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Abstract
The sensitivity of some applications of the piezo-sensors can be limited by noise of preamplifiers 
in some cases with low external jamming (acoustic emission, ultrasonic measurements, nonlinear 
ultrasound spectroscopy etc.). A customary representation of noise properties of these preamplifiers 
hasn’t uniformity and lucidity. Therefore users have problems with comparison of available types. 
It has more reasons. First, there are used two type  (voltage and charge preamplifiers), further the 
description of the noise of charge preamplifiers is non-uniform and the noise has a f equency 
dependence. This paper shows an analy is of this problem and suggestion of the uniform 
representation of the noise properties.      
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Abstrakt
N které aplikace piezosníma  v p ípadech s malým externím rušením (akustická emise, ultrazvuková 
m ení, nelineární ultrazvuková spektroskopie a pod.) mají citlivost limitovanou šumem 
p edzesilova . Obvyklé vyjád ení šumových vlastností t chto p edzesilova  není jednotné 
a p ehledné a b žným uživatel m neumož uje porovnání jednotlivých typ . D vodem je jednak 
používání dvou rozdílných typ  p edzesilova , (nap ový a nábojový), dále pak nejednotnost pro 
vyjad ování šumu pro nábojové zesilova e a také kmito tová závislost tohoto šumu. P ísp vek 
ukazuje jak analýzu této problematiky, tak i návrh jednotného vyjád ení šumových vlastností.  

Klí ová slova:  nízkošumový p edzesilova , šum, piezosenzor, nábojový zesilova , porovnání šumu 

1. Úvod
V n kterých aplikacích piezosenzor  (akustická emise, ultrazvuková m ení, nelineární 

ultrazvuková spektroskopie a pod.) se m že projevovat jen malé externí rušení, takže tyto 
aplikace mají citlivost limitovanou šumem p edzesilova . Obvyklé vyjád ení šumových 
vlastností t chto p edzesilova  není jednotné a p ehledné a b žným uživatel m neumož uje
porovnání jednotlivých typ . D vodem je jednak používání dvou rozdílných typ
p edzesilova , (nap ový a nábojový), dále pak nejednotnost pro vyjad ování šumu pro 
nábojové zesilova e a kmito tová závislost tohoto šumu. 

Výstupní šumové nap tí p edzesilova e závisí na mnoha parametrech (zesílení A, ší ka
p enášeného pásma B, šumové parametry p edzesilova e, hodnoty prvk  a pod). Proto si toto 
vyjád ení šumu maximáln  zjednodušíme. Nejjednodušší šumový model nap ového
p edzesilova e p ipojeného k piezom ni i je uveden na obr. 1. 
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Zjednodušený model samotného piezom ni e se skládá z ekvivalentního bezšumového
zdroje signálu US, z ekvivalentního sériového odporu Rs a z ekvivalentní sériové kapacity Cs.
Vstupní odpor p edzesilova e vyjad uje rezistor RIN a p edzesilova  je modelován ideálním
bezšumovým zesilova em A, ekvivalentním zdrojem vstupního šumového nap tí UnV

a ekvivalentním zdrojem šumového proudu I

I

n. Výchozí šumový model lze dále zjednodušit 
(obr. 1b), když piezom ni  nahradíme ekvivalentním zdrojem tepelného šumu odporu RS

a nap ový efekt proudového zdroje šumu n vyjád íme nap ovým zdrojem šumu Un IZ podle
vztahu

Un IZ = In Z , (1)

kde Z je celková ekvivalentní impedance p ipojení ke vstupu, vyjad ující paralelní spojení RIN

s CS, vliv sériového odporu RS m žeme zanedbat. Impedanci vyjad uje vztah 

SIN CjR
Z

/1

1
. (2)

T i sériov  spojené nap ové zdroje lze se íst do jednoho ekvivalentního (obr. 1c) podle 
vztahu

222
nVIZnRsnn UUUU  , (3)

takže výstupní šumové nap tí Unvýst je

Unvýst = AUn . (4)

Je z ejmé, že namísto asto používaného výstupního šumu Unvýst je výhodn jší vyjad ovat
ekvivalentní vstupní šumové nap tí p edzesilova e Un , protože to není závislé na nastaveném 
zesílení A a výstupní šumové nap tí snadno odvodíme pro jakékoliv zesílení A podle (4).

A

US RIN

CSRS

piezom ni

UnV

In Unvýst

A

UnV

UnvýstUn Rs

Un IZ

A

UnvýstUn  

a) b) c)

Obr. 1: a) Zjednodušený šumový model p edzesilova e p ipojeného k piezom ni i,
b) šumové náhradní schéma s ekvivalentními šumovými zdroji nap tí (U

f

I

n Rs- šum odporu 
zdroje, U n IZ – nap ový efekt proudového zdroje šumu na impedanci p ipojené ke vstupu 
zesilova e), c) šumové náhradní schéma s ekvivalentním šumovým zdrojem nap tí (Un ).

Fig. 1: a) Simplified noise model of preamplifier for piezo-sensor, b) noise substitution 
diagram with equivalent noise voltage sources (Un Rs - noise o  source resistance, U n IZ –

voltage effect of noise current source for connected  input impedance, c) noise substitution 
diagram with equivalent noise voltage source (Un ).

Další parametr, který komplikuje vyjád ení šumových vlastností p edzesilova e je 
použitá ší ka p enosového pásma p edzesilova e a navíc se projevuje i závislost hodnoty 
šumových spektrálních složek na kmito tu. Proto šumové nap tí UnV (pop . proud n)
vyjád íme pomocí nap ové (proudové) šumové spektrální hustoty EnV, která odpovídá 
hodnot  šumového nap tí, které projde na daném kmito tu filtrem o ší ce pásma 1 Hz.
Typická závislost nap ové spektrální hustoty pro nap ový šum UnV p edzesilova e je 
ukázána na obr. 2. Vidíme, že pro kmito tové pásmo cca nad 100 Hz se projevuje jen tepelný 
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šum (EnVT) a má konstantní závislost. Celkové nap tí pro nazna enou ší ku pásma B2 lze
jednoduše vyjád it vztahem

2BEU nVnV . (5)

P echodem na šumovou spektrální hustotu EnV se jednoduše zbavíme závislosti na vlivu 
použité ší ky pásma a m žeme tak p edzesilova  porovnávat pro r zné aplikace nezávisle na 
použité ší ce pásma. Pokud se projeví kmito tová závislost 1/f pro nízké kmito ty (v pásmu
B1), lze její projev vypo ítat podle vztahu 

a

b
HznVnV f

f
EU ln1  , (6)

kde EnV1Hz je spektrální hustota pro kmito et 1 Hz a jeho hodnotu vypo teme podle vztahu 
EnV1Hz = EnVfL. Hodnota kmito tu fb m že být volena kdekoliv mezi fa a lomovým kmito tem
fL. Podíl p ísp vk  pásem B1 a B2 na celkovém šumu záleží na kmito tu lomu (a tím i hodnot
EnV1Hz) a ší ce pásma B2. P i velké ší ce pásma B2 a nízké hodnot  kmito tu lomu m žeme
vliv šumu 1/f zanedbat. Pokud tomu tak není, je pot ebné oba šumy s ítat. Samoz ejm ,
pokud po pr chodu celým et zcem zpracováváme úzkopásmový signál, vyhodnocujeme šum 
pro odpovídající pásmo.

f[log]

1/f
šum

bílý (tepelný) šum)

EnV

[log]

V/ Hz

EnVT

1/f lom
(cca 10 -100 Hz)

cca 1nV/ Hz

B1 B2

fbfa

fL

Obr. 2 Typická závislost nap ové spektrální hustoty pro ekvivalentní nap ový šum 
p edzesilova e a nazna ení ší ek pásma v oblasti bílého šumu a šumu 1/f. 

Fig. 2 Typical dependency of voltage spectral density for equivalent voltage noise of 
preamplifier and indication of bands in area of a white noise and 1/f noise. 

Je tedy z ejmé, že p i zjednodušení, kdy neuvažujeme vliv šumu 1/f, m žeme vyjád it
nezávislé šumové vlastnosti p edzesilova e dv ma ísly, a to nap ovou a proudovou
spektrální hustotou EnV a EnI v typických jednotkách [nV/ Hz] a [pA/ Hz], jinak musíme brát 
v úvahu i kmito et lomu šumu 1/f.

Výslednou vstupní šumovou nap ovou spektrální hustotu En dostaneme po vynásobení
impedance Z zdroje signálu s proudovou spektrální hustotou In a po sou tu s nap ovou
spektrální hustotou EnV. Zde je typické, že pro malou impedanci zdroje signálu p evládá
nap ová, pro vekou impedanci (cca pro Z>10 k ) p evládá obvykle proudová spektrální 
hustota. Z této hodnoty a použité ší ky pásma pak jednoduše podle vztahu (5) získáme
ekvivalentní vstupní šumové nap tí a vynásobením hodnotou použitého zesílení (4) získáme
efektivní hodnotu výstupního šumového nap tí. Tu lze p evést na hodnotu maximálního
špi kového nap tí (Unp-p) vynásobením konstantou cca 6 [1] . 

2. Šum nap ového a nábojového p edzesilova e p ipojeného k piezosenzoru
Pro nap ový zesilova  byly vysloveny základní úvahy v úvodní ásti. Nicmén  efekt 

kapacitní impedance zdroje signálu (piezosenzoru) je pot ebné rozebrat podrobn ji a porovnat 
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tyto vlivy na oba typy p edzesilova . Jejich podrobn jší náhradní schéma p i realizaci
s opera ními zesilova i (OZ) je uvedeno na obr. 3 i s odpovídajícími vztahy pro zesílení 
a dolní mezní kmito et fc.

US

RIN
CK

CS US
RI

A = CS / CI

CS

CI

CK

R2

R1

A = 1+R2 / R1

nap ový
zes.

nábojový
zes.

)( INSIN
c CCR2

1
f

II
c CR
f

2
1

a) b)

Obr. 3: P edzesilova e pro zdroje s kapacitním charakterem výstupní impedance a) základní 
model nap ového zesilova e, b) základní model nábojového zesilova e se vztahy pro p enos

A a dolní mezní kmito et f

f

c.
Fig. 3: Premplifiers for sources with capacitive source impedance a) basic model of voltage 

amplifier, b) basic model of charge amplifier with relations for gain A and low cut-of
frequency fc.

Jak je z ejmé, ob  zapojení se chovají odlišn . Zisk nap ového zesilova e je dán 
pom rem nezávislých odpor  a nezávisí na kapacit CS senzoru. Toto zapojení je ale více 
citlivé na parazitní kapacitu CK v p ípad  dlouhého p ívodu k senzoru. Zesílení nábojového 
zesilova e je dáno pom rem vnit ní kapacity senzoru CS a zp tnovazební integra ní kapacity 
CI. Je mén  závislé na parazitní kapacit CK p ívodního kabelu. Ovšem zp tnovazební
kapacita musí být A-krát nižší než vnit ní kapacita zdroje, což m že být technologický
problém pro hodnoty CS<30 pF. 

Podstatné, je, že oba zesilova e musí použít rezistor pro eliminaci svodového proudu. 
U nap ového zesilova e je to RIN a u nábojového je to RI. Odpor t chto svodových rezistor
musí být nižší než ur itá maximální hodnota aby nedošlo k stejnosm rnému zasaturování
zesilova e. Vzhledem k minimálním svodovému proudu CMOS vstup  OZ (cca 100pA) 
m že být tato hodnota cca 100M  až 1G Tyto rezistory spolu s kapacitou senzoru CS resp. 
zp tnovazební kapacitou CI vytvá ejí filtr horní propust, který omezuje p enos signál
s nízkými kmito ty (obr. 4a). Vztahy pro tyto mezní kmito ty fc jsou také uvedeny na obr. 3.
Zde m žeme uvažovat dva p ípady, a to: 

a)  ob  zapojení mají shodný mezní kmito et fc. Pak musí být RI = A RIN.

b)  ob  zapojení použijí stejný maximální odpor. Pak nap ový zesilova  bude mít mezní
kmito et fc A-krát nižší než nábojový zesilova .

2.1. Porovnání šumových vlastností p i shodném dolním mezním kmito tu fc.

Pro porovnání šumových vlastností vyjd me z p edpokladu shodného dolního mezního
kmito tu fc (obr. 4 a) a podmínky

RI = A RIN.          (7)

Nyní diskutujme výstupní spektrální hustotu šumu zp sobenou nap ovým šumem EnV

opera ního zesilova e (viz obr. 4.b). U nap ového zesilova e je to AEnV , u nábojového pak 
(A+1)EnV. Ten pak klesá pod mezním kmito tem fc, což nehraje praktickou roli. Pod líme-li
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tyto hodnoty zesílením A, m žeme tedy uvažovat ekvivalentní vstupní nap ovou spektrální 
hustotu p edzesilova e jako EnV resp. EnV(1+1/A) pro nábojový.

Nyní diskutujme vliv proudového šumu OZ podle vztahu (1). Ekvivalentní vstupní 
nap ovou šumovou spektrální hustotu tak m žeme pro nap ový zesilova  vyjád it vztahem

222/1/ SINnInIZ CREE .        (8)

EnR

Ku
[dB]

f

ffc

fc

nap ový
šum EnV

d)

a)

A

A

tepelný šum R

p enos

nap ový
zes.

EnIZ

ffc fI-U
c)

proudový šum In

EnVOUT

ffc

b)

nap ový šum EnV

A

EnV

AEnV

HznV /

HznV /

HznV /
nábojový

zes.

nábojový
zes.

nap ový
zes.

nap ový
zes.

nábojový
zes.EnV

1/f

fR-U

1/f

(A+1)EnV

Obr. 4: Vlastnosti nap ového a nábojového zesilova e z obr. 2: a) základní p enos; nap ová
spektrální hustota b) pro nap ový šum c) pro proudový šum, d) pro tepelný šum.

r )
Fig. 4: Properties of voltage and charge preamplifiers from Fig. 2: a) basic gain; voltage 

spectral density for b) pro voltage noise c) for cur ent noise, d  for thermal noise. 

Pro nábojový zesilova  za podmínky A>>1 je dominantní impedancí p ipojenou ke vstupu 
OZ kapacita zdroje, takže

SnInIZ CEE / .         (9)

Ze vztah  (8) a (9) a obr. 4c plyne, že proudový šum vyvolává pro oba typy zesilova
prakticky stejnou závislost ekvivalentní vstupní nap ové šumové spektrální hustoty (obr. 
4.c), mající sm rnici 1/f (na rozdíl od blikavého šumu 1/f na obr. 2 zde zp sobené vlivem
kmito tové závislosti impedance kapacity CS) a protínající konstantní závislost ekvivalentního 
vstupního nap ového šumu OZ pro kmito et fI-U. Ten lze vyjád it za ur itých zjednodušení 
vztahem

SnV

nI
UI CE

E
f

2
,         (10)

takže vidíme, že zde hraje dominantní roli krom  hodnoty proudového a nap ového šumu 
vnit ní kapacita zdroje signálu a m žeme íci, že ím je vyšší, tím je vliv proudového šumu 
nižší.
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Posledním významným zdrojem šumu je tepelný šum odpor RIN resp. RI. Pro nap ový
zesilova  lze odvodit pro závislost ekvivalentní vstupní nap ové šumové spektrální hustoty 
tento vztah 

21

4

SIN

IN
nR

CR

kTR
E ,        (11)

a pro nábojový zesilova

22 1

4

1

4

SIN

IN

II

I
nR

CRA

kTR

CR

kTR
E . (12)

Za výchozích podmínek je tedy nábojový zesilova  z hlediska tepelného šumu odporu lepší 
úm rn  odmocnin  ze zesílení A, jak je z ejmé i z obr. 4d. Stejn  jako u proudového šumu je 
dominantní závislost šumu 1/f (zde na rozdíl od obr. 2 zp sobeno blokováním tepelného šumu
kapacitou CS resp. CI se sm rnicí 20 dB/dec.) vytvá ející pr se ík pro kmito et fR-U, který má
ovšem vyšší hodnotu pro nap ový zesilova  než pro nábojový zesilova . Lze je vyjád it ve
zjednodušených vztazích. Pro nap ový zesilova  je to

INnVS
UR R

kT
EC

f
4

2

1
       (13)

a pro bod zlomu nábojového zesilova e pak p ibližn  platí

INnVSInVS
UR AR

kT
ECR

kT
EC

f
4

2

14

2

1
     (14)

a je z ejmé, že lomový kmito et fR-U a tepelný šum odporu je v p ípad  nábojového zesilova e
A-krát nižší než u nap ového.

Celková ekvivalentní nap ová šumová spektrální hustota je dána sou tem všech zdroj
šumu podle vztahu

222
nVIZnRnn EEEE  , (15)

p i emž je z ejmé, že výsledná závislost se skládá ze dvou ástí, v nichž dominuje vždy jeden 
zdroj šumu a d lícím kmito tem je fR-U nebo fI-U. Lze odvodit, že tepelný šum bude 
dominovat nad proudovým, pokud

2

4

nI
IN E

kT
R    resp. 

2

4

nI
I E

kT
R .        (16)

Nap . pro minimální hodnotu proudového šumu OZ s unipolárním vstupem EnI=1fA Hz musí
být svodový odpor RIN <16 G (dostate ná rezerva), tudíž je lomový kmito et výsledné 
závislosti roven fR-U. Ovšem pro astou hodnotu cca EnI =10fA Hz již vychází RIN <160 
M , což již m že být p ekro eno, a tudíž se již m že podstatn  uplatnit proudový šum
s odpovídajícím bodem zlomu fI-U.

2.2. Porovnání šumových vlastností p i shodných svodových rezistorech

P edchozí východisko shodnosti mezních kmito t fc a z n j vyplývající podmínka (7) je 
málo praktická, obvykle se volí shodný svodový odpor RIN a RI pro nábojový i nap ový
zesilova , a to maximáln  možná hodnota. D sledkem je pak pro stejné zesílení nižší hodnota 
dolního mezního kmito tu nap ového zesilova e.

P i porovnání šumových vlastností obou zapojení p i této podmínce (RI = RIN) se nem ní
šumové pom ry pro nap ový šum OZ, ale ani pro proudový, protože pro n j dominuje vliv 
CS. Rozdílný vztah dostaneme pro tepelný šum odporu pro nábojový zesilova
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22 1

4

A/CRA

kTR
E

SI

I
nR  , (17)

kde po zjednodušení lze odvodit kmito et pr se íku s nap ovým šumem

INnVSInVS
UR R

kT
ECR

kT
EC

f
4

2

14

2

1
,      (18)

což odpovídá vztahu pro nap ový zesilova . V tomto p ípad  se tedy tepelné šumy
nap ového a nábojového zesilova e prakticky neliší a shodné jsou tudíž i kmito ty fR-U.

3. Jednotný p ístup k hodnocení šumových parametr  nábojových a nap ových
p edzesilova  v praxi.

Z výše uvedené teorie je z ejmé, že šum nap ových a nábojových p edzesilova  lze p i
znalosti pot ebných parametr  dob e porovnat a zhodnotit, která z možných variant je pro
danou aplikaci nejvýhodn jší. Bohužel r zní výrobci udávají šumové parametry r zným
zp sobem a ne vždy s dosta ujícími informacemi. B žné jsou nap . tyto varianty:

- výstupní šumové nap tí,

- výstupní šumový náboj, 

- r zné formy vstupní i výstupní ekvivalentní nap ové spektrální hustoty. 

Pro ur ení a porovnání šumových vlastností p edzesilova  je nejvýhodn jší a jednozna ná
znalost hodnot nap ové spektrální hustoty EnV, proudové spektrální hustoty EnI, kapacity 
uživatelem použitého zdroje signálu CS, svodového odporu RIN a zesílení A resp. hodnota RI

a CI pro nábojový zesilova  (CI ur í zesílení pro použité CS). Hodnota konstantní spektrální 
hustoty  pro f> fL (viz obr. 2) je tak evidentní z hodnoty EnV (viz odstavec za vztahem (7) 
a obr. 4.b). Z ostatních hodnot lze pak ur it kmito et lomu jako vyšší z hodnot fI-U (vztah (10))
a fR-U (vztah (18)). Pro použitý senzor je tím dána jednozna n  kmito tová závislost šumové
spektrální hustoty ve tvaru podle obr. 2. Výstupní šum pro zvolené p enosové pásmo a dané 
zesílení vyplývá ze vztah  (4)-(6). 

V p ípad , že je výrobcem p edzesilova e zadán nap . výstupní šum a zesílení A,  je nutno 
vyjma p ípad, kdy se evidentn  neprojevuje 1/f šum (kmito et lomu fL je menší než dolní 
mezní kmito et filtrem omezeného a dále propoušt ného p enosového pásma), zadat i další 
parametry pro ur ení kmito tu fL v závislosti na tom, zda jde o nap ový i nábojový 
zesilova  (p i m ení použitý CS, dále R, CI, EnI, EnV). Z t chto hodnot pak postupn  dojít 
podle postupu z p edchozího odstavce k úrovni výstupního šumu pro zvolené CS.

V p ípad  zadané hodnoty šumového náboje (používáno u nábojového zesilova e) p i
znalosti kapacity CI p ejdeme hodnoty náboje na výstupní nap tí podle známého vztahu 
U=QC. Další postup je pak stejný jako v p edchozím odstavci. 

4. Praktické záv ry k použití a porovnání p edzesilova  pro piezosníma e

Z rozboru vyplývají následující záv ry:

- Použít senzor s co nejv tší plochou a kapacitou p i zabezpe ení dostate né ší ky
kmito tového pásma senzoru. Tím se zajistí maximální citlivost senzoru, nejmenší
hodnota šumu1/f a také minimální citlivost na parazitní kapacity a možnost nejv tšího
zesílení nábojovým zesilova em.
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- Nap ový zesilova  použít pro aplikace s relativn  krátkým kabelem mezi senzorem 
a p edzesilova em a v p ípad , kdy pot ebujeme i co nejnižší dolní mezní kmito et
snímaného signálu. 

- Nábojový zesilova  je výhodn jší použít v p ípad  delšího p ívodního kabelu, kdy se 
jeho kapacita blíží kapacit  sníma e.

- Z hlediska porovnání šumových vlastností r zných p edzesilova  je dobré znát 
kmito tovou závislost vstupní spektrální nap ové hustoty i alespo  hodnotu 
ekvivalentní nap ové šumové spektrální hustoty (EnV) a kmito tu lomu (fL). Ovšem 
toto srovnání je pot ebné provést pro stejnou kapacitu Cs, použitou p i m ení namísto 
senzoru a znát hodnotu zesílení (pro nábojový zesilova  tudíž hodnotu CI)

5. Záv r

P ísp vek ukazuje analýzu šumových vlastností p edzesilova  p ipojených
k piezosenzoru a problematiku jejich porovnání. Porovnává nap ové i nábojové 
p edzesilova e a sjednocuje definici jejich šumových vlastností. Ukazuje, že skute né šumové 
vlastnosti jsou pro vyšší kmito tová pásma (nad kmito tem lomu fL) dána p evážn  hodnotou 
ekvivalentní šumové nap ové spektrální hustoty samotného p edzesilova e (nejnižší hodnoty 
cca 1-3 nV Hz). Nicmén  pro st ední a nižší kmito ty m že úrove  šumu podstatn  záviset 
na kapacit CS použitého senzoru a p enášeném kmito tovém pásmu, tudíž pro posouzení 
šumových vlastností p edzesilova e obvykle nesta í jen výrobcem udaná hodnota výstupního 
šumového nap tí [3] pop . v lepším p ípad  výstupní spektrální nap ové hustoty [2], ale 
rozhodující je skute ná hodnota lomového kmito tu fL pro použitý senzor. 

Dále z p edloženého rozboru vyplývají možnosti optimalizace z hlediska zlepšování 
citlivosti, a to p edevším z hlediska volby senzoru a jeho kapacity CS a také vlivu použitého 
p enosového kmito tového pásma, kdy jakékoliv širší pásmo než je pot ebné m že
podstatným zp sobem zvýšit úrove  šumu. 

Tato práce byla realizována s podporou Grantové agentury R pod grantem 
. 102/09/H074. 
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