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Abstrakt  
Práce se zabývá problematikou digitálního zpracování analogového signálu. V práci je 

proveden rozbor všech částí řetězce pro zpracování analogového signálu. Vstupní veličinou je 

signál z měřící cívky, který je následně zesílen a přiveden do vzorkovače. Navzorkovaný 

signál je zpracován A/D převodníkem a následně poslán na paralelní port. Na základě 

získaných údajů je navrženo schéma pro zpracování vzorku. Přenos na paralelní port je 

uskutečněn ve dvou krocích, kdy se nejprve převede jedna část slova a následně zbylá část. 

Mezi převodníkem a vzorkovačem je vzájemná vazba a synchronizace. Oba dva jsou řízeny 

ze stejné řídící sběrnice.  
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Analogový signál, A/D převodník, zpracování vzorku, paralelní port, vzorkovací obvod, 

digitální signál 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract  
My work is focused on digital elaboration of the analog signal. In my work the 

analysis has been carried out in all parts of digit chains processing analog signal. The 

entranced variable is signal from measuring coil, which is afterwards strengthen and transfer 

to a sampler. The sample signal is processed by an A/D converter and then sends to a parallel 

port. On the basis of acquired data the scheme has been constructed for sample processing. 

The transfer to the parallel port is done (made) in two steps, at first one part of the word is 

transferred and then the rest of the word follows. Between the converter and sampler is tight 

relationship and synchronization. Both of them are managed from one central bus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords  
Analog signal, A/D converter, sample processing, parallel port, sample and hold, digital signal 
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1 ÚVOD 
  

Zpracování signálů je v dnešní době velmi rozšířenou oblastí. V mnoha 

elektrotechnických oborech se zabýváme signály, které dále upravujeme a měníme jejich 

vlastnosti. Výsledné signály potom zpracováváme a vyhodnocujeme. Většina fyzikálních 

veličin má analogový průběh. V dnešní době se vyhodnocování veličin provádí pomocí 

počítače. Důsledkem této skutečnosti je nutnost převést zpracovávanou veličinu do digitální 

formy. 

Před samotným vysláním dat do počítače je nutné signál  navzorkovat ve vzorkovacím 

obvodu a následně převést v A/D převodníku do digitální formy. Takto zpracovaný signál je 

připraven k odeslání do PC. V současnosti máme k dispozici různé porty pro komunikaci 

s počítačem. Jedním z prvních a dnes ještě stále využívaným portem je RS232, jedná se o port 

často používaný v měřící technice. Další možností je užití paralelního portu, jeho rychlost 

čtení a posílání dat je i v dnešní době dostačující. Mezi moderní způsoby připojení periférií 

patří port USB, který v dnešní době  nahrazuje jak sériový port, tak i paralelní.  

Cílem této práce je aplikace digitálního zpracování signálu v zařízení pro měření 

hysterezních smyček feromagnetických materiálů. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 12



2   KLASIFIKACE SIGNÁLŮ 
2.1 Analogové signály 
Signál (z latinského signalis - dávat znamení) 

Signál je obecně chápán jako nositel informace. Pokud dojde k přenosu signálu, tak 

místo odkud se signál vysílá se nazývá vysílač a místo kam signál směřuje a kde končí se 

nazývá přijímač. Signály se přenášejí přenosovou cestou. Signál se nemůže šířit rychlostí, 

která je větší než rychlost světla.   

 
Obr. 2.1: Šíření signálů. 

 
Základní vlastností analogového signálu je, že má nekonečně mnoho stavů. Digitální 

signál nabývá na rozdíl od analogového signálu pouze konečného počtu stavů. Je to hlavní a 

zásadní rozdíl mezi analogovým a digitálním signálem. 

Pod pojmem spojitý signál rozumíme spojitou reálnou nebo komplexní funkci jedné 

spojité reálné proměnné. V případě dvojrozměrných a nebo vícerozměrných signálů je počet 

nezávislých proměnných větší než jedna. Tyto signály se označují názvem analogový signál. 

Velmi často reprezentují průběhy fyzikálních veličin. Nejčastější nezávislou proměnou je čas, 

a proto se tyto signály označují jako signály se spojitým časem. Jedním ze základních 

analogových signálů je sinusový signál na obr. 2.2. 

 

 
Obr. 2.2: Průběh sinusového signálu. 
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2.2 Digitální signály  
Digitální signál nabývá pouze konečného počtu stavů. Je vytvořen z posloupnosti vzorků, 

které mohou nabývat pouze omezeného počtu hodnot (obr. 2.3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 2.3: Příklad digitálního signálu. 

Zpracování signálu lze charakterizovat jako přepočet vstupní posloupnosti známých 

hodnot na posloupnost výstupní. Soustavy tento přepočet realizující jsou označovány jako 

diskrétní systémy, matematicky jsou popsány diferenčními rovnicemi. Pokud provedeme 

jejich analýzu, obdržíme informace o vlastnostech soustavy vzhledem ke zpracování signálů. 

Číslicové zpracování má v současné době široké využití: 

• možnost výběru určité složky signálu ze směsi více signálů 

• odstranění zkreslení signálu  

• určitá možnost omezení šumu využitá např. v audiotechnice  

Dalším užitečným typem zpracování je restaurace signálu. Jedná se při ní o obnovení 

signálu z jeho zkreslené a zašuměné podoby.  

V dnešní době má číslicové zpracování signálů velmi široké využití. Hlavním cílem 

zpracování signálu je změna jeho parametrů v závislosti na potřebách technické praxe. 

V mnoha aplikacích změnou nějakého parametru signálu docílíme lepších vlastností celé 

aplikace [1]. 
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Nevýhody: 
Nevýhodou diskrétních metod je limitace zpracovávaného rozsahu frekvence do 

Nyquistovy meze, tj. do poloviny vzorkovacího kmitočtu. Dalším měřítkem byla v minulých 

letech cena zařízení, která byla poměrně vysoká. Později s rozvojem techniky zvláště v oblasti 

číslicové techniky tato překážka pomalu mizí. V dnešní době je dokonce řada aplikací, 

v nichž se číslicové zpracování užívá nejen pro dobré parametry, ale také z ekonomických 

důvodů. Dosavadní těžiště číslicového zpracování ve vědeckých aplikacích postupně míří i do 

oblasti sdělovací a spotřební elektroniky. 
 
Výhody: 

Časová stálost číslicového zpracování je zajištěna konstantami v systému. Pokud je tedy 

splněna funkčnost systému, nemůže dojít ke změně charakteristik zpracování. Není tedy 

zapotřebí žádného nastavení nebo ladění, které je nutné zpravidla u analogových signálů. Zde 

se údržba vztahuje pouze na ověření funkčnosti. Jedná se o velkou výhodu, kdy je číslicové 

zpracování signálu reprodukovatelné. 

Pružnost zpracování  je umožněna díky tomu, že charakteristiky diskrétního signálu 

jsou udávány konstantami, ty se mohou snadno měnit. Změnu frekvenční charakteristiky lze 

dosáhnout pouhou změnou vzorkovacího kmitočtu nebo přeprogramováním konstant. Pokud 

systém realizujeme číslicově, funkce je potom dána vnitřním programem. Při změně 

programu lze dosáhnout libovolné změny funkce. 

Časově neomezená paměť číslicových systému umožňuje pracovat i s velmi pomalými 

signály. Příkladem může být např. řízení rozsáhlých celků s velkými časovými konstantami. 

Dále je velkou výhodou realizace digitálních paměťových prvků na rozdíl od analogových 

paměťových prvků, které obsahují velké kapacity a indukčnosti. Digitální paměti se vyznačují 

větší spolehlivostí.  

Slučitelnost s informačními systémy je dána velmi snadnou kompatibilitou s dalšími 

prvky technických realizací. Možnost zpracování měření např. v automatizované výrobě, 

dopravním provozu [1]. 

U těchto systémů také odpadá problém se vzájemným ovlivňováním spolupracujících 

bloků. Ty se musí u analogových systémů řešit. Z těchto vlastností vyplývá možnost 

spolehlivé realizace komplikovaných způsobů zpracování. Toto zpracování by se velmi těžko 

řešilo analogově. V mnoha moderních aplikacích představují číslicové metody zpracování 

jedinou alternativu. 
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2.3 Současný stav ve zpracování signálů  
Zpracování signálů v závislosti na čase je možné ve fyzikálních soustavách. Tyto 

soustavy pracují v čase spojitě a je u nich definováno jeden a nebo více vstupů a výstupů pro 

spojité signály. Pokud má být zpracován analogový signál, je zapotřebí na vstupu i výstupu 

diskrétního systému zařadit vhodné bloky (obr. 2.4). Zpracování analogových signálů začíná 

vzorkováním. Vzorkování slouží k vyjádření spojitého signálu (t) jeho diskrétními vzorky n = 

(tn) pro určité hodnoty tn nezávislé proměnné t (obr. 2.5). 

Hlavními bloky takového zpracování jsou analogově - číslicový a číslicově - analogový 

převodník. V současnosti díky vysokému rozvoji techniky je možné použít kvalitní, přesné a 

hlavně rychlé převodníky. Pro většinu navrhovaných aplikací se jedná o integrované obvody. 

V některých aplikacích je digitální signál převáděn na analogový. Tento převod uskutečňuje 

převodník A/D a rekonstrukční filtr [1]. 

 

 
Obr. 2.4: Blokové schéma zařízení pro zpracování analogového signálu. 

 
 

 
Obr. 2.5: Analogový a vzorkovaný signál (převzato z [1]). 
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3 MAGNETICKÉ MATERIÁLY 
3.1 Magnetické charakteristiky feromagnetických materiálů 

Magnetizační charakteristika je znázornění závislosti magnetické indukce B 

feromagnetického materiálu na intenzitě magnetického pole H.  

Při plynulém zvyšování intenzity v dosud nezmagnetovaném materiálu z nulové hodnoty na 

hodnotu  roste indukce z nulové hodnoty na hodnotu mH mB  (obr. 3.1). Tato závislost se  

nazývá  křivkou prvotní magnetizace. 

Když snížíme intenzitu z hodnoty  na nulu, 

indukce klesne na hodnotu remanentní indukce . 

K dosažení nulové indukce je potřebná intenzita -

, která se nazývá koercivitou. Dalším snížením 

intenzity na hodnotu 

mH

rB

cH

mH−  se indukce změní z nuly 

na hodnotu mB− . Při zvyšování intenzity z hodnoty 

mH−  na Hm se indukce zvyšuje z hodnoty  na 

hodnotu 

mB−

rB−  (H=0) a pak přes nulu  opět 

na hodnotu . Vznikne tak hysterezní smyčka. 

)( cHH =

mB

HHmHc

-Hc-Hm 

B 

Br 
Bm

0 

-Br 
-Bm

  
Obr. 3.1: Hysterezní smyčka. 

 
Typické body hysterezní smyčky: 

• koercitivita ± Hc. 

• maximální indukce ± Bm 

• maximální intenzita ± Hm 

• remanentní magnetická  indukce ± Br 

 

Hysterezní smyčka je důležitou charakteristikou feromagnetických látek, dají se z ní určit 

hodnoty Br a Hc, je možné zjistit tzv. hysterezní ztráty, které jsou příčinou nežádoucího 

zahřívání feromagnetických látek při jejich střídavém magnetování. Pomocí tvaru a plochy 

hysterezní smyčky lze získat potřebné informace k návrhu a aplikaci materiálu pro 

požadovaný účel [2].  
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3.2 Měření magnetizačních charakteristik 
Pro zobrazení hysterezní smyčky potřebujeme měřit hodnoty magnetické indukce a 

intenzity magnetického pole. Principielní schéma pro měření charakteristik je  na obr. 3.2. 

 
Obr. 3.2: Zařízení pro měření magnetizačních charakteristik (převzato z [2]). 

Zmagnetování měřeného vzorku se provádí plynulou změnou proudu v rozsahu ± Imax, 

který je přiveden do vinutí s počtem závitů N1. Na vstup H souřadnicového zapisovače se 

přivádí napětí ze snímacího odporu RH, které je úměrné změně magnetizačního proudu a tedy 

i intenzitě magnetického pole  

1 1* *
*

m H

S S

N i N uH
l l R

= =
H

      (3.2.1) 

kde ls představuje střední délku siločáry, N1 reprezentuje počet závitů v primárním obvodu, im 

je magnetizační proud a RH snímací odpor. 

Při časových změnách magnetizačního proudu se bude indukovat v měřícím vinutí 

s počtem závitů N2 napětí u1(t), které se přivádí na vstup integrátoru. Toto napětí získáme 

z následujícího vztahu  

dt
dBSN

dt
dtu m21 )( ==

ψ                (3.2.2) 

Magnetickou indukci B v měřeném vzorku určíme ze vztahu 

∫= dtu
SN

B
m

1
2

1                (3.2.3) 

kde N2 představuje počet závitů na měřící cívce, Sm průřez měřeného vzorku a u1(t) je 

indukované napětí v měřící cívce. 
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Potřebnou integraci napětí u1(t) provádí analogový integrátor. Na výstupu integrátoru je 

napětí u2, které je úměrné magnetické indukci B. Toto napětí se přivádí na vstup B 

souřadnicového zapisovače. Popisované zařízení slouží především pro výukové účely. 

Umožňuje názorné a dostatečně kvalitní měření statické hysterezní smyčky a odečet 

typických hodnot hysterezní smyčky.  

Aplikací obvodů pro digitální zpracování analogových signálů je možné zvýšit 

kvalitativní úroveň zařízení v následujících směrech: 

• digitálním změřením  napětí uH a zápisem změřených hodnot do PC 

• náhradou analogové integrace napětí u1(t) za numerickou integraci v PC 

• provést řízení měřícího cyklu pomocí PC  

• zvýšit přesnost odečtu typických hodnot hysterezní smyčky aplikací vhodného 

programového vybavení na naměřené hodnoty zapsané v paměti PC 

 

Z výše uvedených skutečností je zřejmé, že celková modernizace zařízení přesahuje rámec 

bakalářské práce. Z tohoto důvodu bude náplň bakalářské práce omezena na aplikaci 

digitálního zpracování hodnot magnetické indukce B při měření statické hysterezní smyčky. 
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4 NÁVRH JEDNOTKY PRO MĚŘENÍ 
MAGNETICKÉ INDUKCE 

4.1 Obvodová koncepce měřící jednotky 

 
Obr. 4.1: Obvodová koncepce. 

Vstupní zesilovač 

Při časových změnách magnetizačního proudu v měřící cívce se indukuje napětí 

v rozsahu jednotek až desítek mV. Hlavním úkolem vstupního zesilovače je zesílení 

indukovaného napětí na velikost jednotek voltů, tím je zabezpečena optimální činnost 

vzorkovacího obvodu a A/D převodníku.  

Vzorkovací obvod 

Hlavním požadavkem je vysoká vzorkovací frekvence, která zajistí dostatečný počet vzorků 

pro přesné zjištění průběhu indukovaného napětí v měřící cívce. 

A/D převodník  

A/D převodník převádí vzorky ze vzorkovacího obvodu na digitální signál, který je přes 

komunikační jednotku přiveden do počítače. 

Komunikační jednotka  

Komunikační jednotka slouží pro přenos naměřených údajů do počítače a řídících signálů, 

které řídí dílčí obvody jednotky pro měření magnetické indukce B.  

Počítač 

Počítač má dvě základní funkce:  

• pomocí logických úrovní, které jsou přes komunikační jednotku přiváděny na vstupy 

vzorkovače a převodníku A/D, řídí celý měřící cyklus. Výsledkem tohoto měřícího 

cyklu jsou hodnoty, které odpovídají indukovanému napětí v měřící cívce. 

• s respektováním vztahů pro magnetickou indukci provede pomocí numerické 

integrace výpočet hodnot magnetické indukce B.  

 20



4.2 Vstupní zesilovač 

4.2.1 Požadavky  
Hlavní požadavky na vstupní zesilovač:  

• velikost vstupního napětí 2,5 mV – 0,25 V 

• výstupní napětí 2,5 V 

• vysoký vstupní odpor 

• frekvenční pásmo zesilovaných signálů < 100 Hz 

4.2.2 Operační zesilovače 
Za současného stavu zesilovací techniky je jednoznačnou volbou pro návrh a realizaci 

vstupního zesilovače operační zesilovač (OZ) se zápornou zpětnou vazbou. Tato koncepce 

představuje možnost dosažení velmi dobrých kvalitativních parametrů vstupního zesilovače a 

jeho snadnou realizaci. 

 
Obr. 4.2: Schématická značka OZ. 

 
Vlastnosti reálného operačního zesilovače: 

Zesílení operačního zesilovače 

Zesílení operačního zesilovače představuje komplexní veličinu závislou na kmitočtu 

zesilovaného signálu. Kmitočet ovlivňuje velikost modulu a argumentu zesílení. Tuto 

závislost je možné vyjádřit vztahem 

0
1( ) .

1
m

j A
j

ω ω
ω

=
+

A                                                              (4.2.1) 

kde A(jω) představuje zesílení při kmitočtu ω, ωm je mezní kmitočet a A0 zesílení při ω=0. 
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Typickou kmitočtovou závislost modulu zesílení znázorňuje obr. 4.3. 

 
Obr. 4.3: Modulová charakteristika zesílení OZ. 

 
Vstupní impedance 

Vstupy OZ charakterizuje  

- vstupní odpor s hodnotou zpravidla větší než 104 Ω  

- vstupní kapacita s hodnotou několika pF 

Výstupní impedance 

V oblasti nízkých kmitočtů je výstupní impedance charakterizována odporem o velikosti 

jednotek až desítek . Při vyšších kmitočtech se velikost výstupní impedance zvyšuje. Ω

Vstupní napěťová nesymetrie  UI0: 

Vstupní obvody operačních zesilovačů nejsou zcela symetrické, vstupní tranzistory nemají 

stejné parametry. Následkem toho se na výstupu OZ objeví určité napětí u0, i když napětí mezi 

oběma vstupy je nulové. Vstupní napěťová nesymetrie UI0 se tedy rovná napětí, které musíme 

přivést na vstupní svorky OZ, aby výstupní napětí u0 bylo nulové. Napěťová nesymetrie 

vstupů není stálá hodnota, neboť se mění s časem, teplotou napájecím napětím atd. Největší 

změnu však tvoří změna teploty, a proto jedním z důležitých parametrů OZ je teplotní změna 

vstupní napěťové nesymetrie udávaná v µV/°C. 

Vstupní proudová nesymetrie II0: 

Rozdíl vstupních proudů II0 = IB1 - IB2 se nazývá vstupní proudová nesymetrie. Proudová 

nesymetrie se projeví vznikem určitého napětí na výstupu OZ. 

Maximální napájecí napětí : 

Maximální hodnotu napájecího napětí udávanou v katalogu výrobce je nutno dodržet, neboť 

její překročení mívá převážně za následek zničení OZ průrazem, popřípadě přehřátím [3]. 
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Zpětná vazba a stabilita 

Zpětná vazba zavádí část energie z výstupu zesilovače na vstup zesilovače a to se stejnou 

fází – kladná zpětná vazba nebo s opačnou fází – záporná zpětná vazba. Jedno z možných 

zapojení zpětné vazby je znázorněno na obr. 4.4. Skládá se ze zesilovače s přenosem  

1

2

U
UA =U       (4.2.2) 

 a  zpětnovazebního dvojbranu s přenosem  

     β
2U

U β=       (4.2.3) 

Aplikací Kirchhoffových zákonů můžeme odvodit pro přenos zesilovače se zpětnou vazbou 

vztah 

U

U

U

U

vst

výst
Uz K

K
UKU

UK
U
U

K
ββ +

=
+

==
111

1    (4.2.4) 

Z výrazu (4.2.4) je zřejmé, že zavedení zpětné vazby ovlivní původní přenos tzv. činitelem 

zpětné vazby 

k = 1+ β KU      (4.2.5) 
 

uK
1U  2U

βU  

vstU

výstU  

Obr. 4.4: Zpětná vazba. 

Když je modul činitele zpětné vazby větší než 1, vztah (4.2.5.) charakterizuje tzv. zápornou 

zpětnou vazbu, která způsobuje pokles zesílení. Její další vlivy v daném uspořádaní jsou: 

- zvětšení vstupní impedance  

- zmenšení výstupní impedance 

- rozšíření šířky pásma 

- zmenšení zkreslení zesilovaného signálu 

Mírou zvětšení resp. zmenšení některé veličiny je činitel zpětné vazby. 
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Je-li přenos  potom můžeme psát vztah  UzU KK >>

β
1

=&UzK       (4.2.6) 

V tomto případě přenos zesilovače se zpětnou vazbou je téměř nezávislý na tolerancích 

operačního zesilovače a je dán vlastnostmi obvykle pasivního zpětnovazebního dvojbranu, 

jehož výrobní tolerance mohou být podstatně menší.  

Problém stability úzce souvisí s problematikou zpětné vazby. Díky existenci parazitních 

členů RC i neideálnosti vlastních OZ, je fázový posuv ve smyčce zpětné vazby frekvenčně 

závislý a záporná zpětná vazba se může pro určité frekvence měnit ve vazbu kladnou. Tím 

vzniká nebezpečí oscilací, které jsou většinou nežádoucí. Stabilitu systému se zápornou 

zpětnou vazbou zajišťujeme pomocí korekcí – tj. takovou úpravou frekvenčních vlastností 

zesilovače, aby nevznikaly nežádoucí kmity v systému.  

4.2.3 Návrh vstupního zesilovače  
Při návrhu se vyjde z náhradního schématu, které zachycuje napěťové poměry ve 

vstupním obvodu zesilovače (obr. 4.5). V tomto schématu měřicí cívku simuluje zdroj napětí 

ui, induktor Lm, rezistor Rm, nesymetrii vstupů zesilovače zdroj napětí un a vstupní odpor 

zesilovače rezistor Rvst. 

 
Obr. 4.5: Náhradní schéma vstupního obvodu zesilovače. 

Z náhradního schématu je zřejmé, že napěťová nesymetrie představuje chybovou hodnotu, 

která značně ovlivní výsledky měření při napětích ui řádově mV. To vylučuje použití běžných  

operačních zesilovačů, u kterých napěťová nesymetrie může dosáhnout až 2 mV. Vliv 

napěťové nesymetrie lze odstranit použitím speciálního operačního zesilovače, který obsahuje 

obvody pro automatické nulovaní napěťové nesymetrie (obr. 4.6). 

Automaticky nulovaný zesilovač se skládá z dvou hlavních částí:  

OZ1 - hlavní zesilovač, který slouží pro zesílení signálu 

OZ2 - pomocný zesilovač provádí korekci vstupní nesymetrie OZ1 
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Tyto činnosti závisí na poloze spínačů: 

Poloha A:  Pomocný zesilovač je nulován zpětnou vazbou, nulovací napětí je 

zapamatováno na kapacitě CA. 

Poloha B:  Pomocný zesilovač je kompenzován napětím z CA, vstupní offset OZ1 je 

zesílen pomocným zesilovačem a přiveden na kompenzační vstup hlavního 

zesilovače – tím je kompenzován offset hlavního zesilovače. 

 
Obr. 4.6: Automaticky nulovaný zesilovač (převzato z [4]). 

Pro vstupní zesilovač je zvolen operační zesilovač s označením ICL7650, jehož nejdůležitější 

vlastnosti jsou uvedeny v tab. 1. [5] 

Tab. 1: Vlastnosti zesilovače ICL7650  

Vlastnost  min. typ. Max. jednotky  
Napěťové zesílení 1,00 ־E+08  ־ ־
Vstupní odpor  1,00 ־E+13  Ω ־
Napěťová nesymetrie 5-/+ 0,7-/+ ־ µV 
Vstupní klidový proud  pA 10 4 ־
Proudová nesymetrie  nA 20 8 ־
Mezní kmitočet   2    MHz  
Provozní napětí  4,5 16 ־ V 

Jak je patrné z tab.1, automatickým nulováním se dosáhne tak nízké hodnoty napěťové 

nesymetrie, že její vliv v dané aplikaci je možné zanedbat. 
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Další chybovou hodnotu vytváří úbytek napětí na impedanci měřící cívky um (obr. 4.5). 

Minimalizaci této chyby lze provést dostatečně vysokou hodnotou vstupního odporu 

zesilovače, která splňuje vztah  

Rvst >>  Zm     (4.2.7) 

kde Zm představuje  impedanci měřící cívky. 

Pro  měřící cívku s indukčností Lm = 1 mH, odporem Rm=8 Ω a nejvyšší zpracovávaný 

kmitočet fmax = 100 Hz dostaneme 
4,4912 8 0,6283 8,025 j

m m mR j f L j eπ °= + = + = ΩmZ    (4.2.8) 

 Připustíme chybu 0,01 % . Pro tuto chybu vstupní odpor musí mít hodnotu 
41.10 8,025.10vst mR Z= = 4 Ω      (4.2.9) 

Návrh vstupního zesilovače provedeme tak, aby jeho vstupní odpor 

100vstR k= Ω  

Pro naše účely je optimální volbou neinvertující zapojení operačního zesilovače (obr. 4.7).  

 
Obr. 4.7: Principielní zapojení neinvertujícího zesilovače. 

Záporná zpětná vazba v tomto zapojení působí tak, že zvyšuje vstupní odpor, snižuje výstupní 

odpor zesilovače. Pokud je dostatečná rezerva zesílení po zavedení zpětné vazby můžeme 

napěťové zesílení určit ze vztahu  

1

2

1

21
U
U

R
RAu =+=      (4.2.10) 

Výstupní napětí zesilovače je dáno maximální hodnotou vstupního napětí vzorkovacího 

obvodu. Tato hodnota pro vzorkovací obvod použitý v navrhované jednotce je 2,5 V. 

Pro dosažení výstupního napětí o hodnotě 2,5 V  platí: 

• velikost vstupního napětí 2,5 mV => výpočtem získáme velikost zesílení 1000 

• velikost vstupního napětí 0,25 V => výpočtem získáme velikost zesílení 10 
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Pro optimální poměry z hlediska zesílení a zpracování napětí z měřící cívky je vhodné 

krajní hodnoty zesílení 10 a 1000 doplnit ještě hodnotami 30, 100, 300. Změna zesílení bude 

prováděna přepínáním odporů ve zpětné vazbě (obr. 4.8). 

 
Obr. 4.8: Zapojení vstupního zesilovače s přepínačem ve zpětné vazbě. 

Vstupní odpor zesilovače Rvst je dán paralelní kombinací vstupního odporu obvodu ICL7650 

Rvst, který je ještě navíc zvyšován zápornou vazbou a odporem R1. Vzájemný poměr ve 

velikostech odporů představuje cca 10 řádů a proto platí vztah  

1vstR R=       (4.2.11) 

Kvůli omezení případného vysokofrekvenčního rušení je na vstup zesilovače přidán 

dolnopropustný filtr s mezním kmitočtem 10 kHz, tvořený odporem R3=1 kΩ a 

kondenzátorem C15= 15,9 nF. 

Při výpočtu velikosti odporů ve zpětné vazbě se vychází ze zvolené hodnoty R2  = 1 kΩ. 

Hodnotu odporu Rx , který zastupuje odpory R 4, 5, 6, 7, 8, se vypočítá ze vztahu 

2 ( 1)x uR R A= ⋅ −        (4.2.12) 
Hodnoty vypočtených odporů jsou přehledně uvedeny v tab. 2.  

Tab. 2: Vypočítané hodnoty odporů ve zpětné vazbě  

Zesílení R 2 R X   
- kΩ kΩ   

10 1 9 R 4 

30 1 29 R 5 

100 1 99 R 6 

300 1 299 R 7 

1000 1 999 R 8 
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Napájecí napětí měřící jednotky je ±15 V a +5 V. Pro napájení operačního zesilovače 

bude použito napětí ±5 V. Ke snížení na potřebné napětí se použijí stabilizátory, jak pro 

kladné, tak i pro záporné napětí. Jedná se o stabilizátory s označením 78L05 pro kladné napětí 

a 79L05 pro záporné napětí. Po-té bude napájecí napětí pro vstupní zesilovač ± 5 V. 

4.3 Vzorkovací obvod 

4.3.1 Základní principy  vzorkování 
Vzorkovací obvod odvozuje ze známého vstupního signálu u1(t) řadu vzorků, snímaných 

v časových okamžicích tn = 0, 1, 2… ve tvaru impulsů s výškou u1(tn). Proces probíhá 

obvykle periodicky s periodou T a potom platí  

tn = nT      (4.3.1) 

kde n = 0, 1, 2, 3… 

Vzorkování se provede tím způsobem, že se rozdělí vodorovná osa signálu na 

rovnoměrné úseky a z každého úseku se odebere jeden vzorek. Je přitom zřejmé, že tak z 

původního signálu se ztratí mnoho detailů, protože namísto spojité čáry se dostane pouze 

množina diskrétních bodů s intervalem odpovídajícím použité vzorkovací frekvenci (obr. 4.9). 

 
Obr. 4.9: Vzorkování spojitého signálu. 

 
Ke ztrátám detailů nedojde pokud bude platit Shannonův-Kotělnikův teorém. Tento teorém 

určuje frekvenci, kterou se provádí vzorkování spojitého signálu fv v závislosti na nejvyšší 

frekvenci obsažené ve spektru vzorkovaného  signálu fmax.  

max2 ff v ≥       (4.3.2) 

Frekvence vzorkování musí být rovna minimálně dvojnásobku nejvyšší frekvence obsažené 

ve spektru vzorkovaného signálu.  

Pro praktické účely jsou touto cestou získané vzorky nevýhodné, protože nemají 

dostatečně dlouhou dobu pro následné zpracování v převodníku A/D. Proto se vzorky u1(tn) 
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rozšiřují pomocí analogové paměti tak, že údaj u1(tn) zůstane na výstupu zachován od 

okamžiku tn až do okamžiku snímání dalšího vzorku, tj. do času tn +1 (obr 4.10). 

 
Obr. 4.10: Vzorkovaný signál. 

 
Na výstupu vzorkovače s pamětí není tedy řada jehlovitých impulsů s výškou u1(tn), ale 

stupňovaný časový průběh, u něhož jednotlivé stupně mají úroveň u1(tn). Nejobvyklejším 

druhem analogového paměťového prvku je kondenzátor. U vzorkovače s pamětí požadujeme, 

aby kondenzátor, na němž je z předchozí doby napětí  u1(tn-1), nabil prakticky vzato okamžitě 

na napětí vzorku u1(tn). Tím vzniká požadavek dodat kondenzátoru s kapacitou C náboj  

∆q = C(u1(tn)- u1(tn-1))    (4.3.3) 

za velmi krátkou dobu trvání vzorkovacího impulsu, tedy dostatečně velkým proudovým 

impulsem. Dále je nutné zamezit změnám napětí na paměťovém kondenzátoru. 

Vzorkovače a sledovače s pamětí jsou často užívány v měřící technice, a to tehdy, nesmí-

li se hodnota analogového signálu po dobu měření měnit, jak je tomu např. u některých typů 

A/D převodníků. Další použití mají tyto obvody v demodulátorech impulsově modulovaných 

signálů, kde se jako tzv. prodlužovače impulsů uplatňují jako interpolační obvody. 

4.3.2 Obecné zapojení vzorkovacího obvodu  
Principielní zapojení vzorkovacího obvodu je znázorněno na obr. 4.11. 

 
Obr. 4.11: Principielní schéma vzorkovacího obvodu (převzato z [6]). 
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Skutečný vzorkovač pracuje s určitými chybami. Výstupní napětí vzorkovače se mění 

konečnou rychlostí, která je daná konstantou RC a také vlastnostmi zesilovače. Čas potřebný 

k tomu, aby se výstupní napětí přiblížilo k hodnotě vstupního napětí s danou chybou se 

nazývá doba upnutí TA. Tato doba je závislá na časové konstantě   

RCs =τ      (4.3.4) 

kde R představuje odpor spínače S v zapnutém stavu a C je hodnota paměťového 

kondenzátoru. V paměťovém režimu se výstupní napětí v důsledku vybíjení paměťového 

kondezátoru mění s časem o ∆UV , což udává chybu zvanou rychlost změny pamatované 

hodnoty. 

V důsledku časových konstant reálného obvodu se po přechodu řídícího signálu us do 

stavu „pamatování“ odpojí výstupní signál od vstupního až s určitým zpožděním. Tato doba 

navíc kolísá s způsobuje časovou nejistotu vzorkování. Navíc není výstupní napětí u2 ani 

během doby sledování Ts rovno vstupnímu u1, což je dáno chybou nuly a zesílení reálného 

OZ. Existují ještě další chyby v důsledku průniku vstupního nebo vzorkovacího signálu na 

výstup během doby pamatování, které mají význam pro přesná nebo velmi rychlá měření se 

vzorkovači. Vzorkovací proces charakterizují průběhy a veličiny znázorněné na obr 4.12. 

 
Obr. 4.12: Znázornění chyb vzniklých při vzorkování signálu (převzato z [6]). 

4.3.3 Návrh vzorkovacího obvodu 
Pro vzorkovací obvod bude použit obvod typu HA 5320 – výrobek firmy Intersil. 

Principielní schéma je na obr. 4.13, kde je zobrazena vnitřní struktura použitého vzorkovače. 
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Vzorkovač má maximální vstupní analogové napětí ±2,5 V a je doporučený pro dále vybraný 

A/D převodník. Na obr. 4.14 je zapojení obvodu HA-5320 s daným typem převodníku.  

 
Obr. 4.13: Vnitřní  struktura vzorkovače HA5320 (převzato z [7]). 

 
Parametry vzorkovače jsou uvedeny v tab. 3. K velmi důležitému parametru patří doba 

upnutí, která je závislá na použité velikosti kondenzátoru. Hodnota doby upnutí je 0,8 µs pro 

chybu 0,1% a CL = 50 pF [7]. 

 

Tab. 3: Vlastnosti vzorkovače HA 5320  

Vstupní vlastnosti    min. typ. max. jednotky 
Vstupní napětí    +/-10 ־ ־ V 
Vstupní odpor   1 5 ־ MΩ 
Vstupní kapacita   5 ־ ־ pF 
Napěťová nesymetrie   2 0,2 ־ mV 
Klidový proud   200 70 ־ nA 
Proudová nesymetrie    100 30 ־ nA 
Výstupní vlastnosti           
Výstupní napětí   +/-10 ־ ־ V 
Výstupní proud   +/-10 ־ ־ mA 
Výstupní odpor   ־ 1.0 ־ Ω 
Sample and Hold           
Doba upnutí 0,10% 1,2 0,8 ־ µs 
 µs 1,5 1,2 ־ 0.01%    
Vo = 10V, RL= 2kΩ, CL=50pF         
Napájení obvodu           
Napájecí proud   ±13 ±11 ־ mA 
Napájecí napětí   +/-13,5 20-/+ ־ V 
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Obr. 4.14: Doporučené zapojení obvodu Sample & Hold ( převzato z [8] ). 

 
Ze vstupního zesilovače je signál přiveden na vstup vzorkovače s označením Vin přes 

dělič s odpory R9 a R10. Vzorkovač je řízen pomocí vstupu HS / . Pokud se na vstupu HS /  

objeví hodnota logické úrovně L, dojde ke vzorkování (sample). V případě logické úrovně H 

na vstupu HS /  bude docházet ke stavu držení (hold). Tato doba musí být dostatečně dlouhá, 

aby došlo k převodu vzorku a zápisu dat do PC. Při nesplnění této podmínky by mohl být 

vzorek přepsán následujícím vzorkem a došlo by k chybě. 

 

Potřebné úrovně pro řízení vzorkovače jsou: 

VIH = min.  2.0 V (Hold) 

VIL  = max.  0.8 V (Sample) 

4.4 A/D převod 

4.4.1 Princip A/D převodu 
A/D převodníky zajišťují převod vstupního analogového signálu na výstupní číslicový 

signál. Vstupním signálem je nejčastěji napětí, výstupem pak datové slovo o stanoveném 

počtu bitů. Převod se uskutečňuje ve dvou krocích: 

• analogový signál se nejprve navzorkuje  

• velikost signálu je tzv. kvantováním převedena na číslicový tvar 
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4.4.2 A/D převodníky 
A/D převodníky mohou mít sériové nebo paralelní rozhraní  

A/D převodníky se sériovým rozhraním  
A/D převodníky se sériovým rozhraním se vyznačují tím, že na svém výstupu mají číslicový 

signál bit po bitu v časové posloupnosti, kterou určuje hodinový kmitočet. Převodníky se 

sériovým rozhraním jsou hlavně koncipovány pro použití s mikrokontroléry. Při přenosu 

naměřených hodnot sériovým rozhraním lze použít méně vodičů, než při použití paralelního 

portu. Toho lze využít např. u mikrokontroléru, kde tyto volné linky můžeme využít pro jiné 

účely. Přenos po sériovém portu probíhá v téměř všech případech synchronně. Jejich 

přenosová rychlost není pevně dána, ale je ve velmi širokých mezích volitelná. 

Příklad zapojení A/D převodníku se sériovým rozhraním je znázorněn na obr. 4.15. 

Obvod TLC549 je osmibitový převodník. Jeho vstupní napětí se převede na digitální hodnotu, 

která má rozlišení 8 bitů. Obvod TLC549 potřebuje pro komunikaci s počítačem tři linky. 

Pokud chceme provést samotný převod, tak se musí objevit úroveň H na lince CS. Poté se 

převáděný byte při úrovni H na CS čte po bitech přes výstup DOUT. Pokud se objeví další 

kladný hodinový impuls na CLK přivede obvod následující bit na výstup DOUT. 

Pro propojení převodníku se sériovým portem, je zapotřebí výstup a dva vstupy. Potřebné 

napájecí napětí pro obvod se bere z linky TXD, která je na úrovni H. Snížení úrovně z 12 V 

na 5 V se provede pomocí integrovaného obvodu 7805. V napájecím obvodu je  použita 

ochranná dioda D a blokovací kondenzátor C. Použitý regulátor napětí 7805 nám dodává pro 

TLC549 referenční a napájecí napětí o hodnotě 5 V [9]. 

 
Obr. 4.15: Jednoduchý sériový A/D převodník (převzato z [9]). 
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Paralelní A/D převodníky 

Principielní schéma zapojení paralelního převodníku je na obr. 4.16. Paralelní převodník 

se využívá v oblastech rychlejších dějů. Odporový dělič, který vytvoří napěťové úrovně 

odpovídající vahám binárního čísla, je umístěný mezi referenčním napětím a společným 

vodičem. Na jeden vstup komparátorů je přivedeno napětí měřené a na druhý vstup příslušná 

komparační úroveň podle váhy. Pokud bude hodnota měřícího napětí rovna nule, bude na 

všech výstupech komparátorů napětí 0 V.  

Jakmile se začne zvětšovat měřené napětí, budou se postupně překlápět komparátory K1 

až K3. Na výstupech se objeví postupně logická úroveň H. Pokud je měřící napětí maximální  

bude na všech třech výstupech logická úroveň H. Dekodér potom převede vstupní binární 

údaje do požadovaného kódu. Na výstupu převodníku se objeví binární slovo s počtem bitů, 

který odpovídá počtu komparátorů. Doba převodu je v tomto případě závislá na době přeběhu 

komparátoru z jedné úrovně do druhé. Nevýhoda  zapojení je velký počet komparátorů [9]. 

 
Obr. 4.16: Zapojení paralelního A/D převodníku (převzato [9]). 

 
 
Převodník A/D s postupnou aproximací  
Princip převodníku A/D s postupnou aproximací je znázorněn na obr. 4.17. 
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Obr. 4.17: A/D převodník s postupnou aproximací. 

 
Tento převodník se skládá z s následujících bloků: 

 K – komparátor    D/A – digitálně/analogový převodník 
AR – aproximační registr   PO – porovnávací obvod 
VO – výstupní obvod   

A/D převodník s postupnou aproximací realizuje převod vstupního analogového napětí 

na výstupní datové slovo postupně po krocích, jejichž počet je roven počtu bitů výstupního 

datového slova. Převod se provádí postupně od nejvyššího bitu směrem k nižším bitům. Na 

začátku převodu D/A převodníkem je generováno referenční napětí odpovídající 1/2 

celkového rozsahu napětí. Napěťový komparátor zjišťuje, ve které polovině se měřené napětí 

nachází. Tuto polovinu potom znovu rozdělíme a znovu provedeme zjištění. Po každém 

dělení se určí hodnota dalšího bitu. Tento postup se potom opakuje tak dlouho, než se zjistí 

napětí, které odpovídá  LSB. Hodnoty vyšších bitů zůstávají zachovány.  

Převodník s postupnou aproximací pro svou činnost vyžaduje:  

• přesné a stabilní referenční napětí 

• konstantní úroveň vzorku po celou dobu převodu 

4.4.3 Výběr  A/D převodníku  
Pro převod zesíleného a navzorkovaného signálu bude použit 12-bitový převodník 

MAX162 firmy MAXIM. Jedná se o 12-bitový A/D převodník s postupnou aproximací, 

vyznačující se vysokou rychlostí, nízkým příkonem a referenčním napětím přímo na čipu. 

Jeho doba převodu je 3μs. Rozložení vývodů převodníku MAX162 znázorňuje obr. 4.18 a 

jejich popis tab. 4 [8]. 
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Obr. 4.18: 12-bitový převodník MAX162 (převzato z [8]). 

 
Tab. 4: Popis pinů A/D převodníku MAX162 

PIN NÁZEV FUNKCE 
1 AIN analogový jedno-polaritní vstup 0 – 5 V  

2 VREF referenční napětí – 5,25 V 
3 AGND analogová zem 

4 – 11 D11-D4 třístavová výstupní data 
12 DGND číslicová zem 

13 – 16 
D3/11-

D08 třístavová výstupní data 
17 CLKLIN hodinový vstup 
18 CLKOUT hodinový výstup  
19 HBEN určuje formát výstupních dat   

    čtecí vstup, pokud je jeho úroveň L  
20   spolu s       a HBEN začíná převod 
21   výběr obvodu 
22   řízení vzorkovacího obvodu 
23 Vss záporné napětí -12 v nebo -15V 
24 VDD kladné napětí 5 V 

____
RD

____
CS____

CS
_______
BUSY

 

A/D převodník MAX162 může pracovat ve dvou typech provozu: 

• unipolární provoz 

• bipolární provoz  

Na obr. 4.19 je znázorněno zapojení převodníku a vzorkovacího obvodu. Pro vzorkovací 

obvod byl vybrán IO typu HA5320. Tento obvod je schopen odebrat vzorek napětí za dobu 

1,5 μs. Na vstup zapojení přivádíme napětí v rozmezí ±2,5 V, které je následně pomocí děliče 

s odpory R9 a R10 přivedeno na vstup vzorkovače. Řízení se provádí pomocí vstupů HBEN, 
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____
RD a , které jsou pomocí čtyř hradel NAND (74LS00) a jednoho hradla NAND (74LS30) 

obvodu MAX162 propojeny s vzorkovacím obvodem HA5320. Režim vzorkovače řídí výstup 

____

CS

BUSY , podle jeho úrovně probíhá buď vzorkovaní a nebo držení vzorku.  

 

Odebrání vzorku a jeho převod do digitálního tvaru může být proveden s periodou  

sTTT pA μ75,425.35,1 =+=+=     (4.3.5) 

kde Tv představuje dobu upnutí vzorkovače a Tp je doba převodu na digitální tvar.  

Periodě T odpovídá kmitočet podle vztahu 

kHz
T

f 210
10.75,4

11
6max ≅== −     (4.3.6) 

 
Obr. 4.19: Zapojení vzorkovače s A/D převodníkem (převzato z [8]). 

V měřící jednotce bude A/D převodník pracovat v bipolárním provozu a neinvertujícím 

módu. Tento provoz zabezpečují odpory R9, R10 a odpory R11 a R12. Potřebný posuv napěťové 

úrovně pro bipolární provoz je dán hodnotami výše uvedených odporů a velikosti napětí 

zdroje referenčního napětí (výstup Vref). 
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Pro tyto odpory musí platit podmínka: 

12

11

10

9

R
R

R
R

=      (4.3.7) 

Hodnoty odporů R9, R11 zvolíme stejné velikosti R9=R11=39 kΩ. Potřebný posuv napětí 

zabezpečují odpory R10=R12= 82kΩ. Z principu obvodu je zřejmé, že použité odpory R10 – 

R12 musí být přesné. Použijeme odpory s výrobní tolerancí 0,1%. 

 
V neinvertujícím módu mají výstupní slova hodnotu: 

 -2,5 V    0000 …. 0000 
     0 V    1000 …. 0000 
+2,5 V    1111 …. 1111 

Grafické vyjádření výše uvedené skutečnosti znázorňuje obr. 4.20. 

 

Obr. 4.20: Přenosová funkce pro neinvertující mód (převzato z [8]). 
 

Řízení převodu a čtení dat 

Začátky převodu dat a čtecích operací jsou řízeny třemi číslicovými vstupy HBEN,  
____
RD , 

. Při úrovni L na všech třech vstupech začíná převod. Po spuštění převodu nelze provést 

restart. Výstup BUSY je během převodu na  úrovni L a způsobuje v konečném důsledku 

neměnou hodnotu napětí na výstupu vzorkovače. 

____

CS

Převodník MAX162 může pracovat ve 4 různých módech, jedná se o dvě dvojice módů. 

Jeden z dvojice je pro rychlý převod a rychlejší vysílání dat. Druhý je potom pro pomalý 

převod a vysílaní dat. Z těchto módů si můžeme vybrat způsob načtení dat. Výběr formátu 
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výstupních dat je řízen logickými úrovněmi na výstupu HBEN integrovaného obvodu 

MAX162. Výstupní data mohou být obsažena ve 12-bitovém slově a nebo ve dvou 8-bitových 

slovech. Je-li HBEN na úrovni L, jsou data D11- D0 přivedena na výstupy. Pro dvoubajtové 

čtení jsou použity výstupy D7-D0. Při úrovni L na vývodu HBEN je na těchto výstupech 8 

nižších bitů (D7-D0). Úroveň H vývodu HBEN přivede na tyto výstupy vyšší bity (D11-D8).  

 

První mód zpracování dat je Slow Memory Read- Paralel Read  

Tento „pomalý“ mód má paralelní zpracování (HBEN je na  úrovni L). V tab. 5 je možno 

vidět data, která se objeví na sběrnici. Vývod BUSY  je také na úrovni L. Data z předchozího 

převodu jsou v číslicových výstupech na konci převodu [14]. Příslušné časové průběhy jsou 

znázorněny na obr. 4.21. 

 
Obr. 4.21: Časový průběh Slow Memory Read- Paralel Read (převzato z [8]). 

 
Tab. 5: Data na sběrnicích v režimu - Slow Memory Mode (Paralel Read)  

Datový výstup  D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3/11 D2/10 D1/9 D0/8
Slovo DB11 DB10 DB9 DB8 DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0

 

Dalším typem módu je Slow Memory Read- Two Byte Read 

Pro dvoubajtové čtení se používají výstupy D7-D0/8. Začátek převodu a čtení osmi méně 

významných bitů (8 LSB) je stejné jako u předchozího typu. Průběhy řídících signálů ukazuje 

obr. 4.22. Druhá čtecí operace se provádí při  HBEN na úrovni H. V této operaci se čtou čtyři 

významnější bity (4 MSB) se čtyřmi počáteční nulami na výstupech D7-D0/8. Další převod 

nezačne pokud bude HBEN na úrovni H.  

 

 
Obr. 4.22: Časový průběh Slow Memory Read- Two Byte Read (převzato z [8]). 
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Tab. 6: Data na sběrnicích v režimu - Slow Memory Mode (Two Byte Read)  

Datový výstup  D7 D6 D5 D4 D3/11 D2/10 D1/9 D0/8 
První slovo  DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 
Druhé slovo  LOW LOW LOW LOW DB11 DB10 DB9 DB8 

 
Druhý mód se označuje jako ROM Mode –Parallel Read 

Na výstupech D11-D0/8 je umístěno 12 bitů z předchozího převodu, jak je možno vidět 

v přiložené tab. 7. Druhý krok READ nám zpřístupní hodnoty předcházejícího převodu a taky 

začne nový převod. Zpoždění mezi následující READ operací musí být delší něž je doba 

převodu převodníku MAX162.  
 

 
Obr. 4.23: Časový průběh ROM Mode –Parallel Read (převzato z [8]). 

 
Tab. 7: Data na sběrnicích v režimu - ROM Mode (Parallel Read) 

Datový výstup  D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3/11 D2/10 D1/9 D0/8 
První slovo 
(staré data) DB11 DB10 DB9 DB8 DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 
Druhé slovo DB11 DB10 DB9 DB8 DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 

 
Poslední možností je  ROM Mode – Two Byte Read 

Stejně jako u „pomalého“ módu, výstupy D7 - D0/8 by měli být využity pro dvoubajtové 

čtení. Obrázek 4.24 nám ukazuje operace v tomto módu. Převod je zahájen s operací READ 

přičemž musí být HBEN na úrovni L. Výstup dat prezentuje 8 LSB z předchozího převodu. 

Další dvě operace READ jsou potřebné pro převod výsledku. Při první operaci READ musí 

být HBEN na úrovni H, kdy 4 MSB se čtyřmi počátečními nulami jsou zpřístupněny. Při 

druhé operaci READ je HBEN na  úrovni L, který čte 8 LSB a začne nový  převod. 

 
Obr. 4.24: Časový průběh ROM Mode – Two Byte Read (převzato z [8]). 
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Tab. 8: Data na sběrnicích v režimu - ROM Mode (Two Byte Read)  

Datový výstup D7 D6 D5 D4 D3/D11 D2/D10 D1/D9 D0/D8
První slovo (staré) BD7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 
Druhé slovo 0 0 0 0 DB11 DB10 DB9 DB8 
Třetí slovo BD7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 
 
V práci budou bity načítány přímo paralelním portem. Z důvodu 8-bitových datových vstupů, 

které paralelní port obsahuje, musíme zvolit režim o dvou výstupných slovech a rychlém 

přenosu dat. Mód se nazývá  ROM Mode, Two Byte Read Data. K propojení s komunikačním 

portem poslouží vývody DB0 - DB7.  

4.5 Komunikace s PC 
Pokud se budou dále zpracovávat získaná data bude se muset zajistit přenos dat do 

počítače. K tomu slouží různé druhy periférií, pomocí kterých se komunikuje s počítačem.  

4.5.1 Paralelní port 
Paralelní port LPT je standardní součástí běžných počítačů PC pro paralelní komunikaci 

(paralelní přenos bitů signálu) s periferiemi pomocí 17 digitálních linek, které lze rozdělit na 

8 datových signálů a 9 signálů pro řízení komunikace. PC s periferií lze spolehlivě propojit na 

vzdálenost 2m, v praxi lze komunikovat i na vzdálenost 5m, při správném stínění datových 

vodičů komunikačního kabelu. Paralelní port byl v roce 1994 standardizován pod  označením 

IEEE 1284. Pro paralelní port se užívají konektory se zapojením vývodů dle obr. 4.25 [10]. 

 

Obr. 4.25: Přiřazení signálů LPT portu 25 pinovému D-SUB konektoru (převzato z [10]). 
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Tab. 9: Přiřazení pinů D-Type 25 pin konektoru paralelní portu  

Pin 
číslo Pin číslo 

(D-Sub) (Centronics) Signál 
Směr 
In/out Registr 

Hardverově 
invertovaný

1 1 nStrobe In/Out Control Ano 
2 2 Data 0 Out Data   
3 3 Data 1 Out Data   
4 4 Data 2 Out Data   
5 5 Data 3 Out Data   
6 6 Data 4 Out Data   
7 7 Data 5 Out Data   
8 8 Data 6 Out Data   
9 9 Data 7 Out Data   
10 10 nAck In Status   
11 11 Busy In Status Ano 
12 12 Paper-Out / Paper-End In Status   
13 13 Select In Status   
14 14 nAuto-Linefeed In/Out Control Ano 
15 32 nError / nFault In Status   
16 31 nInitialize In/Out Control   
17 36 nSelect-Printer / nSelect-In In/Out Control Ano 

18 - 25 19-30 Ground Gnd     
 

25 pin D-sub female konektor je dnes obvykle součástí základní desky PC.  

36 pin Centronics female konektor se používá na tiskárnách a jiných periferních zařízeních.  

Paralelní port může pracovat v 5 modech činnosti :    

1) SPP mode    4) EPP Mode 

                                                            2) Nibble mode  5) ECP Mode 

                                                            3) Byte mode 

SSP mode 
Tento základní mód pro paralelní port, byl původně určen pro komunikaci PC 

s tiskárnou. Rychlost přenosu se pohybuje jen do 150KB/s. 
 

 
Obr. 4.26: Časový průběh komunikace v klasickém SPP módu (převzato z [10]). 
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Popis fází přenosu dat:  

• data jsou zapsány do datového registru 

• program čte stavový registr pro kontrolu jestli není LPT port používán 

• jestliže pracuje, změní se stav v kontrolním registru u nSTROBE na nízkou úroveň 

• tiskárna či periferie přijme data a potvrdí je signálem nACK, který se změní na nízkou 

úroveň 

Základní SSP mód má 3 základní registry: 

• Datový registr (Data) – pro zápis a vysílaní dat 

• Stavový registr (Status) – pro čtení stavů na lince 

• Řídící registr (Control) – pro řízení periferií, které přijímají vysílaná data 

 
Obr. 4.27: Přiřazení pinů portu k danému registru (převzato z [10]). 

Nibble mode  
Tento mód je cestou k získání zpětného kanálu. Je tedy možné uskutečnit obousměrnou 

komunikaci mezi perifériemi a PC. Nutností je softwarová podpora. Rychlost přenosu je 

100KB/s. 

Byte mode 

Díky vypuštění budiče datových linek, dosáhneme zvýšení kapacity přenosu. 

Vypuštěním budiče umožníme obousměrnou 8-bitovou komunikaci přes datové linky. 

Přenosová rychlost tohoto módu je 100 až 200KB/s.  

EPP mode (Enhanced Parallel Port) 

Tento protokol byl vyvinut firmou Intel, Xircom a Zenith Data Systems. Jedná se o 

výkonné propojení přes paralelní port. Rychlost přenosu dat je mezi 500KB/s až 2MB/s. 

Přenosová rychlost se vždy přizpůsobí tomu nejpomalejšímu komunikujícímu zařízení 

z důvodu spolehlivosti přenosu dat. 

Protokol EPP poskytuje 4 přenosové cykly:   

• Data Write cycle    Adress Write cycle 

• Data Read cycle    Adress Read cycle 
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Tab. 10: Přiřazení a popis signálů v EPP módu 

SPP Signál  EPP Mód In/Out Popis -- Využití signálů v EPP Mode přenosu dat 

nSTROBE nWRITE Out 
Aktivní v log.0 indikuje zápisovou operaci, zatímco v 
log.1 indikuje cyklus čtení. 

nAUTOFEED nDATASTB Out Aktivní v log.0 a indikuje čtení dat resp. zápis dat. 

nSELECTIN nADDRSTB Out 
Aktivní v log.0 a indikuje operaci čtecí adresy, resp 
operaci zápisu adresy. 

nINIT nRESET Out Aktivní v log. 0. Reset periferií. 

nACK nINTR In 
Přerušení od periferií. Užívá se k generování 
přerušení od periferie. 

BUSY nWAIT In 

Handshake signál. Když je v log.0 indikuje OK stav 
pro začátek cyklu, když log.1 indikuje OK stav pro 
ukončení cyklu 

D[8:1] AD[8:1] Bi-Di Obousměrné adresové / datové linky. 

PE 
definován 
uživatelem In Může být využit rozdílně dle každé periferie. 

SELECT 
definován 
uživatelem In Může být využit rozdílně dle každé periferie. 

nERROR 
definován 
uživatelem In Může být využit rozdílně dle každé periferie. 

Adresové cykly slouží k přenosu adresy kanálu. Datové cykly jsou použity pro přenos dat 

mezi PC a periferiemi. 

 
Obr. 4.28: Časový průběh komunikace v rozšířeném EPP módu (převzato z [10]). 

 
Popis fází přenosu v datovém zápisovém cyklu: 

1) Program vykoná I/O zápisový cyklus na port  

2) nWrite linka uvolní zapisovací operaci, data jsou vyslána na paralelní port 

3) nDataStrobe zahájí indikaci zápisové operace dokud je nWait na low 

4) port čeká na potvrzení od přijímacího zařízení, dokud je nWait na light 

5) nDataStrobe indikuje konec operace přenosu 

6) I/O cyklus končí 

Paralelní port je možno velmi snadno zničit, jeho výstupu nejsou nijak chráněny proti 

přetížení nebo statické elektřině. Vstupní napětí má maximální velikost mezi 0 – 5 V. Při 

zkratování vstupů/výstupů hrozí zničení paralelního portu. 
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4.5.2 Řízení činnosti  A/D převodníku pomocí paralelního portu  

K propojení A/D převodníku s paralelním portem se použijí vstupy 
____
RD ,  a HBEN, 

které budou řídit měřící cyklus a přenos dat do počítače. Datová slova budou přenášena 

pomocí výstupů D0-D7 (obr. 4.29). 

____

CS

 

Obr. 4.29: Propojení paralelního portu s řídícími vstupy , a HBEN A/D převodníku. 
____

RD
____
CS

 
 
Pro řízení činnosti A/D převodníku a přenos dat je nutné sestavit program, který může využít 

např. komponenty Timer a TVicLPT [11]. 

Ke čtení hodnot z paralelního portu lze využít komponentu Timer, která načítá hodnoty 

z paralelního portu. Při běhu Timeru se nastaví jednotlivé výstupní bity paralelního portu, tak 

aby časové průběhy souhlasili s vybraným módem A/D převodníku. Pro načítání a vysílání 

řídících signálů bude použit mód EPP paralelního portu. Při jeho použití je možno zároveň 

číst z portu a v druhém kroku na něj zapisovat. Veškerá nastavení jsou uvedena v kapitole 

4.5.1 a nastavení jednotlivých bitů v tabulce č.10.  

K potřebnému ovládání jednotlivých bitů paralelního portu řídící čtení dat přicházejících na 

paralelní port lze použít komponentu TVicLPT. Použitím TVicLPT lze nastavovat logické 

hodnoty přímo na jednotlivé bity paralelního portu.  
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4.6 Celkové zapojení jednotky 

 
Obr. 4.30: Celkové zapojení přípravku. 
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4.7 Řízení jednotky  
V této kapitole bude popsán jeden měřící cyklus.  

Na vstup zesilovače se přivede napětí z měřící cívky. Před vlastním měřením je nutné 

nastavit zesílení vstupního zesilovače tak, aby maximální výstupní napětí zesilovače se co 

nejvíce přiblížilo maximální hodnotě vstupního napětí vzorkovače. Při tomto nastavení se 

dosáhne optimální činnosti vzorkovače a převodníku. Zesílení zesilovače je možno nastavit 

pomocí přepínače na hodnoty 10, 30, 100, 300, 1000.  

Vlastní měřící cyklus je řízen programem, jehož koncepce byla popsána v kap. 4.5.2.  

Jednotlivé fáze měřícího cyklu znázorňuje obr. 4.31. Měřící cyklus začíná odebráním vzorku 

napětí. To se provede tím, že program nastaví vývody paralelního portu 1, 14 a 16 na 

logickou úroveň H. Tyto úrovně pomocí řídící logiky sestavené s hradel H1 - H5 vytvoří 

logickou úroveň L na vstupu HS / vzorkovače. Tím začíná fáze vzorkování. Tato fáze musí 

trvat minimálně 1,5 µs. Po ukončení této doby program nastaví vývody paralelního portu 1, 

14, 16 na úroveň L. Důsledkem toho je nastavení výstupu převodníku BUSY  na úroveň L. 

Tato úroveň způsobí nastavení vývodu HS / vzorkovače na úroveň H, tím se vzorkovač 

dostane do stavu držení a převodník začne převod. Ukončení převodu indikuje výstup BUSY  

přechodem do logické úrovně H.  

 
Další fází měřícího cyklu je přenos dat do počítače. Tento přenos se děje pomocí módu 

ROM Mode, Two Byte Read Data, který byl podrobně popsán v kapitole 4.4.3. Přenos je 

zahájen prvním slovem, výstup BUSY  je na logické úrovni H, výstupy 
____
RD ,  jsou na 

logické úrovni L. Při druhém slově je výstup 

____

CS

BUSY  nastaven na úroveň L spolu s výstupy 
____
RD , . Tento měřící cyklus se opakuje po celou dobu periody napětí z měřící cívky. 

____

CS

 

Obr. 4.31: Průběh měřícího cyklu. 

 47



4.8 Vyhodnocení naměřených dat  

Výsledkem vyhodnocení naměřených dat jsou hodnoty magnetické indukce B 

v jednotlivých bodech hysterezní smyčky. Při vyhodnocování se vychází z indukčního zákona 

dt
dBSNu 22 =       (4.8.1) 

kde u2 je indukované napětí na měřící cívce, N2 počet závitů cívky, S průřez měřící cívky a B 

je magnetická indukce. 

Z tohoto vztahu hodnotu magnetické indukce lze vyjádřit: 
 

∫= dtu
SN

B 2
2

1      (4.8.2) 

 
V měřící jednotce se převede napětí u2 na řadu hodnot: u21, u22, u23, u24 atd. Této posloupnosti 

odpovídá  posloupnost dvojkových čísel: x1, x2, x3, x4 atd. 

Vzájemný převod pro i-tý vzorek   i p ix Ak u=                         (4.8.3) 

kde A reprezentuje zesílení vstupního zesilovače a kp je konstanta převodu  

 
Pro integraci posloupnosti x1, x2 atd. se použije numerická integrace. Výběr metody 

závisí na požadované přesnosti řešení. Pro dané použití má největší přesnost obdélníkové 

pravidlo (obr. 4.32). Vybranou část, která bude následně integrována rozdělíme na několik 

menších intervalů. Z těch při násobení délky trvání a výšky vzorku dostaneme obsah 

obdélníku. Po-té vypočítáme obsah všech obdélníků v trvání celého intervalu. 

Obdélníkové pravidlo 
Při obdélníkové metodě numerické integrace rozdělíme interval < a,b >  body xi , kde a = x0 < 

x1 < x2 < ... < xr = b, na r stejně velkých podintervalů o velikosti 
r

abh −
= . Hodnotu funkce 

f(x) pro všechna x v k-tém podintervalu nahradíme hodnotou f(xk − 1). 

Integrál funkce f(x) na intervalu < a,b >  pak můžeme přepsat na vztah (4.8.4) 
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Tento vztah je možné zapsat jako 

∑∫
=

=−
−

≈=
r

i
ri

b

a

Ixf
r

abdxxfI
1

)1()(    (4.8.5)  

kde I označuje skutečnou hodnotu integrálu a Ir přibližnou hodnotu získanou numerickou 

integrací při rozdělení na r intervalů [12]. 

 
Obr. 4.32: Princip integrace obdélníkovou metodou. 
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5 REALIZACE JEDNOTKY  

 
Obr. 5.1: Celkové schéma měřící jednotky. 
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5.1 Deska plošného spoje  
Deska plošných spojů je navrhnuta v programu pro tvorbu plošných spojů Eagle firmy 

CadSoft. V tomto programu se nejprve nakreslí schéma (obr. 5.1). Poté se rozvrhne rozložení 

všech součástek na desce (obr. 5.2) a provede se jejich propojení (obr. 5.3).  

 

 
Obr. 5.2: Celkový pohled ze strany součástek. 

 
 

 
 

Obr. 5.3: Destička tištěného spoje. 
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Obr. 5.4: Osazená destička tištěného spoje. 

5.2 Seznam součástek  
 
C1  0,1 μF    přepínač  DIP06YL 
C2  10  μF    krystal   4MHz 
C3  0,1 μF    R1   100 kΩ   
C4  10 μF    R2          1 kΩ 
C5  47 μF    R3   1 kΩ 
C6  0,1 μF    R4   9,1 kΩ 
C7  0,1 μF    R5   30 kΩ 
C8  10 μF    R6   100 kΩ 
C9  0,1 μF    R7   300 kΩ 
C10  10 μF    R8   1 MΩ 
C11  100 pF    R9   39 kΩ 
C12  100 pF    R10   82 kΩ 
C13  0,1 μF    R11   39 kΩ 
C14  0,1 μF    R12   82 kΩ 
C15  15 nF    IC4   78L05 
LPT   CAN 25 V 90   IC5   79L05 
IC1       ICL7650   IC8   74ALS00N 
IC2  HA5320   IC9   74LS30N 
IC3       MAX162 
  

5.3 Výsledky měření 

5.3.1 Vstupní zesilovač 
Nejdůležitějším parametrem zesilovače je zesílení. Na vstupu zesilovače je odporový 

dělič tvořený hodnotami R1, R3. V zesilovači je zavedena zpětná vazba přepínatelným 

odporovým děličem s odpory R2 a Rx (R4, R5, R6, R7, R8). Použitý OZ má zesílení o hodnotě 

1.108 a proto vliv jeho zesílení můžeme zanedbat.  
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V důsledku výše uvedených skutečností je zesílení vstupního zesilovače dáno vztahem 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

+
=

231

1
0 1

R
R

RR
RA x

u     (5.3.1) 

Mezní kmitočty pro jednotlivé hodnot zesílení vypočteme  

0u

T
m A

ff =      (5.3.2) 

kde fT má hodnotu 2 MHz.  

Tab. 11: Změřené hodnoty odporů na vstupu zesilovače a ve zpětné vazbě 

Vstupní část - [kΩ]     Zpětná vazba - [kΩ] 

R1 R3 R2 R4 R5 R6 R7 R8 
100,479 0,998 1,001 9,089 29,993 100,028 299,91 1000,35 

 

Vypočítané hodnoty zesílení a mezní frekvence jsou zapsány v tab. 12. 

Tab. 12: Vypočítané hodnoty zesílení a mezní frekvence 

Rx R4 R5 R6 R7 R8 
Au0 [-] 9,981 30,659 99,936 297,655 990,516 

fm [kHz] 200,381 65,234 20,013 6,719 2,019 

Příklad výpočtu pro odpor R4: 
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Vstupní zesilovač byl proměřen pro nastavení zesílení 10. Naměřené hodnoty jsou uvedeny 

v tab. 13. pro: 

a) kmitočtovou charakteristika bez užití C 

b) kmitočtovou charakteristika s užitím C  

Kondenzátor C= 15,9 nF spolu s odporem R3=1 kΩ  tvoří dolnopropustný filtr s mezním 

kmitočtem 10 kHz, který byl přidán na vstup zesilovače kvůli omezení případného 

vysokofrekvenčního rušení.  

Kondenzátor v dolnopropustným filtru byl vypočten podle následujícího vztahu  

nFC
fCC

R 9,15
2

11
≅⇒==

πω
    (5.3.3) 
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Tab. 13: Hodnoty zesílení bez kondenzátoru a s kondenzátorem 

F [Hz] 10 20 50 100 200 500 1k 2k 5k 10k 20k 50k 100k 200k 300k

Au0 [-] 9,78 9,92 9,92 9,95 9,95 9,95 9,95 9,95 9,95 9,95 9,92 9,72 9,16 7,23 5,34

AuRC [-] 9,8 9,95 9,95 9,97 9,95 9,95 9,92 9,78 9,1 7,49 4,97 2,22 1,1 0,52 0,32

Závislost zesílení na kmitočtu
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Obr. 5.5: Závislost zesílení na kmitočtu Au=10 

5.3.2 Vzorkovač 
V rámci ověření návrhu bylo provedeno měření na vzorkovači. První měření reprezentuje 

změnu unipolárního vstupního napětí na výstupní napětí s kladnou polaritou. V tab. 14 jsou 

uvedeny hodnoty napětí, které se objeví na výstupu vzorkovače při změnách vstupního napětí 

v rozsahu ± 2,5 V stejnosměrného napětí.  

 
Tab. 14: Hodnoty napětí na vstupu a výstupu vzorkovače 

Uvst [V] 2,498 2,000 1,499 1,001 0,499 0,012 -0,503 -1,001 -1,500 -1,999 -2,498
Uvýst [V] 4,972 4,472 3,971 3,472 2,970 2,483 1,967 1,469 0,969 0,471 0,012 
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Obr. 5.6: Závislost  napětí na výstupu vzorkovače na vstupním napětí 
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Aplikaci harmonického napětí znázorňuje obr. 5.7. 
 

 
Obr. 5.7: Průběh vstupního a výstupního napětí vzorkovače 

 

Druhé měření na vzorkovači reprezentuje průběh navzorkovaného signálu na výstupu 

vzorkovače. Na obr. 5.8 je znázorněn průběh vstupního signálu a signálu na výstupu 

vzorkovače.  

 

Obr. 5.8: Průběh vstupního a navzorkovaného signálu 
 

Na obr. 5.9 je detailně znázorněn průběh navzorkovaného signálu, který se objeví na 

výstupu vzorkovacího obvodu HA5320. Je záměrně použit nižší vzorkovací kmitočet pro 

názorné zobrazení doby vzorkování (Tv) a doby držení (Td).  
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Obr. 5.9: Znázornění doby vzorkování a držení. 

5.3.3 Převodník  
Při ověření činnosti převodníku MAX162 bylo na vstup vzorkovače přivedeno 

stejnosměrné napětí v rozsahu ±2,5 V. Řídící vstupy ,  a HBEN převodníku MAX162 

byly vzájemně propojeny pro připojení řídícího signálu z generátoru HP 33120A. 

V následující tab. 15. jsou uvedeny logické úrovně, které byly změřeny na jednotlivých 

výstupech D11 až D0 převodníku MAX162. Rozdíl pro dané napětí mezi vypočítaným 

výstupním slovem a změřeným výstupním slovem je dán nepřesnými hodnotami odporů 

v obvodu pro převod unipolárního napětí na napětí s kladnou polaritou. 

____
RD

____
CS

Tab. 15: Výsledky měření na A/D převodníku MAX162 

Uvst Logické úrovně na výstupech D11 až D0 Výstupní slovo 
[V] D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 vypočítané změřené 

2,495 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 4092 4063 
1,998 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 3685 3647 
1,502 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 3278 3247 
1,002 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 2869 2823 
0,488 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 2448 2415 
-0,002 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2046 2015 
-0,489 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1647 1615 
-0,992 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1235 1183 
-1,489 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 828 799 
-1,992 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 416 385 
-2,495 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 
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Pro ověření vlastností měřící jednotky byly použity tyto měřící přístroje.  

Stabilizovaný zdroj BS 554 

Stabilizovaný zdroj BS 525  

Generátor HP 33120A 

Generátor AGILENT 33220A 

Multimetr Agilent 34410A 

Osciloskop MSO6104A 

Celkové ověření měřící jednotky je možné po propojení měřící jednotky s počítačem. 

V současné době k tomu chybí program, který by prováděl řízení měřícího procesu a 

vyhodnocení změřených dat. Sestavení tohoto programu přesahuje rámec této práce. 
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6 ZÁVĚR 
 

Hlavní náplní bakalářské práce bylo zpracování analogového signálu z měřící cívky 

přípravku pro měření hysterezních smyček feromagnetického materiálu. V úvodu práce byly 

zmíněny vlastnosti analogových a digitálních signálů. Jednotlivé kapitoly práce se zabývají 

návrhem dílčích částí jednotky a jejím řízením. Samotné zpracování signálu začíná ve 

vstupním zesilovači, kde se vstupní napětí zesílí na požadovaný signál. V zapojení zesilovače 

je použit přepínač ve zpětné vazbě pro volbu zesílení vstupního signálu. Zesílené napětí 

vstupuje do vzorkovače, kde dojde k odebrání vzorků, které jsou převedeny na digitální tvar 

v A/D převodníku. Datové výstupy jsou propojeny s konektorem, který propojuje měřící 

jednotku s počítačem. Řízení jednotky zajišťují řídící vstupy ,  a HBEN. Měřící 

jednotka byla realizována a její vlastnosti byly ověřeny měřením. Výsledky měření odpovídají 

teoretickým předpokladům. Pro využití v praxi je nutné vytvořit ovládací program ve 

vhodném programovacím jazyce např. C++, Delphi. Tímto programem by byla celá jednotka 

řízena a naměřená data zpracována. 

____
RD

____
CS
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SEZNAM SYMBOLŮ, VELIČIN A ZKRATEK  
 
A/D   analogově-digitální převodník  

D/A   digitálně-analogový převodník 

AR   aproximační registr 

OZ   operační zesilovač 

LPT   paralelní rozhraní 

RS-232  sériové rozhraní 

PZ   pomocný zesilovač 

HZ   hlavní zesilovač 

PO   porovnávací obvod 

K    komparátor 

 
 
Au   zesílení      (-) 

C   kapacita     (F)  

L   indukčnost     (H) 

R   odpor      (Ω) 

T   perioda     (s) 

u2(t)   indukované napětí v měřící cívce   (V) 

B   magnetická indukce    (T) 

H   intenzita magnetické pole    (A/m) 

N1   počet závitů v primárním vedení cívky (-) 

Sm   průřez měřeného vzorku    (m2) 

fv   vzorkovací frekvence    (Hz) 

fm   mezní kmitočet    (Hz) 
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