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Abstrakt

Tato diplomová práce se zabývá návrhem prototypu měřicí karty pro zpracování dat ze 
sondy NQR. Celkovým cílem práce je vytvořit funkční prototyp měřicí karty. Pozornost 
je věnována vhodnému návrhu DPS z hlediska EMC a číslicovému zpracování signálu 
algoritmy  DFT a  FFT.  Práce  se  také  zabývá  obvody FPGA a  vhodným  způsobem 
programování  těchto obvodů. V praktické části  práce lze nalézt  informace o návrhu 
DPS pro A/D a D/A převodník.  Dále je zde popsána tvorba programu pro FPGA a 
tvorba  řídicí  aplikace  pro  PC.  V závěrečné  části  práce  jsou  prezentovány dosažené 
výsledky a jsou zde nastíněny cesty k pokračování práce.

Klíčová slova

Návrh DPS,  FPGA,  programovací  jazyk  VHDL,  vývojový kit  NEXYS 3,  číslicové 
zpracování signálu algoritmy DFT a FFT.

Abstract

This thesis contains information about fast measuring card design for data processing 
from NQR measuring probe. The overall purpose is to create functional prototype of 
measuring card. Thesis describes suitable design of PCB having regard to EMC. There 
are information  abou digital  signal processing,  using algorithms DFT and FFT. The 
thesis contains information about FPGA and there are rules,  how to program FPGA 
correctly. In the practical part of the thesis, there are information about PCB design of 
ADC and DAC. There are also information about design of program for FPGA and 
control application for PC.

Keywords

Design of PCB, FPGA, VHDL programming language, digital signal processing using 
algorithms DFT and FFT.
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ÚVOD
Zpracování signálu je významně rozvíjející obor, který má velké množství praktického 
využití.  Jedním z nich je použití měření a zpracování signálu pro vyhodnocení dat z 
měřicí sondy NQR. Sonda NQR umožňuje detekci specifických materiálů na základě 
jejich přítomnosti poblíž měřicí sondy. Je využívána především pro detekci výbušnin a 
pro různá průmyslová měření.

Náplní této práce je příprava podkladů pro tvorbu karty pro měření napětí a následné 
číslicové  zpracování  signálu  ze  sondy  NQR.  Sonda  NQR  je  zařízení  skládající  se 
z cívky, ve které je umístěn materiál určený k analýze. Měření probíhá ve dvou fázích. 
V první fázi je cívka vybuzena harmonickým signálem o výkonu přibližně 50 W. Cívka 
svým magnetickým polem uvede materiál do stavu rezonance. V druhé fázi je vypnut 
budicí signál a na cívce je měřeno napětí,  tvořené magnetickým polem rezonujícího 
materiálu.  Frekvence  měřených  signálů  jsou  v rozsahu 1 MHz až  30 MHz.  Aby byl 
splněn  Shannonův  teorém,  velikost  požadovaného  vzorkovacího  kmitočtu  A/D 
převodníku je 60 MHz. Měřený signál má tvar harmonického signálu s expomenciálně 
klesající amplitudou v čase. Na kartě bude probíhat předzpracování naměřených dat a 
po  dokončení  měřicího  procesu  budou  data  přeposlána  do  PC.  Zde  budou  data 
zpracována a vyhodnocena.

Kapitola  1 stručně popisuje  měřicí  sondu NQR a vysvětluje  potřebu číslicového 
zpracování signálu pro vyhodnocení naměřených dat. Kapitola 2 se zabývá správným 
návrhem  DPS,  což  je  vzhledem  k  vysokým  pracovním  frekvencím  zařízení  velmi 
důležité. Informace o číslicovém zpracování signálu lze nalézt v kapitole 3. V kapitole 4 
se dozvíte základní informace o hradlových polích, vývojovém kitu NEXYS 3 a také o 
pravidlech správného psaní programů pro FPGA. Kapitola 5 popisuje řešení práce. Jsou 
zde  informace  o návrhu DPS pro  A/D a  D/A převodníky a  je  zde  vysvětlen  návrh 
programů  pro  FPGA  a  řídicí  aplikace  pro  PC.  Poslední  kapitola  shrnuje  dosažené 
výsledky a ukazuje možné způsoby pokračování práce.
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1. NUKLEÁRNÍ KVADRUPÓLOVÁ REZONANCE

V posledních  několika  desetiletích  vzrůstá  ve  většině  vyspělých  států  obava 
z teroristických  útoků.  Možnosti  útoku  jsou  různé,  velmi  často  se  k útoku  používá 
výbušnina.  Nejjednodušší  způsob  jak  takovýmto  útokům  zabránit  je  detekovat 
výbušninu při jejím transportu k cílené destinaci. Proto se provádí povinné kontroly na 
letištích či některých hranicích. Jedním ze způsobů detekce výbušniny je metoda NQR.

Metoda NQR byla vyvinuta primárně pro detekci výbušnin. Chemické a biologické 
metody  detekují  přítomnost  výbušnin  na  základě  výparů.  Metoda  NQR  detekuje 
výbušninu na základě její přítomnosti poblíž měřicí sondy. Mezi velké výhody metody 
NQR detekce výbušnin patří vysoká přesnost správného určení přítomnosti výbušniny a 
odolnost proti různým druhům překážek mezi měřicí sondou a výbušninou. Může se 
jednat o plastový obal nebo v případě detekce pozemních min se může jednat o různé 
druhy půdy. Najít není možné pouze výbušniny v tekutém stavu nebo výbušniny ukryté 
v kovovém  obalu.  Mezi  velké  nevýhody  metody  NQR  patří  poměrně  dlouhá  doba 
detekce výbušniny. Proto se tato metoda používá jako verifikační metoda při podezření 
na přítomnost výbušniny. Mezi další užití NQR patří přesné měření teploty a použití 
v průmyslových měřeních.

1.1. POPIS MĚŘICÍ SONDY NQR

NQR  je  jev,  při  kterém  můžeme  dostat  jádra  jistých  druhů  materiálů  vnějším 
magnetickým polem do stavu rezonance. Tuto rezonanci můžeme následně měřit. Jádra 
jednotlivých  materiálů  mají  různé  rezonanční  frekvence,  takže  díky  NQR  můžeme 
rozpoznat přítomnost různých materiálů.

Principiální  schéma měřicí  sondy lze nalézt  na  Obrázek 1. Pro námi používanou 
sondu  NQR  používáme  budicí  harmonický  signál  s frekvencí  rovnou  rezonanční 
frekvenci  materiálu  uvnitř  sondy.  Tento  signál  se  zesílí  ve  výkonovém  zesilovači. 
Používaný výkon budicího signálu je přibližně 50 W. Takto zesílený signál se dostane 
do cívky, uvnitř které se nachází testovaný materiál. Vlivem magnetického pole cívky 
začnou jádra materiálu rezonovat. Po předem daném čase se vypne budicí signál a nechá 
se odeznít přechodný děj, při kterém zaniká budicí signál v cívce. Následně se v cívce 
indukuje  napětí  způsobené  rezonancí  materiálu  uvnitř  měřicí  cívky.  Signál  z měřicí 
cívky  se  zesílí,  je  navzorkován  A/D  převodníkem a  zpracovává  se  dále  v počítači. 
Pokud  jsme  naměřili  odezvu  signálu  s frekvencí  blízké  frekvenci  budicího  signálu, 
můžeme prohlásit, že v sondě se nachází předpokládaný materiál.
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Obrázek 1: Principiální schéma měřicí sondy NQR

1.2. PROBLÉMY PŘI ZPRACOVÁNÍ NAMĚŘENÝCH DAT

V měřicím procesu se nachází značně velký šum, který značně převyšuje námi měřený 
signál.  Důvodů proč se v měřicím procesu nachází  tak velký šum je  více.  V dalším 
odstavci jsou vyjmenovány ty nejvýznamnější.

V námi používané měřicí sondě se používá jedna cívka jak pro buzení materiálu do 
stavu rezonance, tak i pro měření rezonanční odezvy materiálu.  Poměr výkonu mezi 
měřeným signálem a budicím signálem je přibližně 1:104. Díky tomu vzniká značný 
tepelný šum. Měřicí  sonda pracuje v RF rádiovém pásmu, které  je široce používáno 
v komunikačních  technologiích.  Proto  se  v měřicí  cívce  indukuje  napětí  způsobené 
těmito signály. Dalším důvodem je pronikání rušení do celého procesu z napájecí sítě 
vlivem  používání  spínaných  zdrojů  v celé  řadě  okolních  zařízení.  V praxi  je  třeba 
vypořádat  se  s nízkým  poměrem  SNR  vhodným  číslicovým  zpracováním  signálu. 
Konstrukce kvalitnější měřicí sondy by byla příliš drahá.

Cílem této práce je realizovat měřicí kartu, která bude schopná naměřit data z měřicí 
sondy a zpracovat je takovým způsobem, aby bylo možné odlišit  data od šumu s co 
nejvyšším poměrem SNR. K tomu je zapotřebí znát správné zásady návrhu DPS, mít 
znalosti  programovacího  jazyku  VHDL  a  používání  hradlových  polí.  Pro  zvýšení 
poměru SNR v měřeném signálu je třeba znát principy číslicového zpracování signálu. 
Všechna výše uvedená témata jsou popsána v následujících kapitolách.
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2. SPRÁVNÝ NÁVRH DPS Z HLEDISKA EMC

Vhodný návrh DPS je základní předpoklad pro správnou funkci celého zařízení. V případě 
závažné chyby v návrhu DPS nemusí být zařízení schopno provozu. Může se jednat o chybu 
ve  schématu,  nedodržení  požadovaného  zapojední  dle  katalogového  listu atd.  Vlivem 
špatného  návrhu  u  VF  zařízení  můžeme  způsobit,  že  zařízení  bude  pracovat  ve  většině 
případů  správně,  ale  za  jistých  okolností  se  bude  chovat  nestandardně.  Takovéto  chyby 
mohou být způsobeny špatně navrženým zemněním, nevhodně rozmístěnými kondenzátory 
pro stabilizaci  napájecího napětí  atd.  Porozumnění  příčinám nefunkčnosti  zařízení  vlivem 
návrhu DPS a možná řešení  těchto  problémů jsou klíčovou záležitostí  pro správný návrh 
zařízení.  Tato kapitola bude pojednávat o správném návrhu DPS, interferencích,  zemnění, 
rozložení součástek a o návrhu analogových a digitálních obvodů.

2.1. INTERFERENCE

Má-li v zařízení vzniknout problém s EMC, musí v zařízení existovat zdroj rušení a příjemce 
náchylný  na  zdroj  rušení.  Pokud  známe  druhy vazeb  mezi  zdrojem a  příjemcem rušení, 
můžeme předejít jejich silným vazbám. V zařízení je třeba určit možné zdroje emisí rušení a 
také komponenty, které by na rušení mohly být náchylné. Prakticky každé zařízení obsahuje 
hardware chovající  se  jako anténa  – vedení  na plošném spoji,  kabely atd.  Tyto  elementy 
mohou přenášet energii do jiných částí zařízení pomocí vazby elektrickým, magnetickým či 
elektromagnetickým  polem.  V praktických  aplikacích  lze  velikost  vzájemné  vazby  snížit 
pomocí stínění, dielektrické izolace, rozmístěním vodičů a vzdáleností jednotlivých vodičů.

2.1.1. Druhy vazeb v zařízení

Impedanční vazba
Napětí U ve vodiči s nenulovou indukčností L je definováno vztahem:

d

d

I
U L

t
= −  [V] (2.1)

Pokud se v systému vyskytuje  VF signál,  napětí  vzniklé  na impedanci  vodiče nemusí  být 
zanedbatelné. Příklad problému ilustruje Obrázek 2. Zde v nevhodném zapojení vzniká rušivé 
napětí Un, pronikající na vstup zařízení B. Opravené zapojení rušivé napětí zcela eliminuje.
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Obrázek 2: Schéma vzniku impedanční vazby

Magnetická indukce
Proud I tekoucí vodičem vyvolává magnetické pole, které se váže na blízké vodiče a indukuje 
v nich  elektrické  pole  dle  vztahu 2.2.  Parametr  M vyjadřuje  velikost  vzájemné  induktivní 
vazby.

d
.
d

I
U M

t
= −  [V] (2.2)

Velikost  vzájemné  induktivní  vazby  určuje  vzájemná  orientace  vodičů,  jejich  délka  a 
vzájemná vzdálenost. Velikost vazby lze značně snížit použitím stínění. Indukované napětí 
vzniká u zdrojů se společnou zemí i u oddělených zdrojů. Celý jev je ukázán na .

Obrázek 3: Induktivní vazba
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Elektrická indukce
Vodiče vedené blízko sebe mají kromě induktivní vazby také kapacitní vazbu. Celou situaci 
ilustruje  . Za předpokladu že velikost odporu  R1 je větší než velikost paralelně zapojených 
vnitřních odporů R2 a R3 v sérii s kapacitou mezi vodiči a kapacitou mezi zemí, bude protékat 
proud právě přes tuto větev. Jelikož se jedná o kapacitní vazbu, s rostoucí pracovní frekvencí 
zařízení A bude klesat impedance kapacit.

Obrázek 4: Elektrická vazba

Efekt vstupní impedance
Z výše  uvedených  vztahů  lze  říci,  že  se  snižující  se  vstupní  impedancí zařízení A klesá 
velikost  indukovaného  napětí  kapacitní  cestou  (elektrickou  indukcí).  Velikost  indukce 
magnetickým polem se snižující se vstupní impedancí  zařízení A naopak roste.  Můžeme-li 
měnit  vstupní impedanci  zařízení A,  dá se zjistit  o jaký druh rušení se jedná. Pro obvody 
s vysokou  impedancí  je  většinou  problém  s elektrickou  indukcí,  pro  obvody  s malou 
impedancí je problém s magnetickou indukcí.

Vázané emise
Interferenční zdroje uvnitř zařízení mají jistou vazbu na napájecí kabely. Interference mohou 
být vázány induktivně či kapacitně z jiného kabelu na kabel napájecí. Napájecí kabely jsou 
poměrně účinný prostředek pro vazbu interferencí z dané lokace (budovy, pracoviště atd.). 
Z toho vyplývá že pro citlivé aplikace je třeba filtrovat rušení z napájecích vodičů zařízení.

Signální a řídicí kabely na sebe mohou mít jistou vazbu, zvláště jsou-li dostatečně dlouhé 
(např.  ethernetové  kabely).  Každé zařízení  má  celou  řadu různých,  těžce  předvídatelných 
kapacitních  vazeb.  Jejich  velikost  je  dána  především  vzdáleností  od  ostatních  objektů. 
Důsledkem  přítomnosti  kapacitních  vazeb  je,  že  velikost  rušení  v zařízení  je  závislá  na 
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velikosti impedance zátěže. Není tedy možné měřit velikost rušení s odpojenými výstupními 
konektory.

2.1.2. Elektromagnetické vlnění

Rušení  se  může  do  obvodu  dostat  dvěma  způsoby  –  pomocí  vazby  nebo  pomocí 
elektromagnetického  vlnění.  Elektromagnetické  vlnění  se  stává  dominantní  při  vyšších 
frekvencích  (od 30 MHz),  zatímco  vazby  jsou  dominantní  při  nižších  frekvencích 
(do 30 MHz).

DPS jako PATCH (pásková či proužková Anténa)

Vedení vodivých cest DPS se může chovat jako anténa.  Nejvyšší  velikost emisí  závisí  na 
poloze zdroje napětí ve vodiči.

• Zdroj napětí se nachází uprostřed vedení: Na koncích vedení je nespojitost, na které 
se uvolňuje elektromagnetické vlnění směrem od vedení PCB. Nejvíce energie je 
vyzářeno je-li na obou koncích největší potenciál napětí. V tomto případě to je při 
délce vedení rovné násobku λ/2.

• Zdroj napětí se nachází na konci vedení: Na koncích vedení je opět nespojitost, na 
které  se  vyzáří  elektromagnetické  vlnění  stejným  způsobem  jako  v minulém 
případě. Nejvíce energie je ale vyzářeno při délce vedení rovné násobku λ/4. Opět je 
to dáno největším rozdílem potenciálu na obou koncích vedení.

Elektromagnetické záření

Elektromagnetické  záření: Vazba  mezi  vodiči  či  PCB  vedeními  je  nejsilnější  při 
frekvencích  vyšších  než  několik  stovek MHz,  protože  délka  vedení  se  blíží  při  těchto 
frekvencích rezonanci. Elektromagnetické vlnění může v obvodech vyvolat přetížení, dostat 
napětí obvodu mimo pracovní rozsah a u digitálních obvodů může způsobit přeslech. Jelikož 
mechanismy pro vazbu rušení na přístroj jsou stejné jako mechanismy pro vznik rušení, platí 
že  je-li  zařízení  náchylné  na  rušení,  bude  zároveň  silným  zdrojem rušení.  Redukováním 
vysílaných  emisí  v daném  frekvenčním  pásmu  zároveň  posílíme  imunitu  zařízení  proti 
danému pásmu frekvencí.

Rezonance vodiče: Kabely mají nejsilnější vazbu k RF energii v rozsahu frekvencí mezi 
30 MHz až 100 MHz. Elektromagnetické pole indukuje proud do stínění kabelu. Pokud kabel 
nemá stínění, indukuje se proud do vodičů kabelu. Je-li kabel uzemněn na jednom konci a na 
druhém konci  je  ve  stavu  vysoké  impedance,  lze  jej  modelovat  jako  vodič  nad  zemnicí 
deskou.  Kabel  o  délce  2 m má rezonanční  frekvenci  37,5 MHz pro   λ/4   a  75 MHz pro 
λ/2.Velikost indukovaného proudu je dána grafem na Obrázek 5.
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Obrázek 5: Graf velikosti indukovaného proudu vodiče nad zemnicí deskou [1]

2.1.3. Přechodné děje

V elektrorozvodné síti mohou nastat přechodné děje, které mohou zničit připojená zařízení. 
Může se jednat například o úder blesku či o užití mechanických spínačů. Nejvíce takovýchto 
přechodných  dějů  nastává  v průmyslu.  Mnohem  méně  jich  nastává  v kancelářích  a 
laboratořích.  Přechodné  děje  jsou  charakteristické  vysokým  pulsním napětím  se  strmými 
hranami. Analogové obvody jsou proti těmto přechodovým dějům značně odolné. Digitální 
technika je však na tyto děje značně náchylná. Digitální obvody by měly bez poruchy ustát 
puls až do 2 kV. Obvody s vyšší spolehlivostí dokonce 4-6 kV.

Elektrostatický výboj:

Pokud se o sebe třou či jsou od sebe odděleny dva nevodivé materiály, elektrony z jednoho 
materiálu  přejdou  na  materiál  druhý.  Důsledkem  je  akumulace  elektrického  náboje  na 
povrchu materiálu (triboelektrický efekt). Velikost napětí  na objektu lze vyjádřit  z rovnice 
Q = C.U.  Lidské tělo může být  nabito na potenciál  několika kV. To na jaký potenciál  se 
lidské  tělo  nabije  záleží  na  mnoha  faktorech.  Nejvýznamnější  z nich  je  druh  materiálu 
oblečení člověka a relativní vlhkost vzduchu. Pohybem člověka vzniká triboelektrický efekt. 
V praxi  se  po  chvíli  ustálí  rovnováha  mezi  odvedením  naakumulovaného  náboje  a 
generováním  náboje  triboelektrikým  efektem.  Energie  může  být  ze  člověka  přenesena 
přímým dotykem s vodivým předmětem či elektrickým výbojem. Přiblížení nabitého objektu 
k uzemněné části zařízení vyústí ve vybití náboje. Vybití probíhá velmi rychle (časy menší 
než ns) při relativně vysokých proudech (desítky A). 

Z hlediska  tvorby  EMC  zařízení  je  nutné,  aby  byla  spojena  zem  vnitřních  obvodů 
s vodivou částí stínícího obalu. Pokud by tomu tak nebylo, hrozí vznik sekundárního výboje 
ze  stínícího  obalu  na  vnitřní  obvody.  Důvodem  je,  že  zemnicí  přívod  má  svou  vlastní 
indukčnost a velká změna proudu za čas na ní indukuje vysoké napětí.
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2.1.4. Nízkofrekvenční magnetické pole

Magnetické pole může indukovat rušivé napětí v uzavřených vodivých smyčkách. Velikost 
rušivých  napětí  závisí  na  velikosti  oblasti  protínané  magnetickým  polem.  Zdrojem 
magnetických polí mohou být spínané zdroje či netoroidní transformátory.

Dalším typickým zdrojem jsou napájecí kabely 50 Hz rozvodné sítě. Proud teče jedním 
kabelem tam i zpět. Z velkých vzdáleností od kabelu se magnetické pole více vodičů v kabelu 
vyruší. Pro malé vzdálenosti už se vzhledem k různým polohám vodičů v kabelu magnetické 
pole zcela  nevyruší.  Magnetické pole může být  také způsobeno nenulovou sumou proudů 
tekoucí v kabelu – proudy v kabelu nemusí být vyvážené.

Stínění  NF  magnetických  polí  je  možné  pouze  s materiály,  které  vykazují  vysokou 
absorpci magnetického pole. Těmi jsou například ocel či permalloy. Se vzrůstem frekvence 
magnetického  pole  ztrácí  výše  uvedené  materiály  svoji  permeabilitu,  zatímco  stínění 
nemagnetickými materiály začíná být více efektivní. Při frekvenci 100 kHz je efektivita obou 
druhů stínění stejná. Velikost indukovaného napětí závisí i na orientaci vektoru magnetického 
pole.  Velikost  indukovaného  napětí  můžeme  značně  snížit  vhodným  prostorovým 
uspořádáním zdroje magnetického pole a vodivé smyčky.

2.2. ZEMNĚNÍ A ROZLOŽENÍ SOUČÁSTEK

2.2.1. Návrh přístrojů obecně

Interference  je  vytvářena  v každém  aktivním  elektronickém  zařízení.  Každé  zařízení  je 
vhodné navrhovat postupně dle tří stupňů:

• Primární stupeň (návrh DPS) – mezi jednotlivými obvody se mají vyskytovat malé 
vazby,  v kritických  oblastech  je  vhodné  používat  pásmové  propusti.  U digitálních 
obvodů je důležité určit maximální pracovní frekvenci. Do primárního stupně patří i 
návrh vodivých cest, tvorba zemnění a rozložení součástek na DPS.

• Sekundární  stupeň  –  tento  stupeň  se  zabývá  rozhraním mezi  vstupními  obvody a 
z vnějšku připojenými kabely. Pokud lze předpokládat průnik rušení z vnějších kabelů 
do zařízení, je vhodné signály z kabelů filtrovat.

• Terciální stupeň – pokud i po aplikaci předchozích dvou bodů je úroveň rušení příliš 
velká, doporučuje se užít stínění. Nejúčinnější je úplné stínění kolem celého zařízení. 
Jedná se o drahou záležitost  a je vhodné k němu přistoupit  až po úspěšné aplikaci 
předchozích dvou bodů.

Rozdělení systému

Špatně navržený systém má nevhodně rozložené komponenty na DPS. Díky tomu je nutné je 
propojovat delšími vodivými cestami. Delší vodivé cesty způsobují vysoké napětí vzniklé na 
zemnicích  vodičích,  zvýšené  napětí  indukované  na  vodičích  díky  magnetickému  poli  a 
zvýšenou velikost kapacitní vazby mezi vodiči.

Správné rozdělení systému dělí obvod z hlediska EMC na kritickou a nekritickou část. 
Kritická část obsahuje zdroje interferencí, například mikroprocesor. Obsahuje také zařízení 
snadno poléhající rušení, například obvody mikroprocesoru nebo nízkonapěťové analogové 
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obvody. Nekritická část naopak obsahuje komponenty podléhající rušení minimálně a které 
zároveň rušení nevytváří. To jsou například lineární zdroje, nesynchronní logické obvody atd. 
Správné rozdělení systému je ukázáno na Obrázek 6.

Obrázek 6: Rozdělení systému na kritickou a nekritickou část

Zemnění

Pojem zem konvenčně znamená referenční bod nebo také nízko impedanční cesta, kterou se 
proud vrací zpět do zdroje. Úkolem zemnění je minimalizovat interferenční napětí v kritické 
části zařízení vzhledem k velikosti signálu používaném v zařízení.

Typy zemnění

• Spojení zemí v jednom bodě: Jedná se o nejjednodušší způsob zapojení. Každá část 
obvodu má svoje vlastní spojení se zemí. Eliminují se tak problémy se vznikem napětí 
na zemním vodiči vlivem impedance zemního vodiče. V zařízení je možné spojit části 
zařízení s podobnými charakteristikami. Zařízení by mělo být navrženo tak, aby část 
s největší  produkcí  interferenčních  proudů  byla  spojena  co  nejkratší  cestou 
ke společnému zemnícímu bodu. Zapojení ilustruje Obrázek 7.

Obrázek 7: Spojení zemí v jednom bodě

10



• Spojení ve více bodech: Toto zapojení předchází problémům při výskytu RF signálů v 
zařízení.  Více-bodové  zapojení  je  třeba  v zařízeních  s digitálními  zařízeními  či 
rozsáhlými  VF  systémy.  Obvody  jsou  propojeny  krátkými  (0,1 < λ)  cestami  pro 
minimalizaci  rušivých napětí  a proudů. Zdůvodnění  je vysvětleno v kapitole  návrh 
DPS. Celé zapojení ukazuje Obrázek 8.

Obrázek 8: Spojení zemí ve více bodech

Impedance zemnícího kabelu

Pokud je  délka  zemnícího  kabelu  dostatečně  velká  vzhledem k vlnové délce,  lze  zemnicí 
kabel modelovat jako LCR síť. To je vidět na Obrázek 9.

Obrázek 9: Impedance zemnícího kabelu [1]

Se  zvyšováním  frekvence  vzrůstá  velikost  impedance  cívky.  Díky  tomu  dochází  k první 
rezonanční špičce. Abychom zůstali v oblasti před první rezonanční špičkou, měla by délka 
vodiče být menší než 1/20 nejkratší vlnové délky používané v obvodu.
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2.2.2. Návrh zemnicích vodičů DPS

Používáme-li jednostranné či dvoustranné DPS, nejlepší způsob tvorby DPS začíná tvorbou 
cest zemnicích spojů, poté je vhodné vytvořit vodivé spoje pro kritické signály (VF signály,  
citlivé uzly atd.) a následně dodělat zbytek propojení.

DPS bez zemnicí plochy
Do frekvence několika kHz lze impedanci vodičů považovat za nízkou. Induktanci lze snížit 
dvěma způsoby – minimalizovat délku vodiče, zvětšit jeho šířku nebo vést vodič se zpětným 
proudem paralelně a blízko přívodního vodiče. Pro tvorbu zemnicích cest je vhodné užívat 
mřížkový  tvar  zemnicích  cest.  Mřížka  nemusí  být  pravidelná.  Obvody  s velkou  derivací 
proudu za čas musí být co nejblíže zemnicí plochy či mít svůj vlastní zemnicí vodič. Správné 
zapojení je zobrazeno na Obrázek 10 a), nesprávné zapojení ilustruje Obrázek 10 b). Každý 
kondenzátor si můžeme představit jako krátkodobý zdroj napětí. Zpětná cesta proudu (modrá 
čára) je ve špatném zapojení mnohem delší než zpětná cesta proudu ve správném zapojení.

Obrázek 10: Navržení tvaru zemnicích cest [12]

DPS se zemnicí plochou
Při užití  nekonečného množství paralelních vodivých cest  se zemnicí vodič stává zemnicí 
rovinou a je spojitý. Nabízí nejnižší impedanci zemnicích cest. Je nezbytný pro RF obvody, 
digitální obvody s rychlými hodinami, umožňuje vyšší integraci součástek na DPS a zaručuje 
definovanou impedanci pro všechny signály. Hlavní účel zemnění je minimalizace impedance 
zemnicích přívodů pro minimalizaci indukovaných interferenčních napětí. Stínící efekty jsou 
sekundární. Při užití více než dvouvrstvých DPS je vhodné použít jednu vrstvu jako zemnicí a 
druhou jako napájecí.  Obecně nejlepší vlastnosti  z hlediska EMC mají  desky s napájecí  a 
zemnicí plochou co nejblíže u sebe. Pokud považujeme zemnicí vrstvu za konečně velkou, 
zjistíme, že vlastnosti konečně velké zemnicí vrstvy uprostřed se blíží  vlastnostem ideální 
nekonečné zemnicí vrstvy. Proto je vhodné umístit kritické součástky mimo okraj DPS.
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Pokud  nepoužíváme  celou  jednu  vrstvu  DPS jako  zemnicí  plochu,  je  vhodné  umístit 
zemnicí cestu nad či pod signálový vodič. VF proud neteče geometricky nejkratší cestou, ale 
bude preferovat vodivou cestu co nejblíže signálové cesty.

Jsou-li vedeny paralelně dva vodiče blízko sebe s opačným směrem proudu, jejich celková 
indukčnost L se zmenší dle vztahu 2.3.

MLLL .221 −+=  [H] (2.3)

kde L1 a L2 jsou indukčnosti paralelně vedených vodičů.
Pokud mají oba proudy souhlasný směr a oba vodiče mají identickou indukčnost L, zvýší 

se jejich indukčnost dle vztahu 2.4.

( ) 2/MLL +=  [H] (2.4)

Použití vodivé plochy v DPS

Pokud  máme  špatně  navrženou  DPS  a  z nějakého  důvodu  nemůžeme  měnit  rozmístění 
součástek a vodivých cest, provizorním řešením může být přidání vodivé roviny co nejblíže 
špatně navržené vrstvě. V ideálním případě by měla vodivá vrstva přesahovat okraje špatně 
navržené vrstvy z důvodu špatné vazby magnetického pole u okraje DPS.  Pokud přidáme 
pouze vodivou vrstvu bez jakýchkoli propojení, získáme oddělenou vodivou plochu. Proud 
tekoucí  špatně navrženým obvodem vyvolává  emise.  Přidáním vodivé plochy vzniká  tzv. 
fantomový efekt (název fantomový vznikl kvůli zrcadlovému obrazu) – proud indukovaný ve 
vodivé vrstvě má přesně opačný směr. Díky tomu jsou vyzářené emise částečně potlačeny,  
protože  vznikající  fantomové  proudy  působí  svým  magnetickým  polem proti  původnímu 
magnetickému  poli.  Čím  blíže  vodivá  vrstva  je  ke  špatně  navržené  vrstvě,  tím  je  větší 
efektivita potlačení vyzářených emisí. Není důležité, aby byla vodivá plocha pod celou DPS, 
stačí když bude pod kritickou částí zařízení.

Přerušení zemnicí plochy

Zemnicí plocha musí být vedena pod kritickými vodiči. Pokud to není po celou dobu cesty 
možné,  je  vhodné užít  přemostění  (bridging tracks).  Tato  přemostění  se  musí  nacházet  u 
všech kritických cest. Problém a jeho řešení ukazuje Obrázek 11.

Obrázek 11: Ukázka přemostění pro kritický zemní vodič [1]
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Naprosto typický příklad přerušení zemní plochy nastává při použití konektorů SIL nebo DIL 
IC pouzdra. Tyto konektory potřebují řadu děr skrz DPS. Nejhorší situace nastává pro zpětné 
proudy,  které by normálně vedly přes cestu, kde se nyní  nachází střed konektoru.  Zpětný 
proud je tedy rozptýlen okolo konektoru, což vede na vyšší induktanci a tím pádem i na vyšší 
interferenční  napětí.  Je-li  konektor  v cestě  zpětného  proudu  kritického  obvodu,  zhorší  se 
imunita proti EMI. Řešením je přemostění každého pinu konektoru dle následujícího obrázku. 
Zpětné  proudy  mohou  jít  po  cestě  podobné  jako  signálový  či  napájecí  vodič  a  cena 
výsledného produktu zůstává zachována.

Obrázek 12: Správné řešení zemnicích cest při použití DIL konektorů [1]

2.2.3. Impedance vedení a řešení napájení

Impedance PCB vedení

VF  obvody  potřebují  mít  přizpůsobenou  impedanci.  Pokud  má  projít  daný  VF  signál 
obvodem  bez  zkreslení,  musí  být  zajištěna  konstantní  impedance  vedení  se  známou 
terminovací impedancí. Je třeba, aby VF vedení bylo umístěno nad zemnicí plochou po celou 
délku  své  trasy.  Použití  prokovů se  nedoporučuje  –  znamená  to  nespojitost  v impedanci. 
Charakteristická impedance vodiče je dána geometrií vodiče a zemnicí plochy. Vedení DPS 
musí mít konstantní šířku a vzdálenost od zemnicí plochy, žádné odchylky nejsou přijatelné. 
Charakteristická impedance je dána vztahem:

000 / CLZ =  [Ω] (2.5)

kde  L0 je indukčnost vedení a  C0 je kapacita vedení. Výsledná charakteristická impedance 
vedení Z0 bude mít velikost nezávislou na délce vedení.

Pro určení  charakteristické  impedance  lze užít  analytické  výpočty,  které  ovšem dávají 
pouze přibližný výsledek velikosti  charakteristické impedance.  Mnohem častěji  se v praxi 
používá numerické modelování s užitím PC. Na Obrázek 13 je vidět velikost charakteristické 
impedance vedení DPS pro dva druhy vodičů.
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Obrázek 13: Charakteristická impedance vodičů na DPS [1]

Z tabulky lze vidět že vedení na povrchu DPS má větší charakteristickou impedanci než 
vedení DPS mezi dvěma zemnícími plochami.

Napájecí plocha

Ze  vztahu  (2.5)  víme,  že  při  největší  kapacitě  C0 dosáhneme  nejmenší  charakteristické 
impedance  Z0.  Proto  je  vhodné  použít  zemnicí  plochu  co  nejblíže  napájecí  ploše  či 
signálovému vedení  (jedná se o ten samý princip).  Pokud použijeme napájecí  plochu nad 
celou námi navrhovanou DPS, rezonanční frekvence bude dána fyzickými rozměry DPS. Při 
rezonanční  frekvenci vzroste na jistých pozicích DPS impedance mezi  napájecí a zemnicí 
plochou. Řešením tohoto problému je rozdělení napájecí plochy na ostrůvky. Jejich rozměry 
jsou menší a velikost rezonanční frekvence jednotlivých napájecích ploch vzrostou (souvisí 
s délkou vlny vzhledem k fyzickému rozměru DPS).

Při návrhu DPS je třeba,  aby okraj napájecí plochy či signálových vodičů byl alespoň 
20.H daleko od okraje zemnicí plochy, kde H je vzdálenost mezi jednotlivými plochami. Toto 
samozřejmě platí pouze pro kritické části obvodu. V případě že pravidlo 20.H není dodrženo, 
vyskytne  se  zvýšené  vyzařování  směrem  do  boku  DPS.  Další  možností  jak  potlačit 
vyzařování je vést kolem DPS prstenec, který bude pravidelně spojovaný prokovy se zemnící 
plochou. Všechny popisované možnosti jsou ukázány na Obrázek 14.

Při  rozdělení  napájecích  ploch  na  jednotlivé  ostrůvky  je  důležité,  aby  bylo  rozdělení 
uděláno  přirozeně  dle  struktury  obvodu.  Každá  napájecí  plocha  by  měla  mít  vlastní 
kondenzátory a napájecí napětí by mělo být přivedeno v sérii s tlumivkou.

Při  návrhu  je  vhodné  zaznamenat  do  výkresu  tloušťku  vodičů  DPS a  typy  materiálů 
použité pro tvorbu DPS. Tyto parametry obvykle volí výrobce DPS, ale může se stát že při 
změně výrobce či změně výrobní technologie se tyto parametry změní. Budou-li uvedeny ve 
výkresu, snadno předejdeme nákladným chybám.
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Obrázek 14: Pravidlo 20. H, použití prokovů [12]

2.2.4. Oddělené zemnění a zemnicí plocha 

Použití odděleného zemnění má své výhody a nevýhody oproti použití jediné zemnicí plochy. 
Výhody a nevýhody jsou uvedeny níže.

Oddělené zemnění

Při návrhu obvodu je dobré nemít digitální zemnicí plochu nad analogovou částí, protože díky 
vazbám se bude do analogové části přenášet šum z digitální části. Propojení mezi zeměmi 
analogové a digitální části by mělo být uděláno v jednom bodu v blízkost A/D převodníku. 
Pokud bude uděláno propojení digitální země jiným způsobem, budou vznikat rušící proudy. 
Tuto problematiku nejlépe popisuje následující obrázek.

Zem  pro  vstupně-výstupní  obvody  by  měla  být  zvlášť,  sdružovat  všechny  vstupní  a 
výstupní vodiče, propojovat jejich stínění a oddělovací kondenzátory do této separátní země.

Obrázek 15: Ukázka použití odděleného zemnění [1]

Použití jedné zemnicí plochy

Tento pohled na návrh DPS říká, že všechny části obvodu by měly být připojeny k jedné, 
jednolité  zemnicí  ploše.  Užijeme-li  tento  způsob návrhu,  je  nutné  použít  zemnicí  plochu 
s velmi  nízkou  impedancí.  Použití  jedné  země  pro  analogovou  a  digitální  část  může  být 
úspěšné při  dobrém návrhu rozmístění  součástek.  Je to ovšem riskantní.  Výhodou použití 
jedné zemnicí plochy nastává v případě, kdy zařízení není stíněné. Zemnicí plocha s nízkou 
impedancí  tvoří  pro  indukované  napětí  z vnějšího  prostředí  zkrat.  To  ovšem  neplatí  pro 
předchozí typ návrhu, kde jsou země oddělené a může mezi nimi vzniknout napětí. Oddělení 
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zemí  minimalizuje  možnost  rušení  mezi  různými  částmi  obvodu.  Použitím jedné zemnicí 
plochy se minimalizuje rušení indukovanými proudy z vnějšího elektromagnetického pole a 
silně se zjednoduší návrh obvodu. Naopak se zvýší riziko rušení mezi jednotlivými částmi 
obvodu.

2.2.5. Připojení stínění kabelu

Pokud připojíme kabel dle obrázku 16 vlevo nahoře, při VF odebírání proudu od kapacitoru 
bude docházet k tvorbě rušivého napětí  VN, které bude skrze stínění kabelu vytvářet emise 
elektromagnetického vlnění. Proto je třeba kabel připojit takovým způsobem, aby průchodem 
napájecího proudu z kondenzátoru nedocházelo k tvorbě rušivého napětí VN.

Obrázek 16: Ukázka správného připojení stínění kabelu [1]

17



2.2.6. Pravidla pro návrh DPS

Před návrhem
- identifikace obvodů s vysokou di/dt,
- identifikace kritických obvodů,
- rozdělení zemnicích ploch či zemnicích vodičů,
- rozdělení napájecích ploch či napájecích vodičů,
- návrh země pro vstupní a výstupní obvody,
- mezi součástkami by neměly být žádné příliš dlouhé vodivé cesty,
- rušivé komponenty by měly být dostatečně daleko od citlivých komponent,
- kritické obvody musí být dostatečně daleko od okraje zemní plochy,
- správné rozdělení funkčních sekcí (analogová, digitální, atd.),
- filtry musí být co nejblíže komponent, které chrání,
- zemní piny musí být blízko VF či citlivých vodičů,
- najít správný bod pro spojení země s šasi.

Při návrhu
- vodivé cesty nesmí být vedeny nad přerušenou částí zemní plochy,
- minimalizuj přerušené části zemní plochy,
-  kritické  vodiče a vodiče s konstantní  impedancí  nesmí  být  vedeny více  vrstvami 
(prokovy mění impedanci),
- oddělovací kondenzátory musí být blízko napájecích pinů (díky tomu je dosaženo 
minimální induktance),
-  filtrace  a  ochrana  proti  přechodovým  dějům  musí  mít  zajištěno  uzemnění 
s minimální impedancí,
-  zkontroluj,  zda vzdálenosti  napájecích a kritických vodičů jsou alespoň  h.10 od 
okraje zemní plochy,
- pro diferenciální vedení by měla být vzdálenost vodičů alespoň h.3 ,
- minimalizuj velikost povrchu vedení s vysokým dv/dt,
- pokud jsou prázdné oblasti DPS vyplněny plochou mědi, měla by být připojena na 
zem a nikoli být ve vzduchu.

Pokud návrh obsahuje DPS bez zemnicí plochy
- identifikuj kritické obvodové smyčky (vysoké proudy či vysoké di/dt),
- minimalizuj velikost smyček.
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2.3. NÁVRH DPS PRO DIGITÁLNÍ A ANALOGOVÉ OBVODY

2.3.1. Emise digitálních obvodů

Emise
Digitální  obvody,  užívající  obdélníkový  průběh  signálu,  jsou  velmi  silným  zdrojem 
interferenčního  rušení.  Obdélníkový  signál  je  tvořen  lichými  násobky  harmonických 
frekvencí. Harmonické frekvence mají větší velikost než nosná frekvence. Díky tomu mohou 
dosáhnout části spektra, ve které mají kabely a stínění své rezonanční frekvence. Analogové 
obvody jsou z hlediska harmonických frekvencí méně rušivé. I pro ně však platí výše uvedené 
zásady návrhu DPS, obsahují-li VF části.

Jakýkoli signál se dá složit superpozicí různých harmonických signálů. Pouze sinusový 
signál je tvořen jen jednou frekvencí. Používáme-li digitální obdélníkový signál, je třeba si 
uvědomit že harmonické frekvence mohou způsobit značná rušení. Velikost harmonických 
složek  závisí  na  délce  náběžné  a  sestupné  hrany  obdélníkového  signálu.  Prodloužením 
náběžných  a  sestupných  hran  můžeme  dosáhnout  značného  snížení  produkce  vyšších 
harmonických. Proto je-li to možné, doporučuje se užívat nižší taktovací frekvenci.

Synchronní přepínání hradel
Harmonické  složky  neharmonického  signálu  nejsou  jediným  zdrojem  emisí  logických 
obvodů. Napájecí proud pro řízení výstupu integrovaného obvodu má dvě složky. První je 
proud  IL tekoucí  výstupním  pinem,  který  nabíjí  nebo  vybíjí  kapacitu  výstupního  vodiče. 
Druhý je proud  IP tekoucí výstupními tranzistory v době přepínání. Tento proud neteče do 
výstupu.

Obrázek 17: Impulsní spotřeba v číslicových obvodech [12]

V každém VLSI obvodu se nachází minimálně tisíce takovýchto obvodů a všechny jsou 
řízeny synchronním hodinovým signálem. Všechny výše popsané přechodové děje nastávají 
ve stejný čas s příchodem hodinového signálu. Napájecí proudy VLSI zařízení tak obsahují 
krátkou  a  vysokou  proudovou  špičku  s  každým příchodem  hodinového  signálu.  Proto  je 
nezbytné správné oddělení napájecího napětí a správné navržení zemnicích vodičů.
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Záření z logických obvodů
Jelikož se logické obvody vyrábí  v plastovém pouzdře,  neobsahují žádné stínění a mohou 
vyzařovat elektromagnetické vlny. Jak již bylo uvedeno, výstupní proud pinu nabíjí či vybíjí 
kapacitu  připojeného  uzlu.  S rostoucí  frekvencí  roste  i  velikost  těchto  proudů  a  tedy  i 
intenzita  vyzařovaných  elektromagnetických  vln.  S rostoucí  frekvencí  se  musí  zmenšovat 
plocha  vodičů,  aby  nedocházelo  k příliš  velkým  emisím  v důsledku  nabíjení  a  vybíjení 
velkých kapacit vodiče.

Emise hodinového signálu
Hlavní zdroj emisí digitálních obvodů jsou emise hodinového signálu. Jeho vyzářené emise 
jsou asi o 10 dB či 20 dB větší než velikost ostatních emisí.  Dalším významným zdrojem 
emisí mohou být například datové sběrnice, adresové sběrnice či VF datové linky.

Pokud v obvodu nalezneme  případ,  kdy je  doba  trvání  náběžných  či  sestupných  hran 
velmi vysoká oproti potřebám předepsaných výrobcem užívaného obvodu, lze dobu trvání 
těchto hran zpomalit. Tím znatelně snížíme generaci harmonických signálů. 

Připojením paralelní  kapacity  k výstupu  pinu  dobu trvání  hran  obdélníkového  signálu 
opravdu prodloužíme, ale má to své negativní důsledky. Klesne sice dv/dt, ale vzroste di/dt. 
Kapacitní zátěž může způsobit že výsledné emise budou ještě vyšší než bez jejího připojení.

Mnohem lepší způsob je zvýšit  impedanci vyšším harmonickým signálům, připojeným 
k výstupnímu pinu. To lze udělat připojením rezistoru s malým odporem či připojením malé 
feritové impedance sériově s výstupem. Rezistory jsou dostatečně malé a lze je připojit i do 
vodičů datových sběrnic či paralelních rozhraní. Velikost jejich odporu by se měla pohybovat 
v rozmezí  22-47 Ω.  Ve spojení  s rozloženou kapacitou  vodiče  prodlouží  dobu trvání  hran 
signálu a zmenší tak velikost vyšších harmonických. V tomto případě je však zapotřebí aby 
připojení  rezistorů  nezpůsobilo  porušení  předepsaných  časových  požadavků  na  signál. 
Připojení  rezistorů  může  být  použito  i  pro  NF signály.  Induktivními  vazbami  a  rušením 
vzniklým spínáním logických obvodů hodinovým signálem může rušivý signál projít i na NF 
vodiče.  Jsou-li  tam připojeny tyto  rezistory  blízko k pinům integrovaného  obvodu,  dojde 
k potlačení rušivých signálů.

Při propojení více zařízení sběrnicemi či při propojení zařízení delšími spoji dochází ke 
zvýšení  spínacích  proudů  v důsledku  zvýšení  kapacity  vodičů.  Takovéto  produkty  jsou 
náchylnější  k vyzářeným  emisím.  Zařízení  se  sběrnicemi  by  měly  mít  zemnicí  plochu. 
Konektory  pro  připojená  zařízení  by  měla  mít  zemnicí  pin  pro  hodinový  signál  a  data. 
V ideálním případě by měl  mít  každý datový či  hodinový vodič mít  svůj  vlastní  zemnicí 
vodič.  Zvětší  se  tím  vzdálenost,  po  kterou  lze  vést  vodiče  paralelně,  aniž  by  došlo 
k přeslechům.  Velikost  vyzářených  emisí  se  sníží  přibližně  o 20 dB.  Nevýhodou  je  vyšší 
počet vodičů na DPS.
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Obrázek 18: Použití zemnicích vodičů pro sběrnice

Pokud  nelze  použít  více  zemnicích  vodičů,  je  třeba  aby  hodinový  signál  měl  vlastní 
zemnicí  vodič.  Zemnicí  vodič  připojený k datové  či  adresové sběrnice  musí  být  připojen 
k LSB sběrnice,  protože právě u něj dochází  k nejčastějším změnám, tj.  je na něm signál 
s nejvyšší frekvencí.

Poslední  dobou  dochází  k trendu  snižování  napájecího  napětí  pro  redukci  velikosti 
napájecího proudu. To způsobuje snížení emisí vyzářených zařízením. Na druhou stranu jsou 
ale tyto zařízení náchylnější k emisím z vnějšího okolí. Zařízení s nižším napájecím napětím 
se však staly rychlejší, složitější a důsledkem toho je že velikost napájecího proudu zůstala 
přibližně stejná. 

2.3.2. Napájení digitálních obvodů

Oddělení digitálních obvodů
Bez ohledu na to jak dobré je navržení země a napájecích vodičů, spínání hradel, způsobující 
krátkodobé  proudové  špičky,  bude  vytvářet  úbytky  napětí  na  vodiči  díky  indukčnosti 
vodivých  cest.  Řešením  je  použití  oddělovacích  kondenzátorů.  Oddělovací  kondenzátory 
minimalizují  lokální  napěťový pokles  při  proudové  špičce  a  zkracují  délku  kritické  části 
vodiče s vysokým poměrem di/dt.

Kondenzátor musí být umístěn co nejblíže obvodu, který odděluje. Pro rychlou logiku to 
bývá méně než půl palce, tj. polovina z 25,4 mm. Proudy tekoucí přes napájecí pin mohou 
krátkodobě  přesáhnout  velikost  jednoho Ampéru.  Při  použití  synchronních  integrovaných 
obvodů  taktovaných  na  jednotky MHz  se  doporučuje  přiřadit  kondenzátor  ke  každému 
napájecímu  pinu  obvodu.  Nejvýhodnější  umístění  kondenzátoru  je  na  druhé  straně  DPS, 
přímo pod obalem obvodu.

Kondenzátor připojený k zařízení si můžeme představit jako sériový rezonanční obvod. 
Kapacita je zapojena v sérii s indukčností  vodičů, se zařízením a opět přes sérii  vodičů je 
připojena  na  kondenzátor.  Například  kapacita  2,2 nF  v sérii  s indukčností  1,5 nH  má 
resonanční  frekvenci  rovnu  88 MHz.  To  lze  vypočítat  dle  vztahu  (2.6)  pro  rezonanční 
frekvenci sériového LC obvodu.

( )LCf π2/10 =  [Hz] (2.6)

Vidíme že pro vyšší frekvence než 88 MHz má sériový rezonanční obvod indukční charakter.
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Pro  oddělení  rychlých  logických  obvodů  je  třeba  použít  kondenzátory  s malou 
indukčností. Malá indukčnost zaručuje malou výstupní impedanci pro rychlé pulsy. Volíme 
proto malé keramické kondenzátory. Použít lze i tantalové kondenzátory. Velikost kapacity 
kondenzátorů volíme dle následujícího vztahů (2.7) a (2.8)

d

d
C

C

u
i C

t
=  [A] (2.7)

.d

d
C

MIN
C

i t
C

u
=  [F] (2.8)

Při 5 voltové logice lze tolerovat maximální úbytek napětí 0,25 V. Pokud zařízení odebírá 
proud 400 mA po dobu 6 ns, určíme kapacitu dle vztahu (2.8).

Pokud  po  plošném  spoji  rozmístíme  více  takovýchto  kondenzátorů,  mohou  vzniknout 
rezonanční jevy, kdy indukčnost je tvořena vodivými cestami DSP. Ze vztahu (2.6) je vidět, 
že  zvětšením kapacity  či  indukčnosti  zmenšíme  rezonanční  frekvenci  rezonančních  jevů. 
Pokud před každým VF integrovaným obvodem umístíme indukčnost 5 μH a pro oddělení 
obvodu  použijeme  kapacitu  4,7 nF,  bude  rezonanční  frekvence  tohoto  obvodu  přibližně 
1 MHz. To je hluboce pod používanými VF hodinovými frekvencemi a pro praktické užití je 
to vhodné řešení.

Spínané zdroje
Spínané zdroje pracují typicky s frekvencemi 50 kHz až 500 kHz. Jejich harmonické mohou 
být přenášeny na jiné obvody jak vyzářením, tak vazbou (kapacitní, induktivní). 

Z hlediska vyzářených emisí elektromagnetickým vlněním je třeba co nejmenší smyčky 
s vedením obsahujícím  velké  změny  di/dt..  Pro  zmenšení  emisí  by  bylo  vhodné  zmenšit 
poměr di/dt. Tím by se ale zvýšily ztráty spínaného obvodu, které by se přeměnily v teplo. 
Účinnost spínaných zdrojů by se tím značně snížila. Pro zmenšení magnetického záření je 
vhodné, aby transformátor či cívka byly uzavřené magnetické obvody. Optimální je toroidní 
jádro.  Užíváme-li  jádro  s mezerou  (E  jádro,  C  jádro),  dochází  k největším  únikům 
magnetického pole právě v okolí mezery.

Spínané obvody užívají  krátké doby náběžných či  sestupných  hran a  velkých  proudů. 
Způsobují rušení od frekvencí v rozsahu jejich spínací frekvence až přibližně po 30 MHz. 
Toto rušení se může dostat na výstup ale také na přívodní napájecí kabely. Je doporučeno vést 
všechny  vstupní  a  výstupní  vodiče  dostatečně  daleko  od  transformátoru  či  cívky.  Pro 
zmenšení toku rušení od zařízení zpět do napájecích vodičů užíváme filtr typu doplní propust. 
Nejvíce efektivní se jeví použití prvků L a C. Důležité je filtr otestovat pro maximální možné 
zatížení – pokud je jádro indukčnosti špatně navržené, může se nasytit a tím způsobit nízkou 
efektivitu filtru.
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3. DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLŮ

Číslicové zpracování signálů je významně rozvíjející se obor a s rozvojem digitální techniky 
se  stále  více  prosazuje  na  úkor  analogového  zpracování  signálů.  Užívá  se  ve  většině 
moderních  oborů,  jako  například  ve  stavebnictví,  elektrotechnice,  strojírenství  a  v mnoha 
dalších odvětvích.

V této práci je zapotřebí dostatečně rychle naměřit signál a tento signál následně převést 
z časové domény do frekvenční domény.  K tomu bude zapotřebí zajistit  správné naměření 
dat.  To  zajistíme  užitím  anti-aliasing  filtru.  Pro  převod  signálu  z časové  domény  do 
frekvenční domény užijeme Fourierovu tranformaci. Obojí bude v této kapitole vysvětleno.

3.1. ANTI-ALIASING FILTR

Hlavním  omezením  číslicového  zpracování  signálu  je  limitace  maximální  zpracovávané 
frekvence.  Abychom splnili  Shannonův teorém,  musí  být  vzorkovací  frekvence  vyšší  než 
dvojnásobek maximální harmonické složky vzorkovaného signálu. Pokud by tato podmínka 
nebyla  splněna,  měřený signál  by nebylo možno rekonstruovat.  To jinými  slovy znamená 
ztrátu měřené informace.

Měřený signál ze sondy NQR se bude skládat z rezonanční odezvy materiálu, z RF rušení 
a z harmonických signálů způsobených nelinearitami použitými v konstrukci měřicí  sondy. 
Z konstrukčního hlediska je nevhodné pro každou maximální měřenou frekvenci navrhovat 
jiný anti-aliasingový filtr. Proto v naší práci navrhneme anti-aliasingový filtr na maximální 
vzorkovací frekvenci A/D převodníku. Tím zajistíme správný záznam měřených dat. Na takto 
naměřená data aplikujeme algoritmy číslicového zpracování signálu, čímž z naměřených dat 
vyfiltrujeme data s požadovanou frekvencí.

Pro praktickou realizaci anti-aliasing filtru je momentálně plánováno použít RC člen typu 
dolní propust. Tento filtr bude mít od frekvence f0 zisk -20 dB na dekádu. Výpočet přenosu 
nezatíženého integračního RC článku je spolu s výpočtem f0 zobrazen níže.
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Obrázek 19: Integrační RC článek

3.2. FOURIEROVA TRANSFORMACE

3.2.1. Základní vztahy pro výpočet Fourierovy transformace

Jak  již  bylo  dříve  uváděno,  Fourierova  transformace  převádí  signál  z časové  domény  do 
frekvenční  domény.  Abychom  mohli  vysvětlit  jak  algoritmus  Fourierovy  transformace 
funguje, je třeba nejdříve uvést základní použité matematické vlastnosti komplexních čísel.

Vlastnosti komplexních čísel

• komplexní číslo se skládá z reálné složky a a imaginární složky b.
jbaX C += (3.5)

• komplexní  číslo  lze  zapsat  také  v komplexním  tvaru.  A značí  absolutní  hodnotu 
komplexního čísla a α je fáze signálu.

αj
C eAX .= (3.6)

• pro  převod  komplexního  čísla  ze  složkového  tvaru  na  komplexní  tvar  se  užívá 
následujících vztahů:

22 baA += (3.7)






=

a

b
arctgB (3.8)

• pro převod komplexního číslo z komplexního tvaru na složkový užijeme vztahů:
( )αcosAa = (3.9)
( )αsinAb = (3.10)

• Eulerův vztah:

( ) ( )ααα sincos −=− je (3.11)
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• konjunkce:
jbaX C += (3.12)
jbaX C −=* (3.13)

kde * je znak konjunkce.

Vlastní Fourierova transformace je ve spojitém tvaru dána vztahem:

(3.14)

Jelikož však budeme používat číslicové zpracování signálu, je pro nás důležitý diskrétní tvar 
Fourierovy transformace:

(3.15)

(3.16)

kde 1,...,2,1 −∈ Nm , kde m je index výstupu ve frekvenční doméně,
1,...,2,1 −∈ Nn , kde n je index vzorku v časové doméně,

N je počet vzorků signálu.

Abychom mohli určit jakou frekvenci zastupuje index m, musíme ji spočítat dle následujícího 
vztahu:

N

fm
f S

m

.
)( = [Hz] (3.17)

kde  fS je vzorkovací frekvence signálu v časové doméně.

Standardní  diskrétní  Fourierova  transformace byla  vytvořena  pro zpracování  komplexních 
signálů. Při užití běžného A/D převodníku měříme pouze reálnou složku. Imaginární složka je 
vždy nulová. Počítáme-li pouze s reálnou složkou, je DFT konjunktivně symetrická a pouze 
prvních  N/2 výpočtů je nezávislých. Reálná složka komplexního čísla má sudou symetrii a 
imaginární složka komplexního čísla má symetrii lichou. To je matematicky zapsáno rovnicí 
(3.18).

( ) ( )mNXmX −= * (3.18)

Pro  počítání  s  reálným  signálem  dále  platí,  že  velikost  výstupní  amplitudy  signálu  je 
proporcionálně rostoucí s počtem vzorků měřeného signálu.

2
.0

N
AADFT = (3.19)

kde  A0 je  amplituda  vstupního  signálu,  N je  počet  vzorků  signálu  a  ADFT je  amplituda 
jednotlivých frekvencí v DFT.
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3.2.2. Vlastnosti Fourierovy transformace

Prosakování ve spektru

Při  výpočtu  DFT  analyzujeme  konečný  počet  frekvencí.  Pokud  se  vstupní  signál  svou 
frekvencí  nerovná jedné z analyzovaných frekvencí,  v DFT se objeví díky tomuto  signálu 
spektrální čáry i v jiných frekvencích. Tuto problematiku ilustruje .

Obrázek 20: Prosakování spektra v DFT [2]

Pro omezení vlivu prosakování ve spektru se před aplikací algoritmu DFT násobí vstupní 
signál tzv. vyhlazovacím oknem. Jednotlivé druhy vyhlazovacích oken se liší svou výpočetní 
náročností a také schopností účinně potlačit jev prosakování ve spektru.

Pokud chceme vypočíst DFT za použití vyhlazovacího okna, použijeme následující vztah 
(3.20).
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ω ω (3.20)

kde ω reprezentuje použité vyhlazovací okno.

Druhy vyhlazovacích oken

• Obdélníkové okno:
( ) 1=nω , pro { }1,...,2,1 −∈ Nn (3.21)

• Trojúhelníkové okno:
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(3.22)

• Hanningovo okno:
( ) ( )( )1/..2cos.5,05,0 −−= Nnn πω , pro

{ }1,...,2,1 −∈ Nn
(3.23)
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• Hammingovo okno:
( ) ( )( )1/..2cos.46,054,0 −−= Nnn πω , pro

{ }1,...,2,1 −∈ Nn
(3.24)

Obrázek 21: Prosakování ve spektru při užití různých vyhlazovacích oken [2]

3.2.3. Ověření funkčnosti Fourierovy transformace

Pro ověření platnosti předchozího textu byl v programu Matlab vytvořen jednoduchý program 
pro výpočet DFT.

Frekvence [MHz] Amplituda
Signál 1 4,995 1
Signál 2 5 0,5
Signál 3 5,08 1

Tabulka 1: Složení testovacího signálu

Vstupní signál je složen superpozicí ze signálu 1, signálu 2 a signálu 3. Výpočet DFT byl 
proveden  ze  32768  vzorků  signálu.  Při  výpočtu  DFT  byly  použity  dva  druhy  oken  – 
obdélníkové  a  Hanningovo.  V následující  tabulce  lze  vidět  5  nejbližších  analyzovaných 
frekvencí pro každý signál.
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Tabulka 2: Nejbližší analyzované frekvence v DFT

Z tabulky je vidět, že nejpřesněji by měl být analyzován signál 2. Poté by měl být poměrně 
přesně analyzován signál 1. Signál 3 se nachází přibližně mezi analyzovanými frekvencemi. 
U tohoto signálu tedy lze očekávat  větší  míru  nepřesnosti  a větší  prosakování  spektra.  U 
signálu 1 by prosakování spektra vůbec nastat nemělo. Vypočtené frekvenční spektrum je na 
Obrázek 22 a Obrázek 23.

Z výsledných  grafů  je  vidět,  že  při  použití  obdélníkového  okna  dochází  k mnohem 
většímu prosakování spektra než při užití Hanningova okna. Jistou nevýhodou Hanningova 
okna  je  znehodnocení  přesné  hodnoty  amplitudy  jednotlivých  spektrálních  čar.  Velikost 
jednotlivých signálů však zůstává v přibližně stejném poměru.  Hanningovo okno mnohem 
lépe potlačilo prosakování spektra a při jeho použití by bylo možné spatřit amplitudově slabé 
signály s frekvencí blízkou amplitudově silným signálům.

Obrázek 22: Výpočet DFT s obdélníkovým oknem

f1 [MHz] f2 [MHz] f3 [MHz] f4 [MHz] f5 [MHz]

Signál 1 4,9927 4,9939 4,9951 4,9963 4,9976

Signál 2 4,9976 4,9988 5,0000 5,0012 5,0024

Signál 3 5,0781 5,0793 5,0806 5,0818 5,0830
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Obrázek 23: Výpočet DFT s Hanningovým oknem

3.3. RYCHLÁ FOURIEROVA TRANSFORMACE

3.3.1. Výpočetní náročnost DFT a FFT

Předchozí výpočet Fourierovy transformace výpočetně velice náročný.  Předpokládejme, že 
máme  N naměřených  hodnot  signálu  v časové  doméně  a  chceme  je  převést  Fourierovou 
transformací do frekvenční domény. Pro výpočet DFT užijeme již dříve uvedený vztah:

( ) ∑
−

=

−=
1

0

/...2.).(
N

n

NmnjenxmX π (3.25)

kde 1,...,2,1 −∈ Nm , kde m je index výstupu ve frekvenční doméně,
1,...,2,1 −∈ Nn , kde n je index vzorku v časové doméně,

N je počet vzorků signálu.

Z výše uvedeného vztahu je vidět,  že pro výpočet  jedné hodnoty  X(m) je třeba provést N 
výpočtů  komplexního  násobení.  Pro  výpočet  všech  hodnot  X(m) je  třeba  N 2 výpočtů 

komplexního  násobení.  Použijeme-li  algoritmus  FFT,  bude  potřeba  pouze  )(log.
2 2 N
N

 

komplexních výpočtů. Porovnání výpočetní náročnosti DFT a FFT je vidět na Obrázek 24.
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Obrázek 24: Výpočetní náročnost DFT a FFT

S rostoucím  počtem  vzorků  signálu  N roste  i  rozdíl  výpočetní  náročnosti  jednotlivých 
algoritmů. Pro větší hodnoty vzorků signálu N je vhodné zvolit použití algoritmu FFT.

3.3.2. Odvození algoritmu Radix-2 FFT

Budeme vycházet ze vztahu pro výpočet DFT:

( ) ∑
−

=

−=
1

0

/...2.).(
N

n

NmnjenxmX π (3.26)

Tento vztah lze rozdělit na sudé a liché vstupní vzorky:

(3.27)

(3.28)

(3.29)

(3.30)

Abychom se dostali ke vztahům, které jsou uváděny v literatuře, musíme zavést následující 
substituci:
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Po zavedení substituce dostaneme rovnici:
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Výpočet  Fourierovy transformace  je  nyní  rozdělen  na  dvě  části,  z nichž  každá  potřebuje 
polovinu vstupních vzorků signálu. Pro zjednodušení odvození budeme používat Fourierovu 
transformaci  pro  8  vzorků  vstupního  signálu: x(0) až x(7).  Celou  situaci  velmi  přehledně 
ilustruje následující obrázek:

Obrázek 25: Výpočet Fourierovy transformace pomocí odvozeného vztahu [2]
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Nyní je třeba rozdělit dva bloky pro výpočet DFT ze 4 vstupních signálů na čtyři bloky pro 
výpočet DFT ze 2 vstupních signálů. Abychom k tomu došli, musíme provést přeindexování 
vstupních vzorků signálu:

Obrázek 26: Rozdělení jedné Fourierovy transformace na dvě

Nyní provedeme přeindexování vstupních vzorků signálu:

Obrázek 27: Přeindexonání vstupních vzorků signálu

Po přeindexování je třeba upravit rovnici pro výpočet Fourierovy transformace. V rovnici se 
změní pouze index proměnné x.

(3.35)

(3.36)

(3.37)
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(3.38)

Proměnné A´(m) a B´(m) lze obdobným způsobem rozdělit na dvě Fourierovy transformace.

Obrázek 28: Rozdělení 8 bodové DFT na 4 dvoubodové DFT [2]

Z obrázku lze vidět, že index vstupních dat není po sobě jdoucí. Hodnoty indexů pro FFT 
získáme tak, že uděláme reverzi po sobě jdoucích indexů signálu. To je ukázáno v Tabulka 3. 
Vstupní indexy vzorků do FFT jsou dány pravým sloupcem tabulky.

Index vzorku 
v čase, decimální

Index vzorku 
v čase, binární

Index vzorku 
reverzovaný, 

binární

Index vzorku 
reverzovaný, 

decimální
0 000 000 0
1 001 100 4
2 010 010 2
3 011 110 6
4 100 001 1
5 101 101 5
6 110 011 3
7 111 111 7

Tabulka 3: Reverzace indexů prvků signálu pro FFT

Vytvořit  programový  kód  pro  metodou  Radix-2  FFT  bylo  mnohem  obtížnější  než  pro 
klasickou  DFT.  Rozdělení  více  než  osmibodové  DFT  na  dvoubodové  DFT  je 
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komplikovanější  a je problém najít vhodný obecný algoritmus pro výpočet  FFT libovolné 
délky. Pro tvorbu programového kódu byl vybrán Danielson-Lanczos algoritmus, který byl 
mírně zjednodušen. Programové kódy pro výpočet DFT a FFT jsou poměrně rozsáhlé, proto 
je lze nalézt na přiloženém DVD.
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4. PROGRAMOVATELNÁ HRADLOVÁ POLE

Pro  realizaci  rychlé  měřicí  karty  bylo  uvažováno  mezi  použitím  mikrokontroléru  a  mezi 
programovatelnými  hradlovými  poli.  Mikrokontroléry  jsou  jednoduše  programovatelné, 
dosahují výkonu desítek MIPS, jsou levné a umožňují řešení složitých algoritmů. I přes jejich 
neustále  se zvyšující  se výpočetní  výkon jsou mikrokontroléry pro obsluhu rychlého A/D 
převodníku příliš  pomalé.  Proto  bylo  rozhodnuto  použít  pro realizaci  rychlé  měřicí  karty 
programovatelná hradlová pole.

4.1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O FPGA

Programovatelná  hradlová  pole  jsou  obvody,  ve  kterých  je  možno  programovat  vnitřní 
hardwarovou strukturu. To přináší oproti použití mikrokontrolérů velkou řadu výhod. Mezi 
největší  výhodu  patří  možnost  paralelního  a  proudového  zpracování  dat.  Obsluha  A/D 
převodníku,  ukládání  naměřených  dat  a  komunikace  s okolními  periferiemi  obvodu může 
probíhat současně. Díky tomu lze i při relativně nízkém taktovacím kmitočtu dosáhnout velmi 
vysokého  výpočetního  výkonu.  Další  výhodou  je  vysoká  univerzálnost  obvodu.  Proto  je 
vhodné  používat  hradlová  pole  v aplikacích,  které  nejsou  zcela  specifikovány.  Při 
požadavcích na změnu jednotlivých funkcí obvodu se pouze přeprogramuje stávající vnitřní 
struktura a není potřeba vytvářet novou DPS. Struktura typického programovatelného obvodu 
je na Obrázek 29. 

Obrázek 29: Struktura obvodu FPGA [11]

Bloky IOB představují vstupně-výstupní obvody pro každý pin v FPGA. Tyto bloky v sobě 
obsahují  registr,  budič,  ochranné  obvody  a  multiplexer.  Bloky  LB jsou  programovatelné 
logické bloky. Ty mohou být propojeny přes globální vnitřní matici. Tyto bloky se mohou 
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propojit se sousedními bloky bez nutnosti připojení na globální propojovací matici. Spoje se 
sousedními bloky mají menší zpoždění a s jejich pomocí lze vytvořit velmi rychlou logiku.

4.2. VÝBĚR FPGA

Trh s FPGA obvody je poměrně  rozsáhlý a  proto je  třeba  vybrat  vhodný obvod pro naši 
aplikaci. Kritérií pro výběr obvodu je více a jsou uvedeny v následující části textu.

4.2.1. Volatilní a nevolatilní FPGA

FPGA s volatilní konfigurací
Tyto obvody užívají ukládání informace o konfiguraci do paměťových buněk SRAM. Díky 
tomu  lze  vnitřní  strukturu  FPGA  jednoduše  přeprogramovat  zápisem  do  paměti  SRAM. 
Vývoj  paměti  SRAM  má  oproti  nevolatilním  FPGA  značný  technologický  náskok. 
Nevýhodou je nutnost konfigurace FPGA při startu  zařízení.  To znamená vyšší  proudový 
odběr  při  konfiguračním  procesu  a  zpoždění  začátku  funkce  obvodu  o  několik  desetin 
sekundy.  Další  nevýhodou  je  nízká  ochrana  vyvinutého  konfiguračního  zapojení,  protože 
paměť SRAM lze vyčíst.

FPGA s nevolatilní konfigurací
Tato FPGA používají typicky paměť typu flash, EEPROM či tzv. antifuses. Nevýhodou je 
obtížná  či  nemožná  změna  konfigurace.  Výhodami  jsou  naopak  nižší  spotřeba  obvodu, 
prakticky okamžitý start zařízení a vyšší ochrana konfiguračního zapojení.

Mezi další parametry výběru patří typ použití obvodu v aplikaci, požadovaný počet hradel 
a rychlost obvodu. Důležitým parametrem je počet vstupních a výstupních pinů a při jakých 
okolních podmínkách bude obvod FPGA pracovat.

Výběr obvodu FPGA
Při  výběru  vhodného  výrobce  FGPA  bylo  rozhodnuto  pro  společnost  Xilinx.  Jedná  se 
největšího  distributora  těchto  obvodů,  u  něhož  je  zaručena  jistota  správné  funkčnosti 
vývojového prostředí a samotných obvodů FPGA. Vývojové prostředí ISE Design je velmi 
robustní, intuitivní a umožňuje snadnou simulaci navrhované struktury obvodu. 

Jelikož by návrh měřicí karty trval příliš dlouhou dobu, tvorba práce využívá vývojový 
kitu. V minulém semestru byl použit kit SPARTAN-3E, který byl zapůjčen z VUT. Jelikož 
musel být vrácen, bylo nutné vybrat jiný vývojový kit. Při výběru byl brán ohled na cenu, 
periferní  obvody,  druh obvodu FPGA a také na možnost  připojení  periferií  přes výstupní 
konektor. Nakonec byl vybrán vývojový kit NEXYS 3.
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Obrázek 30: Vývojový kit NEXYS 3

4.3. POPIS VÝVOJOVÉHO KITU NEXYS 3

4.3.1. Popis periferií vývojového kitu

Vývojový  kit  NEXYS  3  je  z hlediska  periferií  velmi  bohatě  vybavený.  Následuje  popis 
periferií, které jsou užity v této práci:

• 100 MHz krystal – základní hodinový kmitočet pro FPGA je brán z krystalu, který má 
frekvenci 100 MHz.

• LED diody – pro testování funkčnosti prvních programů byly používány LED diody. 
Nyní  je  pro  vyhodnocení  programu  používáno  posílání  dat  do  PC  přes  UART 
jednotku.

• Tlačítka – byly používány pro testování prvních aplikací ve VHDL. Nyní jsou tlačítka 
používána pouze pro reset aplikace.

• Adept  USB2  –  po  vytvoření  programu  ve  VHDL  lze  díky  této  periferii  nahrát 
vytvořenou  hardwarovou  konfiguraci  do  FPGA.  K tomu  se  používá  program 
ISE iMPACT. Je součástí vývojového prostředí Xilinx ISE.

• Paměť RAM – jedná se o 16 MByte paměť s paralelní adresovou a datovou sběrnicí. 
Lze do ní ukládat data až s frekvencí 80 MHz.

• USB-UART – pro komunikaci  s PC lze použít  UART jednotku, která  komunikuje 
s FTDI obvodem, připojeným k FPGA. FTDI obvod lze USB kabelem připojit k PC. 
Tímto způsobem je vyřešena komunikace FPGA-PC.

• Vysoko  rychlostní  konektor  –  má  28  pinů,  které  lze  použít  pro  komunikaci 
s vytvořenými hardwarovými periferiemi. V případě této práce se jedná o komunikaci 
s A/D a D/A převodníky. Také obsahuje napájecí piny s napětím 3,3 V a 5 V.

37



Přehledové schéma periferií lze nalézt na Obrázek 31:

Obrázek 31: Periferie vývojového kitu NEXYS 3 [13]

4.3.2. Popis FPGA Spartan-6

Na vývojovém kitu NEXYS 3 se nachází  FPGA Spartan 6 -  XC6SLX16, typ  pouzdra je 
CSG324C. Tento typ FPGA byl vybrán s ohledem na budoucí využití při větších projektech. 
Pro tuto práci by jistě stačilo mnohem menší FPGA. Jedná se o FPGA s volatilní konfigurací. 
Jeho největší výhodou je prakticky neomezený počet přeprogramování vnitřní konfigurace. 
Konfigurační program může být do FPGA načten z PC. Také může být uložen v nevolatilní 
paměti,  připojené  k obvodu  FPGA.  Po  zapnutí  napájecího  napětí  si  FPGA  načte  vnitřní 
konfiguraci a poté začne pracovat.

Důležité vybrané vlastnosti obvodu Spartan 6 – XC6SLX16:

• Obvod  obsahuje  čtyři  DCM jednotky.  Každá  DCM jednotka  umí  generovat  až  6 
hodinových signálu s frekvencemi od 3,125 MHz do 400 MHz. Tyto hodinové signály 
slouží pro řízení vnitřní synchronní logiky.

• Vstupní piny mají programovatelný vstupní odpor. V defaultním nastavení je vstupní 
odpor nekonečný – není použit žádný vstupní odpor. Pokud se rozhodneme vstupní 
odpor použít, máme možnost výběru ze tří hodnot: {25, 50, 75} Ω.

• Výstupní  piny  mají  programovatelný  výstupní  odpor.  V defaultním  nastavení  je 
výstupní odpor nulový – výstupní odpor není použit. Pokud se rozhodneme výstupní 
odpor použít, opět máme na výběr ze tří hodnot: {25, 50, 75} Ω.

• Periferní obvody mohou mít různou velikost napájecího napětí. Proto je u vstupně-
výstupních pinů možnost naprogramovat použitý komunikační standard. V této práci 
je použit standard LVCMOSS33 (Low-Voltage CMOSS 3,3 V).
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4.4. POSTUP VYTVÁŘENÍ PROGRAMU PRO FPGA

4.4.1. Psaní programu obecně

Nejdůležitější ze všeho je psát program pro synchronní logiku. Výhodou synchronní logiky je 
přesně  definovaný  čas  překlopení  všech  hradel  připojených  k hodinovému  signálu. 
V hardwarovém zapojení  se  k synchronní  logice  připojují  různé  logické  funkce,  které  již 
pracují asynchronně. Pro ilustraci uvedeme jednoduchý příklad:

Při  hodinovém  impulsu  se  změní  hodnoty  vstupů  asynchronní  logiky.  Výstupy 
asynchronní logiky mohou být po jistý čas v neurčitých stavech. Po uplynutí  přechodného 
děje  jsou  jejich  výstupy  stabilní.  Pro  zajištění  deterministického  systému  musí  být  délka 
přechodného děje kratší,  než je perioda hodinového signálu.  Čím složitější  budou logické 
funkce programu, tím déle bude trvat přechodný děj a tím nižší musí být hodinová frekvence 
pro synchronní logiku. Pokud potřebujeme vysokou hodinovou frekvenci při řešení složitých 
logických funkcí, můžeme využít proudového zpracování dat. Složitou funkci rozdělíme na 
několik jednodušších funkcí, přičemž každá bude řízena hodinovým signálem. Nevýhodou je 
pouze zpoždění výstupu logické funkce o několik hodinových signálů a vyšší počet použitých 
hradel v FPGA. Při užití hodinových signálů je doporučeno používat pouze náběžné či pouze 
sestupné hrany hodinového signálu. Kombinování obou hran může způsobit větší množství 
chyb v kódu a tedy i delší čas vývoje programu.

Při psaní programového kódu je třeba brát zřetel na to, že programový kód bude převeden 
na  vnitřní  hardwarové  zapojení  obvodu.  Celý  program je  vhodné  rozdělit  na  jednoduché 
funkční bloky,  které následně propojíme mezi  sebou. Díky tomu můžeme jisté části  kódu 
využít  v jiných programech,  používat  opakovaně stejné funkční  bloky pro různé vstupy a 
výstupy.  Také dosáhneme značného zjednodušení validace celého obvodu. Každý funkční 
blok otestujeme zvlášť v simulaci a následně testujeme více pospojovaných funkčních bloků. 
Po úspěšné simulaci lze program nahrát do FPGA a vyzkoušet funkčnost reálného chování 
obvodu.

4.4.2. Konečný stavový automat (FSM)

Konečný stavový automat  je  jednoduchý počítač,  který má několik  vnitřních  stavů. Mezi 
jednotlivými vnitřními stavy přechází FSM na základě aktuálního stavu a na základě vnějších 
vstupů. V této práci budeme mluvit pouze o synchronních FSM. Pokud pro FPGA píšeme 
složitější programový kód, je vhodné jej psát jako Moorův automat. Ilustraci funkce Moorova 
automatu lze nalézt na Obrázek 32.

Obrázek 32: Moorův automat [10]
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Při psaní funkčního bloku ve VHDL vytvoříme dva procesy. První proces bude synchronní 
s hodinovým signálem a bude řešit přechod mezi vnitřními stavy na základě aktuálního stavu 
a vstupů. Nazvěme jej kombinační část A. Kombinační část B bude zastupovat druhý proces. 
Ten bude asynchronní  a své výstupy bude měnit  dle  aktuálního stavu stavového registru. 
Tento způsob psaní programu umožňuje vyšší  přehlednost  kódu a kompilátoru dává větší 
možnost optimalizace hardwaru.

4.5. POPIS VÝVOJOVÉHO PROSTŘEDÍ XILINX ISE

Vývojové prostředí ISE je velice kvalitní a intuitivní. V hlavním okně lze nalézt hierarchii 
jednotlivých funkčních bloků, VHDL kód pro každý funkční blok a VHDL kód pro simulaci 
funkčních bloků. Přímo z hlavního menu lze spustit  program CORE Generator,  který umí 
vygenerovat  VHDL  kód  pro  často  používané  či  komplikované  funkční  bloky.  Jedná  se 
například  o  kód  pro  DFT,  FFT,  implementaci  procesoru  MicroBlaze,  DCM  atd.  Takto 
vytvořeným programům se říká IP Cores. V této práci je využit CORE Generator pouze pro 
tvorbu  VHDL  kódu  DCM  instance.  Po  vytvoření  a  simulaci  kódu  spustíme  kompilaci 
programu a kompilátorem je vygenerován soubor s vnitřní konfigurací FPGA obvodu. Ten 
pouze nahrajeme do FPGA a tím je program spuštěn ve fyzické aplikaci.

Pro  simulaci  funkčních  bloků se  užívá  program ISim.  Pro  simulace  existují  speciální 
příkazy,  které  nelze  použít  při  psaní  VHDL  kódu  pro  FPGA.  Programovému  kódu  pro 
simulace  se  říká  test  bench.  Při  psaní  test  bench  programátor  definuje  průběh  vstupních 
signálů do funkčního bloku a sleduje odezvu výstupů v čase. Je-li vše v pořádku, funkční blok 
je  naprogramován  správně.  Pokud  je  odezva  výstupů  nesprávná,  je  třeba  dle  časového 
průběhu vnitřních signálů funkčního bloku najít chybu ve VHDL kódu a opravit ji. Ukázku 
simulace lze nalézt na Obrázek 33, kde je testován program pro zápis dat do RAM.

Obrázek 33: Simulace v programu ISim
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5. ŘEŠENÍ PRÁCE

Tato kapitola je prakticky zaměřená a zabývá se celkovým řešením projektu. Řešení práce se 
skládá ze tří hlavních částí. První z nich se zabývá návrhem DPS pro A/D a D/A převodník. 
Druhá část kapitoly se zabývá rozdělením hardwaru v FPGA na funkční bloky a také popisem 
jednotlivých  funkčních  bloků.  Následující  část  kapitoly  popisuje  řídicí  aplikace  na  PC. 
Poslední kapitola popisuje parametry vytvořených D/A a A/D převodníků.

5.1. TVORBA HARDWARU A/D, D/A PŘEVODNÍKU

5.1.1. Návrh DPS pro D/A převodník

Návrh DPS pro D/A převodník DAC5672-EP vychází převážně z požadavků katalogového 
listu. Schéma zapojení DPS pro D/A převodník lze nalézt na Obrázek 34. Napájení 3,3 V je 
bráno  přímo  z konektoru  vývojového  kitu  NEXYS 3.  Na  DPS  je  odděleno  digitální  a 
analogové napájecí napětí pomocí LC obvodu typu dolní propust. Pro oddělení digitální a 
analogové země je použita pouze cívka a antiparalelně zapojené diody.

 Pro  komunikaci  D/A  převodníku  a  FPGA je  použito  14  pinů  konektoru,  které  jsou 
připojeny přímo k pinům FPGA. Dva piny konektoru jsou použity pro hodinové signály D/A 
převodníku. Zbylých dvanáct pinů nastavuje hodnotu výstupního proudu D/A převodníku. 
Všechna vedení jsou navržena tak, aby byla co nejkratší a nevyskytovala se v blízkosti zdrojů 
rušivých  signálů.  Pro  potlačení  efektu  odrazu  elektromagnetické  vlny  od  nezakončeného 
vedení byla zvolena sériová terminace výstupního signálu programovatelným odporem 50 Ω.

Velikost výstupních proudů D/A převodníku je nastavena pomocí rezistorů, připojeným 
k pinům  BIASJ_A,  BIASJ_B.  Maximální  výstupní  proud  kanálu  A je  15 mA,  maximální 
výstupní proud kanálu B je 5 mA. Ačkoli se jedná o dvou kanálový D/A převodník, v práci je 
používám  pouze  kanál  A.  Výstupní  kanál  B lze  ovládat  pomocí  vedení,  připojeným  ke 
konektorům SV1 a SV2.

DPS byla vyrobena a otestována. Hodnotu výstupního proudu D/A převodníku lze měnit 
až  s frekvencí  200 MHz.  To  odpovídá  maximální  pracovní  frekvenci  D/A  převodníku. 
Výstupní  signál  je  generován pomocí  20  hodnotové  LUT a  změna  frekvence  výstupního 
signálu se provádí změnou hodinové frekvence DCM uvnitř FPGA. Vzhledem k vysokému 
rozsahu výstupní frekvence signálu není výstup filtrován. Použití RC filtru typu dolní propust 
by mělo smysl v případě, kdy by se hodnota výstupního signálu měnila s konstantní frekvencí 
200 MHz. Hodnoty výstupního signálu by se poté přepočítávaly tak, aby výstupní signál měl 
požadovanou frekvenci.  Toto  řešení  je  však značně složitější  a  je  nad  časový rámec  této 
práce.
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Obrázek 34: Schéma zapojení D/A převodníku
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5.1.2. Návrh DPS pro A/D převodník

Návrh DPS pro A/D převodník ADC12L080 opět vychází z požadavků katalogového listu. 
Schéma zapojení DPS pro A/D převodník lze nalézt na  Obrázek 38. Napájení je odbíráno 
z konektoru  vývojového  kitu  NEXYS 3.  Jeho  hodnota  je  však  5 V.  Proto  je  třeba  jeho 
hodnotu snížit na 3,3 V za pomocí spínaného zdroje TPS62203. Na DPS je třeba symetrické 
napájecí napětí 3,3 V. Záporné napájecí napětí je vytvořeno nábojovou pumpou TPS60403. 
Oddělení analogového a digitálního napájení a země je uděláno stejným způsobem, jako u 
návrhu D/A převodníku. Pro filtraci napájecího napětí z nábojové pumpy bylo užito dvou LC 
obvodů typu dolní propust.

Měřený signál pro A/D převodník může být jak single-ended, tak diferenciální. Použití 
diferenciálního signálu přináší přesnější měřicí výsledky. Proto byl použit převodník single-
ended signálu na diferenciální. Schéma převodníku bylo vzato z katalogového listu pro A/D 
převodník.  Při  kontrole  zapojení  však  byla  v katalogovém  listu  objevena  chyba 
v doporučených hodnotách rezistorů.  Chyba způsobovala odlišné zesílení  dvou výstupních 
signálů. Hodnoty rezistorů byly oproti katalogovým hodnotám upraveny. Návrh převodníku 
single-ended signálu na diferenciální je popsán na následujících řádcích. 

A/D převodník může mít na svých měřicích vstupech VIN+ a VIN- pouze signál o velikosti 
0 V až 1 V. Velikost vstupního signálu na převodníku single-ended na diferenciální bude od 
hodnoty -0,5 V až po 0,5 V. Tento signál nazvěme VIN. Diferenciální signál na vstupech VIN+ a 
VIN-  A/D převodníku musí mít velikost:

 
IN+ IN

IN- IN

0,5

0,5

V V

V V

= +
= −

Schéma převodníku single-ended signálu na diferenciální je na následujícím obrázku:

Obrázek 35: Převodník single-ended signálu na diferenciální
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Operační zesilovač U1A pracuje v invertujícím zapojení:

IN1.A U= −

Operační zesilovač U2A pracuje v neinvertujícím zapojení:

2
IN IN IN

1

500
. 1 . 1 2.

500

R
A U U U

R

   = + = + = ÷  ÷  

Je vidět,  že  vstupní  operační  zesilovače  mají  různá zesílení.  To bude třeba  kompenzovat 
v dalším zesilovacím stupni. Operační zesilovače  U1B a U2B pracují v invertujícím zapojení 
a mají napěťový offset na neinvertujícím vstupu:
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Nyní do vzorce dosadíme hodnoty:

( ) ( )

( ) ( )

NON-INV IN 1 2
OUT IN

1

IN
OUT IN

OUT IN

.

0, 25 . 500 500

500
0,5

V V R R
V V

R

V
V V

V V

− +
= +

− +
= +

= −

Obrázek 36: Invertující zesilovač s offsetem na neinvertujícím vstupu
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( ) ( )

( ) ( )

NON-INV IN 1 2
OUT IN

1

IN
OUT IN
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.
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R

V
V V

V V

− +
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Obrázek 37: Invertující zesilovač s offsetem na neinvertujícím vstupu

Přenos celého zapojení tedy je:

( )( )
( )

IN+ IN IN

IN- IN IN

0,5 . 1 0,5

0,5 0,5. 2. 0,5

V V V

V V V

= − − = +

= − = −

Výstupy  A/D  převodníku  s naměřenými  hodnotami  signálu  {D0  až  D11}  mají  do  série 
připojen rezistor s odporem 50 Ω. Rezistory jsou opět připojeny z důvodu potlačení odrazu 
elektromagnetické vlny od nezakončeného vedení.
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Obrázek 38: Schéma zapojení A/D převodníku

5.2. PROGRAMOVÁNÍ HARDWARU FPGA

V této kapitole bude popsán návrh hardwaru uvnitř FPGA. Práce užívá dvě různá řešení:

• První  řešení  ukládá  naměřená  data  přímo  do  FPGA.  Už  během  ukládání  jsou 
naměřená data posílána do PC. Výhodou je jednoduchost celého programu a možnost 
otestování správné funkce A/D převodníku.
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• Druhé řešení nejdříve uloží naměřená data do paměti RAM a následně je pošle do PC. 
Výhodou mohou být snížené výrobní náklady měřicí karty – je levnější ukládat data 
do levné paměti RAM, než kupovat obvod FPGA s větším počtem hradel. Nevýhodou 
je větší složitost.

5.2.1. Měření bez ukládání dat do RAM

Principiální  schéma  jednoduššího  řešení  je  ukázáno  na  Obrázek  39.  Zelené  bloky  jsou 
znázorňují  hardware  obvodů  připojených  k pinům  FPGA.  Modré  bloky  znázorňují 
hardwarové  funkční  bloky  uvnitř  FPGA.  Reálné  schéma  je  značně  složitější.  Můžete  jej 
nalézt v příloze práce.

Při spuštění zařízení FPGA vyčkává na řídicí příkaz z PC. Jedná-li se o příkaz měření, je 
spuštěn A/D převodník. A/D převodník změří předem daný počet vzorků měřeného signálu a 
data  posílá  do  FIFO  zásobníku.  Jelikož  je  rychlost  A/D  převodníku  mnohem  vyšší  než 
rychlost vysílání dat UART jednotkou do PC, FIFO se brzy zaplní a již není možné znovu 
měřit.  Další měření lze provést až po odeslání všech naměřených dat do PC. Výstup D/A 
převodníku je vždy aktivní.  Frekvence výstupu je programovatelná z PC. Změna výstupní 
frekvence je způsobena dynamickým přeprogramováním frekvence výstupního hodinového 
signálu DCM jednotky pro D/A převodník. Celý výše popsaný program byl úspěšně vytvořen 
a otestován.

Obrázek 39: Rozdělení hardwaru v FPGA na funkční bloky

5.2.2. Měření s ukládáním dat do RAM

Principiální schéma řešení s ukládáním dat do paměti RAM je na Obrázek 40. Reálné schéma 
řešení lze nalézt v příloze práce. Naměřená data se přes FIFO zásobník ukládají do paměti 
RAM. Do paměti  RAM lze  zapisovat  16-bitová  data  až  s frekvencí  80 MHz.  Maximální 
vzorkovací  frekvence  A/D  převodníku  je  nastavena  na  60 MHz.  Díky  tomu  se  FIFO 
zásobním mezi  A/D převodníkem a  pamětí  RAM nezaplní.  Pokud  by byla  paměť  RAM 
statická a asynchronní, nebylo by třeba FIFO zásobníku mezi A/D převodníkem a pamětí. Při 
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frekvenci čtení či zápisu nad 12,5 MHz je však třeba užít synchronní zápis a data zapisovat 
dávkově. 

Toto řešení bylo naprogramováno, funguje však pouze pro uložení 128 vzorků dat. Při 
požadavku  většího  počtu  naměřených  vzorků  je  problém  v komunikaci  s pamětí  RAM. 
Jelikož není k dispozici model paměti ve VHDL kódu, je třeba komunikaci s pamětí testovat 
metodou pokus-omyl. Tato metoda je časově značně náročná a do odevzdání práce není čas 
program doladit do zcela funkční podoby.

Obrázek 40: Rozdělení hardwaru v FPGA na funkční bloky

5.2.3. Hodinové domény

Obvod FPGA je řízen hodinovou logikou. Jednotlivé periferie mají s FPGA různou rychlost 
komunikace  a  některé  potřebují  značně  vysokou  frekvenci  hodinového  signálu,  jiné  jsou 
pomalejší a lze užít nízkou frekvenci hodinového signálu. S rostoucí frekvencí obvodu roste i 
spotřeba zařízení a proto je vhodné udržovat hodinovou frekvenci na co nejnižší velikosti. V 
této práci užívá FPGA čtyři různé hodinové frekvence:

• Řídicí modul a UART jednotka pracují na frekvenci 14,376 MHz. Jedná se o násobek 
komunikační frekvence UART jednotky, která může vysílá a přijímá data rychlostí 
921600 Bd. Pokud by nebyl  užit  násobek komunikační  frekvence UART jednotky, 
hrozilo by nepřesné přijetí dat po asynchronní komunikační lince.

• A/D převodník a část FIFO zásobníku mají hodinovou frekvenci 120 MHz. Opět se 
jedná o násobek pracovní frekvence A/D převodníku, který vzorkuje data s frekvencí 
60 MHz.
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• RAM paměť a části obou FIFO zásobníků mají hodinovou frekvenci 160 MHz. Je to 
dáno násobkem maximální pracovní frekvence RAM paměti, která je 80 MHz.

• Výstupní  frekvence  D/A  převodníku  je  dána  jeho  pracovní  frekvencí.  Pracovní 
frekvence je programovatelná a nachází se v rozsahu 10 MHz až 200 MHz.

Pracovní frekvence pro A/D převodník, D/A převodník a paměť RAM by mohly být nižší, 
pokud by se pro tvorbu hodinového signálu užíval obvod DDR. Jedná se o velmi účinnou 
metodu, která umožňuje vysílat hodinový signál přímo na pin obvodu FPGA. Toto řešení by 
jistě bylo lepší a je to jedna z možností optimalizace programu.

5.2.4. Předávání dat obvodů s různou pracovní frekvencí

V  této  práci  jsou  užity  dvě  možnosti  pro  předání  dat  pro  obvody  s  různou  hodinovou 
frekvencí:

• První  případ nastává  v případě,  kdy obvod s  pomalejší  hodinovou frekvencí  dává 
příkaz k provedení libovolné operace obvodu s vyšší hodinovou frekvencí. Pomalejší 
obvod nastaví řídicí bit na jeden hodinový cyklus a poté jej vrátí do původního stavu. 
Rychlejší obvod zaregistruje nastavený řídicí bit několikrát a příkaz ke svému spuštění 
příjme až po vrácení řídicího pinu do původního stavu. Tím je zajištěno pouze jediné 
spuštění operace pro rychlejší obvod. 

• V druhém případě jde o předání dat mezi rychlejším a pomalejším obvodem. K této 
činnosti je v této práci užit FIFO zásobník. FIFO zásobník obsahuje dva ukazatele – 
ukazatel  na  zápisovou  adresu  a  ukazatel  na  čtecí  adresu.  Pokud  je  rozdíl  mezi 
adresami ukazatele nenulový, je možné ze zásobníku číst data. Data do zásobníku jsou 
zapisována  s  jednou  hodinovou  frekvencí.  Při  zápisu  je  inkrementována  vnitřní 
zápisová adresa ukazatele. Při čtení dat je inkrementována hodnota čtecího ukazatele. 
Pokud je hodnota ukazatelů stejná, všechna data byla předána. Pokud ne, je třeba číst 
nová data. 

5.3. TVORBA ŘÍDICÍ APLIKACE PRO PC

Pro řízení měřicí karty, zpracování naměřených dat a jejich vizualizaci bylo zvoleno prostředí 
MS Visual Studio 2008 a programovací jazyk C++. Hlavním důvodem pro tuto volbu jsou 
značné předchozí zkušenosti autora práce jak s tímto jazykem, tak i s vývojovým prostředím. 
Pro komunikaci s měřicí kartou jsou využívány knihovny pro komunikaci s FTDI obvodem 
po USB sběrnici. Aby byla zajištěna plynulost vyvinuté aplikace, je pro tento program nutné 
užít  dvě  vlákna.  Jedno  bude  zajišťovat  komunikaci  s FTDI  obvodem,  druhé  bude 
komunikovat s uživatelem, zpracovávat data a provádět jejich vizualizaci.

5.3.1. Komunikace PC s FTDI obvodem

Pro tvorbu této části programu bylo třeba podrobně prostudovat knihovnu pro komunikaci PC 
s FTDI obvodem. Po stažení potřebných knihoven z internetu a jejich začlenění do programu 
bylo možné testovat komunikaci. Po úspěšném vyzkoušení jednotlivých funkcí v testovacím 
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programu mohla být vytvořena funkce, která je volaná hlavním vláknem programu a spouští 
paralelní komunikační vlákno.

Při spuštění řídicí aplikace je třeba otevřít komunikační kanál s FTDI obvodem. To lze 
zajistit pomocí tlačítka  Create Communication  v programovém okně. Program automaticky 
nalezne měřicí kartu podle sériového čísla FTDI obvodu. Následně je vytvořena dynamická 
sdílená paměť pro obě vlákna programu. Přístup do paměti je zajištěn pomocí mutexů. Tím je 
zajištěno, že do sdílené paměti nemohou přistupovat obě vlákna najednou. Pomocí funkcí z 
FTDI knihoven je nastaveny následující parametry: 

• komunikační rychlost je nastavena na 921600 Bd

• rámec UART přenosu má následující parametry: 8 datových bitů, jeden stop bit, žádné 
paritní bity

• není nastaven žádný protokol, který by řídil tok dat

Následně se program dostává do nekonečné smyčky. Ve smyčce zkontroluje, zda-li jsou k 
dispozici nově přijatá data. Pokud ano, nahraje data do sdílené paměti. Pokud ne, vlákno je 
uspáno na 1 ms a poté opět kontroluje příjem nových dat. Program takto běží až do okamžiku 
jeho ukončení uživatelem. Stačí zmáčknout tlačítko Close Communication. V tom případě je 
dealokována sdílená paměť a komunikační vlákno je ukončeno.

5.3.2. Programové řešení řídicí aplikace

Pro  ovládání  programu  bylo  vytvořeno  vizuální  rozhraní,  které  zobrazuje  přijaté  Byty  v 
decimální podobě a umožňuje přijatá data zobrazit v do grafu. Pro tvorbu grafu byla vyvinuta 
grafická knihovna, která automaticky z přijatých dat zvolí vhodná měřítka os, automaticky 
vytvoří  vedlejší  osy,  popíše  hodnoty  os  a  následně  do  grafu  vykreslí  naměřená  data. 
Jednotlivé  naměřené  body  jsou  v  grafu  zobrazeny  modrou  tečkou  a  mezi  sebou  jsou 
propojeny  přímkami.  Grafická  knihovna  využívá  objektového  způsobu  programování. 
Ukázka programu a naměřených dat je na následujícím obrázku:
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Obrázek 41: Ukázka řídicí aplikace pro PC

5.4. DOSAŽENÉ VÝSLEDKY

5.4.1. Ověření parametrů D/A převodníku

Pro otestování parametrů D/A převodníku byl zvolen výstupní signál s frekvencí 1,33 MHz, 
přičemž jedna perioda signálu je tvořena dvaceti hodnotami výstupu D/A převodníku. Signál 
z D/A převodníku je měřen osciloskopem Agilent DSOX3014A. Průběh naměřeného signálu 
je  vidět  na  Obrázek  42.  Z obrázku  je  velmi  dobře  vidět,  že  se  výstupní  signál  skládá 
z diskrétních hodnot. Výsledný průběh signálu poměrně dobře aproximuje sinusový signál. 
Výstupní  signál  D/A  převodníku  mírně  kmitá  kolem  své  nastavené  diskrétní  hodnoty. 
Kmitání je pravděpodobně způsobeno chybějící  filtrací  výstupního signálu a nedokonalým 
přizpůsobením  výstupního  vedení.  Důsledkem  kmitání  je  nežádoucí  zvýšení  hodnot 
harmonických složek signálu. Detail kmitavého signálu je vidět na Obrázek 43.
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Obrázek 42: Naměřený výstupní signál D/A převodníku

Obrázek 43: Detail naměřeného výstupního signálu D/A převodníku

Abychom mohli  posoudit  odstup užitečného  signálu od nežádoucích  frekvenčních  složek, 
byla z naměřeného signálu spočtena Fourierova transformace. Výsledek lze vidět na Obrázek
44. Hodnoty nežádoucích frekvenčních složek jsou slabší o více než 25 dB. Nyní následuje 
přepočet z logaritmického poměru amplitud užitečného a rušivého signálu na lineární hodnotu 
tohoto poměru.
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Z výpočtu je patrné, že nejvyšší  harmonické složky jsou přibližně 18x slabší než užitečný 
signál. Pro vyšší frekvence signálu je výsledek velmi podobný. Pro nižší frekvence signálu 
dojde k ustálení kmitavého děje na jedinou diskrétní hodnotu.

Obrázek 44: FFT výstupního signálu D/A převodníku

5.4.2. Ověření parametrů A/D převodníku

Pro  testování  A/D  převodníku  byl  zpočátku  používán  výstupní  signál  D/A  převodníku. 
Vzhledem k nežádoucímu kmitání jednotlivých diskrétních hodnot by neměl tento typ měření 
dostatečnou věrohodnost.  Proto byl  měřen signál z generátoru funkcí Agilent 33220A. Pro 
porovnání byl ten samý průběh signálu měřen na osciloskopu Agilent DSOX3014A.

Nejdříve  byla  změřena  velikost  šumu  A/D  převodníku.  Amplituda  šumu  má  velikost 
přibližně  0,07 Vp-p.  Vzhledem  k  rozlišení  A/D  převodníku  se  jedná  o  poměrně  vysokou 
hodnotu šumu. Důvodů pro tento jev je hned několik:

• zdroj napětí pro A/D převodník je tvořen spínanými zdroji – pro tvorbu napětí 3,3 V 
je  použit  snižující  spínaný  měnič.  Pro  generování  záporného  symetrického  napětí 
-3,3 V je použita nábojová pumpa. Při použití jiného typu převodníku single-ended 
signálu na diferenciální by nebyla potřeba záporná složka napájecího napětí. Už by se 
však nejednalo o doporučené katalogové zapojení. Pro napájení kritických součástek 
je nejvhodnější použít transformátor a lineární stabilizátor. Pokud to není možné, je 
vhodnější vložit mezi spínaný zdroj a kritickou součástku lineární stabilizátor.
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• DPS  je  pouze  jednostranná.  Pokud  by  byla  použita  vícevrstvá  DPS  se  zemnicí 
plochou, zmenšila se by se velikost impedance zemnicích cest. Při použití napájecí 
vrstvy by se zmenšila charakteristická impedance vedení DPS.

• Použití zemnicí plochy by snížilo vyzařování emisí ze součástek na DPS a také by se 
snížil příjem emisí z vnějších rušivých zdrojů.

Důvod pro tvorbu jednovrstvé DPS je prostý - tvorba kvalitní DPS by byla drahá a časově 
náročná. Pokud by byla v návrhu DPS chyba, nebylo by možné již vyrobit novou DPS včas.

Naměřené  průběhy  sinusového  a  obdélníkového  signálu  lze  nalézt  na  následujících 
obrázcích.  Při  použití  amplitudy  signálu  1 Vp-p je  velikost  šumu  A/D  převodníku 
zanedbatelná. Se snižující se amplitudou signálu nabývá šum na významu.

Obrázek 45: Naměřený průběh sinusového signálu o frekvenci 1 MHz a amplitudou 1 Vp-p  A/D 
převodníkem (vlevo) a osciloskopem (vpravo)

Obrázek 46: Naměřený průběh obdélníkového signálu o frekvenci 1 MHz a amplitudou 1 Vp-p 
A/D převodníkem (vlevo) a osciloskopem (vpravo)

Signály naměřené A/D převodníkem poměrně kvalitně sledují měřený signál. Střední hodnota 
signálu je poloviční oproti předpokládané střední hodnotě signálu. Signály vstupující do pinů 
VIN+ a  VIN- A-D  převodníku  mají  špatně  zvolený  offset.  Chyba  v návrhu  je  způsobena 
nejednoznačností katalogového listu. Text a obrázky katalogového listu si protiřečí. Správný 
rozsah  hodnot  vstupního  signálu  si  lze  vyložit  několika  způsoby.  Pro  správné  nastavení 
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signálu  je  třeba  nastavit  jiný  offset  pro  operační  zesilovače  U1B a  U2B.  Pro  zachování 
vstupního signálu v rozsahu -0,5 V do 0,5 V by bylo třeba zdvojnásobit zesílení operačních 
zesilovačů U1A a U2A. Vstupy A/D převodníku mají mít následující hodnoty:
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Na Obrázek 47 je vidět porovnání naměřených průběhů signálu se stejnou frekvencí a různou 
amplitudou.  Z obrázků  jasně  vyplývá  zvýšený  vliv  šumu  na  signál  s malou  amplitudou 
signálu.

Obrázek  47: Porovnání naměřeného signálu s frekvencí 1 MHz A/D převodníkem. Amplituda 
signálu má velikost 0,1 Vp-p (vlevo) a 1 Vp-p (vpravo)

Poměrně  nečekanou  vlastností  je  změna  zesílení  vstupního  obvodu  pro  různé  frekvence 
měřeného signálu. Z  Obrázek 48 je vidět rozdílná velikost naměřených hodnot signálu se 
stejnou  amplitudou  a  různou  frekvencí.  Změna  zesílení  operačních  zesilovačů  by  dle 
katalogového listu měla být zcela minimální, tj. pod 1 dB. Nesprávné výsledky měření mohou 
být způsobeny špatným nastavením offsetu vstupních signálů VIN+ a VIN-.

Obrázek 48: Porovnání signálu s amplitudou 1 Vp-p. Frekvence signálu je 1 MHz (vlevo) a 
5 MHz (vpravo)
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6. ZÁVĚR

V této práci byl vytvořen prototyp karty pro generování a měření harmonických signálů až do 
frekvence  30 MHz.  Generovaný  signál  slouží  pro  buzení  sondy  NQR  a  je  tvořen  D/A 
převodníkem. Odezva sondy NQR na budicí signál je měřena A/D převodníkem. Výstup D/A 
převodníku může měnit  svou hodnotu až s  frekvencí  200 MHz. Díky tomu lze dosáhnout 
vyšší  kvality  budicího  signálu  navržené  karty.  Výstupní  frekvence  D/A  převodníku  je 
programovatelná  z PC po jistých  diskrétních  krocích,  jejichž  velikost  je  dána  vlastnostmi 
dynamicky programovatelné DCM instance. Parametry výstupního signálu D/A převodníku 
byly měřeny na osciloskopu Agilent DSOX3014A. Užitečná frekvence výstupního signálu 
má  o  více  než  25  dB  větší  amplitudu,  než  nežádoucí  frekvenční  složky  spektra. 
A/D převodník měří signál se vzorkovací frekvencí 60 MHz. Navržená karta tedy může měřit 
odezvu sondy až  do frekvence  30 MHz.  To umožňuje  využití  celého pracovního rozsahu 
měřicí sondy NQR. Naměřený tvar signálu velmi dobře odpovídá tvaru měřeného signálu. 
Funkčnost  naprogramovaného  hardwaru  v FPGA  byla  ověřena  úspěšným  testem  obsluhy 
obou  převodníků.  Vyhodnocení  správného  měření  dat  z A/D  převodníku  probíhalo  ve 
vytvořené aplikaci na PC. Z aplikace je možno ovládat výstupní frekvenci FPGA a spouštět 
jednotlivá  měření  A/D  převodníku.  Po  dokončení  měření  mohou  být  naměřená  data 
zobrazena v automaticky generovaném grafu.

První část práce popisuje sondu NQR. Jedná se o zařízení schopné detekovat jisté typy 
materiálu  v blízkosti  sondy pouze  na základě  jejich  fyzické  přítomnosti.  Metoda NQR je 
užívána  především  pro  detekci  výbušnin  a  také  pro  různá  průmyslová  měření.  Velkým 
problémem  realizace  metody  NQR  je  správné  vyhodnocení  měřeného  signálu.  Signál 
vystupující ze sondy není harmonický, je silně zašuměný a jeho frekvence se nachází v pásmu 
od 1 MHz do 30 MHz.

Druhá kapitola se zabývá správným návrhem DPS. Při návrhu DPS je vhodné dodržet co 
nejvíce  pravidel  popsaných  v této  kapitole.  Výsledný  charakter  navrhovaného  obvodu  je 
určen požadovanou cenou zařízení, velikostí, spotřebou atd. 

Kapitola 3 obsahuje popis jednoduchého anti-aliasingového filtru a zabývá se diskrétní 
Fourierovou  transformací  a  rychlou  Fourierovou  transformací.  V programovém  prostředí 
Matlab  byl  vytvořen  program  pro  výpočet  DFT  a  FFT.  Obě  transformace  jsou  zcela 
ekvivalentní, liší se pouze svou výpočetní náročností. Velikost vypočtených spektrálních čar 
vstupního signálu se liší dle druhu použitého vyhlazovacího okna. O počtu analyzovaných 
frekvencí rozhoduje počet vzorků signálu, ze kterého je Fourierova transformace počítána.

Ve  čtvrté  kapitole  se  můžete  dočíst,  proč  je  při  realizaci  karty  nutné  použít 
programovatelná  hradlová  pole.  Tato  kapitola  také  popisuje  vývojový  kit  NEXYS 3, 
vlastnosti obvodů FPGA a optimální způsob jejich programování.

V kapitole 5 je popsáno praktické řešení práce. V jednotlivých podkapitolách je popsán 
návrh DPS pro A/D a D/A převodníky, tvorba softwaru pro FPGA i tvorba řídicí aplikace pro 
PC. Pro FPGA byly vytvořeny dva různé programy. Oba zajišťují  generování signálu z D/A 
převodníku a měří data A/D převodníkem při příchodu povelu z řídicí aplikace na PC. První 
program ukládá naměřená data do FIFO zásobníku a z něj jsou data posílána přímo do PC. 
Toto řešení je plně funkční. Následně byl vytvořen složitější program, který využívá dočasné 
ukládání dat v paměti RAM. Zápis dat do paměti RAM a čtení z paměti RAM pracuje na 
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frekvenci 80 MHz. Po uložení naměřených dat jsou data vyčtena z paměti a odeslána do PC. 
Toto  řešení  je  efektivnější  z hlediska  využití  hardwaru.  V poslední  části  této  kapitoly  se 
můžete  dočíst  základní  informace  o  aplikaci  pro  PC.  Aplikace  zajišťuje  komunikaci  PC 
s FPGA a slouží pro nastavení výstupní frekvence D/A převodníku. Také umožňuje zobrazení 
naměřených dat z A/D převodníku.
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SEZNAM SYMBOLŮ A ZKRATEK
NQR Nuclear Quadrupole Resonance, jaderná kvadrupólová rezonance
PCB Printed Circuit Board, deska plošných spojů
DPS Deska Plošných Spojů
SNR Signal To Noise Ratio, poměr signálu ku šumu
EMC Electromagnetic Compatibility, elektromagnetická kompatibilita
EMI Electromagnetic Interference, elektromagnetická interference

VHDL
VHSIC Hadrware Description Language, vysokorychlostní hardwarový 
jazyk

VHSIC
Very-High-Speed Integrated Circuits, vysokorychlostní integrované 
obvody

FPGA Field-Programmable Gate Array, programovatelná hradlová pole
IOB Input Output Block, vstupně výstupní blok
LB Logic Block, logický blok
LUT LookUp Table, tabulka s hodnotami
FSM Finite State Machina, konečný stavový automat
FIFO First In First Out, druh zásobníku pro data
DDR Double Data Rate, dvojnásobná datová rychlost
DCM Digital Clock Module, modul pro nastavení hodinového signálu v FPGA

CMOS
Complementary Metal-Oxide-Semiconductor, technologie pro výrobu 
integrovaných obvodu

DFT Discrete Fourier Transform, Diskrétní Fourierova Transformace
FFT Fast Fourier Transform, rychlá Fourierova transformace
A/D Analogově Digitální převodník
D/A Digitálně Analogový převodník
ADC Analog to Digital Converter, analogově digitální převodník
DAC Digital to Analog Converter, digitálně analogový převodník
RF RadioFrekvenční
NF NízkoFrekvenční
VF VysokoFrekvenční
GND Ground, zem
IC Integrated Circuit, integrovaný obvod
DIL Dual In-Line, druh pouzdra integrovaného obvodu
SIL Single In-Line, druh pouzdra integrovaného obvodu
VLSI Very-Large-Scale Integration, velmi velká hustota integrace
RAM Random Access Memory, paměť s náhodným přístupem
ROM Read-Only Memory, paměť pouze pro čtení
SRAM Static Random Access Memory, statická paměť s náhodným přístupem

EEPROM
Electrically Erasable Programable Read-Only Memory, elektricky 
vymazatelná paměť typu ROM-RAM

PC Personal Computer, počítač

UART
Universal Asynchronous Reciever/Transmitter, univerzální asynchronní 
příjímač/vysílač

USB Universal Serial Bus, universální sériová sběrnice
MIPS Milion Instructions Per Sekond, milion instrukcí za sekundu
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PŘÍLOHY
Nákres (layout) DPS pro D/A převodník Nákres (layout) DPS pro A/D převodník
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Foto DPS s D/A převodníkem

Foto DPS s A/D převodníkem
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Reálné rozdělení bloků programu pro FPGA bez ukládání dat do RAM
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Reálné rozdělení bloků programu pro FPGA s využitím ukládání dat do RAM
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