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Princip směšovače 

Směšovač – měnič kmitočtu – je obvod, který přeměňuje vstupní signál s kmitočtem 

fRF na výstupní signál o kmitočtu fIF. Někdy bývá tento proces označován také jako translace 

kmitočtu nebo směšování. Dva a více signálů se obecně směšuje obvodem, který má buď 

nelineární převodní charakteristiku, nebo mění svou funkci skokově s časem. 

Podle fyzikálního principu, který se při směšování uplatňuje, můžeme tedy směšovače 

dělit do dvou skupin. Do prvé skupiny, nazývané aditivní směšovače, patří směšovače 

s nelineárním odporem (varistorem), diodové směšovače, směšovače s bipolárním 

tranzistorem, směšovače s FE tranzistorem atd. Do druhé skupiny patří směšovače tvořené 

kvazilineárním směšovacím prvkem, jehož parametry se mění s časem, a to zpravidla v rytmu 

oscilačního napětí. Směšovače tohoto typu se nazývají parametrické nebo multiplikativní a 

v současné době se používají zapojení s dvojhradlovými FE tranzistory nebo monolitické 

vícetranzistorové obvody. 

Podle použitého směšovacího prvku rozeznáváme diodové směšovače, směšovače 

s bipolárními tranzistory nebo s FE tranzistory, směšovače s vakuovými elektronkami atd. 

Provozní šířka pásma směšovače 

Šířka pásma směšovače definuje kmitočtový rozsah signálů, které je směšovač 

schopen zpracovat na signálovém vstupu URF a ULO , při nichž nepřekročí konverzní zisk 

určitou stanovenou hodnotu, případně signálové oddělení bran směšovače neklesne pod 

stanovenou toleranční mez. 

Konverzní ztráty 

Konverzní ztráty definují účinnost směšovače při frekvenční přeměně mezi vstupním 

URF a výstupním UIF signálem. Velikost konverzních ztrát se udává v decibelech (dB), 

hodnota má tedy význam útlumu/zesílení vloženého do signálové cesty URF  UIF. 

Konverzní ztráty mají několik příčin. Pro daný frekvenční posuv jsou  směšovačem 

generovány dva výkonově ekvivalentní výstupní signály, tzv. rozdílový a součtový signál. 

Konverzní ztráty směšovače jsou rovny poměru úrovní součtového nebo rozdílového 

výstupního UIF signálu k vstupnímu URF signálu. Jelikož je v běžných aplikacích použit pouze 

jeden z těchto produktů, jsou konverzní ztráty diodových směšovačů principielně vždy vyšší 

než 3 dB. Obdobně nežádoucí produkty vyšších harmonických složek signálů a jejich 

kombinace odebírají užitečný výkon a zvyšují konverzní ztráty. U profesionálně vyráběných 

směšovačů můžeme konverzní ztráty snížit vhodnou volbou velikosti oscilačního signálu. 

 

 Signálové oddělení (izolace) bran směšovače 

 

Oddělení jednotlivých bran směšovače určují kvalitu symetrie směšovače a parazitní 

vazby mezi branami. Izolace se udává v dB a představuje vložný útlum pro přímý signál mezi 

dvěma branami směšovače. Obecně má izolace v závislosti na frekvenci klesající tendenci 

(typicky 5 dB/oktávu), jejíž příčinou je nesymetrie vstupního a výstupního transformátoru, 

parazitní indukčnost a kapacita přívodů a nestejné parametry diod. Kvalitní směšovač by však 

měl mít i na nejvyšších kmitočtech oddělení větší než 30 dB. Obyčejně postačí definovat 

pouze potlačení signálu pomocného oscilátoru na signálovém vstupu a mezifrekvenčním 
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výstupu směšovače. Potlačení průchozího signálu na mezifrekvenční výstup směšovače je 

potřebné pouze v některých zvláštních případech. 

Linearita směšovače 

Linearita směšovače bývá vyjádřena způsobem patrným z obr.1. Je to závislost 

výstupního signálu na úrovni vstupního signálu pro určitou konstantní úroveň signálu 

lokálního oscilátoru ULO. V grafu je vynesena jednak základní „kvadratická“ složka fLO  fRF, 

jednak nežádoucí složka třetího nejsilnějšího řádu např. fLO  3fRF. Číselné parametry 

kvantifikující linearitu směšovače jsou tři. První je určen bodem PCP (bod komprese, 

compression point), v němž se základní složka odchyluje od ideálního lineárního průběhu o 

1 dB (dochází k tzv. kompresi, conversion compression). Druhý parametr je určen průsečíkem 

linearizovaných průběhů základní a nežádoucí složky – PIP (bod zahrazení, intercept point). 

Třetí parametr, dynamický rozsah směšovače, je dán lineární částí základní užitečné složky. 

 

Dynamický rozsah 

 Definuje rozsah úrovní signálů na bráně RF, pro které je směšovač použitelný. Shora 

je omezen hodnotou výše uvedeného PCP, zdola je limitován šumovým číslem směšovače. 

Jelikož je šumové číslo přibližně o 0,5 dB vyšší než konverzní ztráty, můžeme jako parametr 

limitující dolní část dynamického rozsahu použít právě tyto konverzní ztráty. Potom již není 

třeba explicitně uvádět hodnotu dynamického rozsahu, jelikož je plně určen bodem PCP a 

velikostí konverzních ztrát. Parametr PCP tedy určuje, pro jakou úroveň signálu jsou konverzní 

ztráty v přijatelných mezích, nebo při jak velkém vstupním signálu URF směšovač ještě 

pracuje v lineárním režimu. PCP je užitečný při výběru směšovače s ohledem na maximální 

rozsah lineární části charakteristiky, je však závislý na úrovni signálu ULO, proto je důležité 

sledovat i tuto úroveň. Podle pozice bodu PIP můžeme usuzovat na kvalitu směšovače, 

směšovač je tím lepší, čím je výkonová úroveň bodu PIP vyšší. 
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Obr. 1. Graf k určení bodu PCP a PIP 

 


