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ANOTACE 

Práce se zabývá návrhem a realizací nízkofrekvenčního měřiče komplexního 
napěťového přenosu založeného na digitálním zpracování. Výsledný přístroj 
umožňuje měření a následné vykreslení amplitudové a fázové charakteristiky na 
grafickém displeji. 

ABSTRACT 

Low Frequency Gain-Phase Meter 

This project describes a development and an execution of low frequency gain-
phase meter which is based on a digital signal processing. The meter allows 
measuring of gain and phase characteristics easily. 
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1 ÚVOD 

Komplexní napěťový přenos můžeme vyjádřit modulovou a argumentovou, 
respektive amplitudovou a fázovou charakteristikou. Amplitudová 
charakteristika vyjadřuje závislost modulu přenosu dvojbranu na frekvenci. 
Fázová charakteristika pak závislost fázového posunu dvojbranu na frekvenci. 
Grafické znázornění těchto charakteristik v daném frekvenčním rozsahu je velmi 
vhodné pro popis vlastností dvojbranů. 

Možností měření fázového posunu a modulu přensu, respektive fázové a 
amplitudové charakteristiky, je velmi mnoho. Značná část mé práce se věnuje 
popisem metod použitelných pro měření těchto charakteristik a posuzuje 
vhodnost jejich použití pro realizaci autonomního měřiče. 

Při návrhu měřiče jsem zvolil pro generování referenčního harmonického signálu 
obvod přímé digitální syntézy (DDS). Pro zpracování signálů na vstupu a 
výstupu měřeného dvojbranu jsem zvolil digitální signálový procesor (DSP) 
s integrovaným analogově-digitálním převodníkem. Takovéto řešení umožňuje 
značnou flexibilitu návrhu. 

Do digitálního signálového procesoru jsem implementoval algoritmy využívající 
metody odhadu měronosných parametrů signálů. 

V rámci práce jsem realizoval plně funkční prototyp v podobě autonomního 
měřícího přístroje s grafickým displejem. Vytvořený přístroj umožňuje měření 
amplitudové a fázové charakteristiky lineárních dvojbranů v širokém 
frekvenčním rozsahu a následné grafické zobrazení těchto charakteristik. 
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2 KOMPLEXNÍ NAPĚŤOVÝ PŘENOS 

2.1 TEORIE 
Komplexní napěťový přenos popisuje vlastnosti dvojbranu. Dvojbran je obecně 
elektronické zařízení se vstupní a výstupní branou. V našem případě budeme 
uvažovat, že se jedná o lineární dvojbran, tedy obvod obsahující pouze lineární 
prvky.  

 

OBR. 2.1 : LINEÁRNÍ DVOJBRAN 

Pokud budíme vstupní bránu dvojbranu harmonickým signálem a dojde 
k ustálení všech přechodových dějů, můžeme definovat komplexní napěťový 
přenos takovéhoto dvojbranu jako podíl fázorů výstupního a vstupního napětí. 

 

��� = ���
��� = ���	
 = ���	
����	
�  

 
(2.1)  

 

 

Tento komplexní výraz můžeme rozdělit na reálnou a imaginární složku, 
respektive modul a argument. 

Modul komplexního napěťového přenosu je dán podílem modulů (amplitud) 
výstupního a vstupního napětí. 

 

�� = ���� (2.2) 
 

 

Modul Au často vyjadřujeme v logaritmické míře 
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���� = 20���(��) (2.3) 
 

Argument komplexního napěťového přenosu je dán rozdílem argumentů (fází) 
výstupního a vstupního napětí. Tomuto argumentu říkáme fázový posuv (fázový 
rozdíl, časový rozdíl vztažený na periodu). 

 

� = �� − �� (2.4) 
 

Modul i fáze komplexního napěťového přenosu jsou u většiny obecných 
lineárních dvojbranů frekvenčně závislé. Modul a fázi je tedy vhodné vyjádřit 
jako funkci frekvence. Frekvenční závislost modulu komplexního napěťového 
přenosu nazýváme modulová charakteristika (nebo také amplitudová 
charakteristika). Frekvenční závislost argumentu komplexního napěťového 
přenosu nazýváme argumentová charakteristika (nebo také fázová 
charakteristika). Vzhledem k tomu, že se v této práci jedná především o 
praktický a nikoli matematický popis, budu se v následujícím textu držet pojmů 
amplitudová charakteristika a fázová charakteristika. 
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2.2 VÝCHOZÍ MODEL MĚŘENÍ KOMPLEXNÍHO 

PŘENOSU 
K popisu většiny dále uvedených metod měření komplexního přenosu lze 
obecně použít následující zjednodušené blokové schéma měření komplexního 
přenosu dvojbranu. 

 

OBR. 2.2 VÝCHOZÍ BLOKOVÉ SCHÉMA PRO MĚŘENÍ KOMPLEXNÍHO PŘENOSU 

V tomto schématu je měřený dvojbran označen zkratkou DUT (z anglického 
Device Under Test). Na jeho vstupní bránu je připojen generátor harmonického 
signálu (G) s proměnnou výstupní frekvencí. Pomocí dvou střídavých voltmetrů 
je měřena amplituda napětí na vstupní a výstupní bráně a fázoměrem je měřen 
fázový posun napětí mezi vstupní a výstupní branou. Rezistory R1 a R2 mohou 
realizovat případné impedanční přizpůsobení. 
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3 ZÁKLADNÍ METODY MĚŘENÍ 

Většina „jednoduchých“ metod se zabývá měřením amplitudové a fázové 
charakteristiky odděleně a „bod po bodu“ a vychází z výše uvedeného obecného 
modelu z obr. 2.2. Měření těmito metodami probíhá v jednom okamžiku tedy 
vždy jen pro jednu hodnotu frekvence. Pro změření amplitudové a fázové 
charakteristiky je potřeba provést dostatečný počet měření pro jednotlivé 
hodnoty frekvence v celém zkoumaném frekvenčním rozsahu. 

V následujícím textu uvádím stručný přehled způsobů generace harmonického 
signálu, měření amplitudy napětí a fázového posunu. 

Některé ze zde uvedených metod jsou pro naše účely nevhodné, ale uvádím je 
pro úplnost. 

3.1 METODY GENEROVÁNÍ HARMONICKÉHO 

SIGNÁLU 

3.1.1 RC GENERÁTORY 

Jako zdroj referenčního harmonického signálu lze využít RC generátor. Základ 
těchto přístrojů tvoří obvykle jednoduchý obvod s operačním zesilovačem a RC 
členem ve zpětné vazbě. Přelaďování výstupní frekvence se realizuje změnou 
odporů rezistorů a kapacit kondenzátorů. Změna těchto hodnot je realizována u 
většiny přístrojů mechanicky, a to potenciometrem a přepínačem rozsahů. 
Ruční ladění frekvencí při měření charakteristik v širokém frekvenčním rozsahu 
je zdlouhavé, a proto jsou takovéto přístroje pro měření fázových a 
amplitudových charakteristik v širším frekvenčním rozsahu nevhodné. 

3.1.1.1 RC GENERÁTORY S TVAROVAČEM 

Obvod s operačním zesilovačem primárně generuje trojúhelníkový a 
obdélníkový signál. Z trojúhelníkového signálu se pomocí tvarovače tvořeného 
nelineárními prvky vytváří signál, který by měl být v ideálním případě velmi 
podobný sinusovému průběhu. Tento typ generátorů má relativně vysoké 
zkreslení nežádoucími harmonickými složkami – celkové harmonické zkreslení 
(THD) výstupního signálu se obvykle pohybuje v řádu jednotek procent.  

Příklad funkčního RC generátoru s tvarovačem je znázorněn na obr. 3.1. 
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OBR. 3.1 : JEDNODUCHÝ FUNKČNÍ RC GENERÁTOR 

3.1.1.2 RC GENERÁTORY SE STABILIZACÍ AMPLITUDY 

Zjednodušené blokové schéma RC generátoru se stabilizací amplitudy ukazuje 
obr. 3.2. V kladné zpětné vazbě operačního zesilovače je zapojena RC pásmová 
propust, v nejjednodušším případě Wienův článek. Dalšími obvody je „měřena“ 
výstupní amplituda a následně upravováno zesílení operačního zesilovače 
zápornou zpětnou vazbou tak, aby nedošlo k saturaci výstupu a oscilace měly 
stabilní amplitudu. Generátory založené na tomto principu mívají velmi malé 
zkreslení. Lze dosáhnout odstupu nežádoucích harmonických složek i přes 
100dB. Problémem je delší doba ustálení výstupní amplitudy nejen po zapnutí 
přístroje, ale i po přeladění výstupní frekvence. Tyto generátory mají také 
problémy při generování signálů s příliš nízkými frekvencemi (jednotky Hz a 
méně) kvůli obtížnější stabilizaci amplitudy. 

 
OBR. 3.2 : ZJEDNODUŠENÉ BLOKOVÉ SCHÉMA RC GENERÁTORU SE STABILIZACÍ AMPLITUDY 
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3.1.2 DDS GENERÁTORY 

Syntezátory frekvence obecně využívají referenční signál s konstantní frekvencí. 
Výstupní frekvence je pak pomocí digitálních, digitálně-analogových a/nebo 
analogových obvodů generována jako určitý násobek (podíl) této referenční 
frekvence a lze ji měnit jen diskrétně. Referenční oscilátor s pevnou výstupní 
frekvencí lze v praxi vytvořit s velmi dobrou frekvenční stabilitou, respektive 
řádově lepší než v případě oscilátorů s proměnnou frekvencí. Frekvenční 
stabilita výstupního signálu je pak dána pouze frekvenční stabilitou referenčního 
oscilátoru. 

V případě přímé digitální syntézy je syntezátor tvořen výhradně digitálními 
obvody a výstupním digitálně-analogovým převodníkem. Přímá digitální syntéza 
je označována také zkratkou DDS (z anglického Direct Digital Synthesis). 

Celkové harmonické zkreslení výstupního signálu se běžně pohybuje pod 0,1%. 
Hlavní výhodou DDS generátorů je především jejich snadné a rychlé 
přelaďování výstupní frekvence. Vzhledem k tomu, že je výstupní frekvence 
dána určena digitálně a nikoli hodnotami součástek, může být měření 
charakteristik snadno automatizováno vnější řídící jednotkou nebo počítačem. 

Zjednodušené blokové schéma přímé digitální syntézy je uvedeno na obr. 3.3. 

 

OBR. 3.3 : ZJEDNODUŠENÉ BLOKOVÉ SCHÉMA DDS GENERÁTORU 
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3.2 METODY MĚŘENÍ AMPLITUDY NAPĚTÍ 

AUTONOMNÍMI PŘÍSTROJI 

3.2.1 STŘÍDAVÉ ANALOGOVÉ VOLTMETRY 

V nejjednodušším případě lze amplitudu měřit klasickým analogovým střídavým 
voltmetrem. Vzhledem k tomu, že zatím uvažujeme harmonický signál, nezáleží 
na tom, jestli budeme měřit střední, efektivní nebo maximální hodnotu napětí. 
Amplitudu (maximální hodnotu) lze ze všech těchto hodnot v případě 
harmonického signálu snadno spočítat. Měření pomocí analogových voltmetrů 
jsou velmi pracná a časově náročná. 

3.2.1.1 MĚŘENÍ STŘEDNÍ HODNOTY 

Střední hodnotu střídavého napětí lze měřit například magnetoelektrickým 
voltmetrem s usměrňovačem. 

3.2.1.2 MĚŘENÍ EFEKTIVNÍ HODNOTY 

Efektivní hodnotu střídavého napětí lze měřit například elektromagnetickým 
nebo elektrodynamickým voltmetrem. Případně lze použít magnetoelektrický 
voltmetr s termočlánkem. 

3.2.1.3 MĚŘENÍ MAXIMÁLNÍ HODNOTY 

Maximální hodnotu střídavého napětí lze přímo měřit například diodovým 
detektorem v kombinaci se stejnosměrným voltmetrem. 

3.2.2 STŘÍDAVÉ DIGITÁLNÍ VOLTMETRY 

Některé digitální voltmetry umožňují propojení s počítačem nebo jinou řídící 
jednotkou. Pokud máme k dispozici rovněž i fázoměr a generátor s možností 
propojení se zmíněnou řídící jednotkou, lze provést automatizaci procesu 
měření. Tím se měření výrazně zjednoduší a zrychlí. 

3.3 METODY MĚŘENÍ FÁZOVÉHO POSUNU 

AUTONOMNÍMI PŘÍSTROJI 

3.3.1 OSCILOSKOPY 

3.3.1.1 MĚŘENÍ V REŽIMU X-Y (LISSAJOUSOVY OBRAZCE) 
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Při měření na dvoukanálovém osciloskopu v režimu X-Y můžeme z obrazovky 
odečíst parametry tzv. Lissajousových obrazců, ze kterých pak dle následujícího 
vztahu spočteme fázový rozdíl harmonických signálů. 

� = ��� !" �# = ��� !" �′#′ (3.1) 
 

Obr. 3.4 ukazuje připojení signálů k dvoukanálovému osciloskopu a příklad 
Lissajousova obrazce. 

 

OBR. 3.4 : LISSAJOUSOVY OBRAZCE 

Měření je samozřejmě velmi pracné, časově náročné a nepřesné. 

3.3.1.2 DVOUKANÁLOVÉ MĚŘENÍ V ČASOVÉ OBLASTI 

Osciloskopem lze samozřejmě měřit fázový posun napěťových signálů i při 
klasickém X(t), Y(t) zobrazení. Následující obrázek ukazuje takovéto měření. 

 

OBR. 3.5 : DVOUKANÁLOVÉ MĚŘENÍ OSCILOSKOPEM V ČASOVÉ OBLASTI 

Vzájemný fázový posun napěťových signálů u1(t) a u2(t) se pak vypočte: 
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� = %&' = 2()&' = 2(&'*  (3.2) 
 

 

Takovéto měření je opět pracné, zdlouhavé a nepřesné. Proto je také nevhodné 
pro měření lineárních dvojbranů v širším frekvenčním pásmu. 

Další nevýhodou použití osciloskopu u obou výše zmíněných způsobů měření 
fázového posuvu je, že oba signály by měly mít podobnou amplitudu, aby byla 
přesnost odečítání z obrazovky co možná nejvyšší. Měřené signály v našem 
případě stejnou amplitudu mít nemusí a pro většinu zkoumaných dvojbranů 
v celém frekvenčním rozsahu měření pravděpodobně mít nebudou. Přepínáním 
rozsahů na osciloskopu můžeme rozdílnost amplitud měřených signálů 
korigovat, ale takovéto přepínání je poměrně pracné. Stejná nebo alespoň 
podobná amplituda obou měřených signálů by se dala zajistit použitím AGC 
(Automatic Gain Control) zesilovačů na obou vstupech osciloskopu, což by 
měření zjednodušilo. 

3.3.2 ELEKTRONICKÉ FÁZOMĚRY S TVAROVAČEM 

Elektronické fázoměry s tvarovačem fungují na následujícím principu: Oba 
vstupní harmonické signály u1, u2 jsou pomocí tvarovačů, respektive 
komparátorů (TO) tvarovány na obdélníkové průběhy u1’, u2’. Tyto signály mají 
shodnou střídu 50%. Při použití shodných tvarovacích obvodů je původní 
vzájemný fázový posun zachován. Vyhodnocení fázového posuvu dvou takto 
vzniklých obdélníkových signálů u1’, u2’ bývá realizováno hradly (XOR apod.) 
nebo klopnými obvody (MKO, BKO), případně jejich kombinací. Střída (a tím 
pádem i střední hodnota) výstupního obdélníkového signálu uφ tohoto hradla, 
respektive klopného obvodu, závisí na fázovém posuvu signálů u1’, u2’. 
Následující obrázek ukazuje příklad blokového zapojení takovéhoto fázoměru se 
dvěma monostabilními (MKO) a jedním bistabilním (BKO) klopným obvodem. 
Viz obr. 3.6. 

 

OBR. 3.6 : BLOKOVÉ SCHÉMA FÁZOMĚRU S TVAROVAČEM 
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Na obr. 3.7 jsou zobrazeny idealizované průběhy napětí v různých částech 
tohoto obvodu. 

 

OBR. 3.7 : ČASOVÉ PRŮBĚHY V JEDNOTLIVÝCH MÍSTECH FÁZOMĚRU 

Střední hodnotu výstupního napětí lze měřit přímo analogově. Střední hodnota 
je dle následujícího vztahu přímo úměrná fázovému posuvu vstupních signálů: 

�',
 = 1* , -
(&).& = �/ &'* =0

'
�/2( � (3.3) 

 

Elektronické fázoměry s tvarovačem jsou pro měření fázové charakteristiky 
lineárních dvojbranů použitelné, jelikož měření s nimi lze pomocí přídavných 
řídících obvodů automatizovat. 

V některých modifikacích této metody (včetně té, která je zde uvedena) nelze 
z výsledku přímo určit znaménko fáze. K určení znaménka fáze lze pak použít 
další klopný obvod (například typu D nebo RS). 

Hlavním problémem zde však zůstává realizace vstupních tvarovacích obvodů 
(TO). Vzhledem k tomu, že vstupní napěťové signály mohou obsahovat kromě 
harmonického signálu i šum a případně i další nežádoucí složky způsobené 
zkreslením nebo rušením (viz dále), je potřeba použít komparátor s hysterezí. 
Zavedení hystereze ale zavádí do měření chybu. Chybu měření rovněž způsobí 
nesprávné rozpoznání průchodu signálu nulou právě díky šumu a zkreslení. 

Tyto chyby můžeme částečně eliminovat měřením na větším počtu period a 
následným průměrováním výsledků. Při vyšších frekvencích vstupních signálů 
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můžeme průměrovat výsledky za velký počet period (i tisíce) a tím měření 
velmi zpřesnit. Průměrování při nižších vstupních frekvencích je už ale časově 
náročné, takže je v případě signálů o nízkých frekvencích potřeba uvažovat nad 
kompromisem mezi rychlostí měření a přesností. 

3.3.3 ČÍTAČE 

Výstupní obdélníkový signál z předchozího blokového schématu můžeme 
zpracovávat samozřejmě i číslicově. K takovémuto zpracování se používá 
v nejjednodušším případě čítač. Čítačem měříme čas t0 a periodu T. Vzájemný 
fázový posuv vstupních signálů pak vypočteme: 

 

 

� = 2(&'*  (3.4) 
 

 

Lepší čítače umožňují obdobně jako některé voltmetry připojení k řídící jednotce 
nebo počítači pomocí sběrnice. To umožňuje opět určitou automatizaci měření. 

3.4 SPECIÁLNÍ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE 
K měření napěťového přenosu lze využít také speciální přístroje k takovémuto 
měření přímo určené. Vhodné jsou především vektorové voltmetry nebo gain-
phase metry. Pro vysokofrekvenční měření by bylo možné použít obdobné 
(avšak obvykle daleko komplikovanější) přístroje nazývané jako network 
analyzer a další. 

3.4.1 VEKTOROVÝ VOLTMETR 

Vektorový voltmetr je přístroj měřící poměr amplitud a vzájemný fázový posun 
dvou napěťových harmonických signálů o stejné frekvenci. 

Nízkofrekvenční vektorový voltmetr obvykle měří reálné a imaginární složky 
dvou fázorů střídavých vstupních napětí o stejné frekvenci. Následným 
výpočtem (analogovým nebo digitálním) je určen poměr amplitud těchto napětí, 
jejich vzájemný fázový posun a případně i další údaje. Poměr amplitud je 
obvykle zobrazen jako útlum (nebo zesílení) v dB. Fázový posun pak ve 
stupních nebo v radiánech. Vysokofrekvenční vektorové voltmetry využívají 
principy vzorkování nebo směšování. 

Pokud bude mít vektorový voltmetr možnost připojení k řídící jednotce, 
respektive k počítači, bude možné měření rovněž automatizovat. 
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Následující blokové schéma na obr. 3.8 zobrazuje měření komplexního 
napěťového přenosu při použití vektorového voltmetru. 

 

OBR. 3.8 : MĚŘENÍ VEKTOROVÝM VOLTMETREM 

Principy používané pro měření reálné a imaginární složky harmonických signálů 
používané v některých vektorových voltmetrech jsou velmi podobné principům 
kvadraturní demodulace, respektive principům lock-in zesilovačů. Viz dále. 

3.5 SPECIÁLNÍ INTEGROVANÉ OBVODY 
K měření komplexního napěťového přenosu lze využít i zapojení se speciálními 
integrovanými obvody, které jsou na tuto aplikaci přímo určené. Při průzkumu 
trhu jsem objevil především dva následující zajímavé integrované obvody od 
firmy Analog Devices. 

3.5.1 AD8302 – AMPLITUDOVÝ A FÁZOVÝ DETEKTOR 

Integrovaný obvod AD8302 slouží pro měření útlumu a fázového posunu mezi 
dvěma napěťovými signály na dvou nezávislých vstupech a je schopný pracovat 
až do frekvence 2,7GHz. 

Jeho funkce je patrná z následujícího blokového schématu (obr. 3.9) převzatého 
z katalogového listu výrobce. 
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OBR. 3.9 : AD8302 - BLOKOVÉ SCHÉMA 

Na obou vstupech jsou zapojeny logaritmické detektory. Každý takovýto 
detektor se skládá z šesti zesilovacích stupňů se ziskem 10 dB a příslušných 
sedmi detektorů. Výstupy těchto detektorů jsou v obou větvích sčítány. 
Výsledný signál je dán počtem zesilovačů, které jsou již v saturaci a napětím na 
výstupu prvního zesilovače, který ještě v saturaci není. Mezi poslední zesilovače 
v obou větvích je připojen fázový detektor v podobě lineární násobičky. Poslední 
z obou sedmic zesilovačů jsou již při velmi slabém vstupním signálu v saturaci, 
respektive je na nich v ideálním případě obdélníkový signál. Fázový posun dvou 
obdélníkových signálů lze určit již poměrně snadno. Na výstupu VMAG 
integrovaného obvodu AD8302 je stejnosměrné napětí úměrné poměru 
amplitud vstupních signálů v logaritmické míře (v dB). Na výstupu VPHS pak 
stejnosměrné napětí úměrné fázovému posunu mezi vstupními signály. 

Tento obvod je tedy poměrně vhodný pro měření komplexního napěťového 
přenosu a šel by s ním realizovat přístroj s minimem dalších součástek. 

Nevýhod je zde však několik. AD8302 má pro naše účely příliš vysoký 
frekvenční rozsah a primárně je určen pro použití ve frekvenčních pásmech 
mobilních telefonů (900 MHz, 1800 MHz, 2200 MHz). Výrobce v dokumentaci 
tvrdí, že je použitelný od „nízkých frekvencí“, ale příliš konkrétní není a 
netroufám si odhadovat, co je v tomto případě považováno za nízké frekvence, 
a zda-li by bylo možné používat AD8302 i na frekvencích v řádu desítek Hz.  
Integrovaný obvod, který je schopný pracovat se vstupními signály o 
frekvencích v řádu jednotek GHz vyžaduje také zvýšenou opatrnost při návrhu 
zařízení. Bude velmi náchylný na rušení (a to například i mobilními telefony), 
impedanční přizpůsobení a destrukci statickou elektřinou. 

Rozsah měření fázového posunu je 0 až 180 stupňů, ale obvod bohužel 
nedokáže určit „znaménko“ fázového posunu. To by se muselo zjišťovat dalšími 
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přídavnými obvody. Další nevýhodou je, že nelze potlačit rušivé signály tak jako 
například při použití kvadraturní demodulace. Viz dále. 

Jak vyplývá z předchozího odstavce, s tímto obvodem by sice bylo možné 
přístroj realizovat, ale nepřipadá mi pro účel této práce příliš vhodný. 

3.5.2 AD5933 – NETWORK ANALYZER 

Integrovaný obvod AD5933 je pro účely této práce podstatně zajímavější. Dalo 
by se říci, že byl pro tuto práci přímo navržen. AD5933 obsahuje na jednom 
čipu DDS generátor harmonického signálu s 12-bitovým digitálně-analogovým 
převodníkem pro vytvoření měřícího referenčního signálu. Dále pak vstup 
s předzesilovačem, anti-aliasingovým filtrem, 12-bitovým analogově-digitálním 
převodníkem a hardwarově implementovanou 1024-bodovou digitální 
Fourierovou transformací (DFT), jejíž výstupem je reálná a imaginární složka 
měřeného signálu. Aby toho nebylo málo, AD5933 dokáže dokonce provádět 
rozmítání výstupní frekvence DDS generátoru a tím proměřit charakteristiky 
zkoumaných dvojbranů (impedancí) v daném frekvenčním rozsahu. Také umí 
regulovat amplitudu výstupního signálu. S řídícím mikrokontrolérem komunikuje 
po standardní I2C sběrnici a příliš dalších součástek nepotřebuje. 

Na obr. 3.10 je uvedeno blokové schéma obvodu AD5933, které je převzato 
z katalogového listu výrobce. 

 

OBR. 3.10 : AD5933 - BLOKOVÉ SCHÉMA 

Jinými slovy je na čipu AD5933 implementována prakticky celá má diplomová 
práce a to tím téměř nejlepším možným způsobem. 

Dlouho jsem hledal nějaký důvod, proč v mé práci nepoužít právě tento 
integrovaný obvod. Jedinou nevýhodou je dle mého názoru to, že nelze zakládat 
diplomovou práci na jednom jediném nestandardním specifickém integrovaném 
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obvodu, který vyrábí pouze jeden jediný výrobce na světě. V diplomové práci 
bude vhodnější používat do jisté míry univerzální, nahraditelné a obecně známé 
součástky. 
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4 PROBLÉMY V PRAXI (ŠUM, RUŠENÍ, 
ZKRESLENÍ) 

4.1 ŠUM, RUŠENÍ, ZKRESLENÍ 
Všechny výše uvedené „jednoduché“ metody fungují při ideálních podmínkách. 
V praxi však ideální podmínky nikdy nemáme. A pokud chceme dosáhnout vyšší 
přesnosti a rozumného dynamického rozsahu měření amplitud, musíme 
uvažovat šum, rušení a zkreslení. Na vstupní bránu měřeného komplexního 
dvojbranu v praxi nemůžeme přiložit libovolně vysoké napětí. Při příliš vysokém 
napětí by mohlo dojít k destrukci nebo ke změnám parametrů měřeného 
dvojbranu. Při vyšších frekvencích a nebo malé vstupní impedanci měřeného 
dvojbranu by bylo rovněž příliš obtížné zhotovení generátoru. Proto uvažujeme 
výstupní napětí referenčního generátoru maximálně v řádu jednotek voltů. 

4.1.1 ŠUM 

Pokud budeme mít pro určité frekvence značný útlum měřeného komplexního 
dvojbranu (přes 60dB), je velmi pravděpodobné, že bude na jeho výstupu příliš 
nízký poměr signálu a šumu. Při příliš velikém útlumu dvojbranu se měřený 
signál na jeho výstupu „utopí“ v šumu. 

S klesajícím poměrem signál-šum výrazně roste nepřesnost měření. Při přímém 
měření maximální hodnoty napětí bude vždy naměřena vyšší hodnota, než je 
amplituda původního harmonického signálu, což je patrné z následujícího grafu 
obr. 4.1. 

 

OBR. 4.1 : VLIV ŠUMU 
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Graf na obr. 4.1 má v této práci pouze ilustrační charakter. Je zde vidět původní 
harmonický signál, jehož amplitudu je potřeba změřit, průběh náhodného šumu 
a výsledný průběh tvořený součtem harmonického signálu a šumu. Napěťový 
přenos je potřeba počítat z amplitudy napětí harmonického signálu (o stejné 
frekvenci, jako je signál generovaný) – v grafu vyznačeno jako U1.  Pokud 
bychom měřili přímo maximální hodnotu napětí, naměříme kvůli šumu hodnotu 
vyšší, v grafu vyznačenou jako U2. 

Z grafu je rovněž patrné, že přidaný šum bude způsobovat problémy i při 
měření fázového posunu. Díky přidanému šumu není možné jednoznačně určit 
průchody původního signálu nulou. 

4.1.2 RUŠENÍ 

Je potřeba počítat s tím, že měřený dvojbran nebude vždy vhodně stíněný od 
vnějšího rušení. K určitému rušení bude docházet i uvnitř přístroje. Při použití 
síťového napájení nelze zcela zamezit průniku rušení o frekvenci 50 Hz ze sítě. 
Případné spínané zdroje budou rušit na vlastních spínacích frekvencích a jejich 
násobcích. Rušit budou samozřejmě i další digitální i analogové obvody použité 
v přístroji. 

4.1.3 ZKRESLENÍ 

Přestože je ze zadání jasně dáno, že se jedná o měření „lineárních“ dvojbranů, 
měli bychom vzít do úvahy i to, že žádný „lineární“ dvojbran není v praxi 
dokonale lineární. Lze tedy předpokládat, že měřený dvojbran bude vykazovat 
určité zkreslení a tedy i generaci nežádoucích harmonických složek, které 
mohou přesnost měření opět degradovat. 

4.2 ELIMINACE ŠUMU, RUŠENÍ A ZKRESLENÍ 
Do jisté míry můžeme vznik šumu, rušení i zkreslení ovlivnit vhodnou 
konstrukcí přístroje. A to jak elektronickou, tak i mechanickou. K těmto 
parazitním jevům však bude docházet i vně přístroje – v připojovacích kabelech, 
konektorech a především v měřeném dvojbranu. 

4.2.1 PRŮMĚROVÁNÍ 

Pokud se jedná o eliminaci náhodného šumu, můžeme jej při použití některých 
metod měření do značné míry eliminovat průměrováním. Průměrováním však 
můžeme potlačit pouze náhodný šum a nikoli rušení nebo zkreslení. 
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4.2.2 SELEKTIVITA 

Ideální by bylo na oba měřící vstupy (vstupní a výstupní bránu dvojbranu) 
zařadit velmi úzkou přeladitelnou pásmovou propust, která by byla naladěna 
vždy na frekvenci shodnou s aktuální frekvencí generátoru. Takovéto zapojení 
ukazuje obr. 4.2. 

 

OBR. 4.2 : VÝCHOZÍ MODEL MĚŘENÍ KOMPLEXNÍHO NAPĚŤOVÉHO PŘENOSU - SELEKTIVITA 

Realizace těchto úzkopásmových filtrů, které by bylo možné rychle a přesně 
přelaďovat v celém frekvenčním rozsahu měření, by byla velmi náročná. 
K úzkopásmové filtraci měřených signálů můžeme využít ale i alternativní 
metody, které budou popsány dále. 
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5 METODA KVADRATURNÍ DEMODULACE 

5.1 TEORETICKÝ POPIS 
Metoda kvadraturní demodulace obecně využívá dvojici součinových 
demodulátorů, které vstupní signál s(t) násobí v první větvi synfázním 
harmonickým signálem 2cos(ωct) a v druhé větvi kvadraturním harmonickým 
signálem -2sin(ωct). Synfázní signál je ve fázi s referenčním harmonickým 
signálem tvořeným lokálním generátorem. Kvadraturní signál je vůči 
referenčnímu harmonickému signálu posunut o π/2. 

Viz obr. 5.1. 

 

OBR. 5.1 : KVADRATURNÍ DEMODULACE 

Střední hodnoty signálů na výstupech součinových členů (směšovačů) 
odpovídají reálné a(t) a imaginární c(t) složce fázoru vstupního signálu. Střední 
hodnoty jsou v blokovém schématu obr. 5.1 realizovány dolními propustmi. 

Pokud tedy kvadraturní demodulací dokážeme zjistit reálnou a imaginární 
složku vstupního signálu, můžeme z těchto informací snadno spočítat argument 
a modul, respektive fázi a amplitudu tohoto signálu. 

5.2 PRAKTICKÁ APLIKACE 
Na obr. 5.2 je znázorněno blokové schéma praktického využití metody 
kvadraturní demodulace pro měření komplexního napěťového přenosu 
lineárních dvojbranů. 
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OBR. 5.2 : PRAKTICKÉ VYUŽITÍ METODY KVADRATURNÍ DEMODULACE 

Na vstupu měřeného lineárního dvojbranu (DUT) je napětí u1. Na výstupu DUT 
pak u2. Ve zjednodušeném případě (při zanedbání šumu, rušení a zkreslení) 
můžeme popsat průběh těchto napětí dle rovnic (5.1) a (5.2). 

 -1 = �11cos (5�& + �1) (5.1) 
 -2 = �21cos (5�& + �2) (5.2) 

 

Kde U1m, U2m jsou maximální hodnoty napětí u1 a u2, ωc je aktuální frekvence 
referenčního oscilátoru a φ1, φ2 jsou fáze u1 a u2. 
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Pro zjednodušení jsou v tomto příkladu maximální hodnoty referenčních napětí 
vždy na jednom ze vstupů každého směšovače rovny jedné. Ve schématu jsou 
tato referenční napětí pro zjednodušení označena matematickým zápisem 
cos(ωct) a –sin(ωct). 

Stejnosměrné složky na výstupech jednotlivých dolních propustí v pravé části 
schématu Ua, Ub, Uc a Ud budou rovny: 

�� = 12 �11cos (�1) (5.3) 
�8 = 12 �11sin (�1) (5.4) 

 

�� = 12 �21cos (�2) (5.5) 
�. = 12 �21sin(�2) (5.6) 

 

Fázi napětí u1 zjistíme ze vztahu: 

&�(��) = �<�= (5.7) 
 

Fázi napětí u2 pak ze vztahu: 

&�(��) = �?�� (5.8) 
 

Fázový posun mezi napětími u1 a u2, respektive fázový posun způsobený 
měřeným dvojbranem (DUT), který nás zajímá, bude: 

� = �� − �� (5.9) 
 

Modul přenosu měřeného dvojbranu (DUT) pak vypočteme: 

� = ��B��B = C�?� + ���

C�=� + �<� (5.10) 
 

Výpočty fázového posunu a modulu přenosu dle (5.9) a (5.10) by bylo vhodné 
realizovat digitálně pomocí mikrokontroléru nebo digitálního signálového 
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procesoru. Z toho vyplývá nutnost použití analogově-digitálních převodníků pro 
digitalizaci napětí na výstupech dolních propustí Ua, Ub, Uc a Ud . 

Hlavní výhodou kvadraturní demodulace je, že dokáže potlačit šum, rušení i 
zkreslení měřených signálů. Směšovače se společně s dolními propustmi 
v tomto případě chovají jako úzkopásmové propusti a tím potlačují nežádoucí 
harmonické složky. Tím je docíleno selektivity popsané v předchozí kapitole. 
Dolní propusti realizují také částečné průměrování měřených hodnot. 

V případě použití této metody by bylo vhodné zvážit, v jakém místě provést 
digitalizaci napěťových signálů. Pomocí výkonnějšího digitálního signálového 
procesoru a rychlých analogově-digitálních převodníků by bylo možné realizovat 
směšovače i dolní propusti programově – viz kapitola 6.2.2. 

5.3 LOCK-IN ZESILOVAČE 
Lock-in zesilovače se používají především k detekci a měření velmi malých 
střídavých signálů. Profesionální měřící přístroje založené na principu lock-in 
zesilovače lze použít i pro přesná měření napěťových signálů s amplitudou 
v řádu jednotek nano Voltů „utopených“ v šumu s mnohokrát (i 1000x) vyšší 
úrovní. Tyto zesilovače využívají techniku nazývanou fázově-selektivní detekce, 
ale v podstatě se jedná o výše zmíněnou kvadraturní demodulaci. 

Nejjednodušší realizace lock-in zesilovače je pomocí řízeného usměrňovače. 
Řízený usměrňovač může být tvořen dvěma dvojpolohovými přepínači tak, jak 
to ukazuje obr. 5.3. 

 

OBR. 5.3 : ŘÍZENÝ USMĚRŇOVAČ 

Přepínače se přepínají referenční frekvencí, respektive aktuální frekvencí 
generátoru referenčního harmonického signálu. Takovéto přepínání odpovídá 
násobení měřeného signálu u1 obdélníkovým signálem o jednotkové amplitudě. 
Viz obr. 5.4. 
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OBR. 5.4 : LOCK-IN ZESILOVAČ - PRŮBĚHY NAPĚTÍ 

Střední hodnota výsledného signálu u2 bude úměrná fázovému posunu mezi 
referenčním obdélníkovým signálem a vstupním signálem u1. 

Obdélníkový signál je tvořen (teoreticky nekonečnou)  řadou lichých 
harmonických složek. 

 

-ř = 4( E 1F sin (F5&)G
HI�

 J�� F �!�ℎé (5.11) 
 

Střední hodnota výsledného signálu u2 bude tedy (kromě fázového posunu) 
úměrná amplitudě harmonických složek o shodné frekvenci, jako je frekvence 
referenčního signálu a dále jejím lichým násobkům. 

Při zjišťování (průměrování) střední hodnoty za dostatečný počet period se 
potlačí šum a veškeré rušení, jehož frekvence není lichým násobkem frekvence 
referenčního signálu. 

Lock-in zesilovač se tedy chová jako velmi kvalitní pásmová propust a dokáže 
realizovat selektivitu i průměrování. 
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6 DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ 

Komplexní napěťový přenos, respektive amplitudovou a fázovou charakteristiku 
lze určit i s pomocí digitálního zpracování signálů na vstupu a na výstupu 
měřeného dvojbranu. Digitálního zpracování využívá i výše zmíněný 
integrovaný obvod AD5933 od firmy Analog Devices. Kromě takto úzce 
specializovaných obvodů jsou pro digitální zpracování nejvhodnější digitální 
signálové procesory (DSP). 

6.1 MĚŘENÍ KOMPLEXNÍHO PŘENOSU S DSP 
Následující obr. 6.1 uvádí zjednodušené blokové schéma měření komplexního 
napěťového přenosu s využitím digitálního signálového procesoru. V případě 
digitálního zpracování signálů bude velmi vhodné referenční harmonický signál 
generovat také digitálně. Jako generátor referenčního harmonického signálu 
tedy použijeme výše zmíněnou přímou digitální syntézu (DDS). Na jejím 
výstupu bude rekonstrukční filtr a zesilovač. Analogové signály na vstupu a na 
výstupu měřeného dvojbranu (DUT) budou filtrovány anti-aliasingovými filtry, 
zesíleny (v případě nesymetrického napájecího napětí převodníků i 
stejnosměrně posunuty), a následně vzorkovány dvěma analogově-digitálními 
převodníky. Tyto dva převodníky musí vzorkovat synchronně, tedy vždy ve 
stejný čas. Digitální signály z převodníků budou dále zpracovávány programem 
v digitálním signálovém procesoru (DSP). 

 

OBR. 6.1 : ZÁKLADNÍ BLOKOVÉ SCHÉMA MĚŘENÍ KOMPLEXNÍHO PŘENOSU S VYUŽITÍM DSP 

6.1.1 POJMENOVÁNÍ HODNOT, NÁZVOSLOVÍ 

V následujícím textu budu pro popis dat používat následující značení uvedené v 
tab. 6.1. 
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TAB. 6.1 : NÁZVOSLOVÍ 

1.kanál Signál vzorkovaný na vstupu DUT 
2.kanál Signál vzorkovaný na výstupu DUT 
K Celkový počet vzorků (na jeden kanál) 
k Číslo vzorku 
Y Matice hodnot vzorků o jednom řádku a K sloupcích 
Y1 Matice hodnot vzorků 1.kanálu (navzorkovaný signál na vstupu 

DUT) 
Y2 Matice hodnot vzorků 2.kanálu (navzorkovaný signál na 

výstupu DUT) 
y Hodnota vzorku (celé číslo, v případě použití 10-bitového A/D 

převodníku může nabývat hodnot od 0 do 1023) 
 

Y1k Hodnota k-tého vzorku v matici hodnot vzorků 1.kanálu 
x Číslo vzorku používané pro výpočty 
X Perioda určená počtem vzorků 
G Matice hodnot modelu (v našem případě tvořená posloupností 

hodnot funkce sinus) 
 

6.2 METODY DIGITÁLNÍHO ZPRACOVÁNÍ 
V následujícím textu budou stručně popsány použitelné metody digitálního 
zpracování a algoritmy pro výpočet modulu přenosu a fázového posuvu, 
respektive amplitudových a fázových charakteristik. 

6.2.1 DISKRÉTNÍ FOURIEROVA TRANSFORMACE 

Diskrétní Fourierova transformace (DFT, z anglického Discrete Fourier 
Transform) je definována pro diskrétní signály. DFT lze použít pro výpočet 
diskrétního spektra z diskrétních signálů. Původní analogové signály jsou spojité 
a nikoli diskrétní. Vzorkováním pomocí analogově-digitálních převodníků tyto 
signály převedeme ze spojitých na diskrétní, ale při tomto převodu vznikají 
chyby způsobené (mimo jiného) kvantizačním šumem a omezeným počtem 
vzorků. Použití DFT pak vede k výpočtu pouze přibližného spektra. Pokud 
bychom k určení spektra spojitého signálu použili sadu analogových filtrů (nebo 
filtr přeladitelný), zjistíme pouze amplitudové spektrum. Naproti tomu nám 
použití DFT umožní zjistit nejen přibližné amplitudové, ale i přibližné fázové 
spektrum. Při výpočtech přímé DFT lze využít vztah (6.1). 

 

M(1) = E N(F)�O	�PQ HBQO�
HI'

;  1 = 0,1,2, … , T − 1 (6.1) 
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Namísto DFT se v praxi používá obdobná transformace a to tzv. rychlá 
Fourierova transformace (FFT, z anglického Fast Fourier Transform). FFT 
umožňuje řádově snížit počet instrukčních cyklů procesoru potřebných pro 
výpočet. 

Pokud není počet vzorků na jednu periodu vzorkovaného signálu celočíselný, 
dochází u DFT spektra (respektive FFT spektra) k tzv. rozmazání spektra. Tento 
jev se nazývá také prosakování energie ve spektru do jiných frekvencí (anglicky 
leakage) a deformuje výsledné spektrum. Na obr. 6.2 jsou uvedeny dva 
případy, kdy a) je dodržen celistvý počet vzorků na periodu - výsledné DFT 
spektrum bez rozmazání, a kdy b) není dodržen celistvý počet vzorků na 
periodu – DFT spektrum s rozmazáním. 

 

OBR. 6.2 : ROZMAZÁNÍ DFT SPEKTRA 

Částečně můžeme rozmazání spektra potlačit metodou nazývanou váhování 
signálu oknem. Tím se rozumí vynásobení navzorkované části signálu (N 
vzorků) okénkovou funkcí, která má stejnou délku (resp. stejný počet vzorků 
N), je osově souměrná podle osy procházející středem okna a monotónně klesá 
na obě strany. Okénková funkce se obvykle volí tak, aby byla její první a 
případně i druhá derivace spojitá. Volba okénkové funkce je ale vždy o 
kompromisech. 

Problematika metod potlačení rozmazání spektra je poměrně složitá a žádná 
z těchto metod nedokáže vliv rozmazání spektra zcela eliminovat. V našem 
případě by měl vzorkovaný signál v idealizovaném případě obsahovat pouze 
jednu harmonickou složku o frekvenci shodné s aktuální frekvencí výstupního 
signálu referenčního generátoru. Tomu odpovídá pouze jeden lalok (oblouk) 
v DFT (FFT) spektru. V praxi se ve vzorkovaném signálu objeví již zmíněný 
šum, rušení a vyšší harmonické složky (viz výše). Přesto však můžeme 
považovat lalok (oblouk) odpovídající frekvenci referenčního oscilátoru za 
hlavní. Pokud použijeme ke generování referenčního harmonického signálu 
přímou digitální syntézu, která bude buď přímo součástí digitálního signálového 
procesoru, nebo bude mít s DSP alespoň shodný hodinový signál, budeme mít 
k dispozici hodnotu frekvence (a nebo periody) referenčního signálu v programu 
procesoru naprosto přesně a mělo by být možné měnit programově frekvenci 
vzorkování vždy tak, aby jedné periodě referenčního harmonického signálu 
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odpovídal celistvý počet vzorků. Pokud se podaří zajistit celistvý počet vzorků 
na periodu, k deformaci spektra vlivem rozmazání vůbec nedojde a rozmazání 
spektra tedy nebude nutné potlačovat. 

6.2.2 KVADRATURNÍ DEMODULACE 

Digitální zpracování navzorkovaných signálů může být založeno i na principu 
výše popsané kvadraturní demodulace, respektive na principu lock-in 
zesilovačů. Směšovače z obr. 5.1 můžeme v digitálním signálovém procesoru 
realizovat numerickým násobením. Násobit se bude každý vzorek s příslušnou 
hodnotou funkce sinus, respektive cosinus uloženou v tabulce. Dolní propusti 
opět z obr. 5.1 můžeme realizovat průměrováním (respektive sčítáním) součinů 
za několik period. Použití kvadraturní demodulace při digitálním zpracování 
vyžaduje synchronizaci vzorkování spolu s generováním harmonického průběhu 
v přímé digitální syntéze. 

Pokud budeme pro generování sinu a cosinu v programu používat tabulku, 
budeme potřebovat přesně dodržet celistvý počet vzorků na periodu. 
Generování sinu a cosinu výpočtem by sice umožnilo použití necelistvého počtu 
vzorků na periodu, ale mohlo by být (v závislosti na použitém DSP) příliš 
náročné na počet instrukčních cyklů, respektive výpočetní čas procesoru. 

Dalším požadavkem je dostatečný počet vzorků na periodu, a to řádově 
minimálně desítky. Vzhledem k tomu, že je ze zadání požadavek na maximální 
referenční frekvenci 50 kHz, bude zřejmě poměrně obtížné při použití běžně 
dostupných analogově-digitálních převodníků s dostatečným počtem bitů 
dosáhnout takové vzorkovací frekvence, aby byl počet vzorků na periodu vždy 
dostatečný. 

6.2.3 „JEDNODUCHÉ“ METODY 

Data lze zpracovávat metodami, které sice nepřinášejí tak dobré výsledky, ale 
jejich implementace do programu digitálního signálového procesoru je 
podstatně jednodušší. 

6.2.3.1 MĚŘENÍ MODULU PŘENOSU 

Modul přenosu můžeme vyjádřit jako poměr středních aritmetických hodnot 
signálu na výstupu a na vstupu měřeného dvojbranu za stejný časový úsek dle 
rovnice: 

� = ���� = U |-�(&)|0'U |-�(&)|0'
 (6.2) 

 

Pro navzorkovaný diskrétní signál pak bude přibližně platit: 
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� =W ∑ |N�H|QO�HI'∑ |N�H|QO�HI'  (6.3) 
 

Náhodný šum nízké amplitudy oproti amplitudě signálu se částečně eliminuje, 
protože sčítáním dochází k průměrování. Čím větší bude počet vzorků, tím 
menší bude vliv náhodného šumu na správnost výsledku. 

Tuto metodu měření modulu přenosu lze velmi snadno implementovat a přináší 
uspokojivé výsledky. 

6.2.3.2 MĚŘENÍ FÁZE PŘENOSU 

Mezi jednoduché metody měření fáze patří nalezení průchodů nulou a jejich 
následné vyhodnocení. 

Na obr. 6.3 je zobrazen příklad, jak mohou vypadat původní signály na vstupu 
DUT (1.kanál) a na výstupu DUT (2.kanál). Dále zde jsou vidět body (v grafu 
vyznačeny čtverci), které znázorňují navzorkované hodnoty. 

 

OBR. 6.3 : PŘÍKLAD NAVZORKOVANÉHO SIGNÁLU - PRŮCHODY NULOU 

Na vodorovné ose grafu je vyneseno číslo vzorku k. Číslo vzorku k je vždy 
celočíselné. Počet vzorků na periodu bude poměrně malý. Pokud bychom 
uvažovaly při výpočtech pouze celočíselné číslo vzorku, dopustíme se značné 
chyby. Proto je potřeba zavést neceločíselné číslo vzorku x. To nám umožní 
vyjádřit průchody nulou i v oblasti mezi sousedními vzorky. 

Nejprve zjistíme přibližné průchody nulou, tedy čísla vždy dvou sousedních 
vzorků takových, kdy 1. má zápornou a 2. kladnou hodnotu. Je zřejmé, že mezi 
takovouto dvojicí vzorků došlo k průchodu signálu nulou. Hodnoty těchto dvou 
vzorků aproximujeme přímkou. 

Aproximace přímkou je znázorněna na obr. 6.4. 
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OBR. 6.4 : APROXIMACE PŘÍMKOU - VÝPOČET PRŮCHODU NULOU 

Bod A odpovídá poslednímu vzorku před vzestupným průchodem signálu nulou. 
Bod B odpovídá následujícímu vzorku, tedy prvnímu vzorku za průchodem 
signálu nulou. Souřadnice těchto bodů v grafu (obr. 6.4) jsou A=[k1a;y1a] a 
B=[k1b;y1b]. 

Jednoduchým výpočtem pak určíme přibližnou polohu průchodu signálu nulou 
v grafu: 

Y� = F�= + |Z�=||Z�=| + Z�<  (6.4) 
 

Přibližné souřadnice průchodu nulou pak budou [x1;0]. 

Vzájemný fázový posun měřených signálů ve stupních vypočteme: 

� = 360 [Y\ = 360 Y� − Y�\  
 

(6.5) 
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Kde X odpovídá periodě měřeného signálu vyjádřené v neceločíselném počtu 
vzorků – viz obr. 6.3. 

Tato metoda se v některých měřičích vzájemného fázového posunu založených 
na digitálním zpracování v praxi používá a za jistých podmínek může vést 
k velmi přesným výsledkům. 

Podmínky pro použití této metody jsou následující: 

- Vzorkovaný signál musí mít dostatečnou amplitudu. 
- Počet vzorků na periodu signálu musí být dostatečný. 
- Signál nesmí být příliš zahlcen šumem. 

Hlavní nevýhodou této metody je, že se výpočty zakládají vždy jen na dvojicích 
vzorků a nevyužívají všech vzorků. Je také poměrně složité rozpoznat, zda-li byl 
touto metodou nalezen skutečný průchod signálu nulou nebo jen zdánlivý 
průchod signálu nulou způsobený šumem – viz obr. 4.1. 

6.2.4 ODHADY NENÁHODNÝCH PARAMETRŮ SIGNÁLŮ 

Odhadováním nenáhodných parametrů v měřící technice a v digitálním 
zpracování signálů rozumíme odhad měronosných parametrů signálu 
z naměřených hodnot. Měronosnými parametry harmonického signálu jsou 
frekvence, amplituda a fáze. Naměřené body aproximujeme známou funkcí (v 
našem případě funkcí sinus). Měronosné parametry výsledné aproximační 
funkce jsou pak odhadem měronosných parametrů navzorkovaného signálu. Při 
aproximaci dochází k chybám, protože aproximační funkce neprochází přesně 
naměřenými body. Aby byla aproximace co možná nejpřesnější, musí být 
celková chyba minimální. Jednotlivé metody, respektive kritéria, odhadů se liší 
právě ve způsobu výpočtu celkové chyby a ve způsobu její minimalizace. 

6.2.4.1 KRITÉRIUM MVUB 

Kritérium MVUB (z anglického Minimum Variance UnBiased) minimalizuje 
středně kvadratickou hodnotu chyby odhadu, která je rovna rozptylu odhadu. 
Odhad nenáhodného parametru podle tohoto kritéria je nestranný 
(nevychýlený), což znamená, že střední hodnota odhadu je rovna skutečné 
hodnotě parametru. Takovýto odhad nevykazuje systematickou chybu. 
Nevýhodou tohoto kritéria je, že je jeho výpočet velmi náročný, a že 
nevychýlené odhady nemusí existovat. Implementace kritéria MVUB do 
programu digitálního signálového procesoru by byla velmi obtížná. 

6.2.4.2 KRITÉRIUM ML 

Kritérium ML (z anglického Maximum Likehood), nazývané také jako 
nejvěrohodnější, vybírá z možných hodnot nenáhodného parametru právě tu 
hodnotu, pro níž je nejvyšší hodnota podmíněné pravděpodobnosti pro diskrétní 
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měřené hodnoty nebo podmíněné hustoty rozložení. Implementace kritéria ML 
do programu by byla jednodušší než v případě kritéria MVUB. 

Při podrobnějším studiu literatury(1) jsem našel následující schéma realizace ML 
odhadu fáze harmonického signálu (obr. 6.5). 

 

OBR. 6.5 : REALIZACE ML ODHADU FÁZE HARMONICKÉHO SIGNÁLU 

Metody odhadů jsou popisovány ve většině dostupné literatury především 
z matematického hlediska a vysvětlovány na základě statistiky a 
pravděpodobnosti. Schémata z obr. 6.5 a obr. 5.1 jsou velmi podobná. Je tedy 
na první pohled patrné, že se v případě ML odhadu fáze harmonického signálu 
jedná opět o metodu kvadraturní demodulace.  

Přestože jsem v žádné literatuře nenašel informaci o podobnosti následujících tří 
metod zpracování signálů, došel jsem k závěru, že jsou založené na stejném 
nebo alespoň velmi podobném principu. 

a) Kvadraturní demodulace. 
b) Fázově selektivní detekce používaná v lock-in zesilovačích. 
c) ML odhad fáze harmonického signálu. 

Tento princip je však v různých publikacích pojmenován různě a popisován 
z různého pohledu. 

6.2.4.3 KRITÉRIUM LS 

Odhad využívající kritérium LS (z anglického Least Squares) se nazývá také 
odhad metodou nejmenších čtverců. U kritéria LS uvažujeme, že měřené 
hodnoty nabývají hodnot Y(k) v blízkosti hodnot G(k) nenáhodné posloupnosti 
(v našem případě tvořené hodnotami funkce sinus), která se nazývá model 
měřených hodnot. Tento odhad minimalizuje energii rozdílu měřeného signálu a 
jeho modelu. Odhad závisí pouze na volbě modelu měřených hodnot, takže není 
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nutné znát hustotu pravděpodobnosti měřených hodnot, což zjednodušuje 
potřebné výpočty. 

Mírou celkové chyby µ je součet kvadrátu chyb v jednotlivých bodech dle 
rovnice: 

µ = E^Y(k) − G(k)b�Q
HI�

 
 

(6.6) 
 

Modelem měřených hodnot G bude v našem případě posloupnost hodnot 
odpovídajících hodnotám funkce sinus o známé frekvenci (shodné s aktuální 
frekvencí referenčního generátoru) a neznámé fázi a amplitudě. Vzhledem 
k tomu, že model měřených hodnot do značné míry známe, jeví se mi použití 
tohoto kritéria jako velmi vhodné. 

Další výhodou tohoto kritéria pro tuto konkrétní aplikaci je relativně snadnější 
implementace do programu digitálního signálového procesoru. 

Model měřených hodnot G budeme postupně měnit (budeme měnit jeho 
měronosné parametry – fázi a amplitudu). Po každé změně modelu G budeme 
sledovat míru celkové chyby µ. Při dosažení minimální míry celkové chyby, bude 
model měřených hodnot G nejlépe aproximovat matici měřených hodnot Y. Při 
dosažení minima µ a za předpokladu použití správného modelu G, budou 
měronosné parametry (fáze a amplituda) modelu G přibližně shodné 
s měronosnými parametry měřených hodnot Y. Měronosné parametry modelu G 
jsou známé, jelikož je volíme, a budou tedy odpovídat odhadu měronosných 
parametrů měřených hodnot Y. 

Podrobněji je praktické využití této metody popsáno v kapitole 8.3.3 
Implementace metody využívající kritérium LS. 
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7 NÁVRH MĚŘIČE 

7.1 VOLBA METODY MĚŘENÍ 

7.1.1 UPŘESNĚNÍ CÍLŮ MÉ PRÁCE 

Zadání mé práce je k požadovaným parametrům a vlastnostem výsledného 
přístroje poměrně benevolentní. Proto jsem si nejprve stanovil alespoň přibližně 
následující cíle, kterých bych chtěl při realizaci měřiče dosáhnout tak, aby byl 
použitelný v praxi. 

- Vytvoření autonomního přístroje, pro měření fázové a amplitudové 
charakteristiky s možností přímého grafického zobrazení naměřených 
hodnot na grafickém LCD. 

- Minimální dynamický rozsah měřených signálů 60 dB. 
- Maximální chyba měření modulu přenosu ±1 dB. 
- Maximální chyba měření fáze přenosu ±5°. 
- Maximální frekvence referenčního signálu minimálně 50 kHz (ze zadání). 

7.1.2 POUŽITELNÉ METODY MĚŘENÍ 

Na základě výše uvedených požadavků kladených na parametry a vlastnosti 
navrhovaného přístroje je volba metody měření snadnější. Vzhledem 
k požadavku minimálního dynamického rozsahu měřených signálů bude nutné, 
aby přístroj dokázal zpracovávat slabé signály obsahující šum. 

Značná část zde popsaných metod měření je při měření slabých signálů se 
šumem nepoužitelná. 

Pokud nebudeme uvažovat použití speciálních měřících přístrojů a speciálních 
integrovaných obvodů, zbývají z výše uvedených pouze následující metody, 
které jsou schopné vliv šumu do značné míry eliminovat: 

- Kvadraturní demodulace realizovaná analogově (kapitola 5) 
- Metody digitálního zpracování (kapitola 6) 

o Diskrétní Fourierova transformace 
o Kvadraturní demodulace realizovaná digitálně 
o „Jednoduché“ metody (pouze měření modulu přenosu) 
o Odhady nenáhodných parametrů signálů 

 

V následujících odstavcích budou stručně vyjmenovány základní výhody a 
nevýhody uvažovaných metod. Výhody jsou v textu označeny „(+)“, nevýhody 
„(-)“. 
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7.1.2.1 VÝHODY A NEVÝHODY POUŽITÍ KVADRATURNÍ DEMODULACE 

REALIZOVANÉ ANALOGOVĚ 

(+) Při analogovém řešení nejsme omezeni relativně nízkou vzorkovací 
frekvencí analogově-digitálních převodníků. Potřebné analogové obvody pro 
realizaci kvadraturní demodulace běžně pracují na frekvencích v řádu jednotek 
MHz i výše. Příkladem může být přesná analogová násobička MPY634 firmy 
Texas Instruments, jejíž šířka pásma je 10 MHz. Pro ještě vyšší frekvence by 
bylo možné použít směšovače. Analogové řešení by tedy umožnilo dosáhnout 
vysoké maximální frekvence měřitelných signálů a tím i širšího rozsahu 
měřených frekvencí. 

(-) Analogové řešení neposkytuje příliš velikou flexibilitu. Experimentovat se 
zapojením by bylo možné pomocí simulací ještě před vlastní realizací hardware. 
Praktické experimenty by se mohly realizovat při nižších frekvencích na 
nepájivém kontaktním poli nebo propojováním jumperů v prototypu. 

7.1.2.2 VÝHODY A NEVÝHODY POUŽITÍ DIGITÁLNÍHO ZPRACOVÁNÍ 

(+) Použití digitálního zpracování umožňuje značnou flexibilitu. Při stejném 
hardware je možné vyzkoušet různé metody zpracování a tyto metody dále 
experimentálně vylepšovat pouhou změnou programu. 

(+) V měřiči bude muset být zcela jistě nějaký procesor pro zpracování 
naměřených hodnot za účelem grafického vykreslení na LCD. Proto je výhodné 
tento procesor použít i pro zpracování signálu. Tím se sníží počet použitých 
součástek na minimum a hardware se zjednoduší. 

(-) Použité analogově-digitální převodníky budou muset být velmi rychlé. 
Maximální frekvence měřených signálů bude omezena použitou vzorkovací 
frekvencí převodníků. 

7.1.3 VOLBA METODY MĚŘENÍ 

Hlavní výhodou použití analogové kvadraturní demodulace by byla možnost 
zpracování signálů o vysokých frekvencích. V zadání je uvedena minimální 
hodnota maximální frekvence 50 kHz. Signály s takto relativně nízkou frekvencí 
by však mělo být možné zpracovávat i digitálně. 

Nakonec jsem tedy zvolil metodu digitálního zpracování především kvůli 
zmíněné vysoké flexibilitě. Použití digitálního zpracování usnadní návrh a 
realizaci hardware a umožní vyzkoušet více různých způsobů zpracování 
naměřených dat. 
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7.2 NÁVRH HARDWARE MĚŘIČE 
Srdcem měřiče bude digitální signálový procesor (DSP). Zvolil jsem 
dsPIC30F4012 firmy Microchip. Tento DSP je schopen vykonávat maximálně 30 
milionů instrukcí za sekundu a není tedy tak výkonný, jako konkurenční 
procesory (například od firem Texas Instruments nebo Analog Devices), ale 
mám s ním již nějaké zkušenosti. dsPIC30F4012 má na čipu integrovaný 
relativně rychlý analogově-digitální převodník s analogovým multiplexerem a 
sample&hold obvody a je dostupný ve snadno zapájitelných pouzdrech (PDIP, 
SOIC), což dále zjednoduší realizaci prototypu. 

Integrovaný 10-bitový analogově-digitální převodník na čipu procesoru by měl 
být schopen vzorkovat dva multiplexované kanály vzorkovací frekvencí 
500 kHz. Díky integrovaným sample&hold obvodům bude možné zajistit 
synchronizaci vzorkování. 

7.2.1 BLOKOVÉ SCHÉMA MĚŘIČE 

Na obr. 7.1 je uvedeno navrhnuté blokové schéma měřiče. 

 

OBR. 7.1 : BLOKOVÉ SCHÉMA MĚŘIČE 

V levé části blokového schématu je generátor referenčního harmonického 
signálu tvořený obvodem přímé digitální syntézy (DDS), rekonstrukčním filtrem 
a zesilovačem s programovatelným zesílením (PGA). V pravé části jsou vstupní 
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zesilovače s programovatelným zesílením, anti-aliasingové filtry a DSP 
s displejem a klávesnicí. Generátor hodinové frekvence pro DDS i DSP je 
společný. Obvody napájecího napětí nejsou pro zjednodušení uvedeny. 

7.2.2 GENERÁTOR HODINOVÉHO SIGNÁLU 

Hodinový signál by měl být pro obvod přímé digitální syntézy a pro digitální 
signálový procesor shodný, aby bylo možné zajistit synchronizaci mezi 
generováním a vzorkováním signálů. U některých metod digitálního zpracování 
je také potřeba aby byla frekvence referenčního signálu (výstupního signálu 
DDS) odvozena jako násobek hodinové frekvence DSP. Čím vyšší bude 
hodinová frekvence DDS, tím nižší budou nároky na strmost rekonstrukčního 
filtru. Maximální hodinová frekvence odvodu zde použité přímé digitální syntézy 
AD9833 je 25 MHz. 

Použitý digitální signálový procesor dsPIC30F4012 (viz dále) dosahuje 
maximálního výpočetního výkonu 30 MIPS (miliónů instrukcí za sekundu, 
z anglického Mega Instructions per Second) pouze při určité konfiguraci zdroje 
hodinového signálu. Hodinový signál lze násobit přímo na čipu procesoru 
integrovanou PLL násobičkou frekvence (2x, 4x, 8x nebo 16x), ale jen 
v případě, že je frekvence externího zdroje hodinového signálu menší nebo 
rovna hodnotě 10 MHz. Maximální vnitřní hodinová frekvence (po vynásobení 
PLL násobičkou frekvence) je pro tento DSP 120 MHz. Instrukce jsou prováděny 
s frekvencí čtvrtinovou. V případě použití integrovaného generátoru hodinové 
frekvence (cca 5,5 MHz) na čipu DSP nelze bohužel součastně použít 
integrovanou PLL násobičku frekvence, proto je potřeba volit externí zdroj 
hodinového signálu. 

Pro generaci hodinového signálu jsem zvolil krystalový oscilátor. Krystalový 
oscilátor je integrovaný obvod obsahující krystal a obvod pro generaci 
obdélníkového signálu. K takovémuto integrovanému obvodu tedy stačí pouze 
připojit napájecí napětí a na jeho výstupu bude obdélníkový signál jmenovité 
frekvence. 

Krystalové oscilátory jsou snadněji dostupné jen s některými hodnotami 
jmenovité frekvence. Frekvenci krystalového oscilátoru jsem zvolil 10 MHz. 
Krystalové oscilátory s touto hodnotou jmenovité frekvence jsou běžně 
dostupné i v pouzdrech pro povrchovou montáž, frekvence je dostatečná pro 
DDS a vhodná i pro DSP. U DSP půjde nastavit PLL násobička vstupní frekvence 
na násobení osmi a dosáhne se tak dvou třetin maximálního výpočetního 
výkonu (20 MIPS), což považuji v rámci možností za dostatečné. 

  



45 
 

7.2.3 GENERÁTOR REFERENČNÍHO HARMONICKÉHO SIGNÁLU 

7.2.3.1 DDS 

Generátor referenčního harmonického signálu vytváří samostatný integrovaný 
obvod přímé digitální syntézy AD9833 firmy Analog Devices. 

Princip a výhody DDS jsou podrobněji popsány v kapitole 3.1.2 DDS 
generátory. 

DDS by bylo možné realizovat programově přímo v digitálním signálovém 
procesoru (DSP). S implementací složitějších algoritmů do DSP jsem v době 
návrhu neměl příliš veliké zkušenosti, a proto jsem zvolil použití samostatné 
integrované DDS. Pokud by byla DDS implementována přímo v programu DSP, 
byl by potřebný externí digitálně analogový převodník, takže počet součástek 
ani cena hardware by se nesnížila. Výhodou přímé implementace DDS do DSP 
by však mohla být lepší synchronizace generování a zpracovávání signálů, která 
je, jak jsem později zjistil, zřejmě potřebná pro implementaci programového 
zpracování metodou kvadraturní demodulace. 

Použití obvodu AD9833 je velmi jednoduché. Tento integrovaný obvod má 
pouze deset vývodů a k funkci potřebuje minimum externích součástek. 
Blokové schéma obvodu AD9833 převzaté z katalogového listu výrobce je na 
obr. 7.2. V tomto schématu jsou patrné jednotlivé prvky přímé digitální syntézy 
z obr. 3.3. 

 

OBR. 7.2 : BLOKOVÉ SCHÉMA INTEGROVANÉHO OBVODU AD9833 

Vstup MCLK slouží pro přivedení hodinové frekvence, v našem případě bude 
připojen přímo na výstup výše zmíněného krystalového oscilátoru. Sériová 
komunikace s DSP je zajištěna pomocí vstupů FSYNC, SCLK a SDATA. Po této 
sériové (SPI) lince jsou do integrovaného obvodu AD9833 posílána data 
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zahrnující konfiguraci obvodu a hodnoty frekvenčních a fázových registrů. 
Výstupní signál je na vývodu VOUT. Jeho frekvence odpovídá aktuální hodnotě 
zvoleného frekvenčního registru. Amplituda výstupního signálu je přibližně 
300 mV. 

7.2.3.2 REKONSTRUKČNÍ FILTR 

Výstupní signál obvodu AD9833 obsahuje mnoho nežádoucích vyšších 
harmonických složek, jejichž vznik vyplývá z principu funkce DDS. Tyto 
nežádoucí harmonické složky je potřeba potlačit vhodným rekonstrukčním 
filtrem typu dolní propust. 

Přímá digitální syntéza se obvykle používá do frekvencí v řádech jednotek až 
stovek MHz. Proto jsou jako rekonstrukční filtry téměř výhradně používány LC 
pasivní filtry. Ve většině případů použití DDS je jejich hodinová frekvence pouze 
několikrát (3x až 4x) větší než maximální výstupní frekvence, a proto jsou 
obvykle kladeny přísné požadavky na strmost a toleranci přenosu v propustném 
pásmu těchto rekonstrukčních filtrů. To vede obvykle k realizaci eliptických 
pasivních LC filtrů (např. typu Cauer) vyšších řádů. 

V našem případě potřebujeme výstupní frekvenci maximálně 50 kHz a hodinová 
frekvence DDS může být v řádech jednotek MHz, pro správnou funkci AD9833 
však maximálně 25 MHz. Tolerance přenosu v propustném pásmu také není 
kritická, protože nás bude při měření modulu přenosu zajímat pouze poměr 
amplitud signálů na 1. a 2. kanálu a nikoli jejich absolutní hodnoty. Hodinový 
signál bude společný pro DDS i DSP a bude 10 MHz. 

Díky skutečnostem zmíněným v předchozím odstavci lze filtr realizovat jako 
aktivní RC filtr nízkého řádu. 

Toleranční schéma rekonstrukčního filtru je uvedeno na obr. 7.3. 
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OBR. 7.3 : TOLERANČNÍ SCHÉMA REKONSTRUKČNÍHO FILTRU 

Toleranční schéma je v propustném pásmu poměrně benevolentní. Při návrhu 
jsem zvolil maximální útlum (odpovídající přenosu ap) v propustném pásmu 
1 dB, protože, jak již bylo uvedeno výše, hodnota amplitudy výstupního signálu 
nemusí být pro korektní měření frekvenčně nezávislá. Minimální útlum filtru 
v nepropustném pásmu (odpovídající přenosu as) jsem zvolil 60 dB. Při této 
volbě jsem vycházel z katalogového listu AD9833, kde je uvedeno, že výstupní 
digitálně-analogový převodník integrovaný v tomto obvodu má 10 bitů. 
Frekvence fp odpovídá maximální frekvenci referenčního signálu. Frekvence fs 
odpovídá frekvenci prvního nežádoucího významného obrazu ve spektru 
výstupního signálu při maximální výstupní frekvenci, který je potřeba filtrem 
potlačit. Tento obraz vznikne na frekvenci rovnající se rozdílu hodinové a 
výstupní frekvence: 

 

)c = )?dH − )e = (10 − 0,05)fgh = 9,95fgh (7.1) 
 

Filtr jsem navrhl pomocí programu FilterPro firmy Texas Instruments. Tento 
program je velmi jednoduchý. Jako vstupní údaje se zadávají pouze mezní 
frekvence, typ filtru, typ aproximace, typ obvodu a řád filtru. Program pak 
zobrazí graficky vypočtenou přenosovou a fázovou charakteristiku a 
charakteristiku skupinového zpoždění. Dále pak zobrazí i schéma aktivního RC 
filtru s vypočtenými hodnotami pasivních součástek. Program také určí 
minimální šířku pásma použitého operačního zesilovače. 

Jako vstupní data jsem do programu zadal následující údaje – viz tab. 7.1. 
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TAB. 7.1 : VSTUPNÍ DATA PRO VÝPOČET PARAMETRŮ FILTRU PROGRAMEM FILTERPRO 

mezní frekvence 50 kHz 
typ filtru dolní propust 
typ aproximace Butterworth 
typ obvodu Sallen-Key 
řád filtru 2 
 

Strmost filtru v našem případě není nijak kritická, a proto postačí druhý řád 
filtru, který lze realizovat pouze s jedním operačním zesilovačem. Schéma 
aktivního RC filtru typu Sallen-Key 2.řádu je uvedeno na obr. 7.5. 

 

OBR. 7.4 : GRAF PŘENOSU REKONSTRUKČNÍHO ARC FILTRU 

 

OBR. 7.5 : SCHÉMA ARC FILTRU 
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Vypočtené hodnoty pasivních součástek a minimální šířku pásma (BWOZmin) 
použitého operačního zesilovače jsou uvedeny v tab. 7.2. 

TAB. 7.2 : VYPOČTENÉ HODNOTY PROGRAMEM FILTERPRO 

R1 1,62 kΩ 
R2 19,1 kΩ 
C1 220 pF 
C2 1,5 nF 
BWOZmin 5 MHz 

7.2.3.3 ZESILOVAČ 

Amplitudu výstupního referenčního signálu z DDS generátoru bude potřeba 
regulovat, protože pro různé měřené dvojbrany může být vhodná různá 
amplituda signálu na jejich vstupní bráně. Čím vyšší bude amplituda 
referenčního signálu, tím bude jednodušší dosáhnout dostatečného odstupu 
signálu od šumu. U měření některých dvojbranů by ale mohlo dojít v případě 
použití referenčního signálu s příliš velikou amplitudou k jejich poškození nebo 
nežádoucímu ovlivnění jejich parametrů. 

Regulace nemusí být spojitá, postačí skoková. Bude výhodné použít k regulaci 
takové obvody, které půjdou snadno ovládat přímo z řídícího procesoru, 
respektive z DSP. Volil jsem tedy obvody PGA (z anglického Programmable Gain 
Amplifier – zesilovač s programovatelným zesílením). Tyto obvody obsahují 
obvykle operační zesilovač se sítí multiplexovaných rezistorů v záporné zpětné 
vazbě. Přepínání těchto rezistorů je řízeno sériovou nebo paralelní sběrnicí 
kompatibilní s výstupními úrovněmi běžných procesorů, mikrokontrolérů a DSP. 
Tímto přepínáním je skokově měněno zesílení obvodu PGA. Nabídka takovýchto 
obvodů není příliš široká. 

Jako nejvhodnější se mi jeví obvody THS7001 a THS7002 firmy Texas 
Instruments, které mají na čipu nejen obvod PGA, ale také další operační 
zesilovač, respektive předzesilovač určený mimo jiného také právě pro realizaci 
jednoduchého aktivního RC filtru. 
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Základní parametry integrovaných obvodů THS7001 a THS7002 jsou uvedeny 
v tab. 7.3. 

TAB. 7.3 : ZÁKLADNÍ PARAMETRY INTEGROVANÝCH OBVODŮ THS7001 A THS7002 

GBW 70 MHz 
SR 85 V/µs 
U (napájecí napětí) ±4.5 V až ±16 V 
Iq (proudový odběr na kanál) 9 mA 
THD -88 dB 
přeslech mezi kanály -85 dB 
CMRR 88 dB 
PSRR 100 dB 
odchylka zesílení mezi dvěma kanály u 
THS7002 

typicky 0%, maximálně ±5,5% 

pouzdra TSSOP20/TSSOP28 
 

Tyto PGA obvody umožňují měnit zesílení v osmi krocích od -22 dB do 20 dB 
podle logických úrovní na třech řídících pinech (G2,G1,G0), které odpovídají tří-
bitovému řídícímu slovu dle tab. 7.4. 

 

TAB. 7.4 : ZESÍLENÍ PGA V ZÁVISLOSTI NA ŘÍDÍCÍM SLOVĚ 

G2 G1 G0 zesílení PGA 
(dB) 

0 0 0 -22 
0 0 1 -16 
0 1 0 -10 
0 1 1 -4 
1 0 0 2 
1 0 1 8 
1 1 0 14 
1 1 1 20 

 

Kromě již zmíněného předzesilovače a PGA obsahují integrované obvody 
THS7001/THS7002 také omezovače výstupního signálu. Maximální a minimální 
hodnota napětí na výstupu (PGA OUT) je limitována hodnotami napětí na 
vstupech CLAMP+ a CLAMP-. Obvod lze uvést do stavu „spánku“, respektive jej 
vypnout za účelem snížení proudového odběru prostřednictvím vstupu SHDN. 
Blokové schéma integrovaného obvodu THS7001 je na obr. 7.6. 
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OBR. 7.6 : BLOKOVÉ SCHÉMA INTEGROVANÉHO OBVODU THS7001 

7.2.4 ANALOGOVĚ-DIGITÁLNÍ PŘEVODNÍKY 

Použitý digitální signálový procesor dsPIC30F2010 má na čipu integrovaný 
jeden 10-bitový analogově-digitální převodník s dalšími podpůrnými obvody, 
jako jsou analogový multiplexor a sample&hold obvody. Tento převodník 
dokáže dle katalogového listu za určitých podmínek vzorkovat se vzorkovací 
frekvencí až fSmax = 1 MHz. Sample&hold obvody lze společně s multiplexorem 
využít pro synchronní vzorkování více (v našem případě dvou) kanálů. 
Maximální vzorkovací frekvence každého kanálu je pak fSmax/N, kde N je počet 
kanálů. Mělo by být tedy možné prostřednictvím obvodů integrovaných na čipu 
DSP dsPIC30F4012 vzorkovat synchronně dva kanály se vzorkovací frekvencí 
500 kHz. 

Vzorkovací frekvence musí být dle vzorkovacího teorému více než dvojnásobná 
než je maximální frekvence vstupního signálu. 

 

)i > 2 )kB=l (7.2) 
 

Kde fRmax je maximální frekvence referenčního signálu. V našem případě je fRmax 
ze zadání 50kHz. Čím vyšší bude vzorkovací frekvence oproti frekvenci 
referenčního signálu, respektive čím více bude vzorků na periodu měřeného 
signálu, tím přesnější mohou být výsledky metod digitálního zpracování. Na 
přesnost výsledků bude mít také značný vliv rozlišení převodníku. Převodníky 
s vyšším rozlišením (počtem bitů) ale bývají pomalejší (nebo při stejné 
maximální frekvenci vzorkování výrazně dražší). Použití převodníků s více než 
deseti bity navíc klade značné nároky na návrh desky plošných spojů a 
vstupních zesilovačů. 
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Z výše uvedeného je zřejmé, že integrovaný analogově digitální převodník na 
čipu dsPIC30F4012 můžeme použít. 

7.2.5 VSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ IMPEDANCE 

Výstupní impedance generátoru referenčního signálu je 50 Ω. Vzhledem k tomu, 
že se jedná o nízkofrekvenční měření, kde frekvence referenčního generátoru 
dosahují hodnot maximálně v řádu desítek kHz, mohou být oba vstupy vysoko-
impedanční. Vstupní impedance obou kanálů jsou přibližně 100 kΩ. 

7.2.6 ÚPRAVA VSTUPNÍCH SIGNÁLŮ 

7.2.6.1 VSTPNÍ ZESILOVAČE 

Kvůli poměrně vysokému požadovanému dynamickému rozsahu vstupních 
signálů bude potřeba tyto signály před vlastním vzorkováním vhodně analogově 
upravit. Měření bude nejpřesnější, pokud se podaří využít maximální povolený 
rozsah vstupního napětí A/D převodníku od 0 až do 5V. Proto bude vhodné 
měřené signály na obou kanálech zesílit (a stejnosměrně posunout) právě tak, 
aby byla jejich stejnosměrná složka 2,5 V a amplituda se co možná nejvíce 
přiblížila hodnotě 2,5 V, ale v žádném případě tuto hodnotu nepřesáhla. 
Vzhledem k tomu, že signály na obou kanálech budou mít amplitudu 
proměnnou, bude potřeba jejich zesílení vhodně regulovat. Tato regulace 
nemusí být spojitá, postačí skoková. V každém případě bude muset být zesílení 
známé tak, aby jej mohl program v DSP zahrnout do výpočtů modulu přenosu. 

Pro zesílení vstupních signálů (1. a 2. kanál) jsem zvolil opět výše uvedený 
zesilovač s programově nastavitelným zesílením (PGA) - konkrétně obvod 
THS7002, který obsahuje dva nezávislé PGA. 

 

OBR. 7.7 : SCHÉMA ZAPOJENÍ VSTUPNÍCH ZESILOVAČŮ 
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Zapojení vstupního zesilovače jednoho kanálu je vidět na obr. 7.7. Mezi 
vstupním konektorem a neinvertujícím vstupem předzesilovače je zapojen 
pouze zjednodušený anti-aliasingový filtr (viz dále) obsahující ochranný rezistor 
R21, který do značné míry chrání vstup obvodu THS7002 před příliš vysokým 
napětím. (Případné přepětí na vstupu je zkratováno ochrannými diodami uvnitř 
integrovaného obvodu, rezistor R21 tedy jen omezuje proud těmito diodami.) 
Hodnotu rezistoru R21 jsem volil: R21 = 470 Ω. 

Stejnosměrný posun je realizován velmi jednoduše odporovými děliči – ve 
schématu označených jako R12 a R4. Předpokládáme maximální rozsah napětí 
na výstupech obvodu THS7002 od -5 V do +5 V. Rozsah napětí na vstupu 
analogově-digitálního převodníku by měl být od 0 V do +5 V. Požadované 
úpravy se docílí v případě, že odporový dělič bude zapojen do kladného 
napájecího napětí +5 V a bude dělit napětí v poměru 1:1. Hodnoty odporů 
děliče budou tedy shodné. Jejich hodnotu jsem volil jako kompromis mezi 
snahou o zajištění nižšího vlivu parazitních kapacit a snahou příliš nezatížit 
výstupy obvodu THS7002. R4 = R12 = 470 Ω. Zesílení předzesilovače musí být 
dle katalogového listu (2) minimálně 2. Aby nedocházelo k saturaci výstupu 
předzesilovače, mělo by být jeho zesílení co možná nejnižší – tedy právě 2. 
Hodnoty odporů rezistorů R22 a R23, které určují zesílení předzesilovače, 
vychází z doporučení výrobce pro zesílení 2 a jsou R22 = R23 = 470Ω. 

Poznámka: Volbu hodnot součástek, které lze volit v relativně širokém rozsahu 
(například jako R12 a R4) jsem přizpůsobil tomu, aby byl celkový počet různých 
hodnot součástek minimální. Čím méně druhů součástek se použije, tím 
jednodušší a levnější je případná sériová výroba. 

7.2.6.2 ANTI-ALIASINGOVÉ FILTRY 

Aby se realizace anti-aliasingových filtrů zjednodušila, bylo by vhodné použít 
mnohonásobně vyšší vzorkovací frekvenci oproti maximální referenční 
frekvenci. Snaha dosáhnout co možná nejvyšší možné maximální referenční 
frekvence však při omezené maximální vzorkovací frekvenci vede při použití 
korektního návrhu anti-aliasingových filtrů k vysokým požadavkům na strmost a 
tím i složitost těchto filtrů. Čím složitější budou tyto filtry, tím obtížnější bude 
při jejich praktické realizaci zajistit shodné parametry obou těchto filtrů na 
prvním i druhém kanálu a to především kvůli nezanedbatelnému vlivu tolerance 
parametrů reálných součástek. Pokud budou mít filtry na prvním a druhém 
kanálu odlišné vlastnosti (pro konkrétní frekvenci odlišný fázový posun a/nebo 
modul přenosu), bude nutné tyto rozdíly programově korigovat. 

Za ideálních podmínek (při zanedbání šumu, rušení a zkreslení) by na vstupech 
analogově-digitálních převodníků nikdy nebyly signály s vyšší frekvencí, než je 
maximální frekvence referenčního generátoru. 

V rámci zjednodušení prototypu jsem použil podstatně jednodušší anti-
aliasingové filtry, než jaké by vyžadoval korektní návrh. Viz obr. 7.8. 
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OBR. 7.8 : ZJEDNODUŠENÉ ANTI-ALIASINGOVÉ FILTRY 

Rezistor R tvoří současně i ochranný odpor vstupů vstupních zesilovačů, jak 
bylo uvedeno výše. Hodnotu rezistoru R jsem zvolil 470 Ω. Mezní frekvenci jsem 
zvolil fM = 200 kHz. A hodnotu kapacity kondenzátoru jsem vypočetl: 

 

m = 12()no =W 1,7 "p (7.3) 
 

Ve filtru budou použity kondenzátory s hodnotou nejbližší vyšší z řady E12: 
1,8 nF. 

Takovéto anti-aliasingové sice nebudou plnit svou funkci plnohodnotně, ale 
zjednoduší návrh prototypu. Při realizaci finálního přístroje bude potřeba 
navrhnout složitější anti-aliasingové filtry a do programu měřiče implementovat 
možnost kalibrace, která bude korigovat rozdíly vlastností filtrů na prvním a na 
druhém kanálu. 
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7.2.7 DIGITÁLNÍ ČÁST 

7.2.7.1 DIGITÁLNÍ SIGNÁLOVÝ PROCESOR 

Jak již bylo uvedeno výše, vybral jsem digitální signálový procesor 
dsPIC30F4012 od firmy Microchip. Tento procesor má šestnáctibitové jádro, 
integrovanou hardwarovou násobičku a mnoho dalších integrovaných celků. 
dsPIC30F4012 je založen na modifikované Hardwardské architektuře. Jeho 
instrukční sada (čítající celkem 83 různých instrukcí) je optimalizována pro 
překladače z jazyka C. Základní parametry tohoto DSP jsou uvedeny v tab. 7.5. 

TAB. 7.5 : ZÁKLADNÍ PARAMETRY DSPIC30F4012 

maximální hodinová frekvence 120 MHz 
maximální počet instrukcí za sekundu 30·106 
velikost paměti pro program 48 kB 
velikost RAM 2048 B 
velikost EEPROM pro data 1024 B 
napájecí napětí 2,5 až 5,5 V 
počet vstupně-výstupních pinů 20 
analogově digitální převodník 10-bitový, 1 MSps, 6 vstupů, 

4 sample&hold obvody 
další integrované celky UART, SPI, I2C, CAN, PWM, 

časovače (16 a 32-bitové) a další 
 

Poznámka: Původně byl použit dsPIC30F2010, který se liší především tím, že 
má menší paměť programu i dat. Velikost RAM je u dsPIC2010 pouze 512 B, což 
se později při implementaci různých metod digitálního zpracování ukázalo jako 
nedostatečné, a proto byl nahrazen zde uváděným dsPIC4012. 

7.2.7.2 GRAFICKÝ LCD 

Typ grafického LCD jsem volil jako kompromis mezi složitostí řízení a 
rozlišením. Řízení barevných displejů s vysokým rozlišením může být poměrně 
komplikované, náročné na početní výkon použitého procesoru a kompletní 
dokumentaci k těmto LCD je při maloobchodním odběru obvykle poměrně 
složité sehnat. Monochromatické displeje s nižším rozlišením používají 
standardní řadiče, se kterými lze relativně jednoduše komunikovat 
prostřednictvím DSP (nebo mikrokontrolérů). Dokumentaci k jednodušším LCD 
lze sehnat snadněji, přesto ji však většina výrobců oficielně poskytuje pouze 
velkoodběratelům. Naproti tomu by mělo být rozlišení dostatečné pro kvalitní 
zobrazení grafů naměřených charakteristik. 

Zvolil jsem tedy maloobchodně a cenově dostupný monochromatický LCD 
osazený standardním řadičem a to konkrétně WG240128E firmy Winstar. Jeho 
rozlišení je, jak již typové označení napovídá, 240 x 128 bodů. Použitý řadič 
T6963 od firmy Toshiba umožňuje relativně jednoduché ovládání a jsou k němu 
na internetu volně dostupné příklady kódů v jazyce assembler i C. 
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Na obr. 7.9 je blokové schéma vnitřního zapojení LCD modulu včetně 
znázornění doporučeného připojení řídícího procesoru a regulace kontrastu. 
Schéma je převzato z katalogového listu výrobce (3). 

 

OBR. 7.9 : BLOKOVÉ SCHÉMA LCD MODULU 

7.2.7.3 ROZŠÍŘENÍ POČTU VÝSTUPNÍCH PINŮ 

Vybraný DSP je dostupný v pouzdru SOIC, které lze velmi snadno zapájet. 
Nevýhodou je ale relativně malý počet vstupně-výstupních pinů. Firma 
Microchip nabízí sice i velmi podobné DSP s výrazně vyšším počtem vstupně-
výstupních pinů (až 68), ale ty jsou dostupné pouze v pouzdrech TQFP (až 
s osmdesáti vývody). Pouzdra TQFP v amatérských podmínkách zapájet lze 
(ostatně výše zmíněné obvody THS7001/7002 jsou v pouzdrech podobných), 
ale nakonec jsem raději zvolil procesor v pouzdru SOIC. 
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OBR. 7.10 : SCHÉMA ROZŠÍŘENÍ POČTU VÝSTUPNÍCH PINŮ 

Nedostatečný počet vstupně-výstupních pinů jsem rozšířil pomocí dvou sériově 
zapojených osmi-bitových posuvných registrů. Viz obr. 7.10. Výstupy těchto 
posuvných registrů jsou připojeny k datové paralelní sběrnici LCD a k řídícím 
pinům všech PGA obvodů. Aby nedocházelo k nechtěným změnám zesílení PGA 
obvodů v průběhu posouvání dat v posuvných registrech, zvolil jsem posuvné 
registry vybavené na svém výstupu ještě obvody typu latch, a to konkrétně 
74HC595. Tyto posuvné registry jsou připojeny k DSP pouze pomocí tří řídících 
pinů. S každou náběžnou hranou na hodinovém vstupu SCK se posunou vstupní 
data ze vstupu SER o jeden krok dále. Po šestnácti hodinových pulzech na 
vstupu SCK tedy budou „naplněny“ všechny bity obou vnitřních posuvných 
registrů. Pulzem na vstupu RCK se pak výstupní úrovně posuvných registrů 
přesunou na výstupy QA až QH obou integrovaných obvodů 74HC595. 

7.2.7.4 KLÁVESNICE 

V době návrhu hardware prototypu jsem měl zatím jen hrubou představu o 
způsobu ovládání přístroje. Proto jsem klávesnici navrhl univerzálně. Po 
provedení výše zmíněného rozšíření počtu výstupních pinů zbylo pro klávesnici 
celkem šest vstupně-výstupních pinů. Ke všem volným vstupně-výstupním 
pinům se tedy dají připojit tlačítka. Lze připojit buď devět tlačítek maticově, 
nebo šest přímo. Prozatím jsem uvažoval, že čtyři tlačítka budou umístěna 
přímo vedle displeje tak, aby byla jejich aktuální funkce napsána vždy vedle 
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každého z nich přímo na LCD. Další dvě pak budou využity pro funkci 
potvrzování ANO/NE. Pokud budoe stačit takto rozmístěných šest tlačítek, 
mohou být zapojena přímo. 

7.2.7.5 USB ROZHRANÍ 

Hardware prototypu je připraven pro umístění modulu firmy Asix pro převod 
mezi rozhraními UART, které je integrováno v použitém DSP a standardním USB 
rozhraním pro komunikaci s počítačem. 

Praktické propojení s počítačem zatím nebylo zcela dokončeno. V budoucnu 
bude potřeba vytvořit program pro PC, který by zprostředkovával komunikaci 
s USB modulem, přenos a zpracování dat na PC. 

7.2.8 NAPÁJECÍ OBVODY 

V přístroji budou potřeba následující čtyři různá napájecí napětí: 

o +5V pro digitální část (DSP, LCD, DDS, USB) 
o +5V pro analogovou část (DDS, A/D převodník) 
o +12V pro THS7001/7002 
o -12V pro THS7001/7002 

Napájení přístroje jsem se rozhodl realizovat síťovým adaptérem 12 V, 500 mA. 
Střídavé napětí umožní snadné vytvoření záporného napájecího napětí pro PGA 
zesilovače. Díky externímu adaptéru nebude v přístroji síťové napájecí napětí, 
což zvýší celkovou bezpečnost přístroje a pro případnou sériovou výrobu sníží 
počet nutných zkoušek. Jednotlivá napájecí napětí budou vytvořena běžnými 
lineárními stabilizátory napětí typu 78xx a 79xx. Na obr. 7.11 je schéma 
napájecí části přístroje. 

 

OBR. 7.11 : SCHÉMA NAPÁJECÍ ČÁSTI 
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Na svorkovnici X2 je připojeno napájecí napětí 12 V střídavých ze síťového 
adaptéru. 

Napětí na filtračních kondenzátorech kladné napájecí větvě bude bez zátěže: 

�B = √2 ∙ �st − �u = √2 ∙ 12 − 0,7 ≅ 16 w (7.4) 
 

Kde Uef je efektivní jmenovitá hodnota napětí použitého napájecího adaptéru. 
Integrované stabilizátory 7812 (7912) potřebují pro svou správnou funkci 
úbytek napětí mezi vstupem a výstupem alespoň 2 V. Potřebují na svém vstupu 
tedy alespoň 12 + 2 = 14 V (respektive -14 V). 

Napětí na filtračních kondenzátorech by tedy ani při maximálním možném 
proudovém zatížení nemělo klesnout pod 14 V. Z toho vyplývá maximální 
možné zvlnění v procentech: 

J = 100 ∙ 16 − 1416 ≅ 12,5 % (7.5) 
 

Maximální proudový odběr z kladné napájecí větve předpokládám s rezervou 
Im+ = 300 mA, ze záporné přibližně Im- = 100 mA. 

Kapacity filtračních kondenzátorů v kladné větvi (CF+) a v záporné větvi (CF-) 
jsem stanovil dle následujících vztahů: 

 

myz = 0,6 ∙ {Bz�Bz ∙ J = 0,6 ∙ 0,316 ∙ 12,5 ≅ 900 µp (7.6) 
 

myO = 0,6 ∙ {BO�BO ∙ J = 0,6 ∙ 0,116 ∙ 12,5 ≅ 3 1p (7.7) 
 

Vzhledem k toleranci běžných elektrolytických kondenzátorů ±20 %, jejich 
možnému poklesu kapacity a toleranci síťového napětí je vhodné volit kapacitu 
ještě o několik desítek procent vyšší. Pro kladnou napájecí větev jsem tedy 
zvolil CF+ = 4,7 mF (na obr. 7.11 označen jako C3) a pro zápornou napájecí 
větev CF- = 2,2 mF (na obr. 7.11 označen jako C7). 

7.3 REALIZACE HARDWARE MĚŘIČE 

7.3.1 NÁVRH DESKY PLOŠNÝCH SPOJŮ 

Měřič jsem realizoval na jedné dvojvrstvé desce plošných spojů. Tuto desku 
jsem navrhoval v programu Eagle verze 4.16 firmy CadSoft. Při návrhu jsem 
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dbal principů a pravidel návrhu dle (4). Spodní strana desky je celá pokryta 
plochou mědi vodivě spojené se zemí. Tato plocha je rozdělena izolačním 
příkopem a odděluje tak analogovou a digitální část zařízení, respektive 
analogovou a digitální zem. Propojení analogové a digitální země je realizováno 
v části, kde jsou umístěny analogově-digitální integrované obvody (DDS, DSP a 
PGA). Plocha rozlité mědi je přerušována ostatními signálními vodiči v minimální 
možné míře. Téměř všechny signálové a napájecí spoje jsou realizovány 
z druhé strany (strany součástek). Pro propojení země mezi oběma vrstvami je 
použito veliké množství prokovů rozmístěných po celé ploše desky. Spoje se 
slabými a silnými signály jsou taženy v dostatečné vzdálenosti od sebe a je 
mezi nimi vždy měděná plocha spojená prokovy s plochou země. Plochy 
proudových smyček jsou minimalizovány. V bezprostřední blízkosti napájecích 
vývodů každého integrovaného obvodu je umístěn vhodný blokovací 
kondenzátor. 

7.3.2 PŘIPOJENÍ LCD A KLÁVESNICE, VSTUPY A VÝSTUPY 

Grafický displej a klávesnice jsou k základní desce plošných spojů připojeny 
prostřednictvím plochých kabelů a standardních dvouřadých PC konektorů. Toto 
řešení zajišťuje flexibilitu pro montáž do různých přístrojových krabic a díky 
samořezným konektorům zjednodušuje a zrychluje montáž. 

Vstupní a výstupní BNC konektory jsou osazeny přímo na desce plošných spojů. 
To opět zjednodušuje montáž desky, ale je pak nutné zajistit, aby byla čelní 
strana desky přímo u panelu přístrojové krabice. Vstup napájecího napětí 
(12 V AC) je realizován svorkovnicí. K této svorkovnici se připojí kabel 
zakončený napájecím konektorem, který se upevní přímo do zadní části 
přístrojové krabice. 

Dále je základní deska plošných spojů vybavena konektorem ICSP (z anglického 
In-Circuit Serial Programming) pro programování digitálního signálového 
procesoru přímo v aplikaci. 

Základní desku plošných spojů lze tedy velmi snadno odpojit od všech 
kabelových svazků, což umožní snadnou demontáž v případě provádění úprav 
nebo oprav prototypu. 

7.3.3 OSAZENÍ DESKY 

Desku plošných spojů jsem osadil ručně pomocí profesionální mikropáječky SBL 
530.1 A firmy Diametral. Pájku jsem použil trubičkovou olovnatou PbSn o 
průměru 0,5mm. Při případné sériové výrobě by bylo vhodné desky plošných 
spojů osazovat strojově a kvůli RoHS direktivě používat bezolovnatou pájku. 
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7.3.4 FOTOGRAFIE PROTOTYPU 

Na obr. 7.12 je fotografie zhotoveného prototypu měřiče, který zrovna měří 
charakteristiky RC horní propusti. Po vložení modulů do přístrojové krabice bude 
displej doplněn o fólii s mřížkou a popisky os grafů. 

 

OBR. 7.12 : FOTOGRAFIE PROTOTYPU 
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8 PROGRAM PRO DSP 

8.1 VÝVOJOVÉ PROSTŘEDÍ PCWHD 
DSP jsem programoval v jazyce C. K programování jsem využil vývojové 
prostředí PCWHD firmy CCS, které zjednodušuje práci díky mnoha 
předdefinovaným knihovnám a funkcím. (V tomto vývojovém prostředí jsou 
k dispozici hotové funkce například pro odesílání a příjem dat prostřednictvím 
různých typů sběrnic, pro čtení výsledků a ovládání analogově-digitálních 
převodníků a časovačů atd.) Od verze 4.0, která vyšla teprve nedávno (konec 
roku 2009), je u tohoto vývojového prostředí zajištěna podpora téměř všech 
digitálních signálových procesorů firmy Microchip. 

8.2 ZÁKLADNÍ ČÁST PROGRAMU 
Na obr. 8.1 je uveden zjednodušený diagram základní části programu. 
Jednotlivé funkce jsou pak stručně popsány v následujícím textu. 

 

OBR. 8.1 : ZJEDNODUŠENÝ DIAGRAM ZÁKLADNÍ ČÁSTI PROGRAMU 
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8.2.1 ŘÍZENÍ DDS 

Nejprve jsem naprogramoval řízení obvodu přímé digitální syntézy AD9833 jako 
dvě funkce. První z funkcí slouží k inicializaci, respektive počátečnímu 
nastavení, integrovaného obvodu AD9833 po zapnutí přístroje. Druhá funkce 
slouží k nastavení frekvenčního registru DDS. Vstupní hodnotou druhé funkce je 
pouze požadovaná frekvence výstupního signálu DDS v Hz. 

8.2.2 ROZŠÍŘENÍ POČTU VÝSTUPNÍCH PINŮ 

Jako další jsem naprogramoval jednoduchou funkci sloužící pro sériový přenos 
dat pro naplnění posuvných registrů 74HC595. Vstupními parametry této funkce 
jsou dvě osmi-bitová slova odpovídající dvěma osmicím výstupů těchto 
posuvných registrů. 

8.2.3 ŘÍZENÍ LCD 

Přestože by mělo být řízení použitého grafického LCD relativně jednoduché, 
jeho praktická implementace byla poměrně obtížná. Dokumentace ke grafickým 
displejům je nejen špatně dostupná, respektive pro maloobchodního zákazníka 
zcela nedostupná, ale především také neúplná. Při programování funkcí pro 
řízení LCD mi velmi pomohly rady na odborných diskuzních fórech a konkrétní 
příklady. 

Nakonec jsem tedy vytvořil několik funkcí. Ta první „lcd_ini“ zajišťuje inicializaci 
počátečního nastavení LCD. Celá skupina funkcí je věnována zápisu dat a 
instrukcí do LCD. Další skupina funkcí, které jsem naprogramoval, pak slouží 
k zobrazení textu nebo grafických prvků. 

8.2.4 ČTENÍ DAT Z ANALOGOVĚ-DIGITÁLNÍHO PŘEVODNÍKU 

Pro čtení dat z analogově-digitálního převodníku a i pro volbu vstupu (přepnutí 
vstupního analogového multiplexeru) jsou ve vývojovém prostředí PCWHD již 
hotové funkce. To co je na první pohled výhodou a zjednodušením, se později 
ukázalo jako problém. S použitím těchto hotových funkcí se mi podařilo 
dosáhnout maximální vzorkovací frekvence pouze 100 kHz, což odpovídá 
vzorkovací frekvenci 50 kHz na každém ze dvou kanálů. Použitý DSP by však 
měl umožňovat použití desetinásobné vzorkovací frekvence. Zkoušel jsem tedy 
část programu, která se věnuje nastavení a obsluze analogově-digitálního 
převodníku, napsat v assembleru. To se mi ale bohužel nepodařilo. Pokud bude 
maximální vzorkovací frekvence 50 kHz na každém z kanálů, vyplývá z toho 
omezení maximální referenční frekvence: fr < fs / 2 => fr < 25 kHz. 

8.2.5 ZÁKLADNÍ ZPRACOVÁNÍ DAT 

Dále jsem naprogramoval funkce, které zajistí navzorkování a základní 
zpracování potřebného počtu vzorků. 
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Nejprve je vypočtena vhodná vzorkovací frekvence v závislosti na aktuální 
frekvenci referenčního generátoru tak, aby byl zajištěn pokud možno 
dostatečný počet vzorků na periodu měřeného signálu a zároveň navzorkován 
dostatečný počet period. Je zřejmé, že tyto dva požadavky si odporují, proto je 
potřeba vypočítávat vhodný kompromis. 

Další část programu pak zajistí navzorkování a uložení 256 vzorků pro každý 
z obou vstupních kanálů. Počet vzorků je omezen velikostí RAM použitého DSP. 
Signál je váhován pouze obdélníkovým oknem. Následně je vypočtena 
průměrná hodnota těchto vzorků pro každý kanál zvlášť a programově 
provedena korekce případných stejnosměrných složek obsažených v původních 
signálech. 

8.2.6 ZMĚNA FREKVENCE, ROZMÍTÁNÍ 

Měřící přístroj bude automaticky rozmítat frekvenci referenčního generátoru 
v předem nastaveném rozsahu. Rozmítání bude probíhat logaritmicky, a to dle 
tabulky hodnot frekvencí uložené v paměti DSP od nejnižší po nejvyšší.. Po 
každé změně frekvence je nutné počkat na dostatečné ustálení všech 
přechodových jevů v měřeném dvojbranu a případně i ve filtrech měřiče 
(rekonstrukční a anti-aliasingové filtry). 

Pokud bude měřeným dvojbranem filtr, čas potřebný k dostatečnému ustálení 
TRF po skokovém přeladění frekvence bude nepřímo úměrný šířce pásma 
propustnosti tohoto filtru. Přibližně platí: 

*ky =W 1B} (8.1) 
 

Kde BF je šířka pásma měřeného filtru (určená při poklesu jeho amplitudové 
charakteristiky o 3 dB). 

V průběhu čekání na ustálení přechodových jevů před dalším vzorkováním 
signálu jsou prováděny výpočty zpracování dat získaných při předchozím měření 
(na předchozí frekvenci). Vzhledem k relativně malému početnímu výkonu 
použitého DSP a náročnosti výpočtů je čas potřebný pro výpočty téměř vždy 
větší než předpokládaný čas potřebný pro ustálení přechodových jevů. Pokud by 
bylo potřeba měřit velmi úzkopásmové filtry nebo obecně jakékoli dvojbrany, 
které vyžadují delší čas pro ustálení přechodových jevů, lze v menu měřiče 
nastavit delší čas čekání po změně frekvence referenčního generátoru. Tento 
čas by bylo možné využít k průměrování (viz strana 75). 

 

 



65 
 

8.2.7 REGULACE ZESÍLENÍ PGA 

Další část programu mění zesílení vstupních PGA zesilovačů tak, aby byl 
optimálně využit maximální rozsah vstupních napětí analogově-digitálního 
převodníku. Pokud je vstup A/D převodníku přebuzen, sníží se zesílení 
příslušného PGA zesilovače a měření je při stejné referenční frekvenci 
zopakováno. Pokud je amplituda signálu naopak příliš nízká, zesílení příslušného 
PGA zesilovače se zvýší a je vyhodnocena potřeba opakování měření dle 
amplitudy diskrétního (navzorkovaného) signálu. Program předpokládá, že se 
amplitudová charakteristika měřeného dvojbranu v závislosti na frekvenci bude 
měnit spojitě, a proto může ve většině případů upravit zesílení příslušného PGA 
zesilovače až pro následující měření (s další hodnotou referenční frekvence) a 
nemusí zbytečně opakovat měření stávající. 

Nastavení zesílení PGA zesilovačů je vždy zahrnuto do výpočtu modulu přenosu 
pro každou konkrétní hodnotu referenční frekvence. 

8.2.8 NASTAVENÍ PŘÍSTROJE, OVLÁDÁNÍ, KURZORY 

Ovládání přístroje je intuitivní. Přístroj se ovládá čtyřmi tlačítky, jejichž funkce 
je zobrazena na grafickém displeji přímo vedle nich a dvěma tlačítky s funkcí 
ANO/NE(zpět). 

Přístroj umožňuje před zahájením měření nastavit frekvenční rozsah měření. 
Maximální rozsah měření je 20 Hz až 20 kHz. 

Dále umožňuje nastavit různou rychlost rozmítání frekvence ve čtyřech krocích. 
Tato volba je provedena rovněž před zahájením měření. 

Grafy se vykreslují již v průběhu měření. 

Po dokončení prvního cyklu měření se zobrazí kurzor pro přesnější odečítání 
naměřených dat. Tímto kurzorem lze pohybovat pomocí dvou tlačítek, jejichž 
funkce je označena na displeji šipkami. 

8.3 ZPRACOVÁNÍ DAT 

8.3.1 VOLBA METODY ZPRACOVÁNÍ 

Z výše uvedených metod digitálního zpracování jsem zvolil takové metody, 
které bude relativně snadnější prakticky implementovat do programu DSP. 

Snadněji bude možné implementovat výše popsané „jednoduché“ metody a 
také metodu využívající kritérium LS pro odhad nenáhodných parametrů 
signálu. 

Pokusil jsem se implementovat také metodu kvadraturní demodulace, ale 
praktické zkoušky ukázaly, že by bylo pro dosažení uspokojivých výsledků 
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potřeba minimálně 100 vzorků na periodu měřených signálů. Tato metoda by 
s tímto DSP byla použitelná pouze do frekvence cca 500 Hz. Kvůli tomuto 
omezení jsem ji nakonec nepoužil. 

8.3.2 IMPLEMENTACE JEDNODUCHÝCH METOD ZPRACOVÁNÍ 

8.3.2.1 MĚŘENÍ MODULU PŘENOSU 

Měření modulu přenosu jsem realizoval v programu dle rovnice:(6.3)  

� =W ∑ |N�H|QO�HI'∑ |N�H|QO�HI'  (8.2) 
 

Výsledný údaj je pak převeden dle vztahu (8.3) na hodnotu v dB. Následně je 
pak ještě provedena korekce aktuálního zesílení vstupních PGA zesilovačů dle 
jejich příslušných řídících slov. 

��� = 20 ���(�) (8.3) 
 

Tato metoda přináší uspokojivé výsledky (viz dále) a vzhledem k výpočetní 
náročnosti ostatních metod jsem ji nakonec použil. 

8.3.2.2 MĚŘENÍ FÁZOVÉHO POSUNU 

Zkusil jsem do DSP implementovat i metodu měření fázového posunu založenou 
na základě nalezení průchodů nulou. Implementací a následným vylepšováním 
této metody jsem se zabýval poměrně dlouho. Později se tato metoda však 
ukázala jako neperspektivní, protože nedosahovala tak dobrých výsledků jako 
metoda využívající kritérium LS. 

Princip popsaný v kapitole 6.2.3.2 jsem dále vylepšil průměrováním výsledků za 
několik period. Upravil jsem program také tak, že při hledání průchodů nulou 
zohledňoval předpokládané umístění těchto průchodů na základě znalosti 
periody X při navzorkování více period signálu. Přesto však výsledky nebyly 
uspokojivé. Chyba měření fázového posunu touto metodou byla značně závislá 
na modulu přenosu měřeného dvojbranu a také na odstupu signálu od šumu. 

Tato metoda tedy nakonec nebyla použita. Popis mnou provedené 
implementace této metody do DSP by přesahoval rozsah této práce, a proto jej 
neuvádím. 
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8.3.3 IMPLEMENTACE METODY VYUŽÍVAJÍCÍ KRITÉRIUM LS 

8.3.3.1 POUŽITÍ METODY 

Nejprve proběhne synchronní měření, respektive vzorkování, signálů na obou 
kanálech. Navzorkovaná data (256 vzorků pro každý kanál) jsou uložena do 
paměti RAM a zpracována dle postupu popsaného v kapitolách 8.2.4 a 8.2.5. 

Metoda nejmenších čtverců, respektive metoda využívající kritérium LS byla 
stručně popsána v kapitole 6.2.4.2. Program vypočte výchozí model měřených 
hodnot G. Hodnoty modelu G jsou vypočteny dle vztahu (8.4) na základě 
zvolené fáze, zvolené amplitudy a známé frekvence, která je rovna aktuální 
frekvenci referenčního generátoru. 

~(F) = ��sin �2( Y\ + ��� (8.4) 
 

Kde AG představuje zvolenou amplitudu, x je necelistvé číslo vzorku, X perioda 
signálu vyjádřená v necelistvém počtu vzorků (vypočtená na základě znalosti 
frekvence referenčního signálu) a φG zvolená fáze. Viz tab. 6.1. 

Pro nalezení minima míry celkové chyby bychom mohli lineárně měnit fázi φG 
modelu G. Takovýto postup by byl však velmi neefektivní a při omezeném 
výpočetním výkonu DSP by trval velmi dlouho. Využil jsem tedy principu 
postupné aproximace. V prvním kroku je volena amplituda AG = 100. (AG je 
bezrozměrná). Porovnávají se míry celkové chyby při dvou různých fázích φiA a 
φiB modelu G. 

Pro funkci postupné aproximace zavádím φGi a ∆φGi, jejichž smysl je patrný 
z obr. 8.2. φGi je „výchozí bod“ a ∆φGi je „vzdálenost od výchozího bodu“. 
Písmeno i v indexu znamená číslo kroku aproximace. Dále zavádím φGiA a φGiB , 
což jsou „body výpočtů“ v kroku i. 

 
OBR. 8.2 : POSTUPNÁ APROXIMACE 
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Postup aproximace pro konkrétní příklad je znázorněn na obr. 8.2. Modře jsou 
označeny výchozí body φGi, červeně jsou vyznačeny body výpočtů φGiA a φGiB. 
Zeleně je označena fáze signálu Y, ke které se odhad snaží přiblížit. 

Program pracuje dle diagramu uvedeného na obr. 8.3. 

 

OBR. 8.3 : ZJEDNODUŠENÝ DIAGRAM POSTUPNÉ APROXIMACE 
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Při prvním kroku jsou hodnoty φG1 a ∆φG1 pevně zvoleny: 

��� = (2  .�  90° 
[��� = (2  .�  90° 

���� = ��� + [��� = ( .�  180°  
���� = ��� − [��� = 0 .�  0° 

(8.5) (8.6)  (8.7) (8.8) 
 

V druhém kroku je vypočten nový výchozí bod φG2. ��� = φ��  +  Δφ��   ; pokud µ�� < µ�� ��� = φ�� − Δφ��   ; pokud µ�� > µ��  
[�� = [��2  

(8.9) (8.10)  (8.11) 
 

Další kroky probíhají analogickým způsobem jako krok druhý. Při použití i 
takovýchto kroků dosáhneme rozlišení určení fáze φx dle (8.12). 

 

�l = (22� = (2�z� (8.12) 
 

Z rovnice (8.12) vyplývá, že již po sedmi krocích dosáhneme rozlišení určení 
fáze π/256, což odpovídá přibližně 0,7 stupně. 

 

8.3.3.2 PRAKTICKÝ PŘÍKLAD 

Následuje zjednodušený příklad výpočtu a vyhodnocení prvního kroku výpočtu 
při celkovém počtu vzorků K=16 pro jeden kanál. 
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TAB. 8.1 : PŘÍKLAD HODNOT MATIC G, Y 

k Y(k) G1A(k) G1B(k) 
1 76 0 1 
2 27 35 -35 
3 -26 65 -65 
4 -75 87 -87 
5 -115 99 -99 
6 -141 99 -99 
7 -150 87 -87 
8 -142 65 -65 
9 -116 35 -35 

10 -76 1 -1 
11 -27 -35 35 
12 26 -65 65 
13 75 -87 87 
14 115 -99 99 
15 141 -99 99 
16 150 -87 87 

 

Na obr. 8.4 je graficky znázorněn příklad výpočtu míry celkové chyby. Tento 
graf vychází z hodnot uvedených v tab. 8.1 při použití modelu G1A. 

 

 
OBR. 8.4 : GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ VÝPOČTU MÍRY CELKOVÉ CHYBY (1) 
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Modrou barvou je vyznačen model měřených hodnot G, červeně pak naměřené 
vzorky signálu na jednom z kanálů Y. Pro názornost jsou body matic G a Y v 
grafu proloženy křivkou. Zeleně jsou vyznačeny rozdíly hodnot G(k) od hodnot 
Y(k). Míra celkové chyby µ je tedy dána jako součet druhých mocnin těchto 
zeleně vyznačených rozdílů. V tomto konkrétním zjednodušeném příkladu pro 
hodnoty z tab. 8.1: 

µ�� = E^Y(k) − G��(k)b� = 465 663��
HI�

 
 

(8.13) 
 

Pak je změněn model měřených hodnot G a to tak, že je zachována amplituda 
AGm = 100, ale změněna fáze na φG1B = π rad, což odpovídá použití modelu G1B 
z tab. 8.1. Viz obr. 8.5. 

 

OBR. 8.5 : GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ VÝPOČTU MÍRY CELKOVÉ CHYBY (2) 

Opět je vypočítána míra celkové chyby: 

µ�� = E^Y(k) − G��(k)b� = 46 736Q
HI�

 
 

(8.14) 
 

V tomto případě platí µ1B < µ1A, což znamená, že model G1B se více přibližuje 
naměřeným hodnotám Y než model G1A. Víme tedy, že neznámá fáze 
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naměřeného signálu, který je reprezentován maticí Y, je blíže hodnotě φG1B než 
hodnotě φG1A. 

Po provedení sedmi takovýchto kroků je určen odhad fáze navzorkovaného 
signálu Y s rozlišením 0,7°. Pokud tedy již známe přibližnou optimální hodnotu 
fáze modelu G, můžeme analogickým způsobem určit i optimální hodnotu 
amplitudy modelu G a tím i odhad amplitudy navzorkovaného signálu Y. 

Fázový posun dvojbranu je vypočten dle vztahu (2.4), modul přenosu pak dle 
vztahů (2.2) a (2.3). 

8.3.3.3 OPTIMALIZACE PROGRAMU 

Použitý DSP dokáže násobit dvě 16-bitová čísla během jednoho instrukčního 
cyklu, dokáže v našem případě tedy provést 20 miliónů těchto násobení za 
sekundu. K výpočtům potřebným k provádění výše popsaných algoritmů je ale 
potřeba použití 32-bitových čísel. Operace s 32-bitovými čísly jsou však na 
počet potřebných instrukčních cyklů řádově náročnější. Pro jednu hodnotu 
referenční frekvence je nutné jen pro stanovení fázového posunu provést 7 výše 
popsaných výpočetních kroků pro každý ze dvou kanálů, tedy celkem 14 
výpočetních kroků. Jeden výpočetní krok přitom obsahuje výpočet (minimálně) 
dvou rovnic (8.4). Měření v daném frekvenčním rozsahu obsahuje 96 různých 
frekvencí. Z toho vyplývá, že v průběhu jednoho celého měřícího cyklu 
(vykreslení grafu fázové charakteristiky v celém frekvenčním rozsahu) bude 
nutné vypočítat rovnici (8.4) přibližně 2688-krát (96*14*2). Proto je nutné 
výpočet této rovnice co možná nejvíce zjednodušit. Provedl jsem následující 
kroky k zjednodušení výpočtů: 

1) Hodnoty funkce sinus budou uloženy v tabulce. 
2) Všechny úhly budou počítány s rozlišením 1,40625°, což odpovídá 

360/256°. Takovéto rozlišení bylo zvoleno kvůli zrychlení výpočtů dělení. 
Dělení číslem 360 by bylo pro procesor podstatně náročnější než dělení 
číslem 256. 

3) Při výpočtu argumentu funkce sinus nebude používáno dělení, ale pouze 
cyklické přičítání jeho přírůstků. 

4) Neceločíselná čísla vzorků x budou vyjádřena s rozlišením 1/256 vzorku, 
což znamená: 1 k = 256 x. 

Díky těmto zjednodušením se počet potřebných instrukcí snížil přibližně 
20 000krát. 
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9 DOSAŽENÉ VÝSLEDKY 

Podařilo se navrhnout a vytvořit plně funkční prototyp měřiče komplexního 
napěťového přenosu lineárních dvojbranů, který pracuje ve frekvenčním 
rozsahu 20 Hz až 20 kHz. 

9.1 VÝSLEDNÉ PARAMETRY PŘÍSTROJE 
Existuje mnoho způsobů, kterými by bylo možné popsat přesnost měření 
výsledného přístroje. Analýza jevů, které způsobují nebo mohou způsobovat 
chyby měření přístroje, by přesahovala rozsah této práce. Přesnost měření 
přístroje jsem zjišťoval opakovaným měřením referenčních dvojbranů (viz níže) 
se známými parametry. Naměřená data jsem použil pro stanovení směrodatné 
odchylky. Každé měření jsem opakoval za stejných podmínek desetkrát. 

Naměřená data jsem zpracoval níže uvedenými statistickými metodami. 

9.1.1 ROZPTYL, SMĚRODATNÁ ODCHYLKA 

Střední hodnota naměřených hodnot je dána vztahem: 

 

a� = ∑ a���I�N  (9.1) 
 

Kde ai jsou naměřené hodnoty a N je počet naměřených hodnot. (N=10). 

Odhad rozptylu (střední kvadratické odchylky) výběrových hodnot, respektive 
výběrový rozptyl σA

2 je dán vztahem: 

σ�� = ∑ (a� − a�)���I� N  (9.2) 
 

Směrodatná odchylka σA je dána vztahem: 

σ� = �∑ (a� − a�)���I� N  (9.3) 
 

Uvažujeme normální (Gaussovo) rozdělení. Pak pravděpodobnost, že se 
hodnota bude lišit nejvýše o dvě směrodatné odchylky od střední hodnoty, je 
poměrně vysoká (cca 95%).  
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Můžeme tedy říci, že pro každé ai platí: 

��  � ��� − 2��;  �� + 2��� (9.4) 
s pravděpodobností cca 95%. 

9.1.2 ABSOLUTNÍ ODCHYLKA 

Skutečnou hodnotu parametru ar (fázového posunu a útlumu) referenčních 
dvojbranů (obr. 9.1) známe. Absolutní odchylka σB střední hodnoty naměřených 
hodnot od skutečné hodnoty je dána vztahem: 

�� = |a� − a�| (9.5) 
 

9.1.3 TESTY PŘESNOSTI MĚŘENÍ 

Pro stanovení nejistoty měření fázového posunu jsem prováděl opakovaná 
měření při různých frekvencích referenčního generátoru a známém fázovém 
posunu 0 a 180°. 

Fázový posun 0° a 180° (±0,1°) jsem realizoval kvalitním operačním 
zesilovačem OPA134 zapojeným jako neinvertující zesilovač se zesílením 1 a 
invertující zesilovač se zesílením -1. Útlum je realizován přepínatelným 
odporovým děličem napětí. Útlum lze přepínat skokově 0 dB, 20 dB, 40 dB a 
60 dB (±0,1 dB). Schéma testovaného referenčního dvojbranu uvádí obr. 9.1. 

 

OBR. 9.1 : TESTOVANÝ REFERENČNÍ DVOJBRAN 
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9.1.3.1 MĚŘENÍ FÁZOVÉHO POSUNU 

V následujících tabulkách jsou uvedena naměřená data za různých podmínek a 
vypočtené odchylky. 

TAB. 9.1 : NAMĚŘENÉ HODNOTY FÁZOVÉHO POSUNU 

fref = 100 Hz, φ = 0° 

Au (dB) fázový posun φ (°)  - naměřené hodnoty 2σA (°) σB (°) 

0 -1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1,50 0,2 

-20 0 0 -2 1 0 1 0 -1 0 1 1,79 0 

-40 2 0 -1 0 -2 -1 0 2 0 1 2,44 0,1 

-60 1 3 2 -2 0 4 -3 0 -5 -1 5,25 0,1 

 

TAB. 9.2 : NAMĚŘENÉ HODNOTY FÁZOVÉHO POSUNU 

fref = 1 kHz, φ = 0° 

Au (dB) fázový posun φ (°)  - naměřené hodnoty 2σA (°) σB (°) 

0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0,60 0,1 

-20 1 1 1 2 -1 0 0 -1 1 -2 2,33 0,2 

-40 0 2 2 1 2 -2 0 -3 0 1 3,23 0,3 

-60 2 1 -2 -5 0 4 2 -1 6 -1 5,95 0,6 

 

TAB. 9.3 : NAMĚŘENÉ HODNOTY FÁZOVÉHO POSUNU 

fref = 10 kHz, φ = 0° 

Au (dB) fázový posun φ (°)  - naměřené hodnoty 2σA (°) σB (°) 

0 1 1 0 0 0 0 0 -1 0 0 1,08 0,1 

-20 -1 -1 -2 0 0 0 0 -1 -1 2 2,04 0,4 

-40 0 1 2 1 0 -1 3 0 -3 0 3,10 0,3 

-60 0 0 -5 2 0 4 0 -2 3 1 4,82 0,3 

 

TAB. 9.4 : NAMĚŘENÉ HODNOTY FÁZOVÉHO POSUNU 

fref = 100 Hz, φ = 180° 

Au (dB) fázový posun φ (°)  - naměřené hodnoty 2σA (°) σB (°) 

0 179 180 180 178 179 180 180 181 179 181 1,80 0,3 

-20 183 180 177 183 180 182 182 183 177 183 4,56 1 

-40 184 184 182 183 177 178 178 176 184 184 6,32 1 

-60 185 186 174 179 176 174 184 181 176 178 8,53 0,7 

 



76 
 

TAB. 9.5 : NAMĚŘENÉ HODNOTY FÁZOVÉHO POSUNU 

fref = 1 kHz, φ = 180° 

Au (dB) fázový posun φ (°)  - naměřené hodnoty 2σA (°) σB (°) 

0 179 182 182 178 178 179 181 182 182 181 3,25 0,4 

-20 182 180 182 180 182 179 181 180 183 177 3,37 0,6 

-40 176 181 182 184 182 179 176 176 182 183 5,90 0,1 

-60 181 174 186 180 177 179 184 181 183 182 6,58 0,7 

 

TAB. 9.6 : NAMĚŘENÉ HODNOTY FÁZOVÉHO POSUNU 

fref = 10 kHz, φ = 180° 

Au (dB) fázový posun φ (°)  - naměřené hodnoty 2σA (°) σB (°) 

0 180 182 178 182 181 182 180 181 178 178 3,20 0,2 

-20 182 181 182 183 177 180 179 177 181 177 4,33 0,1 

-40 180 177 178 180 181 183 179 183 176 176 4,90 0,7 

-60 183 176 185 176 179 178 182 174 174 185 8,14 0,8 

 

Z výše uvedených měření vyplývá, že přístroj vykazuje při měření fázového 
posunu nezanedbatelnou směrodatnou odchylku σA, která se zvyšuje se 
zvyšujícím se útlumem, respektive snižujícím se modulem přenosu měřeného 
dvojbranu. Naopak absolutní odchylka σA je velmi malá. Z toho vyplývá, že by 
bylo možné podstatné zlepšení přesnosti měření fázového posunu zavedením 
průměrování. Průměrování by ovšem vyžadovalo více (například deset) 
opakování měření. Vzhledem k relativně nízkému výpočetnímu výkonu 
použitého DSP by bylo průměrování výsledků velmi časově náročné. 
Z provedených měření dále vyplývá, že přesnost měření fázového posunu téměř 
vůbec nezávisí na frekvenci referenčního generátoru. 

9.1.3.2 MĚŘENÍ MODULU PŘENOSU 

Při stanovení odchylek měření modulu přenosu jsem postupoval obdobným 
způsobem jako při stanovení odchylek měření fázového posunu. 

TAB. 9.7 : NAMĚŘENÉ HODNOTY MODULU PŘENOSU 

fref = 100 Hz, φ = 0° 

Au (dB) modul přenosu Au (dB) – naměřené hodnoty 2σA(dB) σB (dB) 

0 0 0,1 0,1 -0,2 0 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,18 0,04 

-20 -20 -19,6 -19,6 -20,3 -19,8 -20,5 -20,4 -20 -20,5 -19,6 0,71 0,03 

-40 -39,8 -39,7 -39,8 -39,7 -39,8 -40,5 -40 -39,7 -39,5 -40,5 0,64 0,1 

-60 -59,7 -59,6 -59,4 -59,5 -58,9 -59,9 -60,2 -58,8 -58,9 -60,7 1,15 0,44 
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TAB. 9.8 : NAMĚŘENÉ HODNOTY MODULU PŘENOSU 

fref = 10 kHz, φ = 180° 

Au (dB) modul přenosu Au (dB) – naměřené hodnoty 2σA(dB) σB (dB) 

0 0,1 0,2 0,1 -0,1 0 0,2 0,2 0,2 0,1 -0,1 0,23 0,09 

-20 -19,9 -20 -19,7 -20,4 -19,9 -20,2 -20,2 -19,5 -20,2 -19,5 0,59 0,05 

-40 -39,6 -40,7 -40,9 -39,4 -40,5 -39,3 -39,7 -39,3 -39,3 -39,5 1,19 0,18 

-60 -59 -59,8 -58,5 -59,4 -59,1 -59,2 -59,3 -58,7 -59,5 -61,2 1,41 0,63 

 

I při těchto měřeních (tab. 9.7 a tab. 9.8) jsou směrodatné odchylky σA výrazně 
větší než absolutní odchylky σB. Opět by tedy bylo možné měření zpřesnit 
zavedením průměrování. 

9.1.3.3 PARAMETRY GENERÁTORU REFERENČNÍHO SIGNÁLU 

Výstupní signál byl měřen spektrálním analyzátorem (Rohde & Schwarz FSP 

Spectrum Analyzer 9 kHz ÷ 3 GHz). Pro všechny měřené frekvence výstupního signálu byl 

odstup nežádoucích harmonických složek minimálně 55 dB, což lze pro tuto aplikaci 

považovat za dostatečné. Souhrn naměřených parametrů je uveden v tab. 9.9. 

TAB. 9.9 : PARAMETRY GENERÁTORU REFERENČNÍHO SIGNÁLU 

odstup nežádoucích harmonických složek >55 dB 
tolerance nastavené frekvence max. ±50 ppm 
tolerance nastavené amplitudy max. ±10 % 
 

Relativně veliká tolerance nastavené amplitudy je způsobena použitým 
rekonstrukčním filtrem. Jak již bylo popsáno výše, tolerance amplitudy 
referenčního signálu nemá na přesnost měření téměř žádný vliv. 
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10 ZÁVĚR 

V práci jsem uvedl a stručně popsal metody umožňující měření komplexního 
napěťového přenosu lineárních dvojbranů, z nichž jsem nakonec vybral metodu 
digitálního zpracování na principu odhadů nenáhodných parametrů signálů. 

V průběhu práce jsem se podrobněji seznámil s mnoha obory analogové, 
analogově-digitální i digitální techniky. Prakticky jsem aplikoval návrhy 
obvodových řešení jednotlivých celků, jako jsou obvody přímé digitální syntézy, 
obvody s digitálními signálovými procesory, napájecí zdroje, aktivní RC filtry, 
zesilovače s programovatelným zesílením a další. Podrobněji jsem se seznámil 
také s praktickou implementací algoritmů pro digitální zpracování signálů. 
Navrhl jsem desky plošných spojů prototypu, který jsem následně úspěšně 
sestavil. 

Podařilo se mi navrhnout a zhotovit plně funkční prototyp měřiče komplexního 
napěťového přenosu lineárních dvojbranů. Měřič je založen na 16-ti bitovém 
digitálním signálovém procesoru a obvodu přímé digitální syntézy. 

Tento plně autonomní přístroj dokáže automaticky měřit a následně zobrazovat 
na grafickém displeji amplitudovou a fázovou charakteristiku lineárních 
dvojbranů. Přístroj pracuje ve frekvenčním rozsahu 20 Hz až 20 kHz 
a s dynamickým rozsahem vstupních signálů více než 60 dB. 

Přístroj by v budoucnu mohl nalézt uplatnění při laboratorních cvičeních, 
zejména pak pro praktické ověření funkce nízkofrekvenčních filtrů. Výsledná 
přesnost měření je dle mého názoru pro běžná laboratorní měření dostatečná. 
Přesnost měření by bylo možné dále zlepšit zavedením průměrování výsledků, 
což by však vyžadovalo použití výkonnějšího procesoru. 
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