
 



 



 





ABSTRAKT 
V této práci je proveden rozbor metod průchozích měřících systému pro měření poměru 
stojatých vln a vysokofrekvenčního výkonu. Reflektometr, zařízení měřící poměr stojatých 
vln pracuje v rozsahu frekvencí VKV (145 MHz, 443 MHz), pro tuto šířku pracovních 
frekvencí je použita konstrukce reflektometru se směrovým vedením. Měřič vf. výkonu 
pracuje do rozsahu 1 kW. Dále je v práci probrána problematika komunikačních sběrnic pro 
přenos údajů z jednotky monitoru PSV a vf. výkonu do vyhodnocovacího modulu. Vzhledem 
k vysokofrekvenčnímu rušení je vybrána sériová komunikace RS-485 , která je odolnější vůči 
rušení. Dále je navržena vyhodnocovací jednotka MASTER, jednotka SLAVE a moduly pro 
detekci výkonu a PSV. Na závěr je sestaven firmware pro jednotky 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Poměr stojatých vln, PSV, reflektometr, přizpůsobení, vazební vedení, vf. výkon, sériová 
sběrnice, RS-485, víceprocesorová komunikace, mikrokontrolér. 

 

ABSTRACT 
This work deals with analysis methods continuous measuring systems for measurement 
standing wave ratio and high frequency power. Reflectometr, provision measuring standing 
wawe ratio, works in range frequence VHF (145 MHz, 443 MHz), for this width working 
frequence is used construction reflectometer with directive lead. Measurer HF power works 
into range 1kW. Further is in work go through problems communications bus for transmission 
data from unit monitor SWR a HF power into score modulus. With regard to high frequency 
interference is choice serial communication RS-485 , which is immune against disturbance. 
Further is designed evaluation unit MASTER, unit SLAVE and modules for measurement 
power and SWR. In finish is build up the firmware for units. 

 

KEYWORDS 
Standing wawe ratio, SWR, reflectometer, readjustment coupled lead, hf. power, serial bus, 
RS-485, multiprocessing, microcontroller. 
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1 ÚVOD  
Předmětem řešení diplomové práce je navrhnout a konstruovat průchozí reflektometr, 
detektor vf. výkonu a vyhodnocovací jednotky. 

Navržený reflektometr má pracovat v pásmu VKV (145 MHz – 443 MHz). 
Reflektometr je zařízení k měření činitele stojatých vln (ČSV, často také nazývaný poměr 
stojatých vln PSV, ang. SWR Standing Wave Ratio), tento činitel určuje míru přizpůsobení 
antény k napáječi a vysílači. Pro již zmíněné kmitočtové pracovní pásmo je třeba zvolit 
vhodný typ reflektometru. Pro dané pásmo se přímo nabízí konstrukce reflektometru se 
směrovým vedením. Reflektometr musí splňovat určité požadavky. Hlavně musí mít takové 
vlastnosti, aby sám neovlivnil vlastnosti systému vedení-anténa. U typu reflektometru se 
směrovým vedením je třeba věnovat pozornost konstrukčním rozměrům, jenž mohou zásadně 
ovlivnit jeho základní parametry. Především je třeba dodržet poměr středního vodiče a 
komory, od kterého se odvíjí charakteristická impedance. Charakteristická impedance je 
navržena pro 50 Ω systém. Navržený reflektometr musí zvládnout výkony do 1 kW.   

Detektor vf. výkonu má být koncipován jako průchozí a má zvládnout měření výkonu 
v rozsahu 20 dBm až 60 dBm. Kmitočtové pásmo, ve kterém má detektor výkonu pracovat je 
shodné s kmitočtovým pásmem reflektometru.  

Dále se bude řešit výběr vhodné komunikační sběrnice. Tato sběrnice bude mít za úkol 
bezchybně přenést data z monitoru PSV a vysokofrekvenčního výkonu do vyhodnocovací a 
zobrazovací jednotky. Sběrnice musí odolávat elektromagnetickému rušení.  

Na závěr budou navrženy obvody pro zpracování detekovaných hodnot, jejich zobrazení 
a sestaven příslušný firmware. 
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2 TEORETICKÝ ÚVOD 

2.1 Klasická teorie vedení 

Náhradní obvod homogenního dvouvodičového vedení je zobrazen na obr. 2.1. Pod pojmem 

 

Obr. 2.1:   Náhradní obvod homogenního dvouvodičového vedení (převzato z [1]). 

homogenní vedení se rozumí takové vedení, u kterého jsou jeho parametry rozděleny podél 
celé délky rovnoměrně. Každé dvouvodičové vedení je charakterizováno čtyřmi parametry: 

• podélným odporem na vedení na jednotku délky R[Ω] 

• podélnou indukčností na jednotku délky L[H/m] 

• příčnou vodivostí vedení na jednotku délky G[S/m] způsobenou neideálním dielektrikem 

• příčnou kapacitou vedení na jednotku délky C[F/m] představující kapacitní vlastnosti 
dvojice vodičů. 

Část vedení délky dz má podélnou impedance Z.dz a příčnou admitanci Y.dz dané vztahy [1] 

LjRZ ω+=    ,    CjGY ω+= . (2.1)  

Průchodem proudu I(z) vzniká úbytek napětí dU(z) a vlivem napětí U(z) teče příčnou větví 
proud dI(z). Poté napětí a proudy jsou vyjádřeny rovnicemi [1] 

)()()()( zIdzZzUdUzUdzzU ⋅⋅+=+=− , (2.2) 

)()()()()( zUdzYzIzdIzIdzzI ⋅⋅−=−=+ . (2.3) 

Podělením obou rovnic délkou elementárního úseku  dz  vzniknou rovnice [1] 

)(/ zIZdzdU ⋅−= , (2.4) 

)(/ zUYdzdI ⋅−= . (2.5) 

Derivací obou stran rovnice (2.4) podle z a dosazením za dI/dz z rovnice (2.5) získáme vztah 
pro změnu napětí podél vedení [1] 
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UYZ
dz

Ud
⋅⋅=2

2 . (2.6) 

Obdobným způsobem derivováním obou stran (2.5) podle z a dosazením za dU/dz z rovnice 
(2.4) získáme výsledný vztah pro změnu proudu [1] 

IYZ
dz

Id
⋅⋅=2

2 . (2.7) 

Rovnice (2.6) a (2.7) se nazývají telegrafní rovnice, tyto popisují změny napětí a proudu 
podél homogenního dvouvodičového vedení. Obecné řešení rovnice (2.6) má tvar [1]                

zz eUeUzU ⋅−⋅−+ ⋅+⋅= γγ
00)(  , (2.8)         

kde                 

)()( CjGLjRj ωωαβγ +⋅+=+= ,  (2.9) 

je koeficient šíření vlny na vedení a její složky - měrný útlum β[m-1] a měrná fáze α [rad m-1], 
+U je napětí přímé vlny a −U napětí odražené vlny. Dosazením rovnice (2.8) do (2.5) a 

integrací dostaneme vztah pro změnu proudu I(z) podél vedení [1] 

)(1)( 00
zz

ov

eUeU
Z

zI ⋅+⋅−− ⋅−⋅= γγ , (2.10) 

kde Zov  je charakteristická (vlnová) impedance, která je dána vztahem [1] 

CjG
LjRZov ω

ω
+
+

= .  (2.11) 

Charakteristická impedance vedení závisí pouze na primárních parametrech vedení a na 
úhlovém kmitočtu ω. Z vyjádření je patrno, že charakteristická impedance nezávisí na délce 
vlnění.[2] 

Další důležitou veličinou na vedení je impedance. Poměr komplexních amplitud napětí 
U(z) a proudu I(z) v libovolné příčné rovině udává impedanci. Impedance na vstupu a na 
výstupu vedení je dána vztahy [2]  

vst

vst
vst I

U
Z =  , (2.12) 

výst

výst
výst I

U
Z = . (2.13) 

Je-li dána vstupní impedance, pak impedanci Z(z) v libovolné rovině ve vzdálenosti z od 
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vstupu vedení určíme vztahem [2] 

zZZ
zZZ

ZzZ
vstov

ovvst
ov γ

γ
tanh
tanh

)(
⋅−
⋅−

= . (2.14) 

Další komplexní veličina, která je závislá na poloze na vedení je koeficient odrazu. 
Koeficient odrazu se definuje, jak pro napěťovou vlnu, tak pro vlnu proudovou. Napěťový 
koeficient odrazu ρu(z) na vedení je definován jako poměr odražené −U a přímé +U  
napěťové vlny [2] 

zz
u ee

U
U

zU
zUz ⋅⋅

+

−

+

−

⋅=== γγ ρρ 2
0

2

0

0

)(
)()( . (2.15) 

Pro proudový koeficient odrazu ρi(z)  platí [2] 

zz
i ee

U
U

zI
zIz ⋅⋅

+

−

+

−

⋅−=−== γγ ρρ 2
0

2

0

0

)(
)()( . (2.16) 

Všeobecné vztahy mezi impedancí Z (z) a koeficientem odrazu ρ(z) v libovolné rovině z na 
vedení jsou dány [2]  

)(1
)(1)(

z
zZzZ ov ρ

ρ
−
+

= , (2.17) 

ov

ov

ZzZ
ZzZ

z
+
−

=
)(
)(

)(ρ  . (2.18) 

Ze vztahu (2.19) plyne zajímavá skutečnost a to, že na vedení v místě z nebudou žádné odrazy 
v případě, že impedance  Z(z) se bude rovnat charakteristické impedanci vedení Zov ,tj. 

ovZzZ =)( . (2.20) 

V tomto stavu je vedení přizpůsobené, veškerý výkon bez odrazů postupuje v každé 
vzdálenosti z od generátoru k zátěži. Ve všech jiných případech existuje na vedení postupná i 
odražená vlna, tyto vlny spolu interferují a na vedení vzniká stojaté vlnění.[2] 

2.2 Stojaté vlny na vedení 

V praxi, kdy se pracuje s vedením konečné délky, může docházet díky nepřizpůsobení mezi 
zátěží a napáječi k odrazu energie. Odražená část energie, reprezentována napěťovou a 
proudovou odraženou vlnou, postupuje opačným směrem ke zdroji a interferují s vlnou 
přímou.[2] 

 Je vhodné najít vztahy, ve kterých vystupují jen výsledná napětí a proudy. Výsledná 
napětí a proudy jsou na rozdíl od napětí a proudů přímé či zpětné vlny, snadněji měřitelná. 
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Pro kratší vedení, kde je možno zanedbat ztráty, jsou vztahy vyjadřující napětí a proud ve 
vzdálenosti l od konce vedení dány [1] 

)sin()cos()( lIjZlUlU kovk ⋅⋅⋅+⋅⋅= αα , (2.21) 

)sin()cos()( l
Z
U

jlIlI
ov

k
k ⋅⋅+⋅⋅= αα . (2.22) 

Kde Uk [V] je napětí na konci vedení, Ik [A] proud na konci vedení a α [rad m-1] měrná 
fáze. Hodnoty napětí a proudů se podél osy vedení periodicky mění z minimální hodnoty do 
maximální. Na vedení tak vznikají maxima a minima napětí i proudu. V maximu je napětí 
Umax dáno součtem přímé +U a zpětné −U  napěťové vlny, v minimu je napětí Umin rovno 
jejich rozdílu [1] 

−+ += UUU max  , (2.23) 

−+ −= UUU min  .  (2.24) 

V maximu napětí je současně minimum proudu. Vzdálenost dvou sousedních maxim, nebo 
minim je rovna λv/2, kde λv je délky vlny na vedení. Vzdálenost maxim a minim stejné 
veličiny je rovna λv/4. Průběh napěťové a proudové vlny na vedení je zobrazen na obr. 2.2. [1] 

 

Obr. 2.2:   Rozložení napětí a proudu podél vedení (převzato z [1]). 

2.3 Poměr stojatých vln 

Poměr stojatých vln, nazývaný také činitel stojatých vln je jedním ze základních ukazatelů 
účinnosti celého vysílacího, nebo přijímacího systému. Poměr stojatých vln dosahuje hodnot 
v rozsahu od 1 do ∞. V případě kdy je  PSV = 1, je celý výkon přenesen do antény a vyzářen 
do prostoru. Tento stav nastává v případě, kdy charakteristická impedance Z0V napájecího 
vedení je rovna impedanci antény ZA.[3]  

Pokud je PSV > 1, není přizpůsobena impedance antény charakteristické impedanci 
napájecího vedení. Za těchto podmínek vzniká na napájecím vedení odražená vlna, která se 
vrací zpět do vysílače. Odražená vlna se sečte s vlnou přímou a na vedení vzniká tzv. stojaté 
vlnění. Stojaté vlnění je charakteristické svými maximy a minimy (kmitny a uzly) napětí a 
proudu. Poměr napěťového maxima Umax a minima Umin je roven poměru stojatého vlnění. 
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PSV se určí dle vztahu [1] 

ρ
ρ

−

+
==

1
1

min

max

U
U

PSV , (2.25) 

kde ρ [-] je činitel odrazu 

ovA

ovA

ZZ
ZZ

+
−

=ρ , (2.26) 

kde AZ [Ω] je impedance antény (obecně komplexní impedance zátěže) a 0Z [Ω] je 
charakteristická impedance vedení.[1]    

V literatuře je možno se setkat s pojmem útlum odrazů RL ( return loss ) který udává, jaký je 
poměr výkonu dopadající a odražené vlny. Vztah mezi útlumem odrazů a PSV je dán vztahem 
[1]   

1
1log20

+
−

⋅−=
PSV
PSVRL  . (2.27) 

Ilustrativní příklad: Vedení s charakteristickou impedancí Zo = 50 Ω je zakončeno impedanci 
ZA  = (60 + j 75) Ω. Poměr stojatých vln v místě zátěže bude: 
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Na obr. 2.3 jsou zobrazeny procentuální hodnoty odraženého výkonu v závislosti na 
poměru stojatých vln. Většina firem vyrábějících rádiová vysílací zařízení prohlašuje jako 
uspokojivou hodnotu PSV = 3, tato hodnota již odpovídá 25 % odraženého výkonu. Z tohoto 
důvodu se v radioamatérských podmínkách považují za přijatelné podmínky hodnoty  PSV 
v rozsahu 1,5 až 2.[3]   

 

Obr. 2.3:   Závislost odraženého výkonu na PSV (převzato z [3]). 
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2.4 Reflektometr 

Reflektometr je zařízení k měření poměru stojatých vln PSV. Reflektometr by neměl vnášet 
do měřeného řetězce anténa - vysílač, či anténa - přijímač chybu, která by se projevila na 
výsledném PSV. Reflektometr tedy musí mít stejnou charakteristickou impedanci, jako zbytek 
měřeného systému. Z hlediska základní konstrukce je možno se setkat se třemi typy 
reflektometrů.   

Konstrukce s toroidním transformátorem, jedná se reflektometr jehož hlavním 
prvkem je úsek koaxiálního kabelu s navlečeným feritovým kroužkem, s několika 
sekundárními závity, jenž jsou oboustranně zakončeny rezistory (viz obr. 2.4). Hodnoty 
napětí na rezistorech, odpovídají postupné a odražené vlně. Tato napětí se dále detekují 
diodami a pomocí měřidel jsou indikovány.[3] Tato konstrukce je méně kmitočtově závislá, 
než konstrukce se směrovým vedením. S oblibou se tak využívají na celé KV radioamatérské 
pásmo, zpravidla 1.8-50 MHz. Jejich výhodou jsou malé rozměry samotného vedení, neboť 
směrové odbočky zde nejsou dlouhými linkami, ale vinutím na feritovém toroidním jádru.[5] 

 

Obr. 2.4:   Reflektometr s toroidním transformátorem (převzato z [3]).  

Konstrukce se směrovým vedením, hlavním prvkem reflektometru je úsek souosého 
vedení, jehož vnější vodič má kruhový, nebo čtvercový profil. Vnitřní vodič, spojující vstupní 
svorku s výstupní je konstruován pomocí trubky.[3] Do prostoru reflektometru zasahují dvě 
vazební smyčky, které v kombinaci se svými zakončovacími odpory vytvářejí směrové vazby. 
Jejich opačná orientace umožňuje, aby každá byla citlivá na opačný směr proudu. Tedy jedna 
směrová vazba indikuje přímou a druhá odraženou vlnu. Napětí indukované ve vazebních 
smyčkách je detekováno diodami (viz obr. 2.5).[6]  Délka směrové vazby by neměla být delší 
než čtvrtina pracovní vlnové délky. Z tohoto důvodu se tyto přístroje používají na vyšší 
frekvence. Nejvýhodnější jsou tyto systémy na 2 m a 70 cm pásmech.[5]  

 

Obr. 2.5:   Reflektometr se směrovým vedením (převzato z [4]). 
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Konstrukce s využitím můstku, tyto reflektometry jsou zcela nezávislé na kmitočtu, 
nebyl by tedy problém sestrojit reflektometr pro proměření celého radioamatérského pásma. 
Problémem je však to, že na konstrukci je potřeba kvalitních bezindukčních odporů, které se 
však vyrábějí na zatížení několika wattů. Z tohoto důvodu je daný reflektometr omezen pro 
měření jen malých výkonů. Tato konstrukce má oproti předchozím konstrukcím odlišnost 
v tom, že neměří přímou a odraženou vlnu, ale impedanci, kterou je třeba přepočítat na PSV. 
[5]    

2.4.1 Princip reflektometru se směrovou vazbou  
Na obr. 2.6 je zobrazeno principiální konstrukční schéma reflektometru se směrovou vazbou. 
Pro lepší pochopení funkce reflektometru je zavedeno náhradní schéma (viz obr. 2.7.). [5]   

 

Obr. 2.6:   Principiální konstrukční schéma reflektometru se směrovou vazbou  (převzato z 
[6]). 

Náhradní schéma je složeno z hlavního vedení, vazební smyčky a společného vnějšího 
pláště. Dále obsahuje zdroj signálu G, zatěžovací rezistor Rz, vazební kondenzátor Cv, který 
představuje kapacitní vazbu mezi hlavním vedením a vazební smyčkou a dva zakončovací 
rezistory R1 a R2.[5] 

 

Obr. 2.7:   Náhradní schéma reflektometru (převzato z [6]).    

Elektromagnetická vlna postupující hlavním vedením doprava je zdrojem proudové vlny 
I. Složka elektrického pole (vzájemná kapacitní vazba) vlny hlavního vedení, indukuje ve 
vazební smyčce náboje, které jsou zdrojem proudových vln Ic1 a Ic2, šířících se od místa 
vzniku opačným směrem. Složka magnetického pole (vzájemná induktivní vazba) vlny 
hlavního vedení, je zdrojem proudové vlny IM, která se šíří opačným směrem, než proudová 
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vlna I. Při rovnosti induktivní a kapacitní vazby se ve vazební smyčce šíří pouze jedna vlna 
postupující opačným směrem než vlna v hlavním vedení tj. na výstup U1. Na výstupu U2 tedy 
nebude žádný výkon. Tento směrový účinek není závislý na kmitočtu, pokud délka vazební 
smyčky je malá proti vlnové délce zdroje signálu G. [7] 

Odvození velikosti proudu IM způsobeného induktivní vazbou mezi hlavním vedením a 
vazební smyčkou. Nejprve je třeba určit velikost intenzity magnetického pole H v místě 
vazební smyčky pomocí vztahu [7] 

r
IH
⋅

=
π2

, (2.28) 

kde I [A] je proud procházející hlavním vedením a r [m] je vzdálenost od osy vodiče hlavního 
vedení. Dále se vypočte velikost magnetické indukce B  

HB r ⋅⋅= 0μμ , (2.29) 

kde μr [-] je poměrná permeabilita, μ0 [H.m-1] je permeabilita vakua ( 4·π·10-7 ) a H [A.m-1] je 
intenzita magnetického pole. Pomocí rovnice  

SB ⋅=Φ , (2.30)  

je určena velikost magnetického indukčního toku Φ vazební smyčkou. Kde B [T] je 
magnetická indukce a S [m2] plocha závitu (vodiče). Dle vztahu  

dt
dU i
φ

−= ,  (2.31) 

Je určena hodnota indukovaného napětí Ui ve vazební smyčce, kde dΦ je derivace 
magnetického indukčního toku podle času. Indukovaný proud IM [A] ve vazební smyčce je 
dán   

21 RR
U

I i
M +
= , (2.32) 

kde Ui [V] je indukované napětí, R1 [Ω] a R2 [Ω] jsou zakončovací rezistory.  

Odvození velikosti proudů Ic1 a Ic2  způsobených kapacitní vazbou mezi hlavním 
vedením a vazební smyčkou. Proudy  Ic1  a Ic2 jsou dány vztahy [7] 

21
2

2//11 RR
R

RRXc
UIc +

⋅
+

= , (2.33) 

21
1

2//12 RR
R

RRXc
UIc +

⋅
+

= , (2.34) 

Kde U [V] je napětí na zatěžovacím rezistoru Rz [Ω],  Xc [Ω] kapacitní reaktance vazebního 
kondenzátoru Cv [F], R1 [Ω] a R2 [Ω] jsou zakončovací rezistory.  
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 Proudy I1 a I2 zakončovacími rezistory R1 a R2 jsou určeny vztahy [7] 

Mc III += 11 , (2.35) 

Mc III −= 22 . (2.36) 

Kde Ic1 [A] a Ic2 [A]  jsou proudy způsobené kapacitní vazbou a IM [A]  je proud způsoben 
induktivní vazbou.  

2.4.2 Parametry reflektometru  
Směrové vazební členy s vlnou TEM jsou charakterizovány těmito parametry: vložným 
útlumem L, vazbou C, izolací I, směrovostí D, impedancí Zr a frekvenčním rozsahem. 
Všechny parametry jsou udávány za podmínky maximálního přizpůsobení všech bran. Na 
obr. 2.8 je zobrazen směrový vazební člen, na jehož principu jsou založeny reflektometry. [6] 

 

Obr. 2.8:   Směrový vazební člen. 

Vložný útlum L vyjadřuje ztráty v hlavním vedením mezi bránou 1 a 3, jeho hodnota by měla 
být co možná nejmenší. [6] 

3

1log10
P
P

L ⋅= , (2.37) 

kde P1 [W] a P3 [W] jsou výkony na branách 1 a 3. 

 

Vazební útlum C je definován jako poměr výkonu mezi hlavní bránou 1 vedlejší bránou 2. 
Útlum je závislý na délce vazebního vedení vzhledem k vlnové délce a také na těsnosti vazby 
s hlavním vodičem vedení. Jako přijatelná hodnota vazebního útlumu se považuje 20 dB. [7] 

2

1log10
P
P

C ⋅= ,  (2.38) 

kde P1 [W] a P2 [W] jsou výkony na branách 1 a 2. 
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Izolace I vyjadřuje nežádoucí pronikání vf. Energie na “izolovaný výstup“, je-li 
v hlavním vlnovodu jen postupná vlna. [7] 

4

1log10
P
P

C ⋅= ,  (2.39) 

kde P1 [W] a P4 [W] jsou výkony na branách 1 a 4. 

 

Směrovost D je dána poměrem výkonu vln, které se šíří ve vedlejším vlnovodu v opačných 
směrech, je-li v hlavním vlnovodu jen postupná vlna. [7] 

4

2log10
P
P

D ⋅= , (2.40)  

kde P2 [W] a P4 [W] jsou výkony na branách 2 a 4. Při maximální směrovosti je napětí 
indukované ve směrové vazbě pro vlnu přímou největší. Naopak napětí indukované ve 
směrové vazbě vlny odražené by mělo být nulové, resp. potlačeno minimálně o 20 dB . [7] 

Impedance reflektometru Zr je určena uspořádáním souosého vedení. Impedance nabývá 
nejčastěji hodnoty 50, nebo 75 Ω. Impedance Zr, kde koaxiální komora je čtvercového průřezu 
a dielektrikem je vzduch je dána vztahem [8] 

r
aZ r ⋅= 529,11 , (2.41) 

kde a [m] je délka strany čtverce koaxiální komory a  r [m] je poloměr středního vodiče. 

Maximální výkonové zatížení je ovlivněno konstrukcí a omezeno maximálním zatížením 
bezindukčních rezistorů směrových vazeb, při nejmenším vazebním útlumu.  

2.5 Měření vysokofrekvenčního výkonu 

2.5.1 Diodové wattmetr 
U diodových wattmetrů se používá jako čidlo polovodičová dioda. Dioda má pro malé 
hodnoty proudu kvadratickou voltampérovou charakteristiku. Nové planární technologie, 
aplikované na polovodičové struktuře galium-arzenid, umožnily výrobu vysokofrekvenčních 
detekčních diod velmi dobrých parametrů.[9] 

Tyto diody jsou použitelné do frekvencí přibližně 50 GHz a vyrábějí se pod označením 
Schottkyho PDB diody. Mají malý rozptyl parametrů, snesou i krátkodobé výkonové přetížení 
a při nulovém předpětí mají tvar voltampérové charakteristiky (viz obr. 2.9), vhodné pro 
kvadratické detektory. Náhradní obvod detektoru s tímto typem diody je na obr. 2.10. [9] 
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Obr. 2.9:   Voltampérová charakteristika diody (převzato z [9]).  

 

Obr. 2.10:   Náhradní obvod detektoru (převzato z [9]). 

2.5.2 Průchodový wattmetr 
Tyto wattmetry jsou konstruována tak, aby umožňovaly připojení různých zátěží. Zpravidla 
jsou využívány k měření výkonu vysílačů, přizpůsobení antény ke koncovému stupni vysílačů 
a také pro kalibrací wattmetrů. Průchozí wattmetr obsahuje přesný směrový vazební člen, 
nebo reflektometr u nějž hlavní vedení slouží k připojení zdroje signálu a zátěže, tedy 
k přenosu výkonu do zátěže. Wattmetr s diodovým čidlem je připojen na vedlejší vedení (viz. 
obr. 2.11). [9] 

 

Obr. 2.11:   Průchodový wattmetr s diodovým čidlem (převzato z [9]). 
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2.6 Komunikační sběrnice 

Komunikační sběrnice má za úkol přenos dat mezi dvěma či více zařízeními. Komunikační 
sběrnice může být realizována jak sériová, nebo paralelní. Jako sériový přenos se označuje 
takový, kdy se signálové prvky téhož datového proudu předávají za sebou. Naopak při 
paralelním přenosu se signálové prvky přenášejí současně. Vzhledem k tomu, že sériová 
sběrnice se používá k propojení na delší vzdálenost a má také menší přeslechy, bude se 
následující text věnovat pouze sériové komunikaci. Jednou z nejstarších sériových sběrnic je 
RS-232 , tato sběrnice však není dostatečně odolná proti elektromagnetickému rušení. 
V prostředí s výskytem elektromagnetickým rušením jsou rozšířeny sběrnice typu RS-422 a 
RS-485. [10] 

Při přenosu dat je třeba zaručit, aby přijímač korektně vyhodnotil dobu platnosti 
jednotlivých značek generovaných vysílačem. Z tohoto důvodu je zapotřebí časová synchro-
nizace, mezi vysílačem a přijímačem. Podle druhu synchronizace se rozlišuje přenos 
synchronní a asynchronní. [10] 

2.6.1 Sériový synchronní přenos 
Při synchronním přenosu je obvykle přenesen celé bloky znaků. Datové bity jednotlivých 
znaků přitom následují těsně po sobě, bez jakýchkoli časových odstupů, a nejsou prokládány 
žádnými start či stop bity. Začátek bloku je identifikován jedním, nebo několika speciálními 
synchronizačními znaky. Synchronizační znaky mají za úkol zajistit potřebnou časovou 
synchronizaci odesilatele i příjemce- tzn. Pomoci příjemce přesně stanovit časové okamžiky, 
ve kterých má vyhodnocovat jednotlivé datové bity. Blok znaků je pak opět zakončen 
synchronizačními znaky, které mohou být nepřetržitě vysílány až do začátku následujícího 
datového bloku. [14] 

Synchronní přenos je obecně rychlejší než asynchronní, neboť není zatížen režií 
připadající na start a stop bity. Jeho technická a programová realizace však bývá poněkud 
složitější než u přenosu asynchronního.[14]  

2.6.2 Sériový asynchronní přenos 
Asynchronní přenos je charakteristický tím, že vysílač a přijímač nemají stejný hodinový 
signál, který by vymezoval intervaly platnosti dat. Tedy při přenosu mohou být jednotlivé 
znaky přenášeny s libovolnými časovými odstupy mezi sebou. Příjemce pak ovšem nemůže 
předem vědět, kdy začíná další znak, a proto musí být schopen jeho příchod podle vhodného 
příznaku rozpoznat. Tímto příznakem je tzv. star-bit, kterým začíná každý asynchronně 
přenášený znak. Příchod start/bitu je pro příjemce zároveň i možností správně si nastavit své 
měřítko času. To je nutné z důvodu, aby příjemce správně určil časové okamžiky, kdy má 
vyhodnocovat stav jednotlivých datových bitů, které po start-bitu následují. Za vlastními 
datovými bity může následovat jeden paritní bit a konečně stop-bit, jehož délka obvykle 
odpovídá délce jednoho nebo dvou datových bitů. Stop-bit nenese žádnou informaci, jeho 
smyslem je pouze zajistit určitý minimální odstup mezi jednotlivými znaky. Vyslání 
následujícího znaku může začít nejdříve po odvysílaní celého předchozího znaku, tedy včetně 
stop-bitu.[14]   

2.6.3 Sběrnice typu RS-422 
Princip funkce sběrnice RS-422 je založen na přenosu dat pomocí dvou vodičů, přičemž se na 
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přijímací straně při určování hodnoty bitu rozlišuje rozdíl napěťových potenciálů mezi těmito 
vodiči. Pro rozeznání logické jedničky či nuly postačuje rozdíl potenciálů dosahující hodnoty 
pouze 200 mV. Důvod proč se pro přenos dat využívá dvojice vodičů, je vtom, že při použití 
kroucené dvojlinky mohou přenášet data i poměrně vysokou rychlostí. Přenášená data jsou 
mnohem méně zatížená šumem, než kdyby se využíval jeden datový vodič a společná 
nula.[15] 

Při základním zapojení sběrnice, tj. použití dvou vodičů, lze přenos provádět až na 
vzdálenost 1200 m, při přenosové rychlosti kolem 100 kbps. Při kratší vzdálenosti se může 
přenosová rychlost stokrát zvýšit. V případě napájení komunikačních zařízení z různých 
zdrojů, doporučuje se propojit zařízení třetím vodičem, který vytváří signálovou nulu. Na obr. 
2.12 je zobrazeno propojení dvou zařízení sběrnicí RS-422 tak, aby bylo možné data 
nezávisle přenášet oběma směry. Přijímací strany sběrnice je třeba zakončit rezistory, 
z důvodu potlačení odrazů signálu. 

 

Obr. 2.12:   Propojení dvou zařízení sběrnicí RS-422 tak, aby  bylo možné data nezávisle 
přenášet oběma směry (převzato z [15]). 

Sběrnice RS-422 umožňuje ve své základní variantě přenos dat z jednoho vysílače do 
několika přijímačů. V případě, že je požadován souběžný přenos dat oběma směry, používají 
se místo jedné kroucené dvojlinky dva páry datových vodičů. Ve své podstatě se jedná o dvě 
zcela samostatné sběrnice RS-422. Způsob jejich použití je různý, typicky se dvojice opačně 
zapojených sběrnic RS-422 používá pro prodloužení dosahu rozhranní RS-232.[15] 

2.6.4 Sběrnice typu RS-485 
Sběrnice RS-485 představuje další krok v možnostech propojení vzdálených zařízení. Pomocí 
této sběrnice může komunikovat maximálně 32 vysílačů a 32 přijímačů, což je výrazně 
vylepšení oproti RS-422. Funkčnost sběrnice je zaručena díky tomu, že všechny přijímače i 
neaktivní vysílače se v klidu musím nacházet ve stavu vysoké impedance. Pouze jedno 
zařízení na sběrnici může v daném čase pracovat jako vysílač, ovšem veškeré řízení přenosu 
je ponecháno na protokolu vyšší vrstvy. Na obr. 2.13 je zobrazeno zapojení linky RS-485. 
[15] 

 

Obr. 2.13:   Schéma zapojení linky RS-485 (převzato z [16]). 
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Díky použití kroucené dvojlinky a diferenciálního kódování je možné data přenášet i na 
vzdálenost 1200 m a přenosová rychlost může dosahovat až 10 Mbps. Ovšem přenosová linka 
musí být správně zapojena, což znamená nutnost připojit na oba konce linky rezistory 
s odporem cca 120 Ω. Kromě těchto rezistorů se obě diferenciální linky v klidu nastavují na 
nějaké napětí odlišné od 0 V, což se provádí propojením vodiče přes rezistor na napájecí 
napětí. Pokud by se tímto způsobem datové linky nezapojily, mohl by šum na linkách 
sběrnice při odpojeném vysílači dosáhnout hodnoty větší než 200 mV, což je minimální 
hodnota pro rozeznání logických stavů.[15] 

2.7 Blokové zapojení měřiče PSV a VF výkonu 

Na obr. 2.14 je zobrazeno blokové zapojení měřiče PSV a VF výkonu. Signál s generátoru G 
je přiveden k měřiči výkonu a dálek k PSV metru na jehož konci je připojena zátěž (anténa). 
Pro realizaci měřiče výkonu, může být použít obvod AD 8307 (logaritmický zesilovač). Pro 
detekci napětí z reflektometru je možno využít obvod AD 8302. 

Analogová napětí z detektorů výkonu a PSV metru jsou pomocí A/D převodníků, které 
jsou integrovány v mikrokontrolérech (Slave 1-3) převedena na digitální data. Tyto data jsou 
na vyžádání mikrokontroléru (Master) vyslána na sběrnici a následně zpracována 
mikrokontrolérem. Nakonec jsou zpracována data zobrazeny a to dle volby požadovaného 
SLAVE zařízení. 

 

Obr. 2.14:   Blokové schéma měřiče PSV a VF výkonu. 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 
V této části je úkolem navrhnout průchozí reflektometr, konstruován pomocí směrového 
vedení. Reflektor má být navržen pro pásmo 145 MHz – 443 MHz s charakteristickou 
impedanci 50 Ω a měl by snést výkonové zatížení 1 kW. Navrhnout obvodové zapojení 
monitoru PSV a vysokofrekvenčního výkonu, vyhodnocovací a zobrazovací jednotky. A na 
závěr sestavit firmware pro jednotky MASTER a SLAVE.  

3.1 Reflektometr se směrovým vedením 

3.1.1 Výpočet rozměrů reflektometru 
Jako první je třeba zvolit poloměr r středního vodiče r = 6 mm, volbu je třeba provést 
s ohledem na normované průměry trubek. Délka strany a čtverce koaxiální komory, pro 
impedanci 50 Ω je dána vztahem (2-40). 

mm
rZ

a r 6,25
529,11

10650
529,11

3

=
⋅⋅

=
⋅

=
−

. (3.1) 

Délka vazebních smyček reflektometru se volí, jako zlomek nejmenší pracovní vlnové 
délky. Délka nejmenší pracovní vlnové délky je 0,7 m. Zvolena délka smyčky je 0,045 m. 
Celková délka reflektometru je zvolena a to 135 mm.  Průměr drátu vazební smyčky je zvolen 
0,8 mm. Hloubka zapuštění vazební smyčky do prostoru komory reflektometru musí být 
taková, aby její charakteristická impedance byla 50 Ω. Hodnota 50 Ω je zvolena z důvodu 
vstupní impedance detektoru PSV, která je 50 Ω. Hloubka zapuštění h od stěny reflektometru 
je dána vztahem [19]  

rh

rZ

⋅=

⋅

4
10 138

0 ε

, (3.2)  

kde Z0 [Ω] je charakteristická impedance, εr [-] je relativní permitivita a r [m] je  průměr 
vodiče vazební smyčky. Po dosazení do rovnice (3.2) je hloubka zapuštění rovna  

mmrh

rZ

46,0108,0
4

10
4

10 3
138

150
138
0

=⋅⋅=⋅= −

⋅⋅ ε

. (3.3) 

3.1.2 Výpočet vazební kapacity 
Pro určení kapacity C mezi dvěma vodiče je použit vztah [12]  

21

0

ln

2

rr
d

l
C r

⋅

⋅⋅⋅
=

εεπ
, (3.4) 
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kde ε0 [F/m] je permitivita vakua, εr [-] je relativní permitivita, l [m] je délka vodičů, d [m] 
vzdálenost středů vodičů,  r1 [m] a  r2  [m] jsou průměry vodičů. 

Pro navržený reflektometr je l  = 45 mm, d = 11,94 mm, r1 = 12 mm, r2 = 0,8 mm. Po 
dosazení do vztahu (3.4) je kapacita rovna 

pF

rr
d

l
C r 35,0

108,01012
1094,11ln

1045110854,82

ln

2

33

3

312

21

0 =

⋅⋅⋅
⋅

⋅⋅⋅⋅⋅
=

⋅

⋅⋅⋅
=

−−

−

−−πεεπ
. (3.5) 

Použitý vztah je však platný za podmínek, že průměry drátů jsou řádově menší než jejich 
vzdálenost. Lze jej však použít pro přibližný odhad kapacity. Z tohoto důvodu je využit 
simulační program QuickField  pomocí kterého je určena kapacita mezi vodiči, viz obr. 3.1. 
Výsledkem simulace je hodnota kapacity C =0,46 pF. Tento výsledek bude brán za přesnější.  

 

Obr. 3.1:   Ekvipotenciální plochy mezi hlavním a vazebním vodičem a jejich výsledná 
kapacita. 

3.1.3 Výpočet vazebního útlumu  
Velikost intenzity magnetického pole H v místě vazební smyčky, jenž je vsunuta do prostoru 
reflektometru je určena vztahem (2.28). Vzdálenost r vazební smyčky od středu hlavního 
vedením je 11,94 mm. Jako příklad výpočtu je uvedena hodnota magnetické intenzity 
odpovídající proudu tekoucího hlavním vedením 1A. 

1
3 .3,13

1094,112
1

2
−

− =
⋅⋅

=
⋅

= mA
r

IH
ππ

. (3.6) 

Pomocí simulačního programu QuickField  je zobrazeno příčné rozložení intenzity 
magnetického pole v komoře reflektometru, viz obr. 3.2. Hodnota intenzity magnetického 
pole se takřka shoduje s teoretickým výsledkem.  
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Obr. 3.2:    Příčné rozložení intenzity magnetického pole v komoře reflektometru. 

Hodnota magnetické indukce B v místě vazební smyčky je dána vztahem (2.29). 

THB r
57

0 107,13,131041 −− ⋅=⋅⋅⋅=⋅⋅= πμμ . (3.7) 

Velikost magnetického indukčního toku Φ vazební smyčkou je určen vztahem (2.30). Plocha 
vymezená vazební smyčky S = 20,7 mm2. 

WbSB 1055 105,31007,2107,1 −−− ⋅=⋅⋅⋅=⋅=φ . (3.8) 

Velikost indukovaného napětí Ui ve vazební smyčce je dána vztahem (2.31). Pro příklad 
výpočtu je hodnota kmitočtu  f = 145 MHz. 

VfU i 32,0105,31014522 106 =⋅⋅⋅⋅=⋅⋅= −πφπ . (3.9)  

Indukovaný proud IM ve vazební smyčce je dán vztahem (2.32). Hodnoty zakončovacích 
rezistorů  R1 = 50 Ω (R1 představuje vstupní odpor detektoru napětí), R2 = 50 Ω. 

.2,3
5050

32,0
21

mA
RR
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I i

M =
+

=
+

=  (3.10)  

Proud IM [A] je způsoben induktivní vazbou, dále je třeba určit proudy způsobené kapacitní 
vazbou mezi hlavním vedením a smyčkou Ic1 [A] a Ic2 [A] pomocí vztahů (2.33,2.34). 
Velikost vazební kapacity Cv = 0,46 pF, hodnota napětí U na zátěži je 50 V. 

mA
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RRXc
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21

1
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⋅
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= . (3.12) 

 

Celkový proud I1 tekoucí rezistorem R1 je dán vztahem (2.35). 
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mAIII Mc 7,13102,3105,10 33
11 =⋅+⋅=+= −− . (3.13) 

Celkový proud I2 tekoucí rezistorem R2 je dán vztahem (2.36). 

mAIII Mc 3,7102,3105,10 33
22 =⋅−⋅=−= −− . (3.14) 

Celkový výkon PΣ  odebíraný vazební smyčkou je dán součtem výkonu na rezistoru R1 a R2, 
tedy:  

( ) ( ) .1250103,750107,1321 23232
2

2
1 mWRIRIP =⋅⋅+⋅⋅=⋅+⋅= −−

Σ  (3.15) 

Vazební útlum C je dán vztahem (2-38), P1 je výkon z generátoru, který je za předpokladu 
nízkého vložného útlumu hlavního vedení, takřka shodný s výkonem na zátěži. 

dB
P
PC 2,36

50
1012log10log10

3

1

−=
⋅

⋅=⋅=
−

Σ . (3.16) 

V tab. 3.1 jsou teoretické hodnoty vazebního útlumu pro kmitočty v rozsahu 100 MHz až 500 
MHz. Na obr. 3.3 je zobrazen graf závislosti vazebního útlumu na kmitočtu.  

Tab. 3.1:  Teoretické hodnoty vazebního útlumu pro kmitočty 100 MHz – 500 MHz. 

f [MHz] 100 150 200 250 300 350 400 450 500 

C [dB] -39,4 -35,9 -33,4 -31,5 -29,9 -28,6 -27,4 -26,4 -25,5 
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Obr. 3.3:   Závislost vazebního útlumu na kmitočtu. 
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3.1.4  Konstrukce reflektometru  
Pro výrobu reflektometru je použit oboustranně plátovaný kuprextit o šířce 2,5 mm. 
Jednotlivé části komory reflektometru jsou z důvodu přesnosti složeny pomoci vyfrézovaných 
drážek o hloubce 1 mm. Horní víko nemá vyfrézovanou drážku z důvodu vodivého spojení 
vnitřní části víka se zemí. Pro vodivé spojení vnitřních stěn je použita pájka, pomocí které 
jsou jednotlivé stěny spájeny. Na horní hrany podélných stěn je vhodné nalepit měděnou 
folie, která zajistí vodivé propojení vnější a vnitřní strany bočních stěn a vnitřní strany 
horního víka, je možno použít také prokovení.  

Hlavní vodič reflektometru je vyroben z měděné trubky o vnitřním průměru 10 mm a síle 
1 mm. Na konce hlavního vodiče jsou připájeny zkosené měděné čepy, na které se již 
připájejí konektory typu N.  

Pro výrobu vazebních smyček je použit měděný drát o průměru 0,8 mm a délky 45 mm. 
Jako průchodky pro vazební smyčky jsou použity skleněné průchodky o průměru 0,5 mm. 
Zakončovací rezistory vazebních smyček jsou typu SMD velikosti 1206 a jsou napájeny 
přímo na skleněných průchodkách. Zakončovací rezistory musí být dimenzovány na 
maximální výkon, tedy výkon při minimálním útlumu. Při maximálním průchozím výkonu 1 
kW a minimálním útlumu cca 26 dB je výkonová ztráta 2,5 W.  

Vnitřní stěny reflektometru a hlavní vodič by měly být vyleštěny v nejlepším případě 
postříbřeny, neboť měď podléhá  oxidaci. Při výrobě je třeba dbát pečlivosti, na které budou 
záviset výsledné parametry. Celkové konstrukční schéma reflektometru je zobrazeno v příloze 
č.1. 

3.1.5 Změřené parametry reflektometru  
Na obr. 3. 4 je graf závislosti vazebního útlumu C na kmitočtu f. Změřené hodnoty jsou o cca 
4,6 dB menší než teoretické. U naměřených hodnot je rozdíl mezi maximální a minimální 
hodnotou útlumu 15 dB v případě teoretických hodnot činí rozdíl 14 dB. Na obr. 3.5 je 
zobrazen průběh izolace I.  
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Obr. 3.4:   Závislost vazebního útlumu na kmitočtu.  
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Obr. 3.5:   Závislost izolace na kmitočtu. 

Rozdíl vazebního útlumu a izolace určuje směrovost. Maximální směrovosti je dosaženo na 
kmitočtu 300 MHz a činí zhruba 18 dB. Tato hodnota by omezovala měření PSV od cca 1,3 
ovšem pouze na kmitočtu 300 MHz.  Pro zlepšení směrovosti v celém kmitočtovém pásmu je 
experimentálně nastavena hloubka zapuštění vazební smyčky a velikost zakončovacích 
rezistorů. Nejlepších parametrů je dosaženo při hloubce zapuštění 1,3 mm a hodnotě 
zakončovacích rezistorů 114 Ω. Teoretická hodnoty charakteristické impedance vazební 
smyčky je dle vztahu 3.2 rovna 

Ω=
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅
⋅⋅

⋅
=

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅

=
−

−

2,112
1

108,0
103,14log1384log138 3

3

0
r

r
H

Z
ε

. (3.17) 

Na obr. 3.6 je zobrazen průběh závislosti vazebního útlumu C na kmitočtu f po 
experimentálním nastavení. Závislost izolace I na kmitočtu f je zobrazena na obr. 3.7. Vazební 
útlum poklesl zhruba o 7 dB. Velikost vazebního útlumu na kmitočtu 145 MHz a 443 MHz 
dosahuje hodnoty -33 dB a -24 dB. Průběh izolace je vyváženější a její hodnoty nestoupnou 
nad -40 dB úroveň. Výsledná směrovost se tak zlepší, konkrétně pro kmitočty 145 MHz  a 
443 MHz  je hodnota směrovosti rovna cca 24 dB a 19 dB. Ekvivalent k PSV tak činní 1,13 a 
1,25. Vzhledem ke snížení vazebního útlumu je třeba dimenzovat zakončovací rezistory na 
hodnotu ztrátového výkonu 4 W. 
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Obr. 3.6:   Závislost vazebního útlumu na kmitočtu. 
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Obr. 3.7:   Závislost izolace na kmitočtu. 

Na obr. 3.8 je zobrazen průběh útlumu odrazů RL na výstupu vazební smyčky pro indikaci 
přímé vlny. Pro vazební smyčku indikující odraženou vlnu má průběh podobný charakter. 
Nízká hodnota útlumu odrazů je z větší míry způsobena nepřizpůsobením výstupu vazební 
smyčky ke vstupní bráně vektorového analyzátoru. Charakteristická impedance vazební 
smyčky činí zhruba 114 Ω , impedance vektorového analyzátoru je 50 Ω. 
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Obr. 3.8:   Průběh útlumu odrazů na výstupu vazební smyčky. 

Průběh útlumu odrazů RL na vstupu hlavního vedení je zobrazen na Obr. 3.9. Hodnota útlumu 
odrazů je menší než -18 dB ( PSV pod  1,29 ) v celém kmitočtovém pásmu. Na obr. 3.10 je 
zobrazen průběh vložného útlumu L hlavního vedení.  

Měření parametrů směrové vazby bylo provedeno pomocí vektorového analyzátoru 
Agilent E8364B ( Sériové číslo: MY43040445 ). 
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Obr. 3.9:    Průběh útlumu odrazů na vstupu hlavního vedení. 
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Obr. 3.10:   Průběh vložného útlumu hlavního vedení. 

3.2 Modul pro detekci vf. výkonu a PSV  

3.2.1 Návrh modulu pro detekci vf. výkonu 
Navržený detektor výkonu má detekovat výkon v rozsahu 100 mW – 1 kW a je konstruován 
jako průchozí. Princip detekce je založen na měření úbytku napětí na vysokoimpedančním 
vstupu měřiče. V případě, že známe impedanci zátěže, můžeme pomocí detekovaného napětí 
vypočítat výkon na zátěži. Vzhledem k širokému rozsahu měřeného výkonu, je jako detekční 
prvek použit logaritmický zesilovač firmy Analog Devices  AD8307. Základní parametry 
obvodu jsou zobrazeny v tabulce tab. 3.2. 

Tab. 3.2:  Základní parametry obvodu AD8307 (převzato z [18]). 

Napájecí napětí: 2,7 - 5,5 V 

Napájecí proud: 8 – 10 mA 

Dynamický rozsah: -75 -  +17 dBm  / (50 Ω) 

Frekvenční rozsah: 0 – 500 MHz 

Vstupní odpor: 1,1 kΩ 

Strmost: 25 mV/dB 

Výstupní napětí: 0,25 – 2,5 V  

 

Na obr. 3.11 je zobrazena závislost chyby detekovaného výkonu na vstupní úrovni 
výkonu. Z této charakteristiky je zvolen pracovní rozsah a to -40 – 0 dBm. Při tomto pracovní 
rozsahu musí být maximální výkon přiváděný na detektor, tedy 60 dBm (1 kW) utlumen na 
hodnotu 0 dBm (1 mW). Zvýše uvedeného vyplývá, že hodnota útlumového článku musí být 
60 dB. Výkonová rezerva tak činí 17 dB.  
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Obr. 3.11:  Závislost chyby detekovaného výkonu na vstupní úrovni výkonu (převzato z [18]).
  

Výstupní napětí logaritmického zesilovače pro navržený rozsah výkonu je 1 – 2 V, tyto 
hodnoty se mírně mění v závislosti na kmitočtu měřeného signálu ( viz obr. 3.12 ). 

 

Obr. 3.12:   Převodní charakteristika obvodu AD8307 (převzato z [18]).  

Na obr. 3.13 je zobrazeno schéma zapojení detektoru výkonu. Obvodové schéma vychází 
z doporučeného zapojení obvodu, bylo třeba jen upravit vstupní útlumový článek. 
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Obr. 3.13:   Schéma zapojení detektoru výkonu (převzato z [18]). 

 Měřený signál se přivede na konektor K1. Rezistory R1 – R6 vytváří útlumový článek. 
Vstupní odpor útlumového článku je cca 100 kΩ, při tomto odporu odebírá detektor 0,05 % 
výkonu ze zátěže. Pomocí odporového trimru R5 je možno regulovat velikost dopadající 
výkonu na detektor v rozsahu ± 3dB, tedy -57 dB až -63 dB. Výstupní napětí Vout je úměrné 
logaritmu měřeného výkonu.  Napájecí napětí o hodnotě 5V je přivedeno na pin +Vcc.  

3.2.2 Návrh modulu pro detekci PSV 
Navržený indikátor PSV má detekovat napětí dopředné a odražené vlny z reflektometru při 
výkonu v rozsahu 100 mW – 1 kW. Jako detekční prvek je použit obvod AD8302 firmy 
Analog Device. Tento obvod má 2 vstupy, které obsahují logaritmické zesilovače a součtové 
členy a jeden výstup, na kterém je napětí odpovídající logaritmu podílů vstupních napětí. 
Základní parametry obvodu jsou zobrazeny v tabulce tab. 3.3. 

Tab. 3.3:   Základní parametry obvodu AD8302 (převzato z [18]). 

Napájecí napětí: 2,7 - 5,5 V 

Napájecí proud:19 – 25 mA 

Dynamický rozsah: -60 -  0 dBm  / (50 Ω) 

Frekvenční rozsah: >0 – 2700 MHz 

Vstupní odpor: 3 kΩ 

Strmost: 30 mV/dB 

Výstupní napětí: 30 mV – 1,9 V  

 

Hlavním omezujícím parametrem je maximální výkonové zatížení obvodu, které je 0 
dBm tedy 1 mW. Při maximálním výkonu 1 kW (60dBm) je zapotřebí použít útlumový 
článek o hodnotě minimálně 60 dB. Při minimálním vazebním útlumu reflektometru 24 dB je 
tedy nutno použít útlumový článek 36 dB.    
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Na obr. 3.14 je zobrazena převodní charakteristika obvodu AD8302. Pracovní oblast se 
pohybuje v rozsahu -30 dB až 0 dB. Hodnota 0 dB znamená, že podíl napětí dopředné a 
odražené vlny je roven 1. Tedy hodnota PSV se blíží nekonečnu. Hodnotě -30 dB odpovídá 
hodnota PSV  1,07. Těmto hodnotám odpovídá rozsah výstupního napětí 30 mV – 900 mV. 

 

Obr. 3.14:   Převodní charakteristika obvodu AD8302 (převzato z [18]). 

Na obr. 3.15 je zobrazeno schéma zapojení detektoru PSV. Na vstupy K1 a K2 jsou 
přivedena napětí dopředné a odražené vlny z reflektometru. Rezistory R1 až R10 vytvářejí 
útlumový článek o hodnotě cca 37 dB. Vstupní odpor útlumového článku je navržen na cca 
114 Ω a to z důvodu charakteristické impedance vazebních smyček, které mají zhruba 114 Ω. 
Na výstupním pinu Vout .je napětí odpovídající logaritmu poměrů vstupních signálu, tedy 
útlum odrazů. Napájecí napětí o hodnotě 5V je přivedeno na pin +Vcc. 

 

Obr. 3.15:   Schéma zapojení detektoru PSV. 
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3.2.3 Kompletní zapojení modulu pro detekci výkonu a PSV 
Na obr. 3.16 je zobrazeno kompletní schéma modulu pro detekci výkonu a PSV. Napájecí 
napětí o hodnotě 12V je přivedeno z jednotky SLAVE přes konektor K4. Toto napětí je dále 
filtrováno pomocí kondenzátoru C1 a C2 a pomocí napěťového stabilizátoru IO1 
stabilizováno na napětí 5V. Výstupní napětí z detektorů jsou vyvedena na konektor K4 přes 
který jsou přivedena k jednotce SLAVE. 

 

Obr. 3.16:   Kompletní schéma modulu pro detekci výkonu a PSV. 

V programu Eagle je navržena deska plošného spoje (viz příloha č. 2), deska je vyrobena 
z oboustranného kuprextitu. Celá deska je umístěná v krabičce, z elektricky vodivého 
materiálu z důvodu stínění před nežádoucím rušením. Osazovací plán součástek a seznam 
součástek je v příloze č. 2. 

3.2.4 Změřené parametry modulu pro detekci vf. výkonu a PSV 

V tab. 3.4 jsou naměřené hodnoty převodní charakteristiky detektoru vf. výkonu a to pro 
kmitočty 145 MHz, 245 MHz, 345 MHz a 443 MHz. 
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Tab. 3.4:   Hodnoty převodní charakteristiky detektoru vf. výkonu. 

f [MHz] P [dBm] -20 -10 0 10 20 

145 Vout [mV] 282 418 665 913 1165

245 Vout [mV] 279 350 602 853 1105

345 Vout [mV] 279 324 576 824 1074

443 Vout [mV] 279 279 506 754 1002

Na obr. 3.17 je zobrazena převodní charakteristika detektoru výkonu. Vzhledem k tomu, že 
generátor signálu poskytl maximálně výkon 20 dBm jsou hodnoty od 20 dBm do 60 dBm 
interpolovány. V grafu již, ale nejsou zobrazeny. Převodní charakteristika detektoru pro 
kmitočet 443 MHz je aproximována pomocí přímky, jejíž rovnice je  

)5,0(40 −⋅= outdBm VP , (3.18) 

kde PdBm [dBm] je vstupní výkon a Vout [V] je výstupní napětí detektoru. Pro charakteristiky 
na kmitočtech 345 MHz, 245 MHz a 145 MHz se jen odečtou kompenzační konstanty 3; 4,1 a  
6,6 od rovnice pro charakteristiku na kmitočtu 443 MHz. Relativní chyba způsobená 
aproximací je v rozsahu hodnot -5 dBm až 20 dBm menší než 1%. 
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Obr. 3.17:   Převodní charakteristika detektoru výkonu. 

V tab. 3.5 je jsou naměřené hodnoty převodní charakteristiky detektoru PSV, respektive 
útlumu odrazů RL. 

Tab. 3.5:   Hodnoty převodní charakteristiky detektoru PSV 

RL [dB] 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 
Vout [mV] 906 751 597 446 291 153 64 
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Na obr. 3.18 je zobrazen průběh převodní charakteristiky detektoru PSV. Převodní 
charakteristika je aproximována přímkou, jejíž rovnice je  

,
30

900 outV
RL

+−
=  (3.19) 

kde RL [dB] je útlum odrazů a Vout [mV] je výstupní napětí detektoru. Relativní chyba 
způsobená aproximací je v rozsahu hodnot -25 dB až 0 dB menší než 1 %.  
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Obr. 3.18:   Převodní charakteristika detektoru PSV. 

Měření bylo provedeno pomocí RF signálového generátoru Agilit ( Sériové číslo: 
N93104 ) a multimetru Metex ( Sériové číslo: AC039166 ). 

3.3 Jednotka SLAVE 

Zařízení SLAVE má za úkol převést analogová napětí z detektoru výkonu a PSV na digitální. 
Dále tyto data na vyžádání jednotky MASTER vyslat na sběrnici RS-485. Na obr. 3.19 je 
zobrazeno obvodové schéma jednotky SLAVE. 

Napájecí napětí pro celou jednotku je přivedeno z řídicího modulu MASTER pomocí 
UTP kabelu a konektoru K1. UTP kabel je společné i pro vodiče sběrnice. Přivedené napětí o 
hodnotě 12V je stabilizováno pomocí napěťového stabilizátoru IO1 na hodnotu 5V. 
Kondenzátory C1, C2 jsou blokovací a C3 je vyhlazovací.  Toto napětí slouží k napájení 
mikrokontroléru IO4. Napěťový stabilizátor IO2 má za úkol stabilizovat napětí na hodnotu 9V 
pro převodník sběrnice IO3. Kondenzátory C4, C5 a C6 mají stejnou funkci jako u 5V 
stabilizátoru. Tlumivka L1 s kondenzátorem C12  filtrují napětí pro vnitřní napěťovou 
referenci 2,56 V mikrokontroléru IO4, která je použita pro integrované 10 bitové A/D 
převodníky. Krystal Q1 spolu s kondenzátory C9 a C10 určují taktovací frekvenci 
mikrokontroléru. Detekovaná napětí z modulu pro detekci výkonu a PSV jsou přivedena na 
konektor K3.  Tato  napětí jsou  ještě před vstupem  do A/D převodníků  filtrovány  pomocí  
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Obr. 3.19:   Schéma jednotky SLAVE. 

dolních propustí tvořenými rezistory R5, R6 a kondenzátory C14, C15. Mikrokontrolér IO4 
komunikuje s okolím pomocí obvodu IO3, který pracuje jako převodník sběrnice RS-232/485. 
Převodník pracuje v polo duplexním režimu. Směru toku dat je určen pomocí napětí na portu 
PD2 mikrokontroléru. Rezistor R4 má zaručit vysokou logickou úroveň na přijímacím vstupu 
mikrokontroléru (TXD) v případě, že mikrokontrolér vysílá data. Rezistor R2 vytváří 
impedanční zakončení linky. Konektor K2 je určen k připojení spínače, jenž slouží k resetu 
zařízení.  

Deska plošného spoje, rozložení součástek a seznam součástek je v příloze č. 3. 

3.4 Řídicí jednotka MASTER  

Na obr. 3.20 je zobrazeno schéma řídicí jednotky. Řídicí jednotka má za úkol řídit 
komunikaci na sběrnici, vyhodnocovat příchozí dada z jednotek SLAVE a zobrazovat je. 

Na napájecí konektor K1 je přivedeno napětí 12 V. Konektor K2 je využit k připojení 
vypínače celého zařízení. Napětí 12 V je přes ochrannou diodu D1 přivedeno na stabilizátory 
napětí IO1 , IO2 a dále na konektory K7-9. Konektory K7-9 jsou využity k napájení a 
komunikaci se SLAVE jednotkami. Stabilizátor napětí IO1 slouží k napájení mikrokontroléru 
IO4 napětím 5 V. Kondenzátory C1, C2 jsou blokovací a kondenzátor C3 je filtrovací. 
Stabilizátor IO2 napájí převodník sběrnic napětím 9 V. Kondenzátory C4, C5 a C6 mají stejná 
úkol jako v případě stabilizátoru IO1. Mikrokontrolér IO4  kmitá na frekvenci danou 
krystalem Q1. Mikrokontrolér IO4 komunikuje s okolím pomocí obvodu IO3, který pracuje 
jako převodník sběrnice RS-232/485. Převodník pracuje v polo duplexním režimu. Směr toku 
dat je určen pomocí napětí na portu PD4 mikrokontroléru. Rezistor R3 má zaručit vysokou 
logickou úroveň na přijímacím vstupu mikrokontroléru (TXD) v případě, že mikrokontrolér 
vysílá data. Rezistor R4 vytváří impedanční zakončení linky. Rezistory R5 a R6 definují 
klidový stav na lince. Konektor K3 je určen k připojení spínače, jenž slouží k resetu zařízení. 
Konektor K4 je použit pro připojení otočného přepínače, pomocí kterého se nastaví nejbližší 
frekvence měřeného signálu, tato informace se využije ke korekci hodnot z detektoru výkonu, 
jenž je mírně kmitočtově závislý. Na konektor K5 je zapojen spínač pro volbu požadovaného 
SLAVE monitoru. Na konektor K6 je připojena zobrazovací jednotka. Deska plošného spoje, 
rozložení součástek a seznam součástek je v příloze č. 4 
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Obr. 3.20:   Schéma řídicí jednotky MASTER.  

3.5 Zobrazovací jednotky 

Na obr. 3.21 je nakresleno schéma zobrazovací jednoty.  Pro zobrazení naměřených dat je 
použit LCD display s 32 znaky (16 x 2).  

 

Obr. 3.21:   Schéma zapojení zobrazovací jednotky. 
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Display může přenášet data pomocí osmi nebo čtyř datových vodičů. V tomto případě je 
z důvodů použití jen jednoho portu mikrolontroléru využito čtyř datových linek DB4 – DB7. 
Zápis dat tak probíhá nadvakrát. Komunikace se řídí pomocí tří linek a to RS, R/W a E. 
Pomocí linky RS je určeno zda-li se jedná o přenos dat nebo příkazu. Linka R/W určuje, 
jedná-li se o zápis dat na display nebo čtení dat z displeje. Linka E je povolovací vstup. 
Odporový trimr R1 slouží k nastavení kontrastu. Rezistor R2 omezuje proud pro LED 
podsvícení displeje.  Napájecí napětí je přivedeno z jednotky MASTER pomocí konektoru 
K1. Deska plošného spoje, rozložení součástek a seznam součástek je v příloze č. 5. 

3.6 Firmware pro jednotky 

Úkolem této části je sestavit firmware pro SLAVE a MASTER jednotku. Navržený program 
musí zobrazovat velikost výkonu (PWR) v rozsahu 20 dBm až 60 dBm a velikost PSV od 
1,06 do 10. 

 Pro jednotku SLAVE je jako řídicí prvek použít mikrokontrolér ATmega8. Jednotka 
MASTER využívá mikrokontrolér ATmega16. Jedná se o osmi bitové mikrokontroléry 
založené na rozšířené architektuře AVR RISC. Tím, že provádí výkonové instrukce v jediném 
hodinovém cyklu, dosahuje 1 MPIS na 1 MHz. Instrukční soubor obsahuje 131 instrukcí. 
Základní parametry obou mikrokontroléru jsou v tab. 3.6.[20] 

Tab. 3.6:  Základní parametry mikrokontroléru ATmega16, ATmega8. [20],[21] 

Mikrokontrolér ATmega16 ATmega8 

Počet vstupně výstupních linek 32 23 

Hodinový kmitočet až 16 MHz až 16 MHz 

Kapacita programové Flash paměti 16 KB 16 KB 

Kapacita datové paměti RAM 1 KB 1 KB 

Kapacita datové paměti E2PROM 512 B 512 B 

Počet 10 bitových A/D převodníku 8 8 

Komunikační jednotky USART, SPI, TWI USART,SPI,TWI

Zabudovaný RC oscilátor ano ano 

Programování pomocí SPI, JTAG SPI 

Napájecí napětí 2,7 – 5,5 V 2,7 – 5,5 V 

 

Před samotným programováním mikrokontrolérů je třeba z důvodů použití vnějšího 
zdroje taktovacího kmitočtu (krystalu), vhodně nastavit programovací propojky v paměti 
flash. Toto nastavení je možno provést pomoci programu PonyProg. Po otevření programu 
PonyProg je z nabídky vybrán cílový mikrokontrolér. Kliknutím na ikonu “ Configuration and 
Security bits “ je otevřeno konfigurační okno ve kterém se provede dané nastavení propojek. 
Nastavení propojek pro ATmega16 a ATmega8  je zobrazeno na obr. 3.22 a obr. 3.23.   
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Obr. 3.22:   Nastavení propojek pro mikrokontrolér ATmega16. 

 

Obr. 3.23:   Nastavení propojek pro mikrokontrolér ATmega8. 

3.6.1 Způsob komunikace mezi jednotkou MASTER a SLAVE 
Pro komunikaci je využita jednotka USART jenž je součástí mikrokontrolérů jednotek 
MASTER a SLAVE. Komunikace je poloduplexní, přenos dat tedy probíhá v jednom nebo 
druhém směru. Režim komunikace je asynchronní, přenosový rámec obsahuje 9 bitů. Hodnota 
devátého bitu je využita k identifikaci rámce. Zbývajících osm bitů má význam adresy. 
Z důvodu maximálně třech připojených SLAVE jednotek jsou využity pouze dva spodní bity.  
U adresového rámce je devátý bit nastaven na jedničku v případě datového má hodnotu nula. 
Přenosová rychlost komunikace nemusí být vzhledem k nízkým nárokům na velikost 
přenášených dat vysoká. Přenosová rychlost je nastavena na 2400 kb/s. 

 Jednotka MASTER vyšle adresní byte a přepne se na příjem. Adresovaná SLAVE 
jednotka se přepne na vysílání a vyšle datový rámec. Datový rámec je složen z devíti bytů. 
První obsahuje data, jenž odpovídají adrese SLAVE jednotky. Hodnota druhého a třetí bytu 
odpovídá měřenému útlumu odrazů, který se využije k výpočtu PSV. Čtvrtý a pátý byte 
obsahuje hodnotu měřeného výkonu v decibelech. Ve zbývajících čtyřech bytech jsou 
negované hodnoty měřeného útlumu odrazů a PSV. Toho je využito na straně MASTER 
jednotky k jednoduché kontrole korektnosti příchozích dat, které mohly být na přenosové 
cestě zkresleny.  

3.6.2 Firmware pro jednotku MASTER  
Vývojový diagram programu pro jednotku MASTER je zobrazen na obr. 3.24. Na počátku 
programu je provedena inicializace jednotky USART. Dále následuje inicializační sekvence 
pro 4 bitovou komunikaci s LCD displejem a aktivace vysílače. Poté již následuje hlavní 
smyčka programu. 
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START

Inicializace:
USART, LCD

Aktivace vysílače 
USART

Je aktivní 
vysílač? 

Vyslání adresy 
SLAVE 

Přišla data od 
SLAVE 

jednotky?

ANO

ANO

NE

NE

Je proměnná 
ERROR = 0 ? 

ANO

NE

Inkrementace 
proměnné RESET

Je RESET rovno 
nastavené 
hodnotě?

Vynulování 
proměnné RESET

Aktivace vysílače

ANONE

Aktivace přijímače

Vložit  do 
proměnné data: 
NO_CONNECT

Zpracování a 
uložení do 

proměnné data   

Zobrazit  data na 
LCD

Vynulování 
proměnné RESET

ANO

 

Obr. 3.24:  Vývojový diagram programu pro MASTER jednotku. 

Z důvodu poloduplexní komunikace je třeba přepínat mezi přijímačem a vysílačem, vždy 
je tedy aktivní pouze jeden z nich. Je-li aktivní vysílač je vyslána na sběrnici adresa dle 
zvoleného SLAVE zařízení a to v rozsahu 1-3. Po odvysílaní adresy je aktivován přijímač. 
Obsluha příjmu dat je řešena pomocí přerušení od přijímače jednotky USART, viz obr. 3.25. 
Dále se program dělí na dvě části a to podle toho zdali došlo k příjmu dat od jednotky SLAVE 
nebo ne. Došlo-li k příjmu vynuluje se proměnná RESET, která slouží pro opětovnou aktivaci 
vysílače, v případě že nedojde během nastaveného času k příjmu dat. Poté je testována 
proměnná ERROR, jenž informuje o korektnosti příchozích dat. Nabývá-li proměnná ERROR 
nulové hodnoty, dojde ke zpracování příchozích dat. Zpracování dat spočívá hlavně 
ve výpočtu PSV z útlumu odrazů. Je-li proměnná ERROR rovna jedné, nedojde ke zpracování 
dat. 
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Nepřišly-li data od SLAVE jednotky, provede se inkrementace proměnné RESET. 
Testuje se zda-li je proměnná RESET rovna nastavené hodnotě. Při splnění podmínky dojde 
k vynulování proměnné RESET. Do proměnné data, která je určena pro zobrazení na LCD 
display je uloženo ” NO_CONNECT ” což informuje o neaktivním připojení vybrané SLAVE 
jednotky. Poté je aktivován vysílač jednotky USART. Na závěr jsou data zobrazena na LCD 
display a program se vrací zpět na začátek hlavní smyčky. 

Na obr. 3.25 je zobrazen vývojový diagram obsluhy přerušení příjmu USART  jednotky. 
Při příjmu dat USART jednotkou je vyvolán obslužný program. V první fázi se testuje 
hodnota v proměnné počet, která je na počátku příchozí sekvence nastavena na hodnotu 1. 
Program skočí na větev programu s hodnotou rovnou hodnotě počet, tedy v prvním případě 
přejde na větev H_1. V této větvi je nastavena proměnná ERROR na hodnotu nula, která 
informuje zda-li došlo k chybě při přenosu (ERROR = 0  →  nedošlo k chybě). Poté je 
kontrolován první byte, jenž odpovídá adrese SLAVE jednotky. Je-li příchozí adresa různá od 
adresované, nastaví se proměnná ERROR na hodnotu jedna. Dále následuje sekvence příkazů 
jenž je stejná pro všechny větve a to inkrementace proměnné počet, nastavení proměnné 
RESET na nulovou hodnotu a návrat z obsluhy přerušení. Při dalším příjmu dat se skočí na 
větev H_2 a data se uloží do proměnné SWR_1, což je první část dat pro výpočet SWR. 
Stejným způsobem se postupuje až na větev H_5, kdy už jsou uložena všechny data pro 
výpočet SWR a PWR. Větve programu H_6 až H_9 slouží k jednoduché kontrole příchozích 
dat. Kontrola spočívá v negaci příchozích dat a porovnáním s patřičnými daty SWR a PWR 
uloženými v proměnných z předchozích větví programu H_1 – H_4. Nejsou-li data shodná 
nastaví se proměnná ERROR na hodnotu jedna. V závěrečné větvi H_9  je v případě rovnosti 
dat provedeno zpracování dat, které spočívá v sečtení dílčích složek SWR a PWR . Dále 
následuje vynulování proměnné počet, z důvodu nastavení výchozího stavu při dalším příjmu 
a aktivace vysílače. 

Zdrojový kód programu je na přiloženém DVD disku.  
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PWR_1 = data

PWR_2 = data

SWR_1 = data

ERROR = 0 Jsou data různá 
od adresy?

ERROR = 1

Negace dat Jsou data různá 
od SWR_1?

ERROR = 1

ANO

NE

Negace dat Jsou data různá 
od SWR_2?

ERROR = 1

Negace dat Jsou data různá 
od PWR_1?

ERROR = 1
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ERROR = 1

Zpracování dat 
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Aktivace 
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RESET = 0
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proměnné 

počet

H_1

H_2

H_3

H_4

H_5
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H_7
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H_9
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ANO
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NE
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Obr. 3.25:   Vývojový diagram obsluhy přerušení příjmu USART jednotky. 

  



 38

3.6.3 Firmware pro jednotku SLAVE 
Na obr. 3.26 je zobrazen vývojový diagram programu pro jednotku SLAVE. Na počátku 
programu je provedena inicializace jednotky USART a integrovaného A/D převodníku. Dále 
je aktivován přijímač USART jednotky. Příjem dat je obsluhován pomocí přerušení, viz       
obr. 3.27. Jednotka SLAVE tedy naslouchá na sběrnici. Dále následuje hlavní smyčka 
programu. 

 

Obr. 3.26:   Vývojový diagram programu pro SLAVE jednotku. 

Jako první je nastaveno čtení dat z prvního kanálu A/D převodníku, tyto data odpovídají 
napětí, které je úměrné měřenému útlumu odrazů. Dále je testováno zda-li již převodník  
převedl vstupní napětí, jestliže ano, dojde k načtení převedených dat. Převedená data jsou 
zpracována. Zpracování spočívá hlavně ve výpočtu decibelové hodnoty pomocí převodní 
funkce použitého obvodu detektoru útlumu odrazů. Poté je nastaveno čtení z druhého kanálu 
A/D převodníku, tyto data jsou úměrná hodnotě měřeného výkonu. Opět je testován konec 
převodu.Je-li převod ukončen zpracují se převedená data. Zpracování opět spočívá ve výpočtu 
decibelové hodnoty pomocí převodní funkce použitého detektoru výkonu. Pak se program 
vrací zpět na hlavní smyčku programu. 

Na obr. 3.27 je nakreslen vývojový diagram obsluhy přerušení od příjmu USART 
jednotky. Při příjmu dat je testováno, zda-li se jedná o adresní byte. Nejedná-li se o adresní 
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bajt, dojde k návratu z obsluhy přerušení, tedy SLAVE jednotka na tento byte nereaguje. 
Jedná-li se o adresní byte provede se kontrola, zda-li je adresa shodná s adresou SLAVE 
jednotky. V případě neshody je opět proveden návrat z obsluhy přerušení. Je-li však adresa 
shodná aktivuje se vysílač jednotky USART a vyšle se datový rámec. Datový rámec obsahuje 
informace o měřeném útlumu odrazů a výkonu. Po odvysílaní rámce je aktivován přijímač 
USART jednotky a proveden návrat z obsluhy přerušení. 

Zdrojový kód programu je na přiloženém DVD disku. 

 

Obr. 3.27:   Vývojový diagram obsluhy přerušení od příjmu USART jednotky. 

3.7 Zobrazení měřených hodnot 

Naměřené hodnoty jsou zobrazeny na LCD displeji. Měřené hodnoty PSV ( SWR ) jsou 
zobrazeny s rozlišením dvou desetinných míst. Měřené hodnoty výkonu ( PWR ) jsou 
zobrazena s rozlišením na jedno desetinné číslo. V případě, že jsou měřené hodnoty mimo 
rozsah měření je tento stav indikován znaménkem vetší “>“ nebo menší “<“, viz obr. 3.28. 
Adresa aktivní SLAVE jednotky je zobrazena v pravém horním rohu LCD displeje. 

 

Obr. 3.28:   Zobrazení měřených hodnot na LCD displeji. 
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Na obr. 3.29 je zobrazena zpráva, která informuje o rozpojení komunikační cesty mezi 
jednotkou MASTER a SLAVE.   

 

Obr. 3.29:   Zpráva o rozpojení komunikační cesty mezi jednotkou MASTER a SLAVE. 

3.8 Shrnutí parametrů monitoru PSV a vf. výkonu 

Spodní hranice rozsahu monitoru PSV je 1,06. Tato hodnota je dána maximálním měřitelným 
poměrem vstupních výkonů na detektoru AD8302, který je -30 dB. U navrženého 
reflektometru je však možno měřit hodnoty PSV od 1,13 pro kmitočet 145 MHz, respektive 
1,25 pro kmitočet 443 MHz. Tento fakt způsobí posun minimální měřitelné hodnoty PSV na 
tyto hodnoty. Maximální rozlišení měřené hodnoty monitoru PSV je určeno rozlišením A/D 
převodníku. A/D převodník má 10 bitové rozlišení. Při referenčním napětí 2,56 je napěťové 
rozlišení A/D převodníku 2,5 mV. Tomu odpovídá rozlišení útlumu odrazů RL 0,083 dB. 
Rozlišení hodnoty PSV je třeba přepočítat pomocí vztahu mezi útlumem odrazů RL a PSV 
(viz vztah 2.27). Rozlišení hodnot  PSV monitoru, s přihlédnutím na zobrazení na dvě 
desetinná místa je zobrazeno na obr. 3.30. Do měřeného rozsahu 4,5 je rozlišení menší než 
jedna desetina. Maximální relativní chyba měřené hodnoty PSV se skládá z chyby způsobené 
aproximací převodní charakteristiky detektoru AD8302 a kvantizační chyby A/D převodníku. 
Průběh maximální relativní chyby je zobrazen na obr. 3.31. 
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Obr. 3.30:   Hodnota rozlišení PSV monitoru v závislosti na měřeném rozsahu. 
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Obr. 3.31:   Závislost maximální relativní chyby PSV monitoru na měřeném rozsahu. 

Rozsah měřených hodnot detektoru výkonu je v rozmezí 20 dBm až 60 dBm. Rozlišení 
měřených hodnot je v celém rozsahu 0,1 dBm. Velikost maximální relativní chyby měřeného 
výkonu je složena s chyby způsobené aproximací převodní charakteristiky detektoru AD8307 
a kvantizační chyby A/D převodníku. Průběh maximální relativní chyby je zobrazen na obr. 
3.32. 

 

Obr. 3.32:   Závislost maximální relativní chyby monitoru výkonu na měřeném rozsahu. 
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4 ZÁVĚR 
Navržený reflektometr je konstruován jako průchozí se směrovým koaxiálním vedením. 
Reflektometr pracuje v pásmu 145 až 443 MHz při maximálním průchozím výkonu 1 kW. 
Charakteristická impedance reflektometru je 50 Ω . Vazební útlum dosahuje hodnoty -33 dB 
při kmitočtu 145 MHz na kmitočtu 443 MHz je hodnota útlumu -24 dB. Směrovost 
reflektometru na kmitočtu 145 MHz, respektive 443 MHz dosahuje hodnoty 24 dB, respektive 
19 dB.  

Detektor výkonu je navržen jako průchozí a odebírá z měřené zátěže 0,05 % výkonu. 
Měřený rozsah monitoru výkonu je v rozmezí 20 dBm až 60 dBm. Rozlišení zobrazovaných 
hodnot výkonu je 0,1 dBm v celém rozsahu měření. Maximální relativní chyba měření je 
menší než 1,25 %. Tato hodnota byla vypočtena na základě interpolace převodní 
charakteristiky obvodu AD8307 a tak se od skutečné hodnoty může mírně lišit. 

Měřený rozsah monitoru PSV je 1,13 až 10 pro kmitočet 145 MHz, respektive 1,25 až 10 
pro kmitočet 443 MHz. Spodní hranice rozsahu je dána kvalitou reflektometru. Minimální 
měřitelná hodnota však může být 1,06, která je daná použitým detektorem AD8302. Rozlišní 
zobrazovaných hodnot PSV je do rozsahu PSV = 4,5 menší než 0,1 viz obr. 3.30. Maximální 
relativní chyba PSV monitoru je menší než 3,5 %, viz obr. 3.31.  

Na závěr byl napsán a otestován firmware pro jednotku SLAVE a řídicí jednotku 
MASTER.  
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SEZNAM SYMBOLŮ, VELIČIN A ZKRATEK 
 

PSV Poměr stojatých vln 

SWR Standing wawe ratio 

RL Return loss 

PWR Power 

ČSV Činitel stojatého vlnění 

VKV  Velmi krátké vlny 

Zov Charakteristická impedance 

Zvst Impedance na vstupu 

Zvys Impedance na výstupu 

ZA Impedance antény 

ρ Koeficient odrazu 
+U  Přímá napěťová vlna 
−U  Zpětná napěťová vlna 

Uk Napětí na konci vedení 

Ik Proud na konci vedení 

α Měrná fáze  

λv Délka vlny na vedení 

H  Intenzita magnetického pole 

Φ Magnetický indukční tok 

B Magnetická indukce 

μr, μ0 Poměrná permeabilita, permeabilita vakua 

Av Vazební útlum 

Sv Směrovost vazby 

Zr Impedance reflektometru 

kbps Kilobits per second 

A/D  Analogově digitální převodník 

R0 Poloměr vnějšího vodiče 

r0 Poloměr vnitřního vodiče 

RM vstupní odpor měřiče 

Pi Indukovaný výkon 

dBm Decibel nad miliwattem  
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Příloha č.1 
Konstrukční schéma reflektometru 
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Příloha č.2 
Deska plošného spoje  modulu pro detekci výkonu a PSV ( horní strana ) 

 
 

Rozměr desky 72 x 71 [mm], měřítko M1:1  

 

Deska plošného spoje  modulu pro detekci výkonu a PSV ( spodní strana ) 

 
 

Rozměr desky 72 x 71 [mm], měřítko M1:1  
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Rozložení součástek modulu pro detekci výkonu a PSV 

 
 

 

Seznam součástek modulu pro detekci výkonu a PSV 
 

Označení Hodnota Pouzdro Popis 
R1,R6 180R R1206 SMD rezistor 

R2,R7 270R R1206 SMD rezistor 

R4,R9 220R R0603 SMD rezistor 

R3,R8 56R R0603 SMD rezistor 

R5,R10 24R R0603 SMD rezistor 

R11 100 R0603 SMD rezistor 

R12 47k R1206 SMD rezistor 

R13 51k R0603 SMD rezistor 

R14 3k R0603 SMD rezistor 

R15 18k R0603 SMD rezistor 

R16 10k 3165 SMD trimr cermet 

R17 1k R0603 SMD rezistor 

R19 2k R0603 SMD rezistor 

C1 47u/25V TAN SMD-D Tantalový kondenzátor 

C2,C3 100n R0603 Keramický kondenzátor 
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C4-C7 1n R0603 Keramický kondenzátor 

C10,C11 51p R0603 Keramický kondenzátor 

IO1 7805 SO-8 Stabilizátor napětí 

IO2 AD8302 TSS0P Logaritmický zesilovač 

IO3 AD8307 SOIC Logaritmický zesilovač 

K1-3  SMA-PCB Konektor SMA-zásuvka 

K4  RJ-45 Konektor stíněný - zásuvka 

 

Příloha č.3 
Deska plošného spoje SLAVE jednotky ( horní strana ) 

 
 

Rozměr desky 96 x 63 [mm], měřítko M1:1 
 

Deska plošného spoje SLAVE jednotky ( spodní strana ) 

f 
 

Rozměr desky 95 x 55 [mm], měřítko M1:1 
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Rozložení součástek SLAVE jednotky ( horní strana ) 
 

 
 

 

Rozložení součástek SLAVE jednotky ( spodní strana ) 
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Seznam součástek SLAVE jednotky 
 

Označení Hodnota Pouzdro Popis 
R1 1k R1206 SMD rezistor 

R2 680R R1206 SMD rezistor 

R3 100R R1206 SMD rezistor 

R4 2,7K R1206 SMD rezistor 

R5,R6 56R R1206 SMD rezistor 

C1,C2,C4,C5, 
C7,C11-C13 

100n C1206 Keramický kondenzátor 

C13,C14 470n C1206 Keramický kondenzátor 

C3,C6 100u/25V TAN SMD-D Tantalový kondenzátor 

C8 1u/25V TAN SMD-D Tantalový kondenzátor 

L1 390u Radiální-09P Tlumivka 

IO1 7805 SMD - DPAK Napěťový stabilizátor 

IO2 7809 SO-8 Napěťový stabilizátor 

IO3 MAX481 DIL8 Převodník RS485/232 

IO4 ATmega8 DIL40 Mikrokontrolér 

Q1 3,6864 MHz HC49/U Krystal 

K1,K3  RJ-45 Konektor stíněný - zásuvka  

K2  PSS254/02G Konektor do PCB - vidlice 
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Příloha č.4 
Deska plošného spoje MASTER jednotky ( horní strana )  

 
 

Rozměr desky 127 x 78 [mm], měřítko M1:1 

 

Deska plošného spoje MASTER  jednotky ( spodní strana ) 

 
 

Rozměr desky 127 x 78 [mm], měřítko M1:1 
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Rozložení součástek MASTER  jednotky ( horní strana ) 

 
    

 

Rozložení součástek MASTER jednotky ( spodní strana ) 
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 Seznam součástek MASTER  jednotky 
 

Označení Hodnota Pouzdro Popis 
R1 1k R1206 SMD rezistor 

R2 3k R1206 SMD rezistor 

R3 2,7K R1206 SMD rezistor 

R4 620R R1206 SMD rezistor 

R2,R6 3k R1206 SMD rezistor 

C1,C2,C4,C5, 
C7,C11 - C13 

100n C1206 Keramický kondenzátor 

C3,C6 100u TAN SMD-D Tantalový kondenzátor 

C8 1u/25V TAN SMD-D Tantalový kondenzátor 

C9,C10 22p C1206 Keramický kondenzátor 

D1 1N4007 SMB Usměrňovací dioda 

IO1 7805 SMD - DPAK Napěťový stabilizátor 

IO2 7809 SO-8 Napěťový stabilizátor 

IO3 MAX481 DIL8 Převodník RS485/232 

IO4 ATmega16 DIL40 Mikrokontrolér 

Q1 3,6864 MHz HC49/U Krystal 

K1  HEB 14BB Zástrčka napájecí PCB 90° 

K2,K3,K5  PS254/02G Konektor do PCB - vidlice 

K4  PS254/04G Konektor do PCB - vidlice 

K6  MLW10G Konektor MLW - vidlice 

K7-K9  RJ-45 Konektor stíněný - zásuvka 
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Příloha č. 5 
       

Deska plošného spoje zobrazovacího modulu 

 
 

Rozměr desky 63 x 41 [mm], měřítko M1:1 

 

Rozložení součástek zobrazovacího modulu 

 
 

 

Seznam součástek zobrazovacího modulu  

Označení Hodnota Pouzdro Popis 
R1 1k R1206 Odporový trimr 

R2 68R 0207 Rrezistor 

LCD1 EL1602A-FL  LCD zobrazovač 

K1 MLW10G  Konektor 
 

 

 



 56
6

 


