znázornené na obr. 10 dokazuje a touto premenou 

dosahujeme v triede F vyšších účinností, teoreticky až 100% a to v prípade, že by sme 

použili nekonečné množstvo vyšších harmonických. Matematicky si to môžeme vyjadriť: 

𝑓(𝑡) = 𝑎0 + ∑ [𝑎𝑛 × cos(𝑛𝜋𝑡) + 𝑏𝑛sin (𝑛𝜋𝑡)]∞
𝑛=1  (1.19) 

Kde a0 vyjadruje jednosmernú zložku. Cosínusové funkcie sú vyjadrované pomocou 

an a sínusové funkcie pomocou bn. Jednotlivo: 

𝑎𝑛 =
2

𝑇0
∫ 𝑓(𝑡) × 𝑐𝑜𝑠(𝑛𝜔0𝑡)𝑑𝑡

𝑠

𝑇0
 (1.20) 

𝑏𝑛 =
2

𝑇0
∫ 𝑓(𝑡) × 𝑠𝑖𝑛(𝑛𝜔0𝑡)𝑑𝑡

𝑠

𝑇0
  (1.21) 

V prípade triedy B, kde je priebeh prúdu orezaný pracovným bodom a je nenulový 

len v oblasti určenej vodiacim uhlom: 

𝑖(𝑡) = 𝐼𝑝𝑘 cos(𝑡) [−
𝜋

2
< 𝑡 <

𝜋

2
] (1.22) 
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Obr. 10 Ovplyvňovanie priebehu pomocou vyšších harmonických zložiek 

Ak by sme sa pozreli na úrovne vyšších harmonických pri triede B, z ktorej 

vychádzame, tak teoreticky v prúdovom spektre budú pri normálnom budení obsiahnuté 

všetky vyššie harmonické, pretože dolná polovica prúdu je orezaná, ale u napäťového 

spektra vyššie harmonické nebudú obsiahnuté vôbec, pretože napätie je stále sínusového 

priebehu. Využitie harmonických pri normálnom budení je takmer nemožné, pretože 

majú veľmi malú úroveň. Pre zvýšenie úrovne týchto harmonických je potrebné 

zvyšovaním vstupného výkonu donútiť tranzistor aby sa rozopínal. Rozopínanie 

tranzistoru je spôsobené vplyvom nelinearity tranzistora, konkrétne „knee“ napätia. 

Podľa obr. 11 je táto problematika lepšie pochopiteľná. Modrá krivka znázorňuje priebeh 

prúdu v tranzistore. Tým, že sa tranzistor rozopol a tvar priebehu prúdu sa rozdelil na dve 

časti a úroveň vyšších harmonických v prúdovom spektre značne zvýšila. Účinnosť 

v tomto prípade dosahuje hodnôt okolo 78%. Matematicky sa dá tento tvar vyjadriť ako 

súčet ľavej a pravej časti priebehu prúdu práve rozopnutím tranzistoru: 

𝑎𝑛 =
1

𝜋
∫ 𝐼𝑝𝑘 × 𝑐𝑜𝑠(𝑡) × cos(𝑛𝑡) 𝑑𝑡 +

1

𝜋
∫ 𝐼𝑝𝑘 × 𝑐𝑜𝑠(𝑡) × cos(𝑛𝑡) 𝑑𝑡

𝜋

2
1

10
×

𝜋

2

1

10
×

𝜋

2

−
1

10
×

𝜋

2

 (1.23) 

𝑎3 = −
𝐼𝑝𝑘

𝜋
× 0,3 (1.24) 

𝑎5 = −
𝐼𝑝𝑘

𝜋
× 0,28 (1.25) 
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Obr. 11 Priebehy prebudenej triedy B (Overdriven class B amplifier) 

Simulačný program ADS umožňuje zapojenie záťaže, ktorej je možné meniť 

rezistívnu zložku n-tých harmonických, ktoré boli pri simulácii na obr. 11 vyskratované. 

Ak si nastavíme reálnu hodnotu impedancie 3-tej harmonickej napríklad na 400Ω 

dostávame priebeh zobrazený na obr. 12. Prispôsobením 3 harmonickej na vysokú úroveň 

impedancie spôsobí to, že sa tranzistor rozopne práve vtedy, keď je jej amplitúda 

v kladnej špičke a tým sa zvýši úroveň 3. harmonickej taktiež v napäťovom spektre. 

Účinnosť v tomto prípade dosahovala až 88%. 

 

Obr. 12 Vplyv tretej harmonickej na priebehy napätia a prúdu 

Po zadaní  impedancie pre 5-tu harmonickú sa účinnosť zvýšila na 94% a priebehy 

vyzerali nasledovne : 
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Obr. 13 Vplyv piatej harmonickej na priebehy napätia a prúdu 

Predchádzajúce priebehy boli simulované na idealizovanom modeli, kde neboli 

brané do úvahy žiadne parazitné vlastnosti tranzistora, čo nám umožňovalo prácu len s 

reálnymi impedanciami vyšších harmonických. Ak by sme ich brali do úvahy, tak 

priebehy by vyzerali inak, ale pre lepšie pochopenie problematiky bol zvolený model 

zjednodušený.  

 

Obr. 14 Zjednodušené schéma zosilňovača v triede F 

1.7.6 Trieda E 

Ďalšia trieda, ktorá patrí do kategórie spínacích zosilňovačov. Ak na vstup zosilňovača 

prichádza kladná polovlna striedavého signálu, tak je spínač (aktívny prvok) zopnutý 

a prúd tečie do vypínača a v prípade zápornej polovlny sa spínač rozopne a prúd tečie do 
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záťaže. Toto vypínanie a zapínanie spôsobuje v ideálnom prípade obdĺžnikový tvar 

napätia a prúdu bez prekrývania sa, čím z predchádzajúcich výpočtov je možné vyvodiť 

záver, že plocha pod priebehmi je nulová a taktiež stratový výkon je nulový. Z toho 

vyplýva, že aj u triedy E môžeme teoreticky dosiahnuť 100% účinnosť.  

Na prvý pohľad sa možno zdá, že táto trieda je veľmi efektívna, ale veľa výkonu sa 

stráca na ostatných vyšších harmonických, kde sa premieňa na teplo. Tým dosahujeme 

maximálnu účinnosť približne „len“ 81%. Zvyšovanie efektívnosti u triedy E je 

zabezpečované pomocou sériového LsCs rezonátoru na výstupe, ktorý je skratom (short) 

pre fundamentálnu frekvenciu a otvorený pre vyššie harmonické. Pripojenie rezonátora 

pozmení priebeh spínania spínača a to tak, že ak bude spínač zopnutý, striedavý prúd 

bude tiecť z rezonátora do vypínača, čo problémom nie je, ale ak bude vypínač rozopnutý 

tak sa prúd bude tlačiť naspäť do rezonátora. Tento problém je vyriešiteľný pomocou 

paralelného kondenzátora Cp, ktorý zabezpečí, že pri otvorenom spínači sa prúd vracia 

naspäť do rezonátora. Z toho vyplýva, že prúd bude striedavo tiecť medzi kondenzátorom 

Cp a spínačom. Tento popis platil pre triedu E s paralelnou kapacitou. Možnosť realizácie 

zosilňovača v triede E môže byť: s konečnou DC-feed indukčnosťou, štvrťvlnným 

vedením atď. [8]. 

 

Obr. 15 Priebeh napätia, prúdu a stratového výkonu v čase 

 

Obr. 16 Zjednodušené schéma zosilňovača v triede E 
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1.7.7 Trieda J a inverzná trieda J 

Je kombináciou triedy B, z ktorej využíva polohu pracovného bodu a triedy E, v ktorej sa 

využíva súčet amplitúd prvej harmonickej a druhej harmonickej, ktoré majú rovnakú 

fázu. 

 

Obr. 17 Princíp sčítania prvej a druhej harmonickej 

Pre lepšie pochopenie triedy J a jej inverznej verzie je potrebné matematicky 

vyjadriť priebehy. Špičkové napätie v triede B je rovné : 

𝑉𝑡𝑟_𝐵 = 𝑉𝑝𝑘 × 𝑠𝑖𝑛𝜃 + 𝑉𝐷𝐶 (1.26) 

𝑉𝑝𝑘 = 𝑉𝐷𝐶 (1.27) 

𝑉𝑡𝑟_𝐵 = 𝑉𝐷𝐶(1 + 𝑠𝑖𝑛𝜃) (1.28) 

Špičkové napätie pre triedu J: 

𝑉𝑡𝑟_𝐽 = 𝑉𝑡𝑟𝐵
(𝑡) × (1 + 𝑐𝑜𝑠𝜃) = 𝑉𝐷𝐶 × [1 + 𝑠𝑖𝑛𝜃 + 𝑐𝑜𝑠𝜃 + 𝑠𝑖𝑛𝜃𝑐𝑜𝑠𝜃] (1.28) 

Kde súčet sínusovej a kosínusovej funkcie vyjadruje prvú harmonickú a násobok 

sínusu a kosínusu po úprave goniometrickou rovnicou vyjadruje druhú harmonickú. Ak 

by sme násobili kosínus v prvej časti rovnici konštantou, bolo by možné ovplyvňovať 

fázový posuv prvej a druhej harmonickej. Táto konštanta sa nazýva α. Ak α=1 hovoríme 

o triede J a v tomto prípade je impedancia prvej harmonickej posúvaná do hornej časti 

Smithovho diagramu, čo je spôsobené induktívnou záťažou a impedancia druhej 

harmonickej sa mení opačným smerom, takže záťaž bude kapacitná. V opačnom prípade 
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ak konštanta α = -1 tak sa jedná o takzvanú inverznú triedu J. Ostatné vyššie harmonické 

sú skratované. Matematické vyjadrenie triedy J s konštantou α : 

𝑉𝑡𝑟_𝐽 = 𝑉𝑡𝑟𝐵
(𝑡) × (1 + 𝛼𝑐𝑜𝑠𝜃) (1.29) 

Účinnosť triedy J ako aj inverznej verzie dosiahla 73,77 % pri použitom nelineárnom 

modeli tranzistoru ATF50189. 

 

Obr. 18 Inverzná trieda J a hodnoty impedancie 1. a 2. harmonickej (α= -1) 

 

 

Obr. 19 Trieda J a odpovedajúce hodnoty impedancie 1. a 2 harmonickej (α= +1) 
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2 NÁVRH ZOSILŇOVAČOV 

Pri výbere vhodného tranzistoru pre návrh zosilňovača bolo nutné dbať na rôzne 

parametre. Tie najdôležitejšie sú zobrazené v tab. 1.  

Ako prvým tranzistorom, ktorý pripadal do úvahy bol unipolárny E-pHEMT 

tranzistor ATF50189. Vlastnosti tohto tranzistoru sú vhodné pre návrh zosilňovača 

v triede F, pretože podľa nelineárneho modelu ho je možné dostať do prebudenej B triedy. 

Taktiež veľkosť zisku tranzistoru je postačujúca, pretože pri zosilňovaní vstupného 

výkonu 10 mW na 1 W je potrebná veľkosť zisku presne 20 dB. Pri vstupnom výkone 10 

mW taktiež má tranzistor relatívne vysokú efektivitu hradla drain. Ak porovnávame VA 

charakteristicky dané výrobcom a odsimulované charakteristiky modelu, je možné si 

všimnúť, že nie sú úplne totožné. Pre príklad prahové (Vknee) napätie je v prípade modelu 

na úrovni asi 0,3V, ale v prípade reálnych charakteristík je to na úrovni 0,9V. Taktiež je 

možné si povšimnúť rozdielu u napätia VGS, kde v prípade modelu by sme triedu B 

navrhovali s napätím rovným 0,4V, ale v prípade charakteristiky od výrobcu je to asi 

o 100mV menej. Tieto rozdiely sú celkom veľké, takže pri výrobe zosilňovačov 

a oživovaní bude nutné s touto skutočnosťou počítať. 

Ďalšou variantou bol tranzistor od firmy NXP. Tranzistor AFT05MS003N má 

maximálny výkon až 3W a vysoký bod P1dB, ale pri použití takto výkonného tranzistoru 

na naše účely by nebolo vhodné, pretože pri využívaní tohto tranzistora na tak malom 

výkone by bolo možné dosiahnuť účinnosti maximálne 35%. 

Tab. 1 Vhodné unipolárne tranzistory 

Výrobca Výr.č. Technológia P1dB f[GHz] Zisk(dB) η[%] P[W] 

Avago ATF50189 E-pHemt 29 0,4-3,9 23 62% 0,79 

NXP AFT05MS003N MOSFET 38,4 
0,1-

0,95 
20,9 ±35% 3 

Mitshubishi 

electric 
RD01MUS1 MOSFET - 

UHF 

pasmo 
23 45% 2 

Mitshubishi 

electric 
RD01MUS2B MOSFET 30,79 

UHF 

pasmo 
22 65% 1 

Mitshubishi 

electric 
RD01LUS2 MOSFET 30,79 

UHF 

pasmo 
19,8 45% 2 

STM PD84001 LDMOS 30 <2 Ghz 16 60% 1 
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Tab. 2 Vhodné bipolárne tranzistory 

Výrobca Výr.č. Technológia P1dB f[GHz] Zisk(dB) η[%] P[W] 

NXP BFU590G NPN-bipolar 25 <1 20 60 2 

NXP BFU580G NPN-bipolar 16 <1 20,5 63 1 

 

Obr. 20 Porovnanie VA charakteristík tranzistoru [6] a modelu ATF50189 

 

Posledným tranzistorom v tab. 1 je LDMOS MOSFET PD84001, ktorý je vhodný 

pre frekvencie do 900 MHz. Výkon je 1W, stratový výkon 6W ale výrobca neudáva pri 

akom vstupnom výkone začínajú priebeh ovplyvňovať produkty vyšších rádov, čo 

znemožňuje návrh zosilňovača v triede F. Kvôli týmto nedostatkom informácií zo strany 

výrobcu, bol tento tranzistor použitý výhradne pre návrh lineárnych tried a nie spínacích. 

Podľa obr. 21, môžeme vidieť, že charakteristiky sú už na prvý pohľad rozdielne. 

U napätia na hradle gate je taktiež ako u ATF50189 rozdiel asi 150mV. Kvôli týmto 

rozdielom bol pracovný bod nastavovaný podľa napätia VDS a prúdu tečúceho do drainu 

a na riadiace napätie nebol kladený taký dôraz. 

 

Obr. 21 Porovnanie VA charakteristík tranzistoru [7] a modelu PD84001 
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 Zosilňovače v lineárnej triede 

2.1.1 Stabilita 

Pre lineárne zosilňovače v triedach A, AB a B bol ako hlavný zosilňovací tranzistor 

zvolený PD84001. Pre triedu B bolo napätie VDS bolo zvolené na hodnotu 7,5 V a prúd 

IDS=110mA, pretože s touto hodnotou bol dosiahnutý relatívne vysoký zisk a Rolletov 

faktor stability bol už väčší ako jedna. Nastavenie pracovného bodu je zabezpečené 

odpormi a potenciometrom, ktorý je nahradený odporovým deličom, pretože program 

ADS potenciometer neobsahuje. V tab. 3   sú uvedené jednotlivé napätia a prúdy pre 

nastavenie pracovných bodov. Pri nastavovaní pracovného bodu v programe ADS s 

použitím nelineárneho modelu tranzistoru PD84001, je nutné zapojenie aj nastavovacích 

rezistorov, pretože pri použití len ideálneho napájacieho zdroja s hodnotou napätia VGS 

spôsobí to, že do hradla Gate tečie príliš vysoký prúd simulácia zosilňovača vykazovala 

veľmi skreslené hodnoty.  

Tab. 3 Nastavenia pracovného bodu pre rôzne triedy 

Trieda B AB A 

VDS [V] 7,5 7,5 7,5 

IDS[mA] 109 199 401 

VGS[V] 3,5 3,723 4,105 

Hodnota 

potenciometra [Ω] 
5150 5460 6020 
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Obr. 22 Stabilita pracovného bodu pre jednotlivé triedy zosilňovača 

 Trieda A (ružová krivka), Trieda AB (modrá krivka), Trieda B (červená krivka). Jednotlivé 

grafy zobrazujú: [a] Meranie Stability (B1), [b] Rolletov Faktor stability [K] a [c] Geometrické 

meranie stability [µsource a µload] 

 

Obr. 30 zobrazuje schému zosilňovača s použitím ideálnych prvkov a modelom 

tranzistora PD84001. Hlavným komponentom pre zaistenie stability je sériový 

rezonančný obvod slúžiaci ako spätná väzba v zosilňovači. Kondenzátory C_d1 a C_g1 

slúžia na odvádzanie vysokých a nízkych frekvencií do zeme. Kondenzátor C_d2 má 

vysokú kapacitu a slúži ako filtračný a je umiestnený hneď za napájacím konektorom a to 

kvôli šumu prenikajúcemu zo zdroja. Tlmivka L_d slúži ako „RF Choke“ a zabraňuje 

prenikaniu VF signálu zo zdroja na hradlo drain tranzistoru. Obdobnú vlastnosť majú 

feritové perly „DC Feed“, ktoré taktiež zaisťujú stabilitu na nízkych frekvenciách. 

Jednotlivé merania stability sú zobrazené na obr. 22.  

Jednotlivé hodnoty súčiastok boli zvolené experimentálne a následne bola prevedená 

optimalizácia, ktorá zahrňovala viacero cieľov. Hodnoty cieľov, ktoré mala optimalizácia 

boli : Faktor stability K > 1,05; B1>0,5; S21 > 23 dB.. Týmto nastavením podmienok 

optimalizácie bolo dosiahnutých najlepších hodnôt výkonu a zisku. Je dôležité vysvetliť 

dôvod tak veľkého zosilnenia v spätnom smere. Nastavenie takého vysokého zisku 

tranzistoru PD84001 bol z dôvodu jeho poklesu v jednotlivých triedach a taktiež 

kompresie zisku pri budení vyšším výkonom.  
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2.1.2 Source a Load- Pull analýza  

Táto analýza je nevyhnutná pri návrhu zosilňovača ak nie sú dostupné S-parametre 

zosilňovača pre iné pracovné body. Tento návrh vyžaduje použitie nelineárneho modelu 

tranzistoru, X-parametrov alebo tzv. Maury dát. Po nastavení tranzistora do 

požadovaného pracovného bodu sa stabilizovaný zosilňovač analyzuje a zobrazia sa 

jednotlivé krivky efektívnosti a výkonu zosilňovača. 

Pri oboch analýzach je nutné poznať aspoň približné hodnoty činiteľa odrazu vstupu 

a výstupu, ktoré táto analýza vyžaduje. V prvom kroku je nutné zistiť jednotlivé 

impedancie tranzistoru na požadovanej frekvencii. Tieto počiatočné impedancie je možné 

zistiť z datasheet-u výrobcu, alebo ich zvoliť intuitívne. Výrobca udáva u tranzistoru 

PD84001, pre frekvenciu 440 MHz tieto impedancie : ZGS= 7.29 + j6.3 a ZDL= 15.56 + 

j7.95, ktoré následne zadáme do nastavenia analýzy. Ďalším parametrom, ktorý analýza 

potrebuje, je dostupný vstupný výkon zdroja. Príklad nastavenia Load-pull (ďalej len LP) 

analýzy je zobrazený na obr. 23. 

Ak máme spomenuté vstupné parametre zistené, je možné prejsť na samostatnú 

analýzu. Je dobré ak obe analýzy robíme súčasne a iteračnou metódou zadávania, nových 

presnejších impedancií  dostávame lepšie výsledky. V prvom kroku zadáme do Source-

Pull analýzy predbežnú odhadovanú impedanciu výstupu a odsimulujeme analýzu, 

z ktorej dostaneme vstupnú impedanciu s najlepšími parametrami. Zistenú impedanciu 

zadáme do Load-Pull analýzy, a zase dostávame výstupnú impedanciu s najlepšími 

parametrami, ktorú opäť zadáme do Source-Pull analýzy. Takto opakujeme tieto kroky 

pokým sa výstupný výkon a efektivita mení u oboch analýz len minimálne.  

Výsledkom z týchto analýz sú krivky impedancie pre rôzne hodnoty efektívnosti 

a výkonu na výstupe zosilňovača. Efektívnosť je krokovaná po 2% a výkon je krokovaný 

po 0,5 dBm. Jednotlivé výsledky sú zobrazené v tab. 4. Z  výsledkov analýz je zjavné, že 

podľa účinnosti nedosahujeme teoretickú účinnosť jednotlivých tried. Taktiež po 

pripojení jednotlivých prispôsobovacích obvodov na vstupe a výstupe je možné očakávať 

určitej straty na výstupnom výkone. Prispôsobovanie na danú impedanciu je pomocou 

ideálnych prvkov, takže je len približné, po nahradení ideálnych prvkov reálnymi je 

prispôsobenie potrebné doladiť. 

 

Obr. 23 Príklad nastavenia Load-pull analýzy 
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Tab. 4 Výsledky z jednotlivých analýz pre triedu B 

Analýza 

Max. 

výkon 

[dBm] 

Max 

PAE 

[%] 

Zisk pri 

Max výkon 

[dB] 

Zisk pri 

max. PAE 

[dB] 

PAE pri 

max výkon 

[%] 

Výkon pri 

max PAE 

[dBm] 

Source-

Pull 
28,8 55,8 18,8 18,8 55,8 28,7 

Load-Pull 29,3 56,1 19,3 18,7 48,9 28,7 

 

Obr. 24 Source-Pull analýza pre zosilňovač v triede B 

 

 

Obr. 25 Load- Pull analýza pre zosilňovač v triede B  
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Tab. 5 Výsledky z jednotlivých analýz pre triedu AB 

Analýza 

Max. 

výkon 

[dBm] 

Max 

PAE 

[%] 

Zisk pri 

Max výkon 

[dB] 

Zisk pri 

max. PAE 

[dB] 

PAE pri 

max výkon 

[%] 

Výkon pri 

max PAE 

[dBm] 

Source-

Pull 
29,8 46,7 19,8 19,8 46,8 29,8 

Load-Pull 29,9 48,2 19,7 19,9 46,9 29,7 

 

Obr. 26 Source-Pull analýza pre zosilňovač v triede AB 

 

 

Obr. 27 Load-Pull analýza pre zosilňovač v triede AB 
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2.1.3 Výsledné prispôsobnie  

Po výsledkoch analýzy Source a a Load-Pull boli zistené vstupné a výstupné impedancie 

potrebné pre prispôsobenie zosilňovača k charakteristickým 50 ohmovým impedanciám. 

U vysokofrekvenčného zosilňovača je nutné aby boli na vstupe a výstupe kondenzátory, 

ktoré oddeľujú jednosmernú zložku. V našom prípade sú tieto blokovacie kondenzátory 

zakomponované už v prispôsobovacích obvodoch. Ako prispôsobovacie obvody boli 

zvolené horné prepuste, kde je vždy v sérii kondenzátor a paralelne je zapojená cievka na 

zem. Ako vstupná impedancia zosilňovača bola z analýzy zvolená impedancia Zin=9-j*19 

Ω. Pre výstup bola vybraná impedancia 14 +j*4,1, pri ktorej zosilňovač vykazoval 

najlepší pomer medzi efektivitou a výstupným výkonom. 

 

Obr. 28 Prispôsobenie vstupu zosilňovača 

 

 

Obr. 29 Prispôsobenie výstupu zosilňovača 



 25 

2.1.4 Kompletné schéma a výsledné parametre 

Pomocou simulácie v programe ADS výkon zosilňovača v triede B dosiahol 29,2 dBm. 

Účinnosť dosiahla len 45% a to kvôli tomu, že zosilňovač bol prispôsobený z väčšej časti 

výkonovo a väčší dôvod sa kládol na výkon než na efektívnosť.  Na obr. 30 je zobrazený 

zosilňovač so všetkými stabilizačnými a prispôsobovacími prvkami. Všetky komponenty 

v tejto simulácii boli ideálne.  

 

Obr. 30 Kompletné schéma zosilňovača s prispôsobovacími obvodmi  
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Tab. 6 Hodnoty súčiastok v simulácii pre jednotlivé triedy 

Komponent Popis Trieda B Trieda AB 

Rfb Rezistor 193 Ω 200  Ω 

R1 Rezistor 510  Ω 510  Ω 

R4 Rezistor 1 kΩ 1 kΩ 

Rx,Ry Potenciometer 10 kΩ 10 kΩ 

Cfb Kondenzátor 168 pF 303 pF 

C_g1 Kondenzátor 65 pF 15 pF 

C_d1 Kondenzátor 226 pF 230 pF 

C_d2 Kondenzátor 1,8 uF 1,8 uF 

Lfb Cievka 50 nH 50 nH 

L_d Cievka 7 nH 100 nH 

DC_Feed1,2 Ferrite bead   

 

 

Obr. 31 S-parametre zosilňovača v triede B 
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Obr. 32 Výsledné odsimulované parametre zosilňovača v triede B 

 a) Výkon jednotlivých harmonických, b) Kompresia zisku v závislosti na výstupnom výkone, 

c) PAE v závislosti na výstupnom výkone, d) Spotreba jednosmerného napájacieho napätia v 

závislosti na výstup 

Pre porovnanie bol taktiež navrhnutý zosilňovač v triede AB. Source a Load-Pull 

analýzy tohto zosilňovača sú zobrazené na obr. 26 a obr. 27. Podľa analýz môžeme 

konštatovať, že efektívnosť zosilňovača klesla v priemere o 10%, ale výkon aj zisk pre 

túto triedu je vyšší, čo aj dokazuje skutočnosť, že trieda AB je kompromisom medzi A a B 

triedou. Výsledné S-parametre je možné vidieť na obr. 33. Z priebehov jednotlivých 

parametrov je možné vyvodiť, že zisk S21 je vyšší a taktiež činitele odrazov na vstupe aj 

výstupe majú výrazne lepšie veľkosti.  
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Obr. 33 S-parametre zosilňovača v triede AB 
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Obr. 34 Výsledné odsimulované parametre zosilňovača v triede AB 

jednotlivé grafy zobrazujú : a) Výkon jednotlivých harmonických, b) Kompresia zisku v 

závislosti na výstupnom výkone, c) PAE v závislosti na výstupnom výkone, d) Spotreba 

jednosmerného napájacieho napätia 
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 Zosilňovač v spínacej triede 

2.2.1 Stabilita 

Pre návrh zosilňovačov v perspektívnych triedach s vyššou účinnosťou bol vybraný 

zosilňovač v triede F. Tento druh zosilňovača vyniká tým, že vyššie harmonické 

ovplyvňujú tvar výstupného napätia. V prípade, že využívame párne harmonické zložky 

tak hovoríme o inverznej triede F a v prípade, že využívame nepárne tak sa jedná o triedu 

F. Tie harmonické, ktoré nám neovplyvňujú priebeh sú skratované. 

Pracovný bod u triedy F by mal byť rovnaký ako u triedy B, takže vodiaci uhol je 

180° a to kvôli tomu aby bol v ideálnom prípade z sínusového priebehu obdĺžnikový. Ako 

bolo vysvetlené v kapitole 1.7.5 na triedu F je najvhodnejšie aby bol tranzistor v tzv. 

prebudenom móde (overdriven mode). Tento mód je dôležitý kvôli spínaniu tranzistoru, 

čo je spôsobené najbližšou vyššou harmonickou zložkou.  

V našom prípade využívame tranzistor ATF50189, ktorý podľa simulácie pri 

výstupnom výkone 29 dBm dosahuje už prebudeného módu, čím je vhodný pre túto 

triedu. Tranzistor má pokojový prúd drain-u na úrovni 110 mA pri napätí 5,5 V. Napätie 

na hradle gate je na úrovni 300 mV. V reálnej volt-ampérovej charakteristike tranzistora 

udávanej výrobcom by sa tranzistor ešte neotvoril, takže pri realizácii zosilňovača bude 

musieť byť braný ohľad na túto skutočnosť. Postup návrhu zosilňovača je obdobný ako 

pri lineárnych triedach. 

V prvom prípade bolo nutné zaistiť stabilitu na fundamentálnej frekvencii, ale tým, 

že využívame aj vyššie harmonické zložky, bolo nutné aby bol tranzistor stabilný aj na 

vyšších frekvenciách. Dôležitým stabilizačným prvkom je 60- Ohmová feritová perla 

(ferrite bead) umiestnená za tlmivkou na drain-e tranzistoru, ktorá zabezpečila stabilitu 

na frekvenciách vyšších ako 400 MHz. V prípade, že by tranzistor  vykazoval výkon 

menší ako P1dB tak by ďalšia stabilizácia tranzistoru nebola nutná. Nakoľko však v triede 

F pracuje tranzistor v nelineárnej časti charakteristiky, tak tranzistor musí byť stabilný až 

do frekvencie rovnej 1,305GHz. Dosiahnutie stability aj na vyšších frekvenciách bolo 

dosiahnuté sériovým rezonančným RLC obvodom, ktorý je zapojený v spätnej väzbe 

medzi hradlami Gate a Drain. Na oboch hradlách sú taktiež VF tlmivky. Výsledky 

stabilizačných simulácií sú zobrazené na obr. 35.  
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Obr. 35 Stabilita prebudeného zosilňovača 

a) Rolletov faktor stability [K], b) Meranie stability [B1], c) Geometrické meranie stability pre 

zdroj a záťaž [µsource a µload] 

2.2.2 Source a Load-pull analýza 

Po zaistení stability bolo potrebné odsimulovať Source a Load Pull analýzy, aby bolo 

možné určiť pri akých impedanciách zosilňovač vykazuje najlepšie vlastnosti. Z analýz 

je zjavné, že tranzistor dosahuje vyšších účinností oproti analýzam s tranzistorom 

PD84001 a to z dôvodu, že samotný tranzistor má vyššie PAE. Výstupný výkon pri oboch 

analýzach je postačujúci.  

Tab. 7 Výsledky z jednotlivých analýz pre prebudenú triedu B 

Analýza 

Max. 

výkon 

[dBm] 

Max 

PAE 

[%] 

Zisk pri 

Max výkon 

[dB] 

Zisk pri 

max. PAE 

[dB] 

PAE pri 

max výkon 

[%] 

Výkon pri 

max PAE 

[dBm] 

Source-

Pull 
30,44 63 20,4 20,3 63 30,3 

Load-Pull 32,1 63,6 20,1 20,5 51 30,5 
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Obr. 36 Source- Pull analýza prebudeného zosilňovača v triede B 

 

Obr. 37 Load- Pull analýza prebudeného zosilňovača v triede B 

2.2.3 Výstupné prispôsobenie 

Pri zosilňovači v klasickej triede by sme pristúpili rovno k prispôsobeniu obvodu 

a k vyhodnoteniu jeho vlastností. Pri návrhu  triedy F je treba navrhnúť akým, spôsobom 

skratujeme druhú harmonickú zložku, ktorej reálna impedancia by nemala presiahnuť 5Ω 

a prispôsobíme tretiu harmonickú minimálne nad úroveň 250Ω. Pri využívaní prvkov so 

sústredenými parametrami je možné použiť dva spôsoby. 

 V prvom prípade je možnosť použitia tzv. multirezonančného obvodu. V simulácii 

bol použitý postup pri ktorom je prispôsobená výstupná impedancia tranzistoru na 

frekvencii 435 MHz k charakteristickej impedancii 50 Ohm a následné pripojenie 

multirezonančného obvodu, ktorý má taktiež  na vstupe aj výstupe impedanciu rovnú 

charakteristickej, pričom výpočet jednotlivých prvkov je nasledovný : 
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𝛼𝑓 =
2×𝜋×𝑓0−𝜋∗𝐵𝑊

2×𝜋×𝑓0
 (2.1) 

𝐶1 =
𝛼𝑓

2×𝜋×𝑓0×𝑍0×(1−𝛼𝑓
2)

 (2.2) 

𝐿1 =
1

(2×𝜋×𝑓0)2×𝐶1
 (2.3) 

𝐿2 =
160×𝐿1×𝑍0

2

81×3×𝑍0
2+(4×𝜋×𝑓0×𝐿1)2 (2.4) 

𝐶2 =
1

9×(2×𝜋×𝑓0)2×𝐿2
 (2.5) 

𝐶3 = 8 × 𝐶2 (2.6) 

, kde BW je požadovaná šírka pásma zosilňovača, f0 je fundamentálna frekvencia 

zosilňovača, Z0 je charakteristická impedancia. Schéma tzv. mutlirezonančného obvodu 

je na obr. 38. Princíp obvodu je nasledovný: rezonančný obvod L1 a C2 rezonuje práve na 

frekvencii rovnej 3. harmonickej zložky a rezonančný obvod s prvkami C3 a L2 rezonuje 

na fundamentálnej frekvencii. Skrat druhej harmonickej je spôsobený rezonanciou 

induktívneho charakteru obvodu L1 a C2 a kapacitným charakterom obvodu zloženého z 

C3 a L2, ktoré takisto medzi sebou rezonujú práve na druhej harmonickej. Z pohľadu S-

parametrov je priebeh zobrazený na obr. 39 a z pohľadu impedancie je simulácia na obr. 

40, kde je názorne vidieť stav „short“ druhej harmonickej a „open“ tretej harmonickej. 

 

Obr. 38 Schéma multirezonančného obvodu 
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Obr. 39 Simulácia multirezonančného obvodu 

 

Obr. 40 Impedancia a S11 multirezonančného obvodu. 

V druhom prípade sa využíva parazitných vlastností samotného tranzistora ako 

súčasť prispôsobenia. Na fundamentálnej frekvencii používame prispôsobenie dolnou 

priepusťou, aby sme vyrušili reaktívnu časť záťaže, pričom sériová parazitná indukčnosť 

Ls spoločne s C1 a L1 sú ako skrat (harmonic short) pre 2. harmonickú zložku. Na druhej 

strane parazitná kapacita Cp spoločne s Ls, L1 a C1 rezonuje a predstavuje vysokú 

impedanciu pre 3-tiu harmonickú. Táto metóda je, ale vhodnejšia pre vyššie frekvencie. 

 

𝐶1 =
5

4
𝐶𝑝 (2.7) 

𝐿1 =
1

5×𝜔0
2×𝐶𝑝

− 𝐿𝑠 (2.8) 
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Obr. 41 Alternatíva zapojenia zosilňovača v triede F 

 

Ako výsledný zosilňovač v spínaných triedach bol zvolený s multirezonančným 

obvodom. Obvod v triede F bol simulovaný na reálnom substráte FR4 s hrúbkou 

dielektrika 1,54 mm. Všetky komponenty ako kondenzátory, tlmivky a odpory boli 

reálnymi modelmi s parazitnými vlastnosťami a to z dôvodu zachytenia, čo 

najvernejšieho priebehu. Tieto súčiastky boli od firmy Modelithics (dostupné v [9]).  

2.2.4 Kompletné schéma a výsledné parametre 

Výsledky prebudeného zosilňovača v triede B sú na obr. 42 a obr. 43. Vo 

výkonovom spektre môžeme vidieť ešte všetky harmonické zložky prenikajúce na výstup 

zosilňovača, pretože neboli potlačené. Účinnosť zosilňovača prispôsobeného na 

charakteristickú impedanciu dosahovala približne 58%. V porovnaní s PD84001 je 

stratový výkon približne o 1 W menší. Zisk na fundamentálnej frekvencii s 10 dBm 

výkonom na vstupe dosahoval 19,6 dB.  

 

Obr. 42 Spektrum a kompresia zisku prebudeného zosilňovača 
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Obr. 43 Ďalšie parametre prebudeneho zosilňovača v triede B 

Po všetkých analýzach zosilňovača v prebudenej B triede nasledovalo pripojenie 

multirezonančného obvodu na výstup zosilňovača. Výsledky jednotlivých simulácií je 

možné vidieť na obr. 44 a obr. 45. Z výstupného výkonového spektra je vidieť, že aj keď 

na výstupe nie je obsiahnutá tretia harmonická tak priebeh je ovplyvňovaní práve ňou. Po 

pripojení sa efektívnosť zosilňovača značne zvýšila a to približne o 11% na 69%. 

Spôsobené to bolo tým, že druhá  harmonická prestala ovplyvňovať priebeh, pretože bola 

skratovaná. Výsledný priebeh výstupného napätia a prúdu môžeme vidieť na obrázku obr. 

46.  

 

Obr. 44 Výstupné spektrum a kompresia zisku zosilňovača v triede F triede 
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Obr. 45 Ďalšie parametre zosilňovača v triede F 

 

Obr. 46 Priebehy výstupného napätia a prúdu v triede F 
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Obr. 47 Celkové schéma zosilňovača v triede F 
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Tab. 8 Hodnoty súčiastok pre simuláciu zosilňovača v triede F 

Komponent Popis Hodnota Púzdro Výrobca 

R3 Rezistor 430 Ω 0805 KOA 

R1 Rezistor 1,2  Ω 0805 KOA 

R4 Rezistor 1,2  Ω 0805 KOA 

C1 Kondenzátor 6,8 pF 0603(005) Murata 

C2 Kondenzátor 6,8 nF 0603(005) Murata 

C1 Kondenzátor 12 pF 0603 Murata 

C2 Kondenzátor 68 pF 0603 Murata 

C3 Kondenzátor 220 pF 0603 Murata 

C4 Kondenzátor 18 pF 0603 Murata 

C5 Kondenzátor 82 pF 0603 Murata 

C6 Kondenzátor 12 pF 0603 Murata 

C7 Kondenzátor 22 pF 0603 Murata 

L1 Cievka 15  nH 0603 CoilCraft 

L2 Cievka 25  nH 0603 CoilCraft 

L3 Cievka 150 nH 0603 CoilCraft 

L4 Cievka 15 nH 0603 CoilCraft 

L5 Cievka 1,6 nH 0603 CoilCraft 

L6 Cievka 5,6 0603 CoilCraft 

SnP1 Ferrite bead 60 Ω 0603 Murata 
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3 REALIZOVANÉ ZOSILŇOVAČE 

Pre lepšiu presnosť simulácií nestačí len zohľadniť len reálne súčiastky s ich parazitnými 

vlastnosťami, ale je nutné odsimulovať aj jednotlivé vedenia na doske plošných spojov. 

Pri návrhu DPS bola využitá ako vstupná  a výstupná 50 ohmová cesta koplanárne 

vedenie so zemou, pri ktorom je možné využiť užšej cesty. Bez použitia koplanárneho 

vedenia by na danom substráte a frekvencii 435 MHz bola cesta široká takmer 3 mm ale 

pri jeho využití bola dosiahnutá polovičná šírka cesty. Layout zosilňovača taktiež 

obsahuje veľké množstvo prokovov, ktoré zabezpečujú dobrý odvod tepla na spodnú 

zemniacu plochu, kde sa teplo rozptyluje. Prokovy pozdĺž vedenia slúžia ako tienenie pre 

VF signál. Na vstupe a výstupe boli použité SMA konektory.   

Všetky DPS pre jednotlivé zosilňovače vyzerajú takmer zhodne len s minimálnymi 

rozdielmi v cestách pre prispôsobovacie obvody a pre obvody nastavenia pracovného 

bodu. Jednotlivé dosky plošných spojov a schémy pre presnejšiu simuláciu je možné 

vidieť v prílohe A. 

 Lineárny zosilňovač v triede B s tranzistorom PD84001 

Zosilňovač s tranzistorom PD84001 je simulovaný výhradne v lineárnych triedach, pre 

jeho vysoký P1dB. Aj keď bol tento zosilňovač primárne navrhovaný v triede B, zmeraný 

bol aj vo všetkých ostatných lineárnych triedach. Taktiež boli urobené merania v rozpätí 

napájacích napätí od 6 až do 9V, ktoré zároveň môžeme považovať aj za napätie VDS, 

nakoľko úbytky napätí na feritovej perle a tlmivke sú minimálne. Na obr. 48 je možné 

vidieť celú schému zapojenia pre simuláciu aj s mikropáskovými vedeniami. Pre presnú 

simuláciu bolo nutné aby boli odsimulované aj vzdialenosti jednotlivých 

prispôsobovacích súčiastok.  

Celkový obvod sa skladá z troch filtrovacích kondenzátorov umiestnených hneď za 

napájacím konektorom a zapojených na zem. Prvým kondenzátorom je hliníkový 

kondenzátor s hodnotou 10uF, nasledujú dva viacvrstevné keramické kondenzátory 

MLCC  s veľkosťou 10 nF a 1 nF. Ďalším prvkom pre nastavenie stability tranzistoru sú 

feritové perly s indukčnosťou 330 Ohm, ktoré predstavujú vysokú impedanciu pre VF 

signál, ale pre jednosmerný prúd je ich rezistivita v rádoch mOhm, čiže zanedbateľná. 

Pre presné nastavenie pracovného bodu, je použitý viacotáčkový 10 kOhm trimmer. 

Nastavenie napätia na hradle drain je teda nastavované priamo z laboratórneho zdroja 

a napätie na hradle gate je nastavované pomocou trimru. Cievka na hradle slúži ako VF 

tlmivka a zabraňuje preknikaniu VF signálu do zdroja jednosmerného signálu. 

Prislúchajúce kondenzátory zapojené za cievkou a rezistorom na hradle gate odvádzajú 

zbytkový VF signál na zem. Hodnoty kondenzátorov boli určené pomocou optimalizácie 

a ďalších funkcií programu ADS. Obvod obsahuje spätnú väzbu tvorenú sériovým RLC 

obvodom a to z dôvodu stability na nízkych frekvencíách. Oddeľovacie kondenzátory na 

vstupe a výstupe zosilňovača sú súčasťou prispôsobovacích obvodov, čiže ich hodnota je 

daná impedanciou, na ktorú prispôsobujeme vstup generátora.  
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Obr. 48 Schéma zosilňovača s tranzistorom PD84001 pre presnejšiu simuláciu 
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Obr. 49 Závislosť výstupného výkonu, PAE a zisku na vstupnom výkone 

 (VDS=7,5V; IDS=125mA) 

Na obr. 49 je zobrazené výsledné PAE, výstupný výkon a taktiež zisk zosilňovača 

v triede B. Z grafu je možné vidieť, že požadovaný výstupný výkon 1W je dosiahnutý pri 

vstupnom výkone 14dBm, kde kompresia zisku dosahuje 3,2dB. Z grafu je takisto zrejmý 

bod jednodecibelovej kompresie, ktorý nastáva pri vstupnom výkone 7dBm a úroveň 

výstupného výkonu dosahuje cca 25 dBm. Za týmto bodom by sa mali už prejavovať 

vyššie harmonické. Pre lepšie porovnanie modelu tranzistoru a tranzistoru samotného sú 

v tab. 9 všetky hlavné parametre zosilňovačov. Z tabuľky je možné vyvodiť, že 

zosilňovač sa chová v prípade reálneho zosilňovača lepšie ako pri simulácii, čo je presne 

opačný prípad ako u zosilňovača s tranzistorom ATF50189. Ďalej je z tabuľky zrejmé, že 

hodnoty jednosmerných veličín ako PDC a IDS sú vyššie u reálneho zosilňovača, ale tým, 

že dosahujeme aj vyšší VF výkon tak je to vykompenzované. Zosilňovač bol aj 

v skutočnosti prispôsobovaný na impedanciu ZS=9,4+j*18Ω a u výstupu ZL=11+j*3,7Ω. 

Nakoľko prispôsobenie v programe ADS prebieha len s ideálnymi prvkami tak hodnoty 

prvkov v prispôsobovacích obvodoch sa zmenili. V prvom rade sa zmenili, kvôli 

parazitným vlastnostiam a ich funkčnosť značne ovplyvňoval aj výkon, ktorý obvodmi 

prechádzal. 
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Tab. 9 Porovnanie výsledkov merania a simulácie 

 Meranie Simulácia 

P_out[dBm] 29,8 27,3 

PAE[%] 51 49 

Zisk(PIN=0dBm) 

[dB] 

19,2 23,7 

Kompresia zisku 

(PIN=14dBm) [dB] 

2,5 9,514 

PDC [W] 1,9 1,04 

IDS(PIN=14dBm)[mA] 261 137 

P1dB[dBm] 25 27 

 

 

Obr. 50 Závislosť PAE na výstupnom výkone pri napájacom napätí IDS=150 mA 

I keď prispôsobenie bolo navrhnuté primárne pre triedu B, tak pre overenie 

funkčnosti a stability, bolo hýbané aj s napájacím napätím v rozsahu 6-9V pri rovnakom 

prúde. Výsledok merania pre účinnosť je na obr. 50, kde sa rozsah napätia na hradle drain 

menil v hodnotách 6;7,5V a 9V pri stabilnom prúde IDS=150 mA. Pre porovnanie bola 

tiež exportovaná krivka z programu ADS. Z grafu na obr. 50 vyplýva, že so zvyšovaním 

napätia na hradle klesala účinnosť. Závislosť výkonu a zisku na vstupnom výkone pri 

zmene napätia VDS je na obr. 51. Kompresia zisku pri vyššom napätí VDS  je približne 

rovnaká, ale samotný zisk je vyšší. Pri vstupnom výkone 0dBm bol zisk u VDS=9V 19dB, 
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u VDS=7,5V 19,2 dB a u 6,5V zisk dosiahol 18,73 dB. Požadovaný výkon 1W bol 

dosiahnutý u napájania deviatimi voltami už pri vstupnom výkone rovnom 10 dBm. 

Ďalšie merania boli urobené pri rovnakom napájacom napätí, ale s rôznymi prúdmi. 

Toto meranie je na obr. 52, na ktorom môžeme vidieť, že čím väčší prúd do hradla drain 

tak tým je väčšia kompresia zisku. Toto meranie priamo nesúvisí zo zmenou pracovných 

tried, ale pre zistenie stability a prispôsobenia aj pri iných nastaveniach prúdov.  

 

Obr. 51 Závislosť POUT na PIN pri rôznom napájacom napätí IDS=150 mA 

 

Obr. 52 Zisk a kompresia zisku pri rôznych nastaveniach prúdu IDS 
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Obr. 53 Namerané S-parametre zosilňovača v triede B  

Pokojový prúd a napätie bolo približne nastavované aj do iných pracovných tried. 

Obr. 54 zobrazuje výsledné PAE a POUT pre triedy A, AB a B. Trieda A bola nastavená 

pri VDS=5,5 V, IDS=450 mA, trieda AB : VDS=6,5 V, IDS=300 mA a trieda B : VDS=7,5 V, 

IDS=150 mA. Pracovný bod sa nastavoval pri pripojenej záťaži na výstupe, pretože to 

umožňovalo jeho lepšie nastavovanie.  

 

Obr. 54 PAE a POUT zosilňovača, pri nastaveniach pracovného bodu 
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Obr. 55 Fotka vyrobeného zosilňovača v triede B 

 Zosilňovač v prebudenej B triede 

Zosilňovače s tranzistorom E-pHEMT FET má podobnú koncepciu ako zosilňovač 

s tranzistorom PD48001. Rozdielmi sú VF tlmivky na hradle gate a aj na hradle drain, 

kde za každou tlmivkou sú umiestnené blokovacie kondenzátory Za tlmivkou na hradle 

Gate je zaradený rezistor s hodnotou 10 Ω, ktorý zaisťuje stabilitu na nižších frekvenciách 

a za ním je pripojený na zem 10 nF kondenzátor. U hradla drain je za tlmivkou použitá 

60 Ω feritová perla, ktorou bol upravený tvar S21, pre dosiahnutie najvyššieho zisku na 

fundamentálnej frekvencii. Za feritovou perlou je ako u hradla Gate zapojený 10 nF 

kondenzátor. Rezistor R2 tlmí nízke frekvencie zo zdroja. V tomto ako aj u všetkých 

ďalších zosilňovačov s tranzistorom ATF50189, boli hneď za napájacím konektorom 

použité 3 filtračné kondenzátory : Hliníkový 10uF, MLCC 10 nF a MLCC 1nF. 

Nastavenie pracovného bodu je zabezpečované viacotáčkovým trimrom s hodnotou 5kΩ 

nakoľko tranzistor má len malý rozsah napájacích napätí na hradle Gate v rozmedzí 0,4-

0,8V 

Prispôsobenie zosilňovača je riešené pomocou horných prepustí. Ako na vstupe tak 

i výstupe je v rámci prispôsobenia použitý kondenzátor v sérii a to z dôvodu oddelenia 

jednosmernej zložky z VF signálu.  

Z výsledných meraní, ktoré sú zobrazené na obr. 56, je možné vidieť, že tranzistor 

ATF50189 sa nechová podľa predpokladaných simulácii modelu. Z vykreslenej krivky 

POUT je možné vyčítať, že tranzistor zosilňuje v lineárnom režime do výkonu 27 dBm 

a po prekročení tohto výkonu sa dostáva do saturácie, kde začína výkon mierne klesať, 

taktiež klesá aj prúd tečúci do tranzistora, ale efektívnosť sa nezvyšuje. Tento stav je 

ideálny pre zosilňovače ,ktoré využívajú vyššie harmonické pre tvarovanie napätia, 

pretože stav saturácie je spôsobený vyššími harmonickými, ktoré dosiahli určitého 

výkonu. Podľa simulácii v programe ADS by mala saturácia nastávať až pri výstupnom 

výkone 30dBm. Každopádne, i keď výkon tranzistoru klesá tak PAE zosilňovača je 
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relatívne stabilná a drží sa na hranici okolo 53%.  

Výsledky  z  obr. 56, sú namerané pri nastavení zosilňovača v triede B (VDS=5,5V, 

IDS=150 mA, VGS=470mV). U zosilňovačov s tranzistorom ATF50189 je na 

fundamentálnej frekvencii nastavený relatívne vysoký zisk až 27 dBm, pri vybudení 

vstupným výkonom 0dBm. Tento zisk bol nastavený na tak vysokú hodnotu z dôvodu 

toho, že zosilňovač bol simulovaný v triede B a bolo počítané s veľkou kompresiou zisku 

v danej triede. U triedy B, môže teoreticky dosahovať kompresia zisku aj viac ako 6 dB.  

 

 

Obr. 56 Závislosť POUT, PAE, zisku a prúdu IDS na vstupnom výkone PIN  

Na obr. 57 sú zobrazené S-parametre, ktoré boli namerané vektorovým 

analyzátorom, pri vstupnom výkone 10dBm. Podľa činiteľov odrazu na vstupe aj výstupe, 

ktoré sú na fundamentálnej frekvencii menšie ako -10dB je vidieť, že zosilňovač je na 

tejto frekvencii prispôsobený na charakteristickú impedanciu 50Ω. Všetky vstupné aj 

výstupné prispôsobenia, ktoré boli odsimulované, boli zhodné s reálnym zosilňovačom 

len pri malom vstupnom výkone. Zvyšovaním vstupného výkonu sa prispôsobenie 

zhoršovalo a pri plnom vybudení  muselo byť S11 a S22 znova experimentálne postupným 

vymieňaním súčiastok vyladené na požadované hodnoty. Overenie prispôsobenia 

prebiehalo len pri vstupnom výkone 10dBm nakoľko vektorový analyzátor nebol schopný 

dodať vyšší výkon, aj keď pri budení zosilňovača z signálového generátora bola úroveň 

vstupného výkonu až 14dBm z toho vyplýva, že prispôsobenie pri tomto výkone nebolo 

overené. 
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Obr. 57 S-parametre zosilňovača pri vybudení vstupným výkonom 10 dBm 

 

Obr. 58 Prebudený B zosilňovač pri VDS=5,5V, ID=150 mA 
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Obr. 59 Fotografia vyhotoveného zosilňovača v prebudenej B triede 

 Zosilňovač v triede F s využitím parazitných vlastností 

tranzistoru 

U tohto typu zosilňovača je skratovaná druhá a otvorená tretia harmonická. Využíva 

spoločných rezonancií parazitnej kapacity, sériovej indukčnosti a sériového 

rezonančného obvodu pripojeného za výstup tranzistoru. Tento zosilňovač je zhotovený 

s tranzistorom ATF50198. Výrobca vo výrobnom liste neuvádza žiadne hodnoty 

parazitných vlastností a ani ich frekvenčnú závislosť, preto jediná možnosť ako tieto 

hodnoty získať bol model. Model udáva, že CDS je 1,3 pF a LS je rovná 0,001 nH. Pri 

simulácii boli tieto súčiastky použité, ale ich vierohodnosť nemohla byť určená, preto 

rozptyl týchto hodnôt bol udaný na +-15%.Obr. 61 znázorňuje  nastavenie cieľov 

optimalizácie, v ktorej určujeme jednotlivé impedancie na fundamentálnej, druhej a tretej 

harmonickej. Impedancie predstavujú tie, ktoré bude tranzistor „vidieť“ na svojom 

výstupe. 

Prispôsobenie tohto obvodu bolo zhotovené taktiež kombináciou induktoru 

a kondenzátoru, ale v tomto prípade hodnoty jednotlivých súčiastok boli realizovateľné 

pri použití induktoru do série a kondenzátoru paralelne na zem. Pri použití tejto 

kombinácie, by ale nebol z VF signálu odstránený jednosmerný DC ofset, ktorý je na 

výstupe nežiaduci. Preto na výstup za prispôsobovací člen bol umiestnený kondenzátor 

o veľkej kapacite, ktorý odstráni DC zložku, ale nebude mať vplyv na prispôsobenie. 

Realizácia tohto obvodu bola experimentálna pre nedostatok informácii 

o tranzistore. Pre lepšie naladenie sériového rezonančného LC obvodu a výstupného 

prispôsobenia boli jednotlivé kondenzátory nahradené kapacitnými trimmrami.  
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Obr. 60 Schéma simulácie výstupného prispôsobenia 

 

Obr. 61 Nastavenie optimalizácie pre výstupné prispôsobenie F-triedy 

Na obr. 62 sú zobrazené S-parametre zosilňovača v triede F. Taktiež je vidieť pokles 

prenosu S21 na frekvencii 1,305GHz. Taktiež je vidieť prispôsobenie na fundamentálnej 

frekvencii, kde činitele odrazov na vstupe a výstupe boli menšie ako -10dB. Meranie 

prebehlo pri budení výkonom približne 10 dBm. Pracovný bod bol nastavený : VDS=5,5V, 

IDS=102 mA, VGS=440mV. 

Účinnosť tohto zosilňovača nepresiahla ani 50%, pravdepodobne z dôvodov, ktoré 

boli uvedené na začiatku kapitoly. Výkon dosahoval menších hodnôt ako u prebudenej 

triedy B. Maximálny dosiahnutý výkon bol 26,2 dBm. Taktiež kompresia zisku bola ako 

u iných tried veľmi veľká, čo však nebolo spôsobené prispôsobením výstupu, ale 

vlastnosťami tranzistoru na danej frekvencii.  
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Obr. 62 Zmerané S-parametre zosilňovača v triede F 

 

Obr. 63 Výsledky merania zosilňovača v triede F 
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Obr. 64 Fotografia vyhotoveného zosilňovača 

 Zosilňovač v triede F s multirezonančným obvodom 

Zosilňovač v triede F s využitím multirezonančného obvodu (ďalej len MO) má rovnakú 

koncepciu ako zosilňovač v prebudenej B triede. Taktiež je využívaný tranzistor 

ATF50189 a aj všetky komponenty okrem prispôsobovacích sú rovnaké ako u prebudenej 

B-triedy.  

Prispôsobovanie vstupu zosilňovača u triedy F je k rovnakej impedancii ako 

u prebudenej B triedy. Najväčším rozdielom je výstupný prispôsobovací obvod, ktorého 

princíp je vysvetlený v kapitole od strany 30. Výstupný prispôsobovací obvod, ktorý je 

zobrazený na obr. 38, je navrhovaný podľa vzorcov [1], ktoré zahrňujú rovnakú, 50 

ohmovú impedanciu na vstupe a aj výstupe. V semestrálnej práci bol zosilňovač 

navrhnutý tak, že za tranzistorom nasledovalo prispôsobenie pomocou hornej prepusti na 

impedanciu 50Ω  na fundamentálnej frekvencii a následne za prispôsobením nasledovalo 

pripojenie MO, ktorý bol navrhnutý taktiež na oboch 50Ω portoch. Pri ďalších 

simuláciách, kde bol zahrnutý aj layout bol, ale návrh prehodnotený a podľa vzoru 

z literatúry [1], bolo vynechané prispôsobenie hornou prepusťou. Simulácia parametrov 

obvodu vychádzala podľa predpokladov, a obvod aj podľa simulovaných S-parametrov 

vykazoval správnu funkčnosť. 

Po vyrobení DPS a odmeraní zosilňovača boli kondenzátory vymenené za kapacitné 

trimre, pre lepšie ladenie jednotlivých rezonančných obvodov. Indukčnosť v  

rezonančnom obvode zapojenom do série mala veľkosť okolo 1 nH, takže veľa možností 

na ladenie obvodu nebolo. Obvod podľa S-parametrov  pri budení výkonom 0dBm (Obr. 

67) bol na fundamentálnej frekvencii prispôsobený a S21 na frekvencii rovnej 3-tej 

harmonickej bol menší ako -30 dB. Po vybudení výkonom 10dBm už zosilňovač nebol 

prispôsobený na fundamentálnej frekvencii. Keďže v programe ADS, nie je možné 

simulovať S-parametre závislé na rôznych výkonoch a hodnota útlmov odrazom na 

vstupe aj na výstupe je taktiež počítaná a interpolovaná a s reálnymi výsledkami sa 
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zhodovala len minimálne tak bolo nutné ručne vymieňať jednotlivé súčiastky a sledovať 

prispôsobenie pri väčšom budení. Táto nezhoda simulácie a reálneho zosilňovača bola 

pravdepodobne spôsobená, že model tranzistoru má bod jednodecibelovej kompresie 

okolo 29 dBm a pri meraní už prebudenej B-triedy bolo zistené, že reálne je na úrovni 

27dBm.  

Pri meraní samostatného MO bolo zistené, že napäťový prenos S21 bol na 

fundamentálnej frekvencii na úrovni -5dBm, preto musel byť samostatne vyladený 

a výsledný prenos je vidieť na obr. 65 a to budení signálom o úrovni 10dBm. Výsledný 

prenos dosiahol hodnoty -1,5dB, čo bolo celkom postačujúce, ale reálne výstupným 

prispôsobovacím obvodom prechádza výkon o úrovni 27dBm takže chovanie výstupného 

prispôsobenia pri takom výkone overené byť nemohlo. Každopádne nastavenie 

správnych S-parametrov filtru nezabezpečilo impedančné prispôsobenie vyšších 

harmonických. Aby mohla byť 3. harmonická považovaná za „open“ je nutné aby 

magnitúda impedancie bola vyššia ako 250Ω a u skratu „short“ druhej harmonickej je 

nutné aby magnitúda výstupnej impedancie nebola väčšia ako 5Ω.  

 

Obr. 65 S-parametre samostatného multirezonančného obvodu 

Výsledné parametre zosilňovača sú na obr. 66. Výstupný výkon obvodu dosiahol ako 

u prebudenej B-triedy maximálne 26,9 dBm pri budení 10dBm a za touto hranicou už len 

klesal. Maximálne PAE bolo 56%, čo je asi o 3% vyššie ako u prebudenej B-triedy. Toto 

malé zlepšenie účinnosti mohlo byť spôsobené práve pripojeným MO, iným 

prispôsobením na vstupe ale aj posunutím pracovného bodu. Každopádne viac zaujímavá 

je skutočnosť, že pri prebudenej triede účinnosť stagnovala, ale u zosilňovača s MO 

účinnosť rástla i keď tranzistor bol v saturácii. Avšak tento výsledok nemôže byť 

pripisovaný len danému prispôsobovaciemu obvodu, pretože priebeh napätia na hradle 

drain nebolo možné zobraziť, takže nemohol byť porovnaný. 
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Obr. 66 Výsledné PAE,POUT a zisk zosilňovača s Mo 

 

Obr. 67 S-parametre zosilňovača v triede F, pri vybudení výkonom 0 dBm 
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Obr. 68 Fotografia vyrobeného zosilňovača 
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4 ZÁVER 

V tejto diplomovej práci sú opísané základné vlastnosti, postup návrhu, simulácie 

a výsledky realizovaných vysokofrekvenčných zosilňovačov v pásme UHF. Cieľom tejto 

práce bolo porovnať zaužívané lineárne triedy a moderné zosilňovače pracujúce 

v spínacích režimoch. Vstupnými parametrami zosilňovača boli: vstupný výkon 10 dBm, 

požadovaný výstupný výkon 30dBm (1W) a funkčnosť zosilňovača na frekvencii 435 

MHz. Všetky výsledky uvádzané v tejto práci boli simulované programom Advanced 

Design Systems (ADS). Pre návrh zosilňovačov boli použité nelineárne modely 

tranzistorov. Pri každom zosilňovači je uvedený postup zaisťovania stability, jednotlivé 

Source a Load  Pull analýzy a taktiež výsledné odsimulované vlastnosti. Všetky dosky 

plošných spojov boli realizované na substráte FR4 s hrúbkou 1,5mm. 

Prvým dosiahnutým cieľom bol návrh lineárnych tried ako sú AB a B. Zosilňovače 

boli odsimulované s LDMOS tranzistorom PD84001 od firmy STm. V oboch prípadoch 

boli dosiahnuté predpokladané účinnosti- u triedy AB bola dosiahnutá účinnosť 45% 

a u triedy B 53%. Tieto zosilňovače boli zväčša prispôsobované výkonovo, nakoľko 

musel byť tento parameter splnený. Realizovaný bol len návrh zosilňovača v triede B, 

ktorého zmerané parametre odpovedali parametrom odsimulovaným. Zosilňovač bol 

zmeraný taktiež pri rôznych nastaveniach pracovného bodu a s rôznym napájacím 

napätím. Výkon dosiahnutý týmto tranzistorom v triede B bol 29,8 dBm a účinnosť 

dosiahla 51% na fundamentálnej frekvencii. 

Pri triedach v spínacom režime bol odsimulovaný zosilňovač v F triede, u ktorej je 

druhá harmonická potlačovaná (short) a impedancia tretej harmonickej je naopak vysoká 

(open). Tretia harmonická ovplyvňuje priebeh fundamentálnej frekvencie, čím tvaruje 

sínusový priebeh na obdĺžnikový. Ako tranzistor bol použitý ATF50189 od firmy 

Broadcom, ktorý bol nastavený do prebudenej triedy B, kvôli tomu, že pri prebudení sa 

tranzistor vplyvom vyššej harmonickej začína spínať a tým zvyšuje úroveň harmonických 

v prúdovom spektre. Ako prvý realizovaný obvod bol zosilňovač v prebudenej B triede. 

Zosilňovač bol skonštruovaný pre porovnanie vlastností prebudenej B triedy a tiež pre 

porovnanie a zosilňovačov v triede F. Pri meraní bola zistená nezhoda modelu s reálnym 

tranzistorom, keďže model vykazoval bod jednodecibelovej kompresie pri väčšom 

výkone ako vykazuje reálny zosilňovač. Maximálny dosiahnutý výkon s tranzistorom 

ATF50189 bol 27 dBm pri vstupnom výkone 0 dBm. Pri ďalšom zvyšovaní vstupného 

výkonu sa tranzistor dostal do saturácie a nezvyšoval svoj výkon. Tento stav mal podľa 

simulácií nastať pri vyššom výkone.  V tomto stave dosahoval tranzistor účinnosti okolo 

54%.   

Ďalším zosilňovačom bola trieda F s využitím parazitných vlastností tranzistora. 

V prípade navrhovania tejto triedy boli hodnoty parazitnej kapacity aj indukčnosti zistené 

z nelineárneho modelu tranzistoru, pretože vo výrobnom liste neboli uvedené. Výsledné 

parametre tohto zosilňovača sú horšie ako u prebudenej z čoho vyplýva, že zlepšenie 

účinnosti nebolo dosiahnuté. Výstupné prispôsobenie pracovalo podľa predpokladov len 

pri budení tranzistora malým výkonom, pri vyšších už nie, preto muselo byť 

prispôsobenie ladené experimentálnym vymieňaním súčiastok . Ďalším dôvodom 

nefunkčnosti bol fakt, že  je potrebné, aby dané  impedancie, na ktoré sú prispôsobované 

vyššie harmonické, dosahovali minimálne hodnoty, a to menej ako 5Ω pre druhú a viac 

ako 250Ω pre tretiu. 
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Posledným realizovaným bol zosilňovač v triede F, v ktorom boli vyššie harmonické 

prispôsobované multirezonančným obvodom . Tento zosilňovač takisto nefungoval podľa 

predpokladov ani podľa výsledkov simulácií. Výsledné parametre boli obdobné ako 

u prebudeného zosilňovača. Výstupný výkon bol taktiež obmedzovaný saturáciou 

a účinnosť dosahovala 56%. Príčin nefunkčnosti je viac. Pomocou multirezonančného 

obvodu pri použití reálnych súčiastok nebolo možné dosiahnuť prispôsobenie na 

impedancie, ktoré sú nutné, aby trieda F fungovala správne. Niektoré prvky vyžadovali 

menšie hodnoty súčiastok než je možné technologicky vyrobiť. Výsledné prvky bolo 

taktiež nutné jednotlivo meniť a skúmať ich správanie pri vyššom výkone, čo je ale 

časovo veľmi náročné. 

Táto práca sa venovala návrhu zosilňovačov v perspektívnych triedach. Dosiahnuté 

výsledky v niektorých prípadoch neodpovedali tým simulovaným, čo bolo spôsobené 

nepresnosťou nelineárnych modelov. V práci neboli dosiahnuté očakávané výsledky 

účinností z nasledovných dôvodov: zvolenie nevhodnej topológie pre návrh zosilňovačov 

v triede F, nedostatok informácií k danej problematike v literatúre a tiež potrebné dlhšie 

časové štúdium pre zadanú tému. 
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A NÁVRH DPS, ZOZNAM SÚČIASTOK 

A.1 Zosilňovač s PD84001 

 

Obr. 69 Kompletné schéma z programu Eagle 

 

Obr. 70 Doska plošných spojov s tranzistorom PD84001 
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Obr. 71 Osadzovací plán 

Tab. 10 Zoznam súčiastok 

Značenie Hodnota Púzdro(inch) Výrobca Rada Popis 

L1 11 nH 0402 Coilcraft  Cievka  

L2 40 nH 0603 Coilcraft  Cievka 

L3 13 nH 0402 Coilcraft  Cievka 

L4 200 Ohm 0805 Murata BLM21 Ferrite Bead 

L5 200 Ohm 0805 Murata BLM21 Ferrite Bead 

L6 330 nH 0603 Wurth   

C1 10 uF  Panasonic  Aluminum CAP 

C2 62 pF 0805 Murata GQM High Q Capacitor 

C3 17 pF 0805 Murata GQM High Q Capacitor 

C4 120 pF 0603 Murata GRM MLCC 

C5 10 pF 0603 Murata GRM MLCC 

C6 1 nF 0603 Murata GRM MLCC 

C7 35 pF 0805 Murata GQM High Q Capacitor 

C8 10 nF 0603 Murata GRM MLCC 

R1 510 Ω 0805   Resistor 

R2 250 Ω 0603   Resistor 

R3 1 kΩ 0603   Resistor 

TRIMM1 10 kΩ 3214 BOURNS  Trimmer 

Q1 PD84001 SOT-89 STm LDMOS Tranzistor 

X1  1,54 mm    Connector 

X2     SMA connector 

X4     SMA connector 
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A.2 Zosilňovač s ATF50189 (Prebudená B trieda) 

 

Obr. 72 Kompletné schéma z programu Eagle 

 

Obr. 73 Doska plošných spojov s tranzistorom ATF50189 
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Obr. 74 Osadzovací plán 

Tab. 11 Zoznam súčiastok 

Značenie Hodnota Púzdro(inch) Výrobca Rada Popis 

L1 17 nH 0603 Coilcraft 0805CS VF tlmivka 

L2 75 nH 0603 Coilcraft 0805CS VF tlmivka 

L3 4,7 nH  Coilcraft 0805CS Cievka 

L5 60 Ohm 0805 Murata BLM21 Ferrite Bead 

L6 125 nH 0603 CoilCraft  Cievka 

L7 8,7 nH 0603 Murata LQW  

C1 6,5-30 pF  Murata TZB4 CAP trimmer 

C2 60 pF 0805 Murata GQM High Q Capacitor 

C3 2,7 pF 0805 Murata GQM High Q Capacitor 

C4 10 nF 0603 Murata GRM MLCC 

C5 8-50 pF  Murata TZB4 CAP trimmer 

C6 10 nF 0603 Murata GRM MLCC 

C7 10 uF  Panasonic  Aluminum CAP 

C8 10 nF 0603 Murata GRM MLCC 

C9 1 nF 0603 Murata GRM MLCC 

C10 25 pF 0603 Murata GRM MLCC 

R1 10 Ω 0805   Resistor 

R2 1,2 Ω 0805   Resistor 

R3 1 kΩ 0805   Resistor 

R5 90 Ω 0603   Resistor 

TRIMM1 10 kΩ 3214 BOURNS  Trimmer 

Q1 ATF50189 SOT-89 Broadcom  Tranzistor 

X1     SMA connector 

X2     SMA connector 

X3  1,54 mm    Connector 
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Obr. 75 Schéma z programu ADS pre presnejšiu simuláciu 
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A.3 Zosilňovač s ATF50189 (F trieda 1.typ) 

 

Obr. 76 Kompletné schéma z programu Eagle 

 

 

Obr. 77 Doska plošných spojov s tranzistorom ATF50189 
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Obr. 78 Osadzovací plán 

Tab. 12 Zoznam súčiastok 

Značenie Hodnota Púzdro(inch) Výrobca Rada Popis 

L1 17 nH 0603 Coilcraft 0805CS VF tlmivka 

L2 75 nH 0603 Coilcraft 0805CS VF tlmivka 

L3 4,7 nH 0805 Coilcraft 0805CS Cievka 

L5 60 Ohm 0805 Murata BLM21 Ferrite Bead 

L6 125 nH 0603 CoilCraft  Cievka 

L7 8,7 nH 0603 Murata LQW18 Cievka 

C1 1-3 pF  Murata TZB4 CAP trimmer 

C2 8-50 pF  Murata TZB4 CAP trimmer 

C3 2,7 pF 0805 Murata GQM High Q Capacitor 

C4 10 nF 0603 Murata GRM MLCC 

C5 10 nF 0603 Murata GRM MLCC 

C6 10 nF 0603 Murata GRM MLCC 

C7 10 uF  Panasonic  Aluminum CAP 

C8 10 nF 0603 Murata GRM MLCC 

C9 1 nF 0603 Murata GRM MLCC 

C10 25 pF 0603 Murata GRM MLCC 

C11 8-50 pF  Murata TZB4 CAP trimmer 

R1 10 Ω 0805   Resistor 

R2 1,2 Ω 0805   Resistor 

R3 1 kΩ 0805   Resistor 

R5 90 Ω 0603   Resistor 

TRIMM1 10 kΩ 3214 BOURNS  Trimmer 

Q1 ATF50189 SOT-89 Broadcom  Tranzistor 

X1      SMA connector 

X2     SMA connector 

X3  1,54 mm    Connector 
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Obr. 79 Schéma z programu ADS pre presnejšiu simuláciu  
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A.4 Zosilňovač s ATF50189 (F trieda 2. typ) 

 

Obr. 80 Kompletné schéma z programu Eagle 

 

Obr. 81 Doska plošných spojov s tranzistorom ATF50189 
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Obr. 82 Osadzovací plán 
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Tab. 13 Zoznam súčiastok 

Značenie Hodnota Púzdro(inch) Výrobca Rada Popis 

L1 17 nH 0603 Coilcraft  VF tlmivka 

L2 75 nH 0603 Coilcraft  VF tlmivka 

L3 2,8 nH  Coilcraft  Cievka 

L4 1,2 nH 0603 AVX Accu-L Cievka 

L5 60 Ohm 0805 Murata BLM21 Ferrite Bead 

L6 125 nH 0603 CoilCraft  Cievka 

L7 33 nH 0603 CoilCraft   

C1 8-50 pF  Murata TZB4 CAP trimmer 

C2 60 pF 0805 Murata GQM High Q Capacitor 

C3 75 pF 0603 Murata GQM High Q Capacitor 

C4 2,7 pF 0603 Murata GRM MLCC 

C5 10 nF 0603 Murata GRM MLCC 

C6 10 nF 0603 Murata GRM MLCC 

C7  1 uF 0805 Panasonic  Aluminum C 

C8 10 nF 0603 Murata GRM MLCC 

C9 1 nF 0603 Murata GRM MLCC 

C10 25 pF 0603 Murata GRM MLCC 

C11 4,7 pF 0603 Johanson S-series High Q Capacitor 

C12 4-25 pF  Murata TZB4 CAP trimmer 

R1 10 Ω 0805   Resistor 

R2 1,2 Ω 0805   Resistor 

R3 1 kΩ 0805   Resistor 

R5 90 Ω 0603   Resistor 

TRIMM1 10 kΩ 3214 BOURNS  Trimmer 

Q1 ATF50189 SOT-89 Broadcom  Tranzistor 

X1     SMA connector 

X2     SMA connector 

X3  1,54 mm    Connector 
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Obr. 83 Schéma z programu ADS pre presnejšiu simuláciu 


