
 



 



ABSTRAKT 

Práce se soustředí na využití programu Ansoft Designer, přesněji jeho modulu System 

Design, při simulaci komunikačních systémů. Na několika příkladech ukazuji práci s 

programem při simulování komunikačního systému bez kódování a následně i 

s kódováním podle normy 802.11a (Wi-Fi). Práce se dále věnuje vytváření vlastních 

bloků komunikačních schémat. Je popsáno vytvoření bloků a následně jejich otestování. 
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Ansoft Designer, systémový návrh, komunikační systém bez kódování, komunikační 

systém s kódováním 802.11a, vytváření funkčních bloků  

 

ABSTRACT 

The thesis will focus on using the program Ansoft Designer, more precisely, its module 

System Design, during simulation involving communication systems. A few examples 

show the work with the program on simulating the communication system without 

coding, and then with coding according to the standard 802.11 (Wi-Fi). The thesis also 

deals with creating custom blocks communication schemes. Described the creation of 

blocks and then their test. 
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ÚVOD 

Tento text se bude věnovat počítačovému modelování komunikačních systému. 

Počítačové modelování v dnešní době zažívá značný rozmach. Počítačové modely nám 

poskytují důležité informace o vlastnostech konečné realizace samotných 

elektronických obvodů i komplexních komunikačních systémů. 

Pro modelování je zde využito programu Ansoft Designer verze 4.1.0 (Build: Feb 5 

2009). Práce se zabývá především jeho modulem System Design (systémový návrh). 

Systémový návrh umožňuje z funkčních bloků, s vhodně nastavenými parametry, 

sestavit komunikační řetězec. Výsledky pak dávají i dobrou představu o výhodách 

jednotlivých konfigurací komunikačního řetězce.  

V bakalářské práci je popsána práce se samotným Ansoft Designerem v kapitole 1. 

V kapitole 2 se věnuje komunikačnímu systému bez kódování. V kapitole 3 je ukázáno 

zapojení komunikačního systému s kódováním, který používá kódování podle normy 

802.11a. Tato norma definuje bezdrátovou komunikaci, známou jako Wi-Fi.  

V kapitole 4 je popsáno vytváření funkčních bloků, pomocí vkládání dalších 

modulů Ansoft Designeru, do modulu systémového návrhu. Je popsáno vytvoření bloku 

a poté je blok otestován v systémovém návrhu. 

Jelikož výsledky řešení této práce mají být následně využity ve výuce, práce 

názorně vysvětluje obsluhu programu a popisuje funkce jednotlivých bloků 

komunikačního řetězce. 
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1 ANSOFT DESIGNER 

Ansoft Designer je program, který v sobě obsahuje moduly pro numerickou analýzu 

planárních struktur momentovou metodou (Planar EM Design), pro simulování funkce 

vysokofrekvenčních obvodů (Nexxim Circuit Design) a pro modelování 

komunikačních zařízení na systémové úrovni (System Design). Ansoft Designer 

umožňuje vytvoření projektu, do něhož jsou začleněny všechny uvedené moduly. 

1.1 Simulátory 

1.1.1 Nexxim Design 

Nexxim je obvodový simulátor pro návrh vysokofrekvenčních, analogových a 

smíšených obvodů. Obvod se sestavuje z pasivních a aktivních součástek se 

soustředěnými i rozprostřenými parametry. 

Simulátor umožňuje vykonávat tři druhy simulací – stejnosměrnou simulaci, 

simulaci v časové oblasti a simulaci v oblasti frekvenční. Kromě klasických 

proměnných, jako je teplota, napětí a proud je možné rozmítat jakýkoliv parametr 

obvodu. 

1.1.2 Planar EM Design 

Tento simulátor používáme pro numerickou analýzu planárních struktur pracujících 

v mikrovlnné oblasti kmitočtového spektra. Analyzovaná struktura může sestávat 

z neomezeného počtu vrstev substrátu a kovových vrstev. Uvažována je nekonečně 

rozlehlá zemní vrstva. 

Simulace se provádí buď na jedné frekvenci, nebo v určitém kmitočtovém 

intervalu. 

1.1.3 System Design 

Tento modul lze využít pro systémový návrh. Jeho předností je jednoduché sestavení 

komunikačních řetězců se snadným nastavením parametrů jejich dílčích komponentů. 

Pokud přesnost systémových komponentů není dostatečná, lze dosáhnout zpřesnění 

výsledných simulací náhradou systémových komponentů moduly obvodového a 

planárního návrhu. 

Simulátor nabízí dva základní typy analýzy, a to kmitočtově-doménovou analýzu 

pro lineární a nelineární elektrické systémy a diskrétně-časovou analýzu pro 

komunikační systémy (mohou být obsaženy i elektrické součástky). 

Stejně jako u předcházejících simulátorů je možné i u systémového modulu 

vytvořit výslednou zprávu v podobě různých druhů grafů nebo tabulek. 
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1.2 Základy práce se systémovým návrhem 

Po spuštění programu Ansoft Designer je potřeba vytvořit projekt stisknutím tlačítka 

New (obr. 1.1) nebo výběrem položky menu File  New, a následně položkou Insert 

System Design (obr. 1.2). Tím se spustí nabídka výběru substrátu. 

   

Obr. 1.1: Vytvoření projektu (vlevo).   

Obr. 1.2: Vložení modulu systémový návrh (vpravo). 

  Vzhledem k tomu, že se jedná o systémový návrh, žádný substrát se nevybírá, a 

proto je třeba stisknout tlačítko None (obr. 1.3). 

V tuto chvíli se otevře okno grafického editoru, do něhož se vsazují jednotlivé 

bloky komunikačního řetězce. Bloky můžeme nalézt na záložce Components v okně 

Project Manager (obr. 1.4) nebo na záložce Search (hledání komponentu pomocí 

klíčových slov). Vlastnosti jednotlivých komponentů zjistíme z nápovědy. 

 

Obr. 1.3: Výběr substrátu. 
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Ty se přímo vloží přetažením myší do stránky a kliknutím. Ukončení vkládání dané 

komponenty se dá provést stisknutím tlačítka Esc na klávesnici nebo použitím pravého 

tlačítka a výběrem položky Finish (obr. 1.5). Propojování součástek se provádí 

kliknutím na jednotlivé vývody a spojením s ostatními vývody komponent. 

 

 

 

Obr. 1.4:     Výběr součástky (vlevo). 

Obr. 1.5:     Ukončení vkládání (nahoře). 

 

 

Obr. 1.6: Nastavení parametrů komunikačního komponentu. 

Nastavení parametrů komponentu zahájíme dvojklikem na její ikonu. Tím 

otevřeme okno se seznamem parametrů, které se nachází na záložce Parameter Values 

(obr. 1.6). Podotkněme, že při zadávání desetinných čísel se používá místo desetinné 

čárky tečka; čárka zde slouží pro oddělení různých hodnot. 
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2 KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM BEZ 

KÓDOVÁNÍ 

V této kapitole bude na blokové úrovni popsán komunikační systém bez kódování. 

Bude vysvětlena funkce jednotlivých bloků. Poté bude v programu ANSOFT Designer 

v modulu systémový návrh sestaveno schéma komunikačního řetězce, vysvětleno 

nastavení parametrů jednotlivých bloků a bude realizována simulace. 

Základní komunikační řetězec sestává z vysílače, přenosového kanálu a přijímače 

(obr. 2.1). 

Vysílač (transmitter). Při modelování komunikačního kanálu je potřeba nejdříve 

vložit zdroj signálu. V tomto případě se jedná o pseudonáhodný zdroj binárního signálu 

(Pseudo Random Binary Source), generuje náhodnou bitovou posloupnost. Ke 

generátoru je připojen modulátor. Modulátor mění vstupní signál do takové podoby, aby 

ho bylo možné přenést skrz přenosový kanál. V našem příkladě bude použita modulace 

PSK (Phase-shift-keying). Přesněji BPSK, což je nejjednodušší PSK modulace, která se 

využívá např. u Wi-Fi sub-nosných pro 6 a 9 Mbit/s. Dále u levných vysílačů a díky 

jednoduchosti, se používá i jako RFID (Radio-frequency identification) standart. Ten 

slouží pro identifikaci u biometrických pasů, kreditních karet apod.   

Přenosový kanál (channel). Reprezentuje reálné přenosové prostředí, ve kterém se 

signál šíří. Právě v tomto kanále vznikají chyby při přenosu vlivem rušení. Při 

modelování je použit kanál zatížený přídavným bílým Gaussovským šumem (Additive 

white Gaussian noise). Tento kanál přidává bílý šum s konstantním spektrem a 

amplitudu, podle Gaussovkého rozložení. Kanál, při kódování BPSK (Binary Phase 

Shift Keying), připojujeme pouze na reálnou část výstupu modulátoru a vstupu 

demodulátoru. Imaginární část postupuje přímo z výstupu na vstup. 

Přijímač (receiver). Přijímač obsahuje demodulátor. 

 

Obr. 2.1: Komunikační řetězec bez kódování. 

Pro zhodnocení kvality přenosu je na konec řetězce zařazena sonda bitové 

chybovosti, BER (bit-error-rate), která porovnává vysílaný signál se signálem 

přijímaným; výsledná hodnota odpovídá podílu počtu chybných bitu a celkového počtu 

bitů. 
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2.1 Práce se systémovým návrhem 

Práci s modulem systémového návrhu vysvětlíme na příkladu. Parametry, jejichž 

nastavení není popsané, se nemění. 

Zdroj pseudonáhodného binárního signálu je v programu k dispozici pod zkratkou 

BSRC. Nastavujeme u něj počet generovaných bitů (NB=22800), což je množství bitů, 

které budou procházet kanálem; bitovou rychlost (BR=135,5kHz), což znamená, že 

bude vysláno 135,5kbit/s a náhodný parametr SEED=345. Modulátor (v tomto případě 

zvolíme PSK, mění fázi) je k dispozici pod zkratkou PSKMOD. Nastavujeme u něj 

počet stavů M=2. Takže bude použita BPSK modulace. 

U přenosového kanálu AWGN se nastavuje poměr signál/šum SNR=Eb_No 

(zadáním písmenné hodnoty, se otevře okno pro přidání proměnné) a opět náhodný 

parametr SEED=534 345. 

V přijímači se nastavuje demodulátor PSKDEM, který je stejně jako modulátor 

nastaven na hodnotu M=2. 

Na závěr zapojíme sondu pro měření chybovosti BERP (bit error rate probe). 

Jeden vstup je zapojen na zdroj signálu a druhý na výstup z demodulátoru. U sondy není 

potřeba žádné nastavení. 

Pro zobrazení časového průběhu signálu je na výstupu ze zdroje a na vstupu sondy 

pro měření chybovosti, připojena signální sonda SP (signal probe). 

 

Obr. 2.2: Schéma komunikačního řetězce bez kódování v ANSOFT Designeru. 

2.2 Analýza a výsledky 

Vlastnosti analýzy se nastavují v okně Project Manager. Po rozkliknutí projektu a 

položky System Design se objeví položka Analysis. Při kliknutí pravým tlačítkem na 

Analysis se objeví nabídka s položkou Add Solution Setup. 

Kliknutím na Add Solution Setup otevřeme nastavení typu analýzy. V našem 

případě je potřeba vybrat z nabídky Analysis Type položku Discrete-Time Domain 

Analysis, která se používá při analýze komunikačních systémů, a pokračovat stisknutím 

tlačítka Next. 
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Poté se objeví samotné okno pro nastavení analýzy. Zde je potřeba zvolit Impulse 

Invariance Analysis. Ostatní hodnoty zůstanou beze změny, protože na výsledky 

analýzy nemají jejich hodnoty vliv. jen v podokně Sweep Variables přidáme dříve 

vytvořené proměnné stiskem tlačítka Add.... Následně se otevře okno pro výběr 

proměnné z nabídky Variable a nastavení jejího rozmítání. 

V našem příkladu je nastaveno rozmítaní proměnné Eb_No výběrem Linear step a 

zadáním hodnot Start=0, Stop=14 a Step=0.1 (všechny hodnoty jsou v dB), čímž se 

provede simulace přenosu pro odstup signálu od šumu v rozmezí od 0 do 14dB 

s krokem 0.1dB. 

Nastavení vlastnosti analýzy je dokončeno a nastavená analýza se zobrazí 

v nabídce Analysis. Kliknutím pravým tlačítkem a výběrem položky Analyze... se spustí 

analýza. 

Výsledky zobrazíme kliknutím pravým tlačítkem na položku Report a výběrem 

položek Create Standart Report  Rectangular Plot. Tím se otevře okno pro nastavení 

vlastností grafu. Při zobrazování chybovosti (BER) je jako Domain nastaveno Sweep. 

Dále v kartě Trace je jako Primary Sweep nastavena proměnná Eb_No (poměr 

signál/šum nastavený u AWGN). Pro nastavení zobrazení osy y je potřeba vybrat z 

Category položku Probes následně vpravo zvolit sondu berp. Zbývá už jen zvolit 

položku New Report, která vytvoří graf. 

Pro zobrazení chybovosti se lépe hodí logaritmické měřítko na ose y, čehož lze 

dosáhnout kliknutím na osu y (čímž se osa zvýrazní), následně kliknutím pravým 

tlačítkem, výběrem položky Edit a dále Properties. Zde je potřeba zvolit kartu Scaling, 

najít Axis Scaling a zvolit zde hodnotu Log. Ještě je možno zvolit v kartě Axis u Number 

Format hodnotu Scientific, což je pochopitelně výhodnější pro zobrazování malých 

desetinných čísel. Výsledný graf pro chybovost BPSK je zobrazen na obr. 2.3. 

Dále lze zobrazit výsledky ze signálních sond (SP). Zobrazení okna pro nastavení 

grafu, se dosáhne jako u předchozího grafu. Jako Domain, je zde zvoleno Time a dále už 

je potřeba pouze zvolit sondu, tedy Probes a následně danou sp sondu. V kartě Families 

je možné zvolit hodnotu poměru signál/šum (Eb_No), pro kterou chceme zobrazit 

průběh signálu. Do jednoho grafu lze zobrazit více křivek a to použitím Add Trace 

místo použití New Report. Graf je zobrazen na obr. 2.4. 

 



 8 

 

Obr. 2.3: Křivka chybovosti pro BPSK bez kódování. 

 

 

Obr. 2.4: Časový průběh signálu na vstupu (červená) a výstupu (černá) komunikačního 

řetězce pro odstupu signál/šum Eb/No=0dB. 

 

Obrázek 2.4 nám ukazuje, jak se vlivem rušení objevují chyby ve vyhodnocování 

signálu. 
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3 KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM 

S KÓDOVÁNÍM PODLE STANDARTU 

802.11A 

Tato kapitola se bude zabývat zapojením komunikačního systému s kódováním podle 

standartu 802.11a. Je to standart bezdrátové komunikace, znám jako Wi-Fi. Pracuje na 

5GHz a maximální přenosová rychlost je 54Mb/s, v závislosti na typu modulace. Zde 

budou popsány jednotlivé bloky a následně bude zapojení nasimulováno. 

3.1 Popis komunikačního kanálu 

3.1.1 Vysílací část 

Vysílač u systému s kódováním je samozřejmě složitější. Jako zdroj je opět použit 

nějaký druh náhodného binárního generátoru. Samotný vysílač (baseband transmitter) 

má několik částí (obr. 3.1). Tyto části formátují data do paketů, které jsou následně 

odeslány. 

 

Obr. 3.1: Vysílač (Baseband Transmitter), Zkratka CP je cyklická předpona. 

Datové Pole  

Padder se používá k zformování datového (DATA) pole bitů přidáním servisního 

pole, přidáním konečných bitů a Pad bitů podle obr. 3.2. 
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Obr. 3.2: Kódový rámec podle normy IEEE802.11a pro BPSK s poměrem 1/2. 

Servisní pole má 16 bitů označených v obr. 3.3 jako 0~15. Bit 0 je přenesen první. 

Bity 0~6 jsou nastaveny na nulu a jsou použity pro synchronizaci dekodéru 

(Descrambler). Zbylé bity 7~15 jsou zde pro budoucí použití a jsou nastaveny na 0. 

 

Obr. 3.3: Servisní pole. 

Konečné bity (6 bitů) slouží k obnovení základního stavu konvolučního kodéru. 

Pad bity. Jejich počet NPAD v datovém poli se vypočítá pomocí vzorců. Vzorce jsou 

převzaty z nápovědy programu Ansoft Designer. Údaje k dosazení do vzorců jsou 

v Tab. 3.1. Minimální počet je 6 bitů, přidaných ke zprávě, aby se přizpůsobily 

konečným (Tail) bitům. 

𝑁𝑆𝑌𝑀 = 𝐶𝑒𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔(
16+8∙𝐷é𝑙𝑘𝑎+6

𝑁𝐷𝑃𝐵𝑆
), (3.1) 

𝑁𝐷𝐴𝑇𝐴 = 𝑁𝑆𝑌𝑀 ∙  𝑁𝐷𝐵𝑃𝑆 , (3.2) 

𝑁𝑃𝐴𝐷 =  𝑁𝐷𝐴𝑇𝐴 −  (16 + 8 ∙ 𝐷é𝑙𝑘𝑎 + 6),  (3.3) 

Funkce Ceiling zaokrouhluje na celočíselnou hodnotu a to vždy dolů. Výsledné 

číslo je tedy rovno nebo menší. 
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Tab. 3.1: Parametry v závislosti na modulaci a kódovém poměru. 

Datová 

rychlost 

(Mbits/s) 

Modulace Kódový 

poměr (R) 

Kódované 

bity na 

subnosné 

(NBPSC) 

Kódované 

bity v OFDM 

symbolu 

(NCBPS) 

Datové bity 

v OFDM 

symbolu 

(NDBPS) 

6 BPSK ½ 1 48 24 

9 BPSK ¾ 1 48 36 

12 QPSK ½ 2 96 48 

18 QPSK ¾ 2 96 72 

24 16-QAM ½ 4 192 96 

36 16-QAM ¾ 4 192 144 

48 64-QAM 2/3 6 288 192 

54 64-QAM ¾ 6 288 216 

 

Jeden OFDM symbol sdružuje několik modulovaných subnosných. 

Kódovací zařízení (Scrambler) je zde k zakódování Datového pole a ponechání 

bitů Tail nulových. 

Kovoluční kodér (Convolution Coder) slouží k zakódování datového a signálního 

pole. 

Děrovač (Puncture) slouží pro vynechání některých bitu a tím ke zvýšení 

přenosové rychlosti. 

Prokladač (Interleaver) slouží k prokládání dat. 

Modulátor moduluje vstupní signál podle vybraného typu modulace. V našem 

případě je to buď BPSK (Binary Phase-Shift Keying), QPSK (Quadrature Phase-Shift 

Keying), 16-QAM nebo 64-QAM (Quadrature Amplitude Modulation). 

Blok pro přidání pilotního signálu slouží k přidání pilotního signálu do každého 

OFDM symbolu, aby byl signál odolnější vůči rušení. 

Modul IFFT (Inverse Fast Fourier Transform) provádí 64-bodovou, rychlou 

inverzní Fourierovu transformaci. 

CP přidavač přidává cyklickou předponu k výstupu z 64-bodové IFFT. 

Signálové Pole 

Generátor bitů signálového pole (Signal Field Bits Generator) generuje obsah 

signálového pole (obr 3.4).   
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Obr. 3.4: Rámec signálového pole. 

Datová rychlost (POMĚR). První 4 bity slouží pro udání bitové rychlosti. 

Délka pole (DÉLKA) je 12-bitové celé číslo, které značí počet oktetů, které jsou 

určeny k přenosu. 

R je opět rezervní bit pro budoucí použití. Parity (P) je paritní bit. Posledních 6 

bitů Signalový konec je opět nastaveno na nulu. 

Úvodní Pole 

Obsahuje generátor úvodního pole (Preamble Field Generator). Je určen pro 

synchronizaci. 

Všechny části (úvodní, signálové, datové pole) jsou poté spojeny do jednoho 

rámce, který je zobrazen na obr. 3.2. 

3.1.2 Přenosový kanál 

Je zastoupen tentokrát komplexním kanálem Additive White Gaussian Noise. 

3.1.3 Přijímací část 

Obsahuje adekvátní moduly k vysílací části, které mají za úkol vrátit změny signálu.  

CP Removal je zde pro odstranění cyklické předpony.  

Modul FFT má za úkol provést rychlou Fourierovu transformaci.  

Dále je tu Pilot removal, který odstraní pilotní signál. Demodulátor demoduluje 

signál.  

Deinterleaver vrátí zpět proložená data.  

Depuncturer doplňuje data vynechané děrovačem.  

Viterbiho dekodér, pomoci Viterbiho algoritmu, dekóduje přijatou bitovou 

posloupnost. Používá mřížový diagram (trellis), pro nalezení nejpravděpodobnější 

hodnoty, která by mohla být vyslaná (maximum likelihood decoding). Viterbiho 

dekodér pracuje v součinnosti s konvolučním kodérem. 

Descrambler dekóduje Datové pole. 

Depadder slouží k vybrání bitů z Datového pole, odstraněním Servisního pole, 

konečných bitů a Pad bitů. 
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3.2 Práce v systémovém návrhu 

Zde budou uvedeny jednotlivé bloky a jejich nastavení. Všechny bloky jsou přímo 

nastavené podle normy 802.11a, což zmenšuje rozsah jejich nastavování.  

U modulace (Modulation) se nastavuje 0 pro BPSK, 1 pro QPSK, 2 pro 16-QAM 

a 3 pro 64-QAM. Vždy u volby Modulace nastavíme „modulation“, čímž vznikne 

proměnná. 

U kódového poměru (Coding) je to 0 pro kódovací poměr ½, 1 pro 2/3 a 2 pro ¾. 

Budeme nastavovat kódovací poměr 3/4 tedy volba 2. 

Poté ještě jeden vícekrát použitý parametr LENGTH. Ten nastavujeme na hodnotu 

100. Je to délka PSDU (počet oktetů). 

Jako zdroj signálu se používá PSDU generátor pod zkratkou PSDU11A. Zbývá 

nastavit počet vyslaných oktetů NUM_OCTETS=1000 a náhodný parametr 

SEED=17427. K němu je připojena zbývající část vysílače a to BTX11A. Nastavujeme 

u něj jen počáteční hodnotu pro vestavěný Scrambler a to S0=93. 

Přenosový kanál je reprezentován CAWGN s parametry SNR=SNR, tedy vznikne 

další proměnná. NSAMP=80, což je počet vzorků použitých pro měření výkonu a 

náhodný parametr SEED=32896. 

Přijímač začne modulem CPRM11A pro odstranění cyklické předpony. Má 

parametry PURPOSE=1, čímž je nastaven na datové pole. SOURCE=1 značí PPDU 

rámec.  

Dále modul pro Fourierovu transformaci FFT11A, bez nastavení. PLTRM11A pro 

odstranění pilotního signálu, také bez nastavení.  

Demodulátor DEMOD11A s nastavením rozhodování na Hard Decision, tedy 

DECISION=0. Deinterleaver DEILV11A. Depuncturer DPUNC11A.  

Viterbiho dekodér VDEC11A s parametrem PURPOSE=1, pro datové pole. 

Rozhodování nastavené opět na Hard Decision, DECISION=0 a hloubka mřížky Trellis 

je nastavena na DEPTH=100. 

Poté následuje Descrambler DSCRM11A. U toho nastavíme počáteční stav jako u 

Scrambleru, tedy S0=93. Následuje Depadder pro selektování výsledných dat, 

DPAD11A. 

Nakonec připojíme sondu pro měření chybovosti BERP. Jeden vstup na výstup 

z generátoru a druhý na konec řetězce. A pro případné zobrazení časového průběhu, 

dáme na vstup a výstup z řetězce sondy SP. 
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Obr. 3.5: Zapojení v Systémovém návrhu. 

3.3 Analýza a výsledky 

Nastavování analýzy probíhá obdobně jako u předcházejícího příkladu, pouze máme 

jiné proměnné. U SNR v tomto případě nastavíme rozmítání od 0 do 20dB s lineárním 

krokem 0.2dB. Proměnou Modulation můžeme měnit podle toho, jakou chceme zrovna 

použít modulaci. Případně můžeme zadat všechny 4 hodnoty a následně zobrazit křivky 

pro všechny typy modulace. 

Samotné grafické zobrazení probíhá také stejně jako dříve. Tentokrát akorát v kartě 

Families, vybereme u proměnné modulation Edit a poté Use all values, čímž použijeme 

všechny hodnoty a vytvoříme novou zprávu, tedy graf (obr. 3.6). Pro ověření výsledku 

simulace je zde obr. 3.7. 
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Obr. 3.6: Bitová chybovost s kódováním podle standartu 802.11a s BPSK modulací (červená), 

QPSK (zelená), 16-QAM (modrá) a 64-QAM (černá). 

 

Obr. 3.7: Křivky chybovosti standartu 802.11a simulované v prostředí Simulink (MATLAB) 

převzato z http://www.wirelessdesignmag.com/images/0702/feat3_lrg.gif, Mode 2: 

BPSK, Mode 4: QPSK, Mode 6: 16-QAM, Mode 8: 64-QAM 

A pro porovnání chybovosti systému s kódováním a bez, tu máme další obr. 3.8. 
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Jedná se o modulaci BPSK. Systém s kódováním by měl mít celkově lepší parametry 

než systém bez kódování. Nebýt stabilní chyby, která se v simulaci objevila. Nejspíše 

vlivem nějakého nastavení, kdy je místo nulové chyby započtena tato stabilní chyba.  

 

Obr. 3.8: Bitová chybovost systému s kódováním (černá) a systému bez kódování (červená). 

4 VYTVÁŘENÍ VLASTNÍCH BLOKŮ 

Tato kapitola se bude věnovat vytváření vlastních bloků, které se dají použít v modulu 

systémového návrhu. Bude popsáno vytvoření a ověření funkčnosti bloků. 

Vytvoření bloku bude popsáno na několika příkladech. 

4.1 Mikropásková (flíčková) anténa 

Jedná se o dnes velmi oblíbený typ antény. Především díky její velikosti a snadné 

realizaci. Používá se v přenosných zařízeních, jako třeba mobilní telefony nebo 

notebooky. 

Samotná realizace antény v Ansoft Designeru probíhá v modulu Planar EM 

Design. Zde bude nejdříve popsáno vytvoření antény v tomto modulu a poté bude 

vysvětleno vytvoření bloku pro systémový návrh a ověření jeho funkčnosti. 

4.1.1 Práce s Planar EM Design 

Jako první je potřeba vložit modul Planar EM Design do Projektu. To se provede 

volbou ikony s názvem Insert Planar EM Design. Nebo přes výběr nabídky Project a 

následně volbou Insert Planar EM Design…. 
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 Touto volbou se nám otevře okno s nabídkou substrátu. Zvolíme MS – RT Duroid 

5880 a potvrdíme volbou Open.  Parametry substrátu je potřeba pro náš příklad změnit. 

Což se provede přes nabídku Layout a výběrem položky Layers…. Zde se vybere 

záložka Stackup (obr. 4.1).  

 

Obr. 4.1: Nastavení parametrů jednotlivých vrstev. 

U první položky Trace (vede signál) změníme pouze tloušťku (Thickness) na 0. U 

dielektrika změníme šířku na 1,6 mm. A u poslední položky Ground změníme materiál 

copper kliknutím na něj a následnou volbou aluminum ze seznamu. Potvrzením OK se 

vrátíme zpět. Zbývá všechny změny uložit kliknutím na Apply and Close. 

Dále je potřeba vykreslit motiv antény. To se provádí Draw  Primitive  

Rectangle. Kreslení se provádí myší. Následně lze rozměry upravit poklikáním na 

objekt a úpravou souřadnic rohových bodů. Rozměry antény jsou patrné z obr. 4.2. Při 

kreslení se dá využít možnosti sloučení několika objektů nebo jejich „odečtení“. Výběr 

objektů se provádí pomoci označení myší a stisknutého tlačítka Ctrl. A samotné 

sjednocení nebo odečet přes volbu Layout  Merge Polygons a volbou Union pro 

sjednocení, nebo Subtract pro odečtení. Pro další nastavení simulace je potřeba, aby 

motiv byl z jednoho kusu. Je tedy potřeba na závěr vše sjednotit. 

Pro napájení je nutno zvolit vstupní port. To se provádí volbou ikony Select Edges, 

kliknutím na místo kde má být port a následnou volbou Create Edge port. 
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Obr. 4.2: Nákres antény s rozměry. 

Tím je ukončen návrh antény a zbývá jen nastavit simulaci a zobrazit výsledný 

graf. Ten pak bude použit pro porovnání s výsledkem ověření v Systémovém návrhu. 

Nastavení analýzy se provádí pravým kliknutím na položku Analysis a výběrem 

Add Solution Setup…. Poté se otevře okno, kde nastavíme Frekvenci na 2.27GHz, což je 

rezonanční frekvence naší antény, a potvrdíme stisknutím OK. Následně v okně zvolíme 

rozmítání (Linear count) od 1,5GHz (Start) do 3GHz (Stop). Jako počet kroků (Count) 

výpočtu zvolíme např. 100. Nastavení analýzy je tím dokončeno a zbývá jen zobrazit 

zprávu. Což se provede stejně jako u předcházejících příkladů.  Na obr. 4.3 je zobrazen 

parametr S11 (činitel odrazu). U něj využijeme možnosti označení minima a to pomoci 

kliknutí pravým tlačítkem na graf a volbou Marker  Add Minimum. Dále je ještě 

zobrazen poměr stojatého vlnění na obr. 4.4. 
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Obr. 4.3: Průběh činitele odrazu S11. 

 

Obr. 4.4: Poměr stojatého vlnění. 

4.1.2 Práce v systémovém návrhu 

Pro vytvoření bloku z flíčkové antény vložíme do Projektu modul systémový návrh. 

Následně „přetáhnutím“ modulu Planar EM Design do modulu System Design 

vytvoříme blok. Ještě předtím se zobrazí okno, ve kterém necháme zvoleno 

Incorporate. Tím se vytvoří klon původní antény. Který bude jako pod-obvod zobrazen 

v systémovém návrhu. Automaticky se v návrhu zobrazí blok s jedním portem (vstupní 

port antény). Již upravený blok je na obr. 4.5. 
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Název bloku můžeme změnit v okně Project Manager kliknutím pravým tlačítkem 

na vložený modul a volbou Rename. Dále můžeme, už v samotném okně systémového 

návrhu, upravit vzhled bloku. A to opět pravým tlačítkem na symbol a volbou Edit 

Symbol. Zde můžeme využit všechny základní nástroje kreslení. Změny se projeví 

v projektu po volbě tlačítka Update Project. 

Pro otestování funkčnosti je potřeba v systémovém návrhu k anténě připojit nějaký 

zdroj. To se provede volbou Draw  Interface port. Ten se připojí na vstup antény. 

Musíme upravit jeho vlastnosti. Dvojitým poklikem na něj se otevře okno pro nastavení 

(obr.). Je potřeba přidat samotný zdroj a to volbou tlačítka Add. To nám otevře okno, 

kde necháme nastavenou Sinusoidu. Nastavíme napětí (změnou na Voltage) V na 1V a 

jako frekvenci zadáme nějakou proměnnou. V našem případě např. ff. Při potvrzení se 

nám objeví okno pro přidání proměnné, kde změníme akorát typ jednotky (Unit type) na 

frekvenci a potvrdíme vše. 

 

Obr. 4.5: Blok flíčkové antény 

Nastavení analýzy probíhá stejně jako dříve v systémovém návrhu. Změna je ale 

v typu simulace, protože tentokrát nám jde o přenosové parametry vedení, tak se volí 

frekvenční analýza (Frequency Domain Analysis). Rozmítaná proměnná bude ff a to ve 

stejném rozmezí jako při minulém nastavení. Tedy od 1,5GHz do 3GHz a s počtem 

kroků 100. Vše opět potvrdíme a nastavení analýza je dokončeno. Nezbývá než 

výsledné zapojení analyzovat. Je potřeba podotknout, že analýza se uskuteční jenom 

v případě, že je projekt uložen. 

Zbývá zobrazit grafy a to stejně jako minule činitel odrazu a poměr stojatého vlnění 

(obr. 4.6, 4.7). 

 

Port1 patch
antenna
2,27GHZ

in

U1
antenna



 21 

 

Obr. 4.6: Průběh činitele odrazu S11 bloku v systémovém návrhu. 

 

Obr. 4.7: Poměr Stojatého vlnění bloku v systémovém návrhu. 

4.2 Horní propust 

Dalším příkladem při vytváření bloků, je vytvoření horní propusti. Bude pro změnu 

vytvořena v obvodovém návrhu (Nexxim Circuit Design). 

Jedná se o model Čebyševova filtru. Jeho mezní kmitočty by měly být fd=4,5GHz a 

méně (útlum minimálně 20dB) a fh=4,7GHz a výše (útlum maximálně 2dB). Hodnoty 

jsou čitelné z obr. 4.8. 
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Tentokrát jako první vložíme do projektu Nexim Circuit Design. Při volbě substrátu 

zvolíme None, protože obvod budeme v tomto případě navrhovat pouze z ideálních 

prvků. Přestože skutečná realizace by se provedla na mikropáskovém vedení, zde jde 

jen o ukázku možností Ansoft Designeru. Tvorba propusti na mikropáskovém vedení je 

popsána v [1]. 

4.2.1 Práce v Nexxim Circuit Design     

Nyní musíme sestavit zapojení podle obr. z ideálních prvků. Kapacity najdeme pod 

zkratkou CAP a induktory pod zkratkou IND. Nastavíme jednotlivé parametry a 

přidáme zem, která je mezi nabídkou portů. 

  

Obr. 4.8: Horní propust v Circuit Design. 

Nyní nastavíme analýzu a to například volbou z nabídky Nexxim Circuit  Add 

Solution Setup…  Linear Network Analysis. Nebo pravým tlačítkem klikneme na 

Analysis v okně Project Manageru a opět volbou Add Solution Setup…  Linear 

Network Analysis. Zde nastavíme rozmítání proměnné F (frekvence) volbou Add. 

Nastavíme zde Linear Count, což je rozmítání s lineárním krokem. Nastaví se startovní 

frekvence Start na 3,5GHz a konečná Stop na 5,7GHz. Počet kroků Count nastavíme na 

500. 

Zbývá zobrazit průběhy přenosových parametrů a to činitel odrazu a činitel 

přenosu. 
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Obr. 4.9: Parametry horní propusti, činitel přenosu (červeně) a činitel odrazu (modře). 

4.2.2 Práce v Systémovém návrhu 

Předtím než přepneme do systémového návrhu, změníme nastavení kapacity. U 

kapacit s hodnotou C=0,17pF, nastavíme místo této hodnoty proměnnou C. Poté při 

potvrzení proměnné, zaškrtneme možnost Parametr Default. Čímž se z této proměnné 

stane parametr konečného bloku systémového návrhu (obr. 4.10). 

 

Obr. 4.10: Parametr C, horní propusti v systémovém návrhu. 

Blok v systémovém návrhu vznikne jako v předchozím příkladě, přetažením 
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modulu, tentokrát Obvodového (Circuit Nexxim Design). 

K samotnému bloku připojíme dva porty. U vstupního portu opět nastavíme 

sinusový signál s proměnnou frekvencí. Kterou budeme při simulaci rozmítat. 

Nastavení druhého portu zůstane neměnné. A ještě nezapomeneme nastavit kapacitu, 

abychom mohli srovnávat s obvodovým návrhem, tedy C=0,17pF. 

 

Obr. 4.11: Zvolení typu analýzy 

V systémovém návrhu nastavíme rozmítaní proměnné od 3,5GHz do 5,7GHz. 

Počet kroků bude 500. Před spuštěním samotné simulace musíme ještě nastavit jeden 

parametr bloku a to typ analýzy. Je to položka CircuitSolver (obr. 4.11). U ní je potřeba 

zvolit Linear Network Analysis. Což je analýza pro získání přenosových parametrů. 

Výsledný graf je na obr. 4.12. 

Ke každému modulu, je možné vložit nějaké poznámky. Provádí se to kliknutím 

pravým tlačítkem na vložený modul a výběrem položky Edit Notes…. V našem případě 

jsou to poznámky o hodnotách kondenzátorů, impedancí a očekávané útlumy na 

mezních frekvencích (obr. 4.13). 
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Obr. 4.12: Činitel přenosu (červeně) a činitel odrazu (modře). 

 

Obr. 4.13: Poznámky o modulu. 

3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00 5.25 5.50 5.75
ff [GHz]

-87.50

-75.00

-62.50

-50.00

-37.50

-25.00

-12.50

0.00
Y

1
Ansoft LLC System1prenosové parametry HP (systémový návrh)

Curve Info

dB(S21)
FD1

dB(S11)
FD1



 26 

5 ZÁVĚR 

V práci bylo popsáno modelování komunikačních řetězců. Nejdříve jednoduché 

zapojení komunikačního systému bez kódování, u kterého je zobrazena křivka 

chybovosti (obr. 2.3). 

Další komunikační systém se týkal Wi-Fi, přesněji jeho normy 802.11a. Bylo 

nasimulováno zapojení a zobrazeny křivky chybovosti. Ty odpovídají přenosovým 

rychlostem 9Mb/s při BPSK modulaci, 18Mb/s při QPSK, 36Mb/s při 16-QAM a 

54Mb/s při 64-QAM modulaci (obr. 3.6). Pro srovnání výsledku je zde obr. 3.7. Tento 

graf je z prostředí Simulink programu MATLAB. Jednotlivé křivky si s minimální 

odchylkou odpovídají, což dokládá správnost výsledků simulace. 

Závěrečná kapitola se věnovala vytváření funkčních bloků. Bylo ukázáno, že lze 

vytvořit bloky z modulů Ansoft Designeru. Bylo popsáno, jak bloky vytvořit. Pro 

ověření funkčnosti, byla provedena simulace v samotném modulu a poté po vložení 

modulu do systémového návrhu. V systémovém návrhu byl výsledný blok odsimulován 

za stejných podmínek. Srovnání jednotlivých výsledků z obr. 4.3, 4.4 a obr. 4.6, 4.7 

ověřuje funkčnost bloku. To samé potom i srovnání u horní propusti a jejího bloku u 

obr. 4.9 a 4.12. Je ukázána i možnost vytvářet parametry finálního bloku. 

Závěr práce tedy dokládá možnost vytvořit libovolné zapojení a následně ho použít 

v systémovém návrhu. To samozřejmě pomůže hlavně v případě vícečetného použití 

daného bloku. Program má tedy dobré předpoklady, stát se pomocným nástrojem před 

samotnou realizací zapojení nějakého komunikačního systému. 

Jako příloha je počítačové cvičení, při kterém by mělo být objasněno vytváření 

bloků případným studentům. 
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SEZNAM SYMBOLŮ, VELIČIN A ZKRATEK 

 

BER  Bit Error Rate - poměr bitové chybovosti 

BPSK  Binary Phase Shift Keying – binární klíčování s fázovým posuvem 

CP  Cyclic Prefix – cyklická předpona 

EM  Electro Magnetic – elektro-magnetické 

FFT  Fast Fourier Transform – rychlá Fourierova transformace 

IFFT  Inverse Fast Fourier Transform – inverzní rychlá Fourierova 

transformace 

LSB  Least Significant Bit – nejméně významný bit 

MSB  Most Significant Bit – nejvíce významný bit 

OFDM  Orthogonal frequency-division multiplexing – ortogonální multiplex 

s kmitočtovým dělením 

QAM  Quadrature Amplitude Modulation – kvadraturní amplitudová modulace 

QPSK  Quadrature Phase Shift Keying – kvadraturní klíčování s fázovým 

posuvem 

RFID  Radio Frequency Identification – identifikace na rádiové frekvenci 

SNR  Signal Noise Ratio – poměr signálu k šumu 
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A POČÍTAČOVÉ CVIČENÍ 

A.1 Zadání 

a) Sjednoťte komponenty z přijímací části komunikačního systému (obr. 5.1) podle 

normy 802.11a do jednoho finálního bloku. 

b) Umožněte nastavování jednotlivých parametrů komponentů z finálního 

bloku. Přidejte i popis parametru ve finálním bloku. 

c) Nastavte název bloku na RCV11A. Skryjte názvy portů a nastavte vstupní a 

výstupní port. Název bloku vepište i na samotný blok. 

d) Vložte zbývající komponenty celého komunikačního systému podle normy 

802.11a (Generátor, Vysílač, šumový kanál). Přidejte sondu pro měření 

bitové chybovosti. Nastavte kódový poměr ¾ a zobrazte křivky chybovosti 

pro všechny typy modulací. (Nastavení jsou stejná jako v příkladu 

z kapitoly 3.) 

 

Obr. 5.1: Přijímací část 
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A.2 Řešení 

Ad a). Začneme vložením Systemového modulu do projektu. V něm můžeme realizovat 

přijímací blokovou část a pak modul vložit do dalšího Systémového modulu, čímž 

vznikne finální blok. Nebo se může poustupovat přidáním Systémového pod-okruhu. A 

to stisknutím pravého tlačítka na modulu a volbou Add Subcircuit  Add Subsystem. 

Sem vložíme jednotlivé komponenty přijímacího řetězce. CP Removal (odstraňuje 

cyklický prefix) najdeme pod zkratkou CPRM11A. Připojíme k němu komponent pro 

rychlou Fourierovu transformaci – FFT, zkratka FFT11A. Dále pro odstranění pilotního 

signálu je zde komponent PLTRM11A. Demodulátor DEMOD11A. Deinterleaver je 

pod zkratkou DEILV11A. Depuncturer DPUNC11A. Viterbiho dekodér VDEC11A. 

Descrambler DSCRM11A a Depadder DPAD11A. Vše postupně propojujeme. 

Přidáme vstupní a výstupní port. 

Ad b). Pro zobrazení parametru ve finálním bloku, musíme při nastavování hodnoty 

parametru v jednotlivých komponentech zadat proměnnou, ze které uděláme parametr. 

A to zadáním názvu proměnné a potom dále volbou Parametr Default (obr. 5.2). 

Hodnota Value bude poté zvolena automaticky jako výchozí, pokud nebude zadaná jiná. 

 

Obr. 5.2: Vytvoření parametru. 

Takto nastavíme parametry pro parametry Purpose, Source, Modulation, Coding, 

Length, Decision, Depth a S0. 

Pro nastavení popisu jednotlivých parametrů, stiskneme pravé tlačítko na vloženém 

modulu a vybereme položku Design Properties…. Zobrazí se nám tabulka, do které 

vložíme popis (Description) parametrů (obr. 5.3). 
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Obr. 5.3: Popis parametru. 

Ad c). Název komponentu změníme stisknutím pravého tlačítka na vloženém modulu a 

výběrem Rename. K úpravě bloku se dostaneme kliknutím pravým tlačítkem na něj a 

výběrem položky Edit Symbol. Nastavení portu se provádí poklikem na ně. Zobrazí se 

okno s možností různých nastavení (obr. 5.4). Pro skrytí názvu portu je třeba odškrtnout 

volbu ShowName. A pro volbu vstupního (výstupního) portu, slouží parametr Type a 

volba Input (Output). 

 

Obr. 5.4: Nastavení portu. 

Pro vepsání názvu do bloku použijeme v editoru symbolu možnost pro vkládání 

textu (obr. 5.5). Text se dá po vepsání upravovat jako objekt. 
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Obr. 5.5: Vkládání textu. 

  

Obr. 5.6: Finální blok. 

Ad d). Vložíme generátor zprávy PSDU11A (MODULATION=M, CODING=C, 

NUM_OCTETS=1000, SEED=17427), k němu připojíme vysílač BTX11A 

(MODULATION=M, CODING=C, LENGTH=100, S0=93). Vložíme komplexní 

šumový kanál CAWGN (SNR=SNR, NSAMP=80, SEED=32896). Připojíme námi 

vytvořený komponent RCV11A a nastavíme jeho parametry (MODULATION=M, 

CODING=C, PURPOSE=1, SOURCE=1, DECISION=0, LENGTH=100, S0=93, 

DEPTH=100). 

Nakonec přidáme ještě BERP sondu a propojíme ji s výstupem generátoru PSDU 

11A a druhý port s výstupem RCV11A. 

Nastavíme Discrete-Time Domain Analysis. Zde nastavíme rozmítání proměnné 

SNR od 0 do 20-ti dB s krokem 0,2dB. A Dále nastavíme proměnnou m a to na hodnoty 

0, 1, 2, 3. Proměnnou c nastavíme na 2 (poměr ¾). 

Spustíme analýzu a poté zobrazíme grafy (obr. 5.7). Při zobrazení je rozmítaná 

veličina SNR. Osa y zobrazuje chybovost. Zobrazíme ji v logaritmickém měřítku. 

RCV11A
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Obr. 5.7: Výsledný graf chybovosti. 
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