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ABSTRAKT 

Práca sa zaoberá detekciou úniku plynu na princípe snímania ultrazvuku. V úvod 

popisuje ultrazvuk, mechanizmus jeho šírenia prostredím i útlm. Z rôznych typovo 

mikrofónov, ktoré sú v tejto práci spomenuté bol vybratý piezoelektrický menič. 

Následne práca pokračuje návrhom zariadenia, ktoré má byť schopné snímať únik plynu 

v nebezpečnom a výbušnom prostredí podliehajúcom štandardu SIL 2 a direktíve ATEX 

pre zónu 2. Dizajn zahŕňa návrh nízkošumového predzosilňovača,  filtrov a detekčnej 

časti. Zariadenie je koncipované ako modulárne, čo znamená, že sa jeho časti dajú 

ľubovoľným spôsobom meniť a nahrádzať. Úlohou týchto modulov je pripraviť 

analógový signál pre digitálne spracovanie mikrokontrolérom HERCULES 

TSM57012.01 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Ultrazvuk, LNA, banka filtrov, piezo element, mikrofón, únik plynu 

ABSTRACT 

The aim of this project is detection of gass leak based on the ultrasound sensing. Work 

introduces ultrasound, mechanism of its propagation and attenuation. From all of the 

available microphones, the piezoelectric microphone was chosen. Project continues with 

description of the device, which can be capable of detection of the ultrasound leakage in 

dangerous, explosive environment. This type of device must meet requirements of SIL 2 

standard and ATEX directive for zone 2. Project discusses LNA (Low Noise 

Amplifier), filters and detection circuits design. The device is modular what means that 

each module can be freely replaced. The role of these modules is to convert analog 

signal to digital form suitable for microcontroller HERCULES TSM57012. 
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ÚVOD 

Priemysel na celom svete sa stretáva s oblasťou spracovania a distribúcie stlačených 

plynov. Príkladom je banícky, chemický a petrochemický priemysel. Ak sa tieto plyny 

dostanú z vysokotlakého (vzťahujúci sa k atmosférickému tlaku) systému do voľného 

prostredia, hovoríme o takzvanom úniku plynu. Unikajúce plyny majú za následok 

nielen finančné straty ale môžu spôsobiť environmentálne škody a v tom najhoršom 

prípade ohroziť ľudský život. Ak koncentrácia unikajúceho plynu vytvorí spolu 

s atmosferickým kyslíkom alebo inými plynmi zápalnú zmes, ktorá prekročí bod 

vzplanutia, dochádza k exotermickej reakcii, masívnemu uvoľneniu energie, 

nazývanému výbuch.  

Práca skúma a popisuje dizajn ultrazvukového detektoru, schopného detegovať 

únik plynu. V prvej kapitole oboznamuje s problematikou úniku plynu, veličinami 

ovplyvňujúcimi šírenie ultrazvuku a osvetľuje potrebu detektora svojho druhu. 

Následne uvádza aké požiadavky sú na detektor kladené. V ďalšej kapitole sú uvedené 

možné koncepty a selekcia jedného z nich. Nasleduje opis dizajnu jeho oživenie 

a testovanie. 

Práca prispieva teoreticky i prakticky k rozšíreniu obecnej znalosti ultrazvuku vo 

frekvenčnej oblasti (20 – 100) kHz. Dopĺňa tak skupinu senzorov zameraných na 

snímanie úniku plynu ako komponent tzv. tretej vrstvy detekcie. Pretože ultrazvukový 

detektor má byť schopný operovať v nebezpečných zónach s vysokým rizikom úniku 

výbušnej zmesi a mechanického i chemického poškodenia v dizajne boli zvážené  

prísne normy a smernice ako ATEX a SIL. Hlavným cieľom pri návrhu detektoru bolo 

zabezpečenie detekcie ultrazvuku so zreteľom na pracovné podmienky ako je teplota, 

alebo akustický hluk. O spracovanie nameraného signálu sa stará bezpečnostný 

mikrokontrolér HERCULES TSM570LS12. Zhotovený prototyp zariadenia má slúžiť 

na demonštračné účely a ako zdroj informácií pre ďalší vývoj.  
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1 PROBLEMATIKA ÚNIKU PLYNU 

Únik plynu z vysoktllakého systému môže mať za následok závažné škody na majetku 

spôsobené stratou unikajúcej látky, explóziou alebo ekologickou haváriou, ktorú môže 

unikajúca látka vytvoriť, alebo nepriamo, kedy dochádza k odstaveniu časti 

priemyselnej výroby.  V najhoršom prípade môže spôsobiť ujmu na zdraví, či zaviniť 

smrť. Pri nehodách ako Falk Corporation Explosion (2006) alebo BP Texas City 

Refinery Explosion (2005) došlo kvôli úniku plynu k miliardovým stratám na majetku 

a nevyčísliteľnej strate ľudských životov.  

1.1  Mechanizmus úniku plynu 

Kapitola pojednáva o úniku plynu z rozvodu vysokého tlaku. Najpravdepodobnejšie 

miesta úniku plynu sú spoje, ventily a výpuste, či oslabené miesta vysokotlakých 

systémov.  

             

Obrázok 1: Pretrhnuté plynové potrubie v ľavo[1] Výbuch ropnej plošiny v pravo [2]. 

Fyzikálne je únik plynu s vysokým tlakom sprevádzaný hlukom vznikajúcim 

urýchleným tokom molekúl stlačeného plynu rozpínajúceho sa v prostredí s nízkym 

tlakom. Parametre zvuku sú ovplyvnené typom molekúl unikajúceho plynu, tvarom 

otvoru úniku a tlakom. Platí, že takýto hluk má širokopásmový charakter 

s nezanedbateľným útlmom vyšších frekvencií (prakticky do 80 až100kHz). Táto veľmi 

podstatná vlastnosť, že hluk prekračuje akustické pásmo stanovené 20kHz a účinkuje 

v ultrazvukovej oblasti, teda nad 20kHz sa stala základom pre tvorbu nového typu 

detektoru úniku plynu.  

Únik môže vytvárať oblak kondenzátu alebo ak sa koncentrácia zápalnej zmesi 

nachádza medzi horným a dolným zápalným limitom pri bode vzplanutia, nastáva 

horenie. Optické vlastnosti útlm, infračervené žiarenie pri horení alebo rezonancia 

molekúl plynu je možné využiť na detekciu straty užitočnej plynnej látky.     

 



 3 

1.2 Detekcia úniku plynu   

Detekciu úniku plynu môžeme rozdeliť podľa [1] na:  

• Automatickú detekciu: plne automatická, bez prítomnosti ľudského operátora. 

Zariadenia pre zber a spracovanie dát s pevným alebo bezdrôtovým rozhraním.  

• Semiakustickú detekciu: zariadenia zriedkavo vyžadujúce prítomnosť 

operátora. Zariadenia so štatistickým vyhodnocovaním, kde o akcii rozhoduje 

človek. 

•  Manuálna detekcia: prítomnosť operátora je nevyhnutná.  LIDARy, ručné 

detektory.   

  

Akustická detekcia ďalej patrí medzi pasívne metódy, teda metódy nevyžadujúce 

aktívny zdroj žiarenia. Preto sa dá považovať takéto zariadenie za nepriame detektor 

úniku plynu.   

Podľa fyzikálnych vlastností sa detektory rozdeľujú do 3 vrstiev: 

1. Katalytické senzory: detegovaná zmes sa dostáva do detektoru, v ktorom 

prebieha analýza koncentrácie meranej zmesi úmerná elektricky merateľnej 

veličine, závislej na produkte spaľovania meranej látky. Presnosť je 25-50%.   

Infračervené detektory plynu: sú postavené na základe infračervenej 

spektroskopie. Detegujú apsorbciu infračerveného spekra molekulami plynu.   

2. Detektory s optickým vláknom: anglicky “Open Path“ alebo “Fiber optic“ sa 

skladajú z dvoch prvkov. Jeden prvok vysiela dva infračervené lúče 

k prijímaču/om alebo k reflektoru/om. Jeden lúč prechádza bankou 

s koncentrovanou zmesou meraného plynu a porovnáva výsledok s voľne sa 

šíriacim lúčom. Dokáže tak merať koncentráciu unikajúceho plynu v mieste 

prechodu optického lúča. 

3. Ultrazvukové detektory: pracujú v ultrazvukovom pásme, ktoré je zbavené 

akustického smogu vznikajúceho v hlučnom priemyselnom prostredí. Snímajú 

unikajúci plyn pomocou mikrofónu a meraním úrovne a tvaru spektra rozhodujú 

o tom tom či došlo k úniku.  
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Potrubie Ventil

1. Vrstva

2. Vrstva

3. Vrstva

 

Obrázok 2: 3 vrstvy detekcie. 1 - katalitické senzory, 2. detektory s optickým vláknom, 3. 

ultrazvukové detektory 

 

1.3 Dôvody investovania do ultrazvukového 

detektoru 

Prečo sa práca venuje práve 3. vrstve detekcie úniku plynu v ultrazvukovom pásme? 

Dôvodov je niekoľko.  

Bezpečnosť, a minimalizovanie riskov 

Požiadavka na detektor, ktorý by pomohol minimalizovať počet a úroveň riskov, 

teda situácií, ktoré vystavujú objekt nebezpečenstvu, prišla z praxe. Priemysel kde sa 

riskom stáva únik plynu sa stále zväčšuje a vďaka novým technológiám sa maniplulácia 

so stlačeným plynom dostáva stále bližšie k podmienkam pri ktorých hrozí 

nekontrolovateľné vznietenie pracovných látok.  

Vlastnosti použitej technológie 

Ultrazvukové pásmo takmer vôbec nie je postihnuté hlukom strojov alebo iných 

zariadení používaných v priemysle. Ak aj niektoré stroje (a ich rotačné časti napr. 

kompresor) vytvárajú ultrazvukový hluk, jedná sa zväčša o úzkopásmové rušenie, ktoré 

je bez tak utlmené prechodom atmosférou na nedetekovateľnú úroveň.  

Priestor na trhu 

Existujú firmy, ktoré venujú nemalé úsilie do vývoja detektorov ultrazvuku (v 

úvode práce bolo spomenuté, že zariadenie síce sníma únik plynu, ale to nepriamo 

snímaním ultrazvuku) pretože na trhu je len málo firiem ktoré majú vyvinuté takéto 

detektory. Sú to firmy ako GM/MSA alebo Emerson ktoré nemajú zatiaľ na trhu 

konkurenciu. Ak sa predsa len na trh niekomu podarí dostať a byť konkurencie schopný, 

môže sa dostať k obratom na úrovni desiatok až stoviek miliónov korún. (Platí pre rok 

2017).  
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Zrovnanie s ostatnými typmi detektorov   

Ultrazvukový detektor voči detektorom a senzorom s 1. a 2. vrstvy (viď. 1.1.2). 

1. Katalytické a infračervené detektory na rozdiel od Ultrazvukového detektoru 

dokážu merať koncentráciu látky, avšak musia sa nachádzať v priestore, 

v ktorom sú schopné zachytiť isté množstvo molekúl unikajúceho plynu. Ak by 

sme mohli uvažovať vplyv vetru alebo to, že miesto úniku jednoducho svojou 

polohou nedovolí unikajúcemu plynu dostať sa do útrob senzora, senzor potom 

vynechá alarm. Naopak, hoci vietor má vplyv na šírenie ultrazvuku, 

ultrazvukový detektor zachytí aj únik plynu vzdialený niekoľko desiatok metrov, 

smerujúci mimo. Ultrazvukový detektor dokáže detekovať únik plynu nezávisle 

na type unikajúceho plynu.  

2.  Detektory s optickým vláknom môžu fungovať na niekoľko stoviek metrov, 

kdežto ultrazvukový detektor má teoretický dosah niekoľko desiatok metrov. 

Nevýhodou detektorov s optickým vláknom je, že emitovaný lúč je ovplyvnený 

atmosférickými efektami ako hmla, sneženie, ľad. Zjednodušene každá prekážka 

interagujúca s lúčom znehodnocuje alebo zabraňuje detekcii. Rovnako tak 

zanesenie optiky vysielača alebo prijímača.     

Z vyššie spomenutého porovnania vyplíva, že hoci Ultrazvukový senzor nie je 

plánovaný ako merač koncentrácie, je odolný voči smerovosti úniku plynu, má 

veľkú toleranciu voči prekážkam medzi zdrojom úniku, pri návrhu sa dá zohľadniť 

aj odolnosť pred atmosférickými efektami. Dokonca ani ľadová námraza nie je 

problémom pre ultrazvuk.   

1.4 Mechanizmus šírenia ultrazvuku 

Pravidlá šírenia ultrazvuku sa môžu zdať na prvý pohľad intuitívne a zrovnateľné 

s fyzikou akustiky. To však platí len do istej miery. Je potrebné mať na zreteli, že 

vlnové dĺžky v ultrazvukovom pásme majú veľkosť od 3,43 mm (100kHz) do 17,5 mm 

(20kHz) pre rýchlosť zvuku vo vzduchu 343 m/s. Predmety, ktorých geometrické 

rozmery sa blížia rozmerom veľkosti vlnových dĺžok môžu rezonovať a absorbovať tak 

energiu vlny. Naopak predmety, ktoré sú v akustike považované, za absorbéry môžu za 

istých okolností odrážať ultrazvukové vlny. Počas testovania šírenia ultrazvuku bolo 

zaznamenané, že molitanová pena, ktorá dobre pohlcuje akustickú energiu na vysokých 

kmitočtoch sa chová ako odrazová plocha pre ultrazvuk. Podmienka: pena mala hladko 

zrezanú stenu, hrúbku menšiu ako vlnovú dĺžku dopadajúcej vlny a vlna dopadala na 

penu pod uhlom menším ako 90°.   

Rýchlosť šírenia zvuku 

Rýchlosť šírenia zvuku v prostredí ovplyvňuje viacero faktorov. Teplota, hustota 

prostredia i vlhkosť. Podľa [4] pre rýchlosť zvuku platí platí: 

 

 RTv   (1) 
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kde v je rýchlosť zvuku v m.s-1, κ je adiabatický koeficient, T termodynamická teplota. 

Rýchlosť zvuku pre suchý vzduch o teplote 25°C je 346,3 m.s-1 . Pre suchý vzduch 

0°C je rýchlosť 331,3 m.s-1 .  

 

 Útlm zvuku 

Útlm zvuku vo voľnom prostredí je zložitý dej. Popisuje ho množstvom rovníc od 

molekulárnej relaxácie až po atmosférickú absorpciu. V jednoduchosti sa dá povedať, 

že molekuly vzduchu absorbujú zvuk. Táto absorpcia narastá s tým, ako sa zmenšuje 

vlnová dĺžka zvuku [3].    

Akustický výkon klesá aditívne s druhou mocninou vzdialenosti, pretože sa jedná o 

guľové vlnenie [6].   

 

 IrP  24  (2) 

        

Kde P je akustický činný výkon, r je vzdialenosť od zdroja, I je intenzita zvuku v W.m-2 

V ďalšom rozbore sa bude vyskytovať veličina SPL (Sound Preasure Level).  

 

0

log20
p

p
SPL   (3) 

        

SPL je tlak vztiahnutý k referenčnému tlaku p0 = 5.10-5 Pa. 
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Obrázok 3: Ukážka útlmu zvuku v pásme 10-100kHz, 55°C, 12% vlhkosť. [6] 

 

Na obrázku 3. môžeme pozorovať útlm zvuku v závislosti na vzdialenosti od zdroja. 

Podľa tejto znalosti môžeme povedať, že ultrazvukový detektor musí byť blízko zdroja 

signálu pre dosiahnutie najväčšieho S/N. Vlnová dĺžka λ je pre frekvenciu 10kHz a 

rýchlosť šírenia 346,3 m.s-1  rovná 34,6 mm a pre frekvenciu 100kHz 3,46mm. Pri 

takýchto nízkych frekvenciách dochádza k ohybu a odrazu vĺn aj na geometrických 

telesách s podobnou veľkosťou ako je λ.  

Príklad útlmu ultrazvuku vytvoreného únikom plynu cez normovaný otvor pri 

tlaku p 4 Bar je vidieť na obrázku 4. Špičky v spektre na 53 kHz a 106 kHz 

(harmonická závislosť) majú príčinu vzniku v geometrii regulátora tlaku.  

Vlastnosti spektra úniku plynu 

Spektrum ultrazvuku unikajúceho plynu má širokospektrálny charakter 

s kontinuálnou výkonovou spektrálnou hustotou. Spektrum môže byť poznačené 

figúrami, ktoré vznikajú moduláciou zvuku geometriou prostredia. Efekt “hvízdania“ je 

vidieť na obrázku 4 pri 53kHz.  

 

Obrázok 4: Závislosť útlmu zvuku vznikajúceho únikom plynu na frekvenciji a vzdialenosti. Pri 

meraní bol použitý HP filter s fm 20kHz. 

Ultrazvuk v praxi 

V praxi sa zdrojom ultrazvuku stáva nielen únik plynu ale takmer každé zariadenie 

produkujúce zvuk/hluk napríklad kompresory, čerpadlá,  snímače vzdialenosti, píly, 

spaľovacie motory. Prirodzeným zdrojom ultrazvuku sú napríklad netopiere alebo 
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elektrické výboje.  

 V prostredí, kde takéto podnety zarušia, ultrazvukové pásmo pozorované 

detektorom úniku plynu, môže dôjsť k falošným alarmom.  

 Dôležitým faktorom je tiež smerovosť, ktorá úzko súvisí s vlnovou dĺžkou. 

Mechanizmus šírenia zvukových vĺn s malou vlnovou dĺžkou sa podobá mechanizmu 

šírenia elektromagnetických vĺn. Rovnako badať stúpanie smerovosti s nárastom 

frekvencie.  

Na obrázku 5. je príklad frekvenčného spektra zvuku kompresoru. So stúpajúcim 

kmitočtom klesá výkon zvuku takmer exponenciálne. Ak by ale bol ultrazvukový 

snímač úniku plynu dostatočne citlivý, mohol by tento zvuk vyhodnotiť ako falošný 

únik plynu. V takom prípade je nutné aby ultrazvukový detektor rozhodoval o úniku 

plynu na základe spektrálnej analýzy. 

Z doterajších znalostí vyplýva, že je praktické očakávať najsilnejší signál 

ultrazvuku do 50 až 60kHz. Vyššie frekvencie budú pre väčšie vzdialenosti postihnuté 

veľkým útlmom.  

 

 

Obrázok 5: Spektrum akustického výkonu vytvoreného kompresorom snímaného z dvoch 

metrov Ultrazvukový detektor. Pri meraní bol použitý HP filter s fm 20kHz. 
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2 POŽIADAVKY NA DETEKTOR  

Pravidlá návrhu sa obmedzujú na nasledujúce požiadavky: 

Doba detekcie úniku plynu a vyhlásenia alarmu nesmie prekročiť 1s. Zariadenie 

musí byť spoľahlivé a citlivé natoľko aby dokázalo zaznamenať zvuk  o hodnote            

40 – 120 dB (D = 80 dB). V spektre 20 – 100 kHz. Teplotný rozsah pre spoľahlivú 

činnosť je určený -40 až + 85 °C. Aby mohlo zariadenie pracovať v nebezpečnom 

prostredí, kde je zvýšené riziko výbuchu alebo jeho nesprávna činnosť môže zapríčiniť 

ublíženie na zdraví, musí spĺňať nižšie spomenuté štandardy a direktívy. Ako mikrofón 

musí byť využitý tzv. PUCK piezoelektrický mikrofón. V zariadení musí byť 

implementovaná tzv. Self test (Auto-test) funkcia.  

 

2.1 ATEX 

Jedná sa o direktívu EU 94/9/ES vydanú Európskou úniou s certifikačným označením 

Ex. Pojednáva o zariadeniach pracujúcich vo výbušnej atmosfére.   Objasňuje 

požiadavky na ochranu a bezpečnosť pre zariadenia. Ďalej rozdeľuje zariadenia na 

kategórie podľa EHSR a popisuje dizajn takýchto zariadení a systémov. Každé 

zariadenie, ktoré spĺňa direktívu ATEX musí mať certifikát CE. Zariadenie, ktoré má 

dostatočnú integritu ochrany na to aby nespôsobilo výbuch musí implementovať 

ochranné techniky zhrnuté v štandarde IS (Intrinsically Safe). Direktíva tiež rozdeľuje 

oblasti pôsobenia na tri zóny a kategórie viď. tabuľka 1. [18]  

 

Tabuľka 1: Tabuľka popisujúca zóny a kategórie ATEX a IS.  [16] 

Zóny Definícia Kategória IS označenie 

0 Zóna, kde sa neustále nachádza zmes 

nebezpečných, výbušných látok. Napríklad 

palivové a chemické nádrže.   

1 Ex ia 

1 Zóna, kde dochádza ku zmiešaniu  výbušnej 

zmesi, jej výparov alebo častíc, so vzduchom. 

Príkladom sú miesta, kde dochádza 

k prečerpávaniu alebo vypúšťaniu nebezpečnej 

zmesi.    

2 Ex ia, Ex ib  

2 Zóna,  kde sa zmes nebezpečnej látky a vzduch 

vyskytuje iba zriedkavo v dlhšom časovom 

horizonte.  

3 Ex ib 
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V oblasti úniku plynu, kde elektronika zariadenia môže spôsobiť zapálenie výbušnej 

zmesi je treba dodržať štandardy typu Ex d (IEC 60079-1), alebo Ex m (IEC 60079-18).  

Pre Ex d  platí: 

• Preventívne opatrenia zabraňujúce tvorbe výbušnej atmosféry 

• Ak zlyhajú preventívne opatrenia, je potrebné zamedziť zapáleniu 

nebezpečnej zmesi  

• Ak sa zmes zapáli, je potrebné tento dej udržať pod kontrolou 

•  

Zamedzeniu zapáleniu zmesi sa podriaďuje dizajn, elektronickej aj mechanickej 

časti zariadení a systémov, štandardu IS. Ak by zariadenie spôsobilo predsa len  

výbuch, ten musí nastať v jeho útrobách z ktorých sa horiaca zmes nesmie dostať von 

ak má teplotu vzplanutia.  

Pre Ex m  platí: 

Zapálenie výbušnej zmesi sa zamedzuje vyplnením a zaliatím potenciálne 

nebezpečných častí (alebo celej elektroniky) zalievacou hmotou. Pre zalievaciu hmotu 

platí podľa [18]: termoplast, epoxidová živica použitá na zalievanie nesmie ďalej podľa 

odstavca č. 6.6: obsahovať žiadne vzduchové kapsule, jeho maximálna pracovná teplota 

musí byť väčšia ako maximálna teplota zaliatych komponentov, musí mať dostatočné 

elektrické izolačné vlastnosti. Ex m dizajn zjednodušuje konštrukciu zariadenia 

a znižuje nároky na elektronický dizajn napr. minimalizuje najnižšie vzdialenosti medzi 

komponentami (Clearances and Creepage) na 0,2 mm. Ďalej znižuje povrchovú teplotu 

komponentov ak sa použije v dostatočnej hrúbke podľa odstavca č. 4. [19]  

IS Bariéra 

Používa sa pre zvýšenú bezpečnosť proti zapáleniu výbojom v IS časti prístroja ako 

je napr. senzorová časť.  Návrh takejto ochrany spočíva v obmedzení výkonu energie 

časti systému, kde môže dôjsť k výboju, výbuchu. Pre Ex platia nasledujúce požiadavky 

[18]: 

• USUPPLY  30V 

• UOUT  12V 

• IOUT  100 mA 

• EPART  20µJ 

 

 

2

2

2

2

1

U

E
C

CUE






 (4) 

 

Z rovnice 4. vyplýva, že pri napätí 8 V nesmie kapacita použitého kondenzátoru 
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prekročiť 625 nF. Obmedzenie výkonu do kritickej časti obvodu sa najčastejšie realizuje 

Zenerovou bariérou. Príklad takejto bariéry je na obrázku 6. Zenerové diódy ZD chránia 

obvod proti prepätiu v prípade poruchy zariadenia. Rin zabezpečuj prúd pre správne 

fungovanie zenerových diód a Rout obmedzuje výstupný prúd obvodu a funguje ako 

ochrana rozpojením pri nadmernom prúde. Tavná poistka F predstavuje ochranu proti 

napätiu 250V, ktoré sa môže na vstup dostať [19].  

 

 

Obrázok 6: Usporiadanie IS ochrannej bariéry. 

 

Zariadenia Spĺňajúce ATEX musia mať viditeľne umiestnené certifikačné označenie CE 

a Ex. Obrázok 7. [16] 

 

 

Obrázok 7: Certifikačné označenie normy ATEX. [16] 

 

 

2.2 SIL 

SIL (Safety Integrity Level) IEC 61508 je nástroj slúžiaci pre stanovenie risku, 

nebezpečenstva a spoľahlivosti bezpečnostnej funkcie zariadenia alebo systému. 

V tomto prípade je funkcia detekcia úniku plynu. Zameriava sa na najslabší článok 

systému. Triedi zariadenia podľa ich chybovosti na 4 kategórie. Tabuľka 2. Práca sa 

ďalej venuje implementácii doporučení SIL teoreticky, nakoľko certifikačné agentúry 

hodnotenia kvalitu nielen podľa štandardu ale i podľa vlastných skúseností 

a doporučení. Preto je potrebné získať spätnú väzbu a od danej agentúry.  
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Tabuľka 2: Vyjadrenie závislosti chybovosti na úrovni SIL. [17] 

SIL 

Kategória  

Priemerná pravdepodobnosť 

zlyhania na hodinu v nepretržitej 

prevádzke 

Riziko 

1 ≥ 10e-5 to < 10e-6 Zóna rizika 1- malé riziko 

2 ≥ 10e-6 to < 10e-7 

3 ≥ 10e-7 to < 10e-8 Zóna rizika 2 – veľké 

riziko 

4 ≥ 10e-8 to < 10e-9 Multiplikovaný systém 

ochrany 

 

SIL úroveň 

Výpočet SIL kategórie je postavený na estimácii životnosti a spoľahlivosti 

zariadení. U detektorov plynov sa obvykle požaduje kategória SIL 2. V tomto prípade 

chybovosť nesmie prekroč 0,00876 zlyhaní za rok. Spoľahlivosť sa určuje podľa 

najnižšie spoľahlivých komponentov. Výpočet je sťažený ak dizajn obsahuje zložité 

integrované obvody.   

SIL pre hardvér 

U hardvérových prvkov pletí, tzv. dvoj tretinová rezerva (2/3). Podľa tohto pravidla 

sa vyberajú súčiastky, ktorých okamžitý výkon v obvodovom zapojení neprekročí 2/3 

z ich maximálneho výkonu. Pre dosiahnutie kategórie SIL2 je potreba zabezpečiť dizajn 

voči jednej chybe. Ak nastane jedna chyba v obvode napr. skrat pasívnej súčiastky, 

rozpojenie aktívneho prvku obvod musí byť ďalej schopný vykonávať svoju funkciu ale 

nesmie stratiť SAFE funkciu, alebo prejde do SAFE stavu. 

SAFE stav nastáva ak detektor nedokáže naďalej garantovať svoju bezpečnú 

funkciu. V tomto stave je detektor vyradený z funkcie tak, aby nespôsobil žiaden risk. 

SAFE stav indikuje obsluhe detektoru skrze priemyselné rozhrania ako 4-20 mA slučku 

alebo RS-485.     

SIL pre softvér 

Rovnako ako hardvér podlieha prísnym návrhovým pravidlám smernice SIL, 

takisto i softvér musí byť overený, že je bezpečný. Od vývojového certifikovaného 

prostredia cez doporučené praktiky písania “bezpečného“ kódu. Jednotlivé moduly 

musia byť a revidované. V rámci diagnostiky bývajú implementované funkcie ako 

CRC, Walking bit test, RAM-Test „Abraham“ a iné.  

SIL a diagnostika 

Diagnostika kontroluje chybové časti systému a musí dosahovať doporučený level 

pokrytia pre danú úroveň SIL normy. Podľa [17] je potrebná pre SIL2 potrebná 

diagnostika jednokanálového systému pokrývajúca 60 – 90% chýb v systéme. Kontrola 

úrovne napätia zdrojov, kvalita signálovej cesty SAFE funkcie Auto-test a iné.   
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Pre jednokanálové zariadenia platí, že diagnostika musí byť vyhodnotená v rámci 

doby časovej odozvy systému. Rádovo ms, pri použití redundantných štruktúr rádovo 

hodiny. V tomto intervale musí byť zariadenie privedené do prípadného SAFE stavu. 

Pre dvojkanálové systémy je čas na diagnostiku a vyhodnotenie 24 hodín. 

 

RISK: V prípade zlyhania detekčnej časti, môže dôjsť k ohrozeniu majetku, alebo 

zdravia osôb. Preto musí zariadenie vykonávať vlastný test tzv. Auto-test (SelfTest), 

ktorý testuje jeho funkčnosť. V prípade poruchy alebo nefunkčnosti je zariadenie nútené 

túto informáciu ohlásiť. Ak sú funkcie multiplikované, môže zariadenie ďalej 

pokračovať v detekcii.   

 

SIL level 3 

Mikrokontrolér TMS570LS12 dosahuje úrovne SIL3. Ak má byť zariadenie 

používajúce jeden takýto mikrokontrolér považované za SIL3, je nutné buď zväčšiť 

diagnostické pokrytie na 90 – 99% alebo z jednokanálového systému prejsť na 

dvojkanálový systém obr. 8.   

AKČNÝ ČLEN

ZOSILŇOVAČ

ZOSILŇOVAČ

1. SENZORY – SIL2 2. LOGICKÁ JEDNOTKA – SIL3 3. AKTUÁTOR SIL3

SAFE MCU TMS570

DIAGNOSTIKA

 

Obrázok 8: SIL3 dizajn s mikrokontrolérom TMS570 

 

2.3 Ultrazvukový senzor PUCK 

 

Ultrazvuk ako vzniká zmenou tlaku v danom bode priestoru.  Preto sa prirodzene na 

snímanie používajú zariadenia obsahujúce prvok, absorbujúci túto energiu, ako je 

membrána. Existuje niekoľko typov mikrofónov, ktoré je možné použiť na snímanie 

zmeny akustického tlaku. Väčšina mikrofónov určených na snímanie zvuku 

v akustickom pásme nie je konštruovaná pre snímanie ultrazvuku. Mikrofón musím mať 

dostatočnú citlivosť a dynamický rozsah D > 80dB (pre 40 – 120 dB SPL) a frekvenčný 

rozsah od minimálne 20kHz do 100kHz.  potrebné vybrať vhodný typ mikrofónu  

s dostatočnou citlivosťou a frekvenčným rozsahom. 
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 Kondenzátorový mikrofón 

Skladá sa z tenkých kovových doštičiek, z ktorých je jedna pohyblivo uchytená na 

kostre mikrofónu a tvorí tak pohyblivú membránu. Na túto membránu je privedené 

polarizačné napätie. Membrána spolu s druhou doštičkou tvorí kondenzátor, ktorého 

kapacita sa mení v závislosti od výchylky membrány. [4] 

Kondenzátorové mikrofóny sú známe ako veľmi citlivé meniče. Ich kapacita 

obvykle nepresahuje 20 pF, čo odpovedá približne impedancii 400 MΩ pri frekvencii   

20 Hz. Polarizačné napätie dosahuje veľkostí od desiatok do stoviek voltov. Citlivosť sa 

môže dostať až na 50 mV.Pa-1 a 5 mV.Pa-1 u typov s medzným kmitočtom nad 100 kHz. 

[5],[6] 

Elektretový mikrofón 

Tento typ kapacitného mikrofónu je najrozšírenejším. Odpadá u neho potreba 

polarizačného napätia, pretože toto napätie je prítomné formou trvale nabitého elektretu. 

Elektretové mikrofóny majú menšiu citlivosť oproti kondenzátorovým. Bežne sa 

hodnota citlivosti u nich pohybuje okolo 5 až 20 mV.Pa-1.  

MEMS mikrofón 

Inak nazývané aj polovodičové mikrofóny. Jedná sa väčšej časti o kondenzátorové, 

hlavne elektretorvé mikrofóny integrované v polovodičovom substráte. Síce ich 

citlivosť je porovnateľná s elektretovými mikrofónmi ale kvôli svojej veľkosti trpia 

niektorými problémami. Schopnosť spracovať nižšie kmitočty zvuku je daná tiež 

veľkosťou membrány mikrofónu. Ďalej je tu problém s povrchovým pájaním, z ktorého 

sa stal špeciálny proces, pri ktorom nedôjde k nadmernému prehriatiu a zničeniu 

mikrofónu. [7]  

 

 

Obrázok 9: MEMS mikrofón od firmy Infineon. [8] 

 

 Optické mikrofóny 

Pomerne novou a zaujímavou technikou pasívneho snímania zvuku sú mikrofóny 

využívajúce optické vlákna na prenos akustického signálu.  
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 Z optického vlákna dopadá laserový lúč, alebo nekoherentné svetlo na 

membránu tvorenú z odrazového materiálu pre danú λ. Zvuk rozvlní membránu a 

zmena reflekcie svetla sa stáva moduláciou závislou na zvuku. Následne je cez optické 

vlákno prenesená zvuková informácia v podobe modulácie do fotodetektoru, ktorý ju 

premieňa na zvuk.  

 Výhoda týchto mikrofónov je, že elektromagnetické rušenie na prenášanú 

informáciu nemá vplyv. Citlivosť takýchto mikrofónov sa pohybuje okolo 100 mV.Pa-1. 

Rozmery samotného mikrofónu sú veľmi malé. Nevýhoda je ich cena a elektronika 

obsluhujúca riadenie, prenos a spracovanie optického signálu. [9]    

 

 Piezoelektrický mikrofón - PUCK  

Je založený na piezoelektrickom jave kryštálu seignettovej soli (najčastejšie titanát 

bárya alebo). Pri mechanickom namáhaní kryštálu sa v jeho štruktúre presúvajú ióny. 

Ako sa ióny od seba vzďaľujú vytvárajú na povrchu kryštálu elektrický náboj. Veľkosť 

tohto náboja závisí od tlaku pôsobiaceho na kryštál,  symetrie kryštálu a jeho zloženia. 

Pri reverznom procese, kedy je na kryštál aplikované elektrické pole dochádza k zmene 

tvaru ako sa ióny od seba vzďaľujú. [10] 

Napätie generované piezoelektrickým kryštálom závislosti na frekvencii 

mechanického namáhania a to platí vice versa. Existuje frekvencia, pri ktorej je 

premena energie najúčinnejšia. Na frekvencii pri ktorej je dosiahnutá sériová rezonancia 

pieza, je jeho impedancia najnižšia. Pri zvyšovaní frekvencie sa prejaví paralelná 

rezonancia, takzvaná antirezonancia, pri ktorej je impedancia najvyššia. Obrázok 1.3-2.     

 

 

 

 

Obrázok 10: Butterworth-Van Dyke elektrický model piezoelektrického kryštálu. [11] 
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Obrázok 11: Ukážka   zmeny fázy (hore) a impedancie (dole) piezoelektrického kryštálu 

v rezonancii fr a antirezonancii fa. [12] 

Na obrázku 11. vidíme ako sa tvarovo správa impedancia a fáza piezoelektrického 

kryštálu v rezonancii. V skutočnosti sa impedancia kryštálov pohybuje v rádoch 

niekoľko mega ohmov  a kapacita niekoľko piko faradov.  

PUCK  

Táto práca sa venuje spracovaniu zvuku z piezomeniča uloženom v mosadznom 

púzdre. Na púzdro je naletovaný piezokryštáľ, kterého signál je prenášaný cez obvod, 

zabezpečujúci zosilnenie a prispôsobenie ku kryštálu na výstup označený Uout. Výstup 

z obvodu je napäťový. Obvod bol pracovne nazvaný PUCK.   

 

PUCK

GND

Uout

Udd

SelfTest

 

Obrázok 12: PUCK jeho vstupy a výstupy. 

 

 

 

PUCK má 2 vstupy a 1 výstup a 1 referenčný pin. Znázornenie I/O je na obrázku 

1.3-4 Vstupný signál Udd značí napájacie napätie. Vstup SelfTest slúži na 

testovanie funkčnosti PUCK-u. To je dôležité z hľadiska dodržania požiadaviek 
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SIL. Testovacie napätie má byť rovné 0,5 V s frekvenciou 232 kHz. To je totižto 

rezonančná frekvencia fr, pri ktorej je impedancia piezoelektrického meniča 

najnižšia. Očakávaná signálová úroveň sa porovná s aktuálnou. Uout striedavý 

signál obsahuje informáciu o snímanom zvuku. Všetky úrovne signálov sú 

vztiahnuté voči nulovému potenciálu označenému ako GND.  

 

Elektrické parametre PUCK-u: 

Frekvenčný rozsah: ......................... 10 – 100 kHz 

Fr, fd ............................................... 232, 318 kHz 

Udd ................................................. 8V 

SelfTest ........................................... 0,5 V / 232 kHz 

GND ............................................... 0 V 

Zout ................................................ 320 Ω 

Uout (ofset)  .................................... 4 µVRMSmin AC + 6V DC 

Id (kľudový prúd)............................ 900 µA 

Citlivosť  ......................................... 0,6 mV.Pa-1 

 

 

 

 

 

Obrázok 13: Frekvenčná závislosť impedancie a fáze piezokryštálu PUCK-u.  

 

Zmena impedancie a fázy z obrázku 14. bola zmeraná RLC metrom. 
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Charakteristika PUCK-u 

Amplitúdovo frekvenčná charakteristika a citlivosť boli zmerané pre teploty od   

-60°C do +80°C obrázok 14. 

 

Obrázok 14: Citlivosť PUCKu v závislosti od frekvencie. 

Citlivosť PUCK-u pre BW rovné 20kHz až 80kHz sa pohybuje od 1,8mV.Pa-1 pre 

0 °C a 4,8mV.Pa-1 pri +80°C. 

 

Obrázok 15: Amplitúdovo frekvenčná odozva PUCK-u pre vstupný uniformný signál 40dB 

SPL. 
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2.4  Auto-test (Self test) 

Takzvaná vlastná skúška alebo kontrola Vyplýva z požiadaviek na diagnostiku 

z doporučení SIL IEC 61508. Test má preukázať, že PUCK je pripojený na vstup 

signálového reťazca a funguje správne.  

Jeden z prístupov ako je možné otestovať tento stav, je využitie testovacieho pinu 

senzoru označeným ako SelfTest.  Princíp je znázornený na obrázku 16. Mikrokontrolér 

MCU generuje obdĺžnikové napätie o veľkosti 0,5 V a ferkvencii 232 kHz. Pásmová 

priepusť BP s činiteľom akosti Q väčším ako 100 filtruje harmonický signál zo 

širokopásmového signálu. Pásmová piepusť funguje v zapojení filtru s duálnym 

operačným zosilňovačom, ktorý je  odolný voči tolerancii externých kmponentov. Na 

PUCK sa dostáva testovací signál iba vtedy, ak je zopnutý elektronický spínač. 

ADG749BKSZ zohráva úlohu digitálne riadeného analógového spínača. Jeho šírka 

pásma je viac ako 200MHz a impedanciu v zopnutom stave má iba 5Ω. Rozkmit signálu 

je limitovaný napájacím napätím +5 V. Signál vracajúci sa z PUCKu prechádza 

pásmovou priepusťou, ktorá už nevyžaduje takú strmosť, do modulu detektoru kde sa 

vyhodnotí jeho amplitúda. Impedancia PUCK-u na rerezonančnej frekvenciiovplyvňuje 

tvar amplitúdy. Pri poruche PUCKU alebo jeho odpojení, dôjde k zmene úrovne 

prijatého signálu.   

 

Obrázok 16: Bloková schéma Auto-testu využívajúceho SelfTest signál.  

Ďalšou možnosťou je použitie externého hliníkového piezo-meniča, ktorý využije buď 

voľný priestor na šírenie testovacieho ultrazvukového signálu alebo môže byť pripojený 

na mosadzný materiál PUCK-u a prenášať tak ultrazvuk skrze tento materiál. Účinnosť 

prenosu v prípade prechodu zvuku cez kovové materiály je menším vďaka menšiemu 

činiteľu odrazu na rozhraní vzduch – mosadz.  
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 (4) 

 Rovnica 4. vyjadruje vzťah akustickej impedancie Z k rýchlosti šírenia zvuku v danom 

prostredí v a hustotu prostredia ρ. Γ je činiteľ odrazu. Γ pre mosadz – hliník je podľa  

[7] 36% pre hliník – vzduch – mosadz je to takmer 99%. 
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3 KONCEPT 

3.1 Signálový analyzátor 

Táto metóda sa zaoberá princípom spektrálnej, analógovej analýzy spektra. V dobe, 

kedy ešte neboli natoľko rozšírené a rýchle AD prevodníky, vládli analýze signálov 

práve spektrálne analyzátory. Využívajú pre RF, ale takisto aj pre akustické signály.  [4] 

Hlavné bloky analyzátoru sú znázornené na obrázku č. 1.4.2-1.  

 

 

Obrázok 17  Bloková schéma signálového analizátoru. Prevzaté a upravené z [18]. 

Vstupný signál uin vstupuje priamo do Atenuátoru, ktorý plní tiež úlohu impedančného 

prispôsobovacieho obvodu pre Zmiešavač. Citlivosť Zmiešavačov sa pohybuje medzi                            

-147 a +30 dBm (10 nVRMS – 7,07VRMS, 50 Ω).  Atenuátor musí dokázať obmedziť 

vstupný výkon do zmiešavača. Z konštrukčného hľadiska je možné použiť pasívne 

alebo aktívne zmiešavače. Aktívne zmiešavače sú v tomto prípade vhodnejšou voľbou 

ako pasívne.  Je to hlavne kvôli ich rozmerom a odolnosti, hoci majú väčší príkon. Aby 

zmiešavač pracoval od nulového kmitočtu, môže sa zameniť brány pre medzi 

frekvenciu a vstupnú frekvenciu. Pri tejto zámene ale dôjde k zhoršeniu izolácie medzi 

bránami [18]. Do zmiešavača vstupuje frekvencia Lokálneho oscilátoru. Presný 

oscilátor je tvorený Obvodom PLL inak fázový záves. Ten sa skladá z fázového 

detektoru, integračného filtru a VCO inak napätím riadeného oscilátoru. Referenčný 

kmitočet PLL je generovaný v MCU.  

Zo zmiešavača sa dostáva fIF do medzifrekvenčného zosilňovača. Ak má 

medzifrekvenčný signál fIN +/- fLO dostatočnú úroveň, môže vstupovať priamo do IF 

filtra. Medzifrekvenčný filter je veľmi selektívny a má za úlohu potlačiť nežiadúci 

signál, teda iný ako je zmiešavací produkt. Q takéhoto filtru sa pohybuje v rádoch 

stoviek až tisícov. Selektivita filtru musí zodpovedať požadovanej citlivosti. Na 

realizáciu takéhoto filtra je vhodné použiť rezonančný kryštálový filter.    

Logaritmický zosilňovač upravuje dynamiku spracovávaného signálu. 

Dynamika PUCKu (80 dB)  je natoľko malá, že by sa v tomto prípade dal použiť 

namiesto Logaritmického zosilňovača zosilňovač lineárny. Zosilnený signál putuje do 
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Detektoru obálky. Detektor môže byť prevedený tak, že detekuje maximálnu 

amplitúdu, RMS hodnotu, alebo AVG hodnotu signálu. Spolu s Video filtrom tvoria 

detektor obálky. Video filter je jednoduchý filter, často jednopólový. Akumuluje 

energiu signálu pomocou kondenzátoru. Z Video filtru vychádza hodnota o amplitúde 

signálu. ADC konvertuje pomalý signál obálky na digitálny, pre digitálny procesing.  

Šírka medzifrekvenčného filtra, vhodná pre Ultrasonic, by mala byť 1 kHz. Čas 

za ktorý by dokázal analyzátor prebehnúť celé spektrum je daný dominantne 

zotrvačnosťou medzifrekvenčného filtra. V tomto prípade je odhadovaný čas pre 

skenovanie 80 kHz šírky pásma podľa rovnice 1.4.2-1 200 ms. TSWEEP označuje 

minimálny čas preladenia. Δf je šírka prelaďovaného pásma. BIF je šírka 

medzifrekvenčného filtra. Parameter k je empiricky určený pre analógové filtre 4. – 5. 

rádu na 2,5.  
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SWEEP
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      Rovnica 3.3.1-1 

Realizácia takéhoto analyzátoru je prísna na výber komponentov a ich spájanie či 

prispôsobovanie. Pre medzifrekvenčné signály je treba dbať na odolnosť voči rušeniu. 

Na AD konvertor nie sú kladené tak vysoké nároky na rýchlosť a pri použití 

logaritmického zosilňovača, tiež na dynamický rozsah.  Pre komplikovanosť návrhu 

a použitých komponentov sa tomuto konceptu ďalej nevenovala pozornosť. 

3.2 Banka filtrov  

Koncept banky filtrov sa využíva pre najrýchlejšie vyhodnocovanie spektra signálu. 

Realizácie je možná jednak v analógovej podobe, alebo digitálnej. Banka filtrov sa 

skladá z pásmových priepustí, ktorých šírka pásma môže mať rôznu váhu. Rôzna váha 

jednotlivých pásmových filtrov, tiež nazývaných biny, sa využíva pri spracovaní zvuku.  

V príklade konceptu bol prístroj rozdelený na moduly skrátene MOD. MOD1 

zabezpečuje dostatočné napäťové zosilnenie pre MOD2 ktorý je tvorený samotnými 

pásmovými priepusťami. Filtrovaný signál prechádza modulom MOD3 kde je zosilnený 

na úroveň vhodnú pre digitálno-analógové spracovanie v MOD4. Zosilňovače MOD3 

môžu pracovať ako zosilňovače digitálne riadeným ziskom. MOD4 implementuje 

špičkové alebo RMS detektory, ktoré prevádzajú hodnotu filtrovaného signálu na 

jednosmernú komparačnú úroveň. Prevedenie analógovej hodnoty na digitálnu sa môže 

v MOD4 odohrávať za pomoci komparátorov, ktorých referenčné napätie riadené 

mikrokontrolérom pomocou DA prevodníkov, je porovnávané s komparačnou úrovňou 

signálu z detektorov. Komparátor tak reaguje na úroveň signálu úmernú hodnote SPL. 

Obrázok 18. znázorňuje blokové usporiadanie jednotlivých modulov MOD 1-4. LNA 

označuje nízkošumový predzosilňovač. G označuje zisk zosilňovačov. Bw je šírka binu,  

fc značí stredný kmitočet. UT (Treshhold) označuje napäťový prah detekcie, BP 

(pásmová priepusť).  
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Obrázok 18: Bloková schéma konceptu banky filtrov.  

 

 

3.3 Priame použitie AD prevodníka 

Priame vzorkovanie signálu PUCKu AD prevodníkom je prakticky možné. Avšak aby 

bol využitý plný rozsah AD prevodníku je potreba vstupný signál spracovať. Cena AD 

prevodníka sa dá zredukovať výberom prevodníka s vhodným rozsahom a počtom 

bitov. AD prevodník môže slúžiť paralelne s bankou filtrov a lebo vykonávať kontrolu 

chybovosti zariadenia, či pracovať ako záznamová jednotka.  

 

3.3.1 Výber externého AD prevodníku 

Minimálny dynamický rozsah je určený podmienkou detekcie signálu od úrovne 40 

dBSPL až do 120 dBSPL to je rozsah 80dB. Vzorkovacia frekvencia by mala byť viac 

ako dvojnásobok maximálnej frekvencie signálu ( Shannon Kotelnikov teorém). Čím 

bude vzorkovacia frekvencia vyššia, tým menej náročná bude konštrukcia 

Antialiasingového filtra. Ak zahrnieme do meraného signálu signály vlastného testu 

jednotky (okolie 232 kHz), dostávame sa na minimálnu vzorkovaciu frekvenciu 500 

ksps. Pretože Ad prevodníky trpia kvantizačným a iným šumom, musí byť do úvahy 

braný len efektívny počet bitov podľa [25].  

 Parametre pre výber boli nasledovné: 

• Minimálne SNR / D (Dynamický rozsah) 80dB 

• B počet bitov a v závislosti na D počet EB 

• fs vzorkovacia frekvencia prevodníku 500kHz 

• V neposlednom rade je to ja cena prevodníka neprevyšujúca 500 Kč 
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Tabuľka 1: Porovnávacia tabuľka pre niektoré vybrané ADC 

Názov 
UoutMAX  SNR Cena B fs N LSB 

V dB Kč bity MHz EB mV 

AD 7655 5 86 302 16 1 13,99 0,31 

PCM 4202-
EP 5 115 127 24 0,216 18,81 0,01 

ADS 8328 5 85 244 16 0,5 13,83 0,34 

MAX 1163 5 89,5 112 16 0,25 14,57 0,20 

ADS 8354 5 89 307 16 0,7 14,49 0,22 

ADS 8330 5 90 189 16 1 14,66 0,19 

ADS1672 5 107 419,02 24 0,625 17,48 0,03 

ADS1675 5 103 685,482 24 4 16,82 0,04 

 

Výberom prešli traja kandidáti ako  vhodný AD prevodník.  

AD 7655 od firmy Analog Devices s 13,99 Eb (efektívne bity) a ADS 8330 od firmy 

Texas Instruments s 14,66 efektívnymi bitmi. (Výpočet sa nachádza v prílohách 

ADC_comparation.xls) Oba prevodníky majú vzorkovací kmitočet 1Msps. Výhodou 

AD7655 je, že výrobca garantuje spoľahlivosť zariadenia aj pri -55°C. Nevýhodou je 

potreba externej referencie napätia. Oba prevodníky sú dvojkanálové a ich vstup je 

Single Ended takže nevyžaduje precízny diferenčný zosilňovač. Tretí obvod je ΔΣ 

prevodník ADS1672. 24 bitový prevodník so 17,5 Eb. Má jeden diferenciálny vstup 

a preto vyžaduje použitie precízneho diferenciálneho budiča. Rovnako vyžaduje externú 

3V referenciu. Amplitúda vstupného napätia AD prevodníkov je 2,5V. Použitím PGA 

sa dá umelo zvýšiť vstupný rozssah prevodníka.  

3.3.2 Interný AD prevodník TMS570 

Možné je využitie interného AD prevodníku mikrokontroléru TMS570LS12. MibADC 

modul mikrokontroléru sa skladá z Multiplexoru, ktorý multiplexuje skupinu pinov 

určených ku konverzii analógového signálu. Modul obsahuje blok Self-test a kalibrácie. 

TMS570LS1224 obsahuje dva 10/12 bitové SAR prevodníky, ktorých najvyššia 

vzorkovacia frekvencia na kanál dosahuje až byť až 1,6 MHz.s-1. Ideálny dynamický 

rozsah podľa [24] pre 12 bit prevodník je 72 dB. Elektronický šum, ktorý bude v praxi 

zmenší dynamický rozsah a zamedzí možnosti snímania celého vstupného rozsahu ktorý 

je 80dB. Interný AD prevodník preto vyžaduje riadené zosilňovanie vstupného signálu, 

pomocou napríklad obvodov PGA. 
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3.4 Porovnanie a výber konceptu 

Stať má za úlohu porovnať predstavene koncepty a objasniť výber jedného z nich.  

Tabulka 2: Porovnanie konceptorv. 

Koncept Analyzator Banka filtrov ADC

Zložitosť návrhu 1 3 3

Teplotný rozsah 1 3 2

Rozlíšenie 2 1 3

Rýchlosť 1 3 2

Simulácie 1 3 2

SIL návrh 1 2 2

Zložitosť softvéru 3 3 1

Odborný prínos 2 2 1

Výsledné hodnotenie 12 20 16  

Tabuľka 2 obsahuje bunky, ktoré zhŕňajú kritéria (ľavá strana) podľa ktorých sa 

rozhodovalo o najvhodnejšom koncepte. Ku jednotlivým kritériám sú pod každým 

konceptom uvedené body. Čím vyšší bod, tým pozitívnejšie hodnotenie daný koncept 

získal k danému kritériu. Maximálny počet bodov je 3. Každý koncept môže dostať 

rovnaký počet bodov na kritérium ako ktorýkoľvek koncept. Minimálny počet bodov je 

1.  

Zložitosť návrhu vyjadruje, náročnosť dizajnu po elektronickej stránke. 

Najnáročnejší je dizajn konceptu analyzátoru. Zahŕňa návrh vysokofrekvenčných 

zmiešavačov a úzkopásmových filtrov, ktoré nie je jednoduché zostrojiť pretože sú to 

komponenty veľmi citlivé na teplotu. Preto v kritériu Teplotný rozsah získal koncept 

analyzátoru opäť najmenej bodov. Naopak koncept Banky filtrov má veľké zastúpenie  

komponentov na trhu z ktorých je možné vybrať tie najvhodnejšie. Rozlíšenie hodnotí 

rozlíšenie vo frekvenčnej oblasti. Najväčšie rozlíšenie je možné dosiahnuť použitím AD 

prevodníku, ktorý používa vysokú vzorkovaciu rýchlosť. Rýchlosť je myslená ako 

rýchlosť spracovania vstupného signálu v celej šírke užitočného pásma. Najpomalším sa 

pri najvyššom rozlíšení javí koncept analyzátoru, kde bude trvať najdlhšie prelaďovanie 

a filtrovanie výsledného signálu. Výstup banky filtrov je okamžite pripravený na AD 

konverziu. Kritérium Simulácie opisuje ako náročný a do akej miery sa dá koncept 

použiť na simuláciu. Koncept Banka filtrov sa skladá z jednoduchých komponentov, 

ktorých modely sa nachádzajú v simulačných programoch. SIL návrh znamená 

zohľadnenie náročnosti dizajnu podľa doporučení SIL a ako ťažké je vypočítať SIL 

level. Zložitosť softvéru znamená zložitosť a dĺžka programu pre daný koncept. ADC 

koncept potrebuje implementáciu FFT algoritmu a v preháňať namerané dáta funkciou 

okna. Odborný prínos posledný aspekt výberu. Keďže v priemysle sa venuje úsilie do 

spracovania zvuku AD prevodníkmi alebo lacného snímanie pomocou FM čipov 

(obdobný koncept Analyzátoru). Preto sa kepstrálna analýza ultrazvuku pomocou filtrov 

javí ako atraktívna výzva. 

 Koncept Banky filtrov sa stal víťazom výberu konceptov a preto bude nasledujúci 

popis dizajnu patriť práve tomuto konceptu.  
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4 NÁVRHU DETEKTORU 

Kapitola 3.4 vymedzila koncept detektoru založený na princípe banky filtrov. Finálny 

koncept banky filtrov sa od konceptu uvedeného v stati 3 líši! Ten bol vytvorený a 

uvedený len pre porovnanie s ostatnými konceptami.  

Pre vytvorenie si predstavy o tom ako má vyzerať elektrická schéma a aké 

komponenty bude finálny obvod vyžadovať je potrebné vytvoriť mapu spracovania 

akustického signálu. Od vstupu až po vyhodnotenie. Vstupné veličiny pre návrh sú 

odvodené alebo prevzaté z úvodu zadania práce. V každej podkapitole je elektronického 

bloku je orientačná bloková schéma s vyznačeným príslušným blokom. 

4.1 Stanovenie vstupov a výstupov  

Stanovy a vstupy pre dizajn sú nasledovné. Za referenčnú citlivosť PUCK-u 

považujeme citlivosť danú pri teplote 20°C podľa obrázku 14. 3mV.Pa-1. V rámci 

možností testovania a oživovania je teplota 20°C blízka pokojovej teplote 

elektrotechnického pracoviska (24°C). Predpoklad je, že zariadenie bude musieť byť 

kalibrované pre celý teplotný rozsah, čo vo výsledku znamená pripočítanie alebo 

odpočítanie odchýlky od merania pri referenčnej teplote. Pre najnižší vstupný signál 40 

dB SPL  sa vstupné napätie UPUCKIN rovná 6μV. Najvyššia hodnota úrovne signálu je 

o 80 dB väčšia (120 dB SPL), takže UPUCKOUT rovná 60mV. Z obrázku 15. je názorné, že 

UPUCKOUT sa môže pohybovať pri 120dB SPL až k úrovni 100mV (25kHz). Hoci 

výstupné napätie nad frekvenciou nad 75 kHz nadobúda až 300mV, je nutné podotknúť, 

že graf 15. vyjadruje napäťový výstup pre uniformný vstupný signál a toto pásmo je 

postihnuté vysokým atmosferickým útlmom. Pre vzdialenosť väčšiu ako 2m to môže 

byť viac ako 20dB.  

Konštatovanie: DPUCKOUT = 100μV  - 100mV. Zo znalosti spomenutých informácií 

platí, že vstupný dynamický rozsah posledného reťazca musí byť väčší ako 20dB aby 

bol detektor schopný detegovať rozdielne amplitúdy signálu na rôznych kmitočtoch.       

4.2 Bloková schéma 

Pred samotným dizajnom je treba stanoviť ako má vyzerať zjednodušená, inak 

bloková,  schéma detektoru. Jednotlivé bloky reprezentujú elektronické zapojenia 

vykonávajúce funkcie, ktoré patria do súboru s logickou podobnosťou. Niektoré údaje 

a vstupy konkrétnych blokov môžu byť, vďaka závislostiam medzi nimi, odvodené 

z nasledujúcich blokov. Napríklad dynamický rozsah posledného bloku ovplyvňuje blok 

zosilňovačov. Preto bol posledný blok realizovaný skôr a blok zosilňovačov tak získal 

potrebný vstupný parameter pre nastavenie zosilnenia.  

IS bariera
PUCK

1
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Obrázok 19: Bloková schéma detektoru úniku plynu.  

Na obrázku 19 sú znázornené jednotlivé bloky zapojenia detektoru úniku plynu. 

S výnimkou vývojového kitu TMS570LS1224, pre ktorý sú tu uvedené iba 

zjednodušene digitálne výstupy a analógový výstup. Bloky PUCK-u a IS bariéry boli 

rozoberané v predošlých kapitolách. Ich schémy sa nachádzajú v prílohe B.1. 1. blok 

nazvaný Buffer 1je realizovaný ako jednotkový zosilňovač s vysokou vstupnou 

impedanciou a malou výstupnou impedanciu. 2. blok HP filter je filter hornej priepuste, 

ktorý má zabrániť prebudeniu a zahlteniu ďalších stupňov akustickým signálom. 3. 

DTA (z anglického Discrete Transistor Amplifier) je nízkošumový napäťový zosilňovač 

s riadeným  zosilnením. Blok č. 4. Buffer 2 zahŕňa vysoko impedančné napäťové 

sledovače, ktoré tvoria impedančné oddelenie bloku 3 od bloku 5. Bank of BP. Blok sa 

skladá z baky filtrov pásmových priepustí a určuje rozlíšenie detektoru vo frekvenčnej 

oblasti. Blok č. 6. DEMUX demultiplexuje výstup z pásmových priespustí do jedného 

kanálu. 7. Buffer 3 je navrhnutý ako napäťový sledovač a má za úlohu oddeliť 

nízkoimpedančné výstupy a vstup blokov 5 a 8. Posledným blokom v blokovej schéme 

je blok č. 8. RMS detector slúžiaci ako detektor efektívnej hodnoty výkonu/napätia 

meraného signálu s DC výstupom. V nasledujúcich kapitolách je podrobne opísaný 

návrh a funkcia jednotlivých blokov detektoru. 

 

 

Doporučené pravidlá dizajnu 

Detektor bude spracovávať napäťový signál. Je teda  nutné uplatniť zásady pre 

nízkošumový dizajn a odolnosť voči externým zdrojom EM rušenia. Pri  návrhu 

nízkošumového napäťového predzosilňovača si je potreba uvedomiť, že  zapojenia 

s vysokým vstupným odporom sa môžu stať zdrojom šumu N. Pri pasívnych 

komponentoch ako sú rezistory, je  pri nízkych frekvenciách do 1 kHz dominantný 

prúdový šum. V pásme vyšších frekvencií  zase napäťový šum.   

 

Podľa Johnson-Nyquist rovnice termálneho šumu rezistoru 5. platí, že šumové napätie 

rastie so stúpajúcou hodnotou rezistivity.    

 fkTRvN  4  (5) 
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K je Boltzmanova konštanta, T je teplota v Kelvinoch, R odpovedá hodnote impedancie 

rezistoru, Δf je pozorovaná šírka pásma a vN je hodnota šumového napätia vo VRMS. 

Výber správnej hodnoty rezistoru je súčasťou postupu pri návrhu nízkošumového 

zosilňovača. Obecne sa dá povedať, čím nižšie hodnoty impedancie rezistorov, tým 

menšie je teplotné šumové napätie.  

 Keďže reťazec modulov je radený do kaskády, je nutné dbať na šumové 

vlastnosti prvých stupňov. Podľa Friisovho vzťahu 6 pre šumové číslo F, je najslabším 

článkom kaskády prvý člen. Je potrebné aby mal jednak nízke šumové číslo a vysoký 

zisk G.  
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Predpony v schematiku 

Komponenty v zapojeniach na uvedených v prílohe B majú predpony, ktoré slúžia 

na zjednodušenie orientácie v schéme, BOM-e a uľahčenie práce ručného osádzania.  

 

4.3 Blok - 8. RMS detektor 
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Za metódu spracovania výsledného signálu vystupujúceho zo signálového reťazca 

bol zvolený princíp AD konverzie využívajúci MibADC modul mikrokontroléru 

TMS570LS12 so zvoleným rozlíšením 12bit. Tento vstup do MCU je označený ako 

AD1IN[0]. Maximálne vstupné napätie AD prevodníka a teda maximálne výstupné 

napätie bloku 8 RMS detektoru je 3,3Vp.  

 

Výber detektoru 

Hlavnou požiadavkou na detektor bolo aby mal jeho napäťový výstup jednosmernú 

úroveň a maximálna úroveň sa blížila 3,3V pre efektívne využitie vstupného rozsahu 

AD prevodníku.    

Detektor meria hluk v ultrazvukovom pásme, ktorý má charakter šumu. Pre 
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výpočet hodnoty SPL zo spektra signálu platí podľa rovnice 7: 

 

RMSSPL
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Kde URMS je výsledná napätie v dB meraného spektra, un sú jednotlivé spektrálne 

zložky a CSPL je konštanta odvodená podľa prenosu signálového reťazca detektoru.  

  Existuje viacero typov detektorov ako detektory RMS hodnoty, špičkové 

detektory, detektory strednej hodnoty. Za vhodný typ detektoru bol zvolený True RMS 

detektor, ktorého výstup je úmerný výkonu vstupného signálu. Prevodná charakteristika 

udávaná v jednotkách dBm umožňuje jednoduchý prevod výstupného napätia na 

vstupnú hodnotu SPL udávanú v dB (odčítanie a sčítanie) podľa rovnice 7. Výstup 

špičkového detektoru obálky nieje priamoúmerný energii spektra a je potrebné do 

výpočtu zakomponovať konštanty zmenšujúce odchýlku výpočtu RMS hodnoty pre 

šum. Ako bolo poukázané v kapitole 1.1.4, spetkrum mlže osahovať harmonické zložky, 

ktorých špičková hodnota je v spektre dominantná. Keďže spektrum je merané v binoch 

efektívna hodnota vzhľadom k meranej šírke pásma nemusí o moc presahovať 

priemernú úroveň energie v bine.  

Aby bolo možné stanoviť vstupnú šírku pásma BW detektoru, je potreba aká je 

minimálna hodnota výkonu vo zvolených binoch. Voľba šírky binov BWBIN udáva 

rozlíšenie detektoru vo frekvenčnej oblasti. Voľbou veľmi úzkych pásmových priepustí 

sa dá dosiahnuť dobré rozlíšenie, ktoré by bolo dostatočné na to aby detektor detegoval 

aj tzv. hvizdy a modulačné figúry v spektre ultrazvuku.  Druhú stranu úzké pásmo 

kladie veľké požiadavky na konštrukciu filtrov pásmových priepustí. Hlavne na ich 

strmosť a rýchlosť ustálenia výstupu filtru. 

Spektrum bolo rozdelené na 8 binov so BWBIN 10kHz. UPUCKOUT  bolo prepočítané 

na výkon na záťaži 50Ω so stratou 3dB, pre 10kHz  pásma s počiatočnou frekvenciu 

20kHz a končiac 100kHz. 50Ω záťaž bola zvolená pretože veľké percento detektorov na 

trhu má obdobnú vstupnú impedanciu. 3dB strata výkonu simuluje stratu signálu 

v celom signálovom reťazci pri nulovom napäťovom zosilnení Au. Výsledky sú 

uvedené na obrázku 20. Z obrázku je patrné, že ak by na trhu existoval detektor 

s citlivosťou -100dBm  a lepšou, detektor by nepotreboval žiaden signálové zosilnenie. 

Rozdelenie je ideálne a neuvažuje strmosť filtrov pásmovej priepustí.   
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Obrázok 20: Výstupný výkon PUCK-u vo frekvenčných binoch na záťaži 50Ω. 

Z prieskumu trhu vzišli ako kandidáti obvody HMC1020LP4E, AD8362ARUZ a 

HMC1010LP4E. Najnižšia vstupná frekvencia obvodov je DC – 50Hz. Maximálna 

frekvencia presahuje 3500MHz. Všetky merajú skutočnú hodnotu RMS výkonu. 

Nominálna hodnota napájacieho napätia je 5V, pracovná teplota je v pásme -45°C do 

+85°C.  

Vybratý bol obvod HMC1020LP4E, ktorý má najvyššiu citlivosť z vyššie 

uvedených. A to až -65 dB. Jeho vstup je na rozdiel od HMC1010LP4E nesymetrický, 

čo uľahčuje návrh. Nevýhoda tohto obvodu je, že má oproti  AD8362ARUZ 

dvojnásobnú kľudovú spotrebu 58mA.  

HMC1020LP4E vykonáva logaritmický prevod vstupnej RMS hodnoty na 

výstupnú jednosmernú napäťovú úroveň. Detektor má funkciu vypínania skrz pin ENX. 

Parametre HMC1020LP4E: 

D ..................................................... -65 dBm - +7 dBm 

UINMAX ............................................ 0,85 Vp 

UCC ................................................ 4,5 – 5,5 V 

Zin .................................................. 50 Ω 

Error ............................................... menej ako 1dB pre celý rozsah 

Zapojenie RMS detektoru 

Pri návrhu obvodového zapojenia detektoru HMC1020LP4E bolo postupované 

podľa doporučení z listu špecifikácie produktu. [25]. Napájacie napätie tohto bloku bolo 

zvolené 5V. Schéma výsledného zapojenia sa nachádza v prílohe B.5. a komponenty 

majú predponu R1. Detektor je pomenovaný R1_U1. Pre dosiahnutie maximálneho 

efektu využitia vstupného rozsahu AD prevodníku bol pozmenená strmosť prevodovej 

charakteristiky z 37,3mV/dB na 47,34 mV/dB kombináciou rezistorov R1R3 a R1R4. 

Pretože detektor pracuje v oblasti desiatok kHz, prechodová odozva, ktorá priamo 

závisí na nastavení hodnoty vstupov SCI 4, 3, 2, 1 bola nastavená na najmenšiu možnú 
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hodnotu. Privedením napätia na piny SCI 3,4 a spojením pinov SCI 1, 2 s nulovým 

potenciálom sa dosahuje odozvy 6,8 ms/-40 dB.   

Obvod na svoju réžiu potrebuje podľa doporučenia 6 blokovacích kondenzátorov, 1 

kondenzátor R1C3 pre nastavenie vstupného filtru hornej priepuste (20kHz, 3,9nF). Dva 

rezistory pre ošetrenie nezapojených vstupov. Pre pasívne prvky platí, že keramické 

kondenzátory sú typu X7R pre blokovacie kondenzátory a NP0 pre kondenzátory 

v signálovej ceste, oba typy SMT 0603 max. 10% Rezistory sú SMT 0603 max. 1% 

4.4 Blok – 3 DTA 
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4.4.1 Požiadavky na zosilňovač 

Z predchádzajúceho postupu návrhu vzišli požiadavky na napäťový zosilňovač. 

Minimálny signál detekovateľný RMS detektorom je -65 dBm pri 50Ω. Minimálny 

výstupný signál zo signálového reťazca bol narátaný na -103 dBm pri teplote 0°C 

a frekvenčnom pásme (42,5 – 50,5) kHz.  Pre referenčnú teplotu (20°C) je minimálny 

signál v tomto pásme -100 dBm. 

Maximálny požadovaný zisk je teda pre referenčnú teplotu 35dB a pre teplotu 0°C 

38dB. Minimálny zisk, vychádza z maximálnej hodnoty vstupného výkonu teda 3,4 

dBm pre pásmo (82,1 – 90,1) kHz a teplotu -60°C alebo -0,9 dBm pre pásmo (82,1 – 

90,1) kHz pri 20°C. V praxi sa ale očakáva útlm takto vysokých frekvencií 

a dominantné budú frekvencie do 70kHz. Pre vstupný výkon pod 70 kHz platí, že 

najhoršia úroveň dosahuje -20dBm pri °C. v pásme (32,7 – 40,6) kHz. Signál teda 

nepotrebuje zosilnenie a stále bude v oblasti úrovní vstupnej dynamiky RMS detektoru. 

Zosilňovač musí vedieť meniť svoje zosilnenie v závislosti na úrovni vstupného 

signálu. Táto spätná väzba sa dá realizovať pomocou MCU, ktoré po vyhodnotení bude 

môcť prepnúť zosilnenie DTA. Na tento účel boli vyčlenené piny GIOA[0] a  GIOA[1]. 

Ak zosilňovač dokáže meniť svoje zosilnenie vo viacerých krokoch a nielen skokovo 

z 0 dB na x dB , má to pozitívny vplyv na dynamický rozsah a odstup signálu od šumu. 

Ak bude zosilňovač  nastavený výkonovo na zosilnenie 38 dB, vstupný rozsah napätí sa 

bude môcť pohybovať do maximálne -0,9 dBm zmenšený  o hodnotu zosilnenia 38dB 

teda  -38,9 dBm pre pásmo (82,1 – 90,1) kHz a -58 dBm pre pásmo (32,7 – 40,6) kHz 

pre referenčnú teplotu . Ak zosilnenie rozdelíme na polovicu teda 19 dB alebo lepšie 20 

dB dostávame zosilňovač s nastaviteľným ziskom 0 dB, 20 dB alebo 40dB.    
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Napájacie napätie tohto bloku bolo zvolené 8V.  

4.4.2 Výber komponentov pre DTA 

Ako vhodný aktívny prvok zosilňovací prvok bol vybraný tranzistor. Okrem 

tranzistoru je možné použiť operačné zosilňovače alebo integrované obvody s riadeným 

zosilnením PGA. Tranzistorový zosilňovač má oproti spomínaným obvodom niekoľko 

nižšie uvedených výhod. Porovnanie nie je obecné ale vzťahuje sa na uplatnenie v tejto 

práci.  

Tranzistorový zosilňovač oproti operačným zosilňovačom: 

• ktoré majú porovnateľne nízky šum má nižšiu spotrebu a cenu.  

Tranzistorový zosilňovač oproti PGA obvodom:  

• má navrch v oblasti šumu, kde ich šum je niekoľkokrát nižší ako šum PGA 

obvodov. Napríklad JFET BF862 má spektrálnu výkonovú hustotu 0,8 

nV√Hz. Obvod PGA s najnižším šumom od spoločnosti Linear Technology 

dosahuje 8,6 nV√Hz. Samozrejme výsledný šum závisí na zapojení ďalších 

prvkov, ktoré prispievajú k výslednému šumu obvodu a v neposlednej rade 

ziskom resp. zosilnením zosilňovača.  

• Obvody PGA sú v porovnaní s tranzistorovým zosilňovacím stupňom brané 

ako zložitejšie i z pohľadu doporučení SIL. Rovnako tak sťažujú výpočet 

koeficientov pre celkovú bezpečnosť obvodu. 

• Ďalšie faktory ako cena, spotreba a pracovná teplota sú v prospech 

tranzistorových zosilňovačov.   

Existuje tiež množstvo protiargumentov prečo by sa mali použiť práve PGA a OPA 

obvody miesto tranzistorových zosilňovačov. Jeden zo silných argumentov môže byť 

ten, že návrh s tranzistormi je oveľa náročnejší a rozptyl parametrov tranzistorov má za 

následok veľkú variáciu a zväčšenie tolerancie obvodu. Ak sa však takýto obvod podarí 

správne navrhnúť, teplotne stabilizovať je možné tento veľmi lacný dizajn a skúsenosť 

využiť všade tam, kde nie je možnosť použiť integrované obvody. Napríklad 

podmienky pre splnenie SIL certifikácie.  

Na výber teda zostáva bipolárny tranzistor alebo tranzistor riadený poľom. 

U bipolárneho tranzistoru hrá z pohľadu šumu najväčšiu úlohu zdroj napätia 

reprezentujúci teplotný šum rezistoru v báze. U unipolárnych tranzistorov je 

dominantný teplotný šum kanálu vznikajúci prítomnosť reálnej impedancie kanálu. 

Platí, že tranzistory riadené polom majú menší šum ako tranzistory bipolárne.   

Unipolárne tranzistory nedosahujú vysokých hodnôt transkonduktancie gm, preto 

sa nehodia pre aplikácie vyžadujúce veľké zosilnenie. 
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Podľa rovnice 7 platí, že unipolárne tranzistory prispievajú výraznejšie k druhej 
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harmonickej zložke skreslenia signálu ako bipolárne tranzistory. Vďačia za to nízkemu 

gm. Rovnica platí pre zapojenie so spoločným Emitorom/Source-om. HD2 je amplitúda 

druhej harmonickej zložky skreslenia signálu tranzistorom. VS je amplitúda 

harmonického signálu, VT je teplotné napätie, RL je rezistívna záťaž výstupu 

tranzistorového stupňa. Pre pasívne prvky platí, že keramické kondenzátory sú typu 

X7R alebo NP0 SMT 0603 max. 10% a rezistory SMT 0603 max. 1%. [9], [26], [27] 

4.4.3 Zapojenie DTA 

Výsledné zapojenie zosilňovača DTA je v prílohe B.2. Komponenty majú 

predponu A. 

 

Obrázok 21: DTA zosilňovač. 

Na obrázku 21 je výrez schémy zapojenia tranzistorového zosilňovača DTA1. 

Zosilňovač poskytuje maximálne zosilnenie 20d  preto sa v schéme nachádzajú dve 

totožné zapojenia, aby bolo výsledné zosilnenie rovné 40dB. Za zosilňovací tranzistor 

A_T1 bol zvolený MMBT5089. Jedná sa o nízkošumový tranzistor s vysokým 

zosilňovacím činiteľom.  

Parametre MMBT5089: 

N ..................................................... 2 dB 

hfe (pre malé signály) ....................... 450 - 1800 

VBE (otvorenie) ................................ 0,8 V 

VCE (max) ........................................ 50 Ω 

Ceb ................................................. 10 pF 

t ...................................................... od -55 do +150°C 

IC (max) .......................................... 100 mA 
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Zosilnenie 20 dB bolo odvodené z návrhnu pre kľudový prúd IC1m A. Predpätie v bázi 

UB 3 V a napäťový rozkmit UCE 3V udávajú hodnoty rezistorov deliča  báze AR3 

a AR2. Podľa prúdového zosilnenia a napäťových úbytkov boli dopočítané hodnoty 

AR3 (RC) 2,7 kΩ a RE 2,4 kΩ. Napätie na kolektore tranzistoru má úroveň 5,2 V. 

Jednosmerná napätie v emitore je 2,4 V.  Výsledné zosilnenie s premosťovacím 

kondenzátorom zápornej spätnej väzby AC3 je 36 dB. Kvôli teplotnej stabilite 

pracovných bodov bol rezistor v emitore tranzistoru rozdelený na AR4 a AR5. AR4 sa 

uplatňuje ako záporná spätná väzba, ktorá znižuje zosilnenie aj pre AC signál inak 

premostený kondenzátorom AC3. Pravidlo zo skúsenosti je nechať takzvaný rozdelený 

emitorový rezistor v pomere 1/10. Zapojenie by malo byť odolné voči teplotným 

zmenám, malo mať lepšiu linearitu na úkor zníženia časti zosilnenia. Maximálne 

zosilnenie je podľa simulácií 20,4 dB ±0,1dB pre teplotný rozsah -45 až +85 °C. 

Maximálny napäťový rozkmit na výstupe tranzistoru je 5,6V. Šírka pásma zosilňovača 

je 460kHz. Aby bolo možné riadiť zosilnnei pomocou mikrokontorléru bol do zapojenia 

pridaný tranzistor A_Q1 BSS316N. Tranzistor typu MOSFET funguje ako spínač 

spínaný výstupom z MCU TMS570LS12. Jeho prahové napätie sa pohybuje od 1,2 do 2 

V. Odpor v zopnutom stave je maximálne 280 mΩ, čo vytvára spolu s malým sériovým 

odporom keramického kondenzátoru AC3 tak malý úbytok signálu, že vo výpočtoch 

mohol byť zanedbaný.  Kondenzátor AC1 je väzobný kondenzátor tvoriaci so vstupnou 

impedanciou zosilňovača hornú priepusť s medzným kmitočtom 5,2 kHz. Kondenzátor 

AC2 tvorí skrat pre AC signály s frekvenciou väčšou ako 480 kHz a pomáha 

k zlepšeniu stability zapojenia.    

Parametre TDA1: 

Au .................................................... 0 – 20 dB 

BW .................................................. 460 kHz / 0 dB, 580 kHz / 20 dB 

Zin .................................................. 170 kΩ 

ZOUT ................................................ 2,7 kΩ (vplyv Zin DTA2 je zanedbaný) 

IC  ................................................... 1 mA 

UinMAX ............................................ 250 mVp (pre Au = 20 dB) 

 

 

4.4.4 Výsledky simulácií DTA 
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4.5.1 Požiadavky a výber komponentov pre Buffer 1 

Buffer 1 tvorí prvý zosilňovací stupeň, ktorý by mal mať vysoký vstupný odpor 

a nízky šum. Inými slovami jedná sa o zapojenie napäťového sledovaća. Vysoký 

vstupný odpor zaručuje maximálny napäťový prenos a umožňuje pripojenie mikrofónov 

s vysokou impedanciu. Kompromis sa musí zvoliť ak je cieľom čo najnižší šum, ktorý 

si vyžaduje použitie najmenšej možnej impedancie rezistorov.  

Operačný zosilňovač so vstupom s FET tranzistorov má vysoký vstupný odpor 

avšak v porovnaní s diskrétnymi zosilňovačmi má väčší napäťový šum. OPA s nízkym 

napäťovým šumom okolo 3 nV√Hz sú cenovo neatraktívne v porovnaní s diskrétnymi 

súčiastkami. Voľba padla na unipolárny tranzistor JFET, ktorý má v porovnaní 

s bipolárnym tranzistorom vstupný odpor niekoľko desiatok mega ohmov. Šum 

unipolárnych tranzistorov závisí od veľkosti  transkonduktancie gm. Čím väčšia bude 

transkonduktancia, tým menší šum bude tranzistor mať. JFET tranzistory majú obecne 

nízku hodnotu gm, od ktorého tiež závisí ich napäťové zosilnenie. Vhodné tranzistory 

s vysokým parametrom gm sú BF862 a 2SK170. gm sa u nich môže pohybovať 

v hodnotách okolo 20 mS. Samozrejme gm závisí od ID , prúdu hradlom Drain. Šumová 

spektrálna hustota týchto tranzistorov je menšia ako 1 nV√Hz (za špecifikovaných 

podmienok). Nasledujúce výsledky sú získané pomocou simulačného programu 

LTSpice od firmy LINEAR Technology.[19], [5] 

4.5.2 Zapojenie obvodu Buffer 1 

Prvky obvodu majú predponu I. Úplná schéma zapojenia sa nachádza v prílohe B.1. 

 

Obrázok 24:  Obvod napäťového sledovača s možnosťou zapojenia ako zosilňovať so 

spoločnou Source eletkródou. 

Obvod napäťového sledovača na obrázku 24 funguje ako tanzistor v zapojení so 



 35 

spoločnou elektródou Drain (CD) s jednotkovým zosilnenním. Topológia zapojenia 

umožňuje použiť tranzistor ako zosilňovač v CS zapojení ak by praktické meranie 

ukázalo, že je potrebné zväčšiť zosilnenie a zlepšiť pomer S/N.  Vďaka na pomery 

JFET tranzistorov, vysokej transadmitancii tranzistoru BF862 yfs  od 35 do 45 mS, je 

možné dosiahnuť s tranzistorovým zosilňovačom zisku 30 dB. Tranzistor s vysokou 

transadmitanciou sa hodí do zapojenia napäťového sledovača aj vďaka jeho nízkej 

výstupnej impedancii. Pracovný bod tranzistoru bol navrhnutý na kľudový prúd Drain 

elektródou na 1,5 mA. Napäťový delič tvorený IR3 a IR4 vytvárajú predpätie pre hradlo 

tranzistoru na úrovni 4V. Zapojenie je odolnejšie voči teplotnému driftu tým, že delič 

nastaví predpätie pre hradlo, ktoré je teplotne nezávislé. Pri zvýšení prúdu 

spetnoväzobným odporom R6 musí dôjsť k zmenšeniu napätia UGS.  Napätie v bode IP1 

je nastavené kľudovým prúdom na 4,2V. Takto je zabezpečený široký napäťový výstup 

takmer 7,8V. Vstup obvodu je oddelený od jednosmernej zložky signálu 

kondenzátorom IC1, ktorý tvorí spolu so vstupnou impedanciou IR3 || IR4 obvod hornej 

priepuste s medzným kmitočtom 13,4 kHz. Napájacie napätie pre tento blok bolo 

zvolené 8V. 

   

Parametre nezaťaženého tranzistorového stupňa s predpätím v hradle: 

ID .................................................... 1,2 mA 

UDS ................................................. 3,6V 

Zout ................................................ 33 Ω 

Zin .................................................. 50 kΩ 

Bw .................................................. 452 kHz (13,4 – 465) kHz 

 

 

 

  

4.5.3 Výsledky simulácií obvodu Buffer 1 

Merania pracovného bodu a napäťového prenosu a šumu zahŕňajú rozkmitané parametre 

rezistorov s 1% toleranciou, kondenzátorov s 5% toleranciou a teploty -45°C, 20°C 

a+85°C. V modeli tranzistorov bol rozkmitaný parameter hfe.  

Pracovný bod 

Simulácia pracovného bodu udáva napätie v bode IP1. V simulácii boli rozkmitané 

parametre komponentov a teplôt. Výsledky simulácie sú uvedené v tabuľke číslo 4. 

pohyb pracovného bodu nie je kritický, keďže vstupné napätie dosahuje len niekoľko 

desiatok mV, napäťový prenos je v celej šírke Bw rovný takmer jednej. Výsledok slúži 

na porovnanie s reálnym meraným obvodom.   
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Tabulka 4: Výsledok simulácie WC pre pracovný bod obvodu BUFFER 1 

Teplota

°C min max

-45 4,09 4,17

20 4,17 4,25

85 4,33 4,39

IP1  [V]

 

 

Napäťový prenos 

Napäťový prenos v priepustej šírke pásma dosahuje hodnoty väčšie ako -1dB. Platí 

to pre rozkmitané parametre WC simulácie. Z výsledkov ktoré sú graficky znázornené 

obrázku č. 25, je patrné, že obvod môže byť považovaný za vhodný napäťový sledovač 

pre aplikáciu v detektore úniku plynu čo sa týka napäťového prenosu. 

 

Obrázok 25: Amplitúdovo frekvenčná charakteristika obvodu Buffer 1 

 

Šumová analýza 

Vplyv rozptylu hodnôt komponentov má v porovnaní s vplyvom teploty na šum 

zanedbateľný vplyv. Obvod má najvyššiu hustotu šumu pri teplote 85°C viď obrázok č. 

26. Šum sa obvodu sa dá zmenšiť zmenšením hodnoty rezistoru IR4 v hradle tranzistoru 

alebo zväčšením vstupného kondenzátoru IC1, ktorý má pri nízkych frekvenciách 

vysokú impedanciu.  
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Obrázok 26: Šumová spektrálna hustota obvodu Buffer 1. 
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Obvod Buffer 2 sa nachádza za obvodom DTA zosilňovačov a jeho funkcia a zapojenie 

je  obdobné ako zapojenie obvodu Buffer 1. úplná schéma zapojenia je uvedená 

v prílohe B.1. Komponenty majú predponu B. Napájacie napätie tohto bloku bolo 

zvolené 8V. 

4.6.1 Zapojenie obvodu Buffer 2 

Zapojenie sa skladá z dvoch totožných napäťových sledovačov, ktorých úlohou je 

impedančne prispôsobiť výstup vysokej impedancie DTA obvodu na nízku impedanciu 

udávanú transadmitanciou tranzistora BF862. Za rozhodnutím použiť dva obvody stálo 

to, že ich výstupy sú paralelne spojené a vedú k obvodom filtrov, ktorých vstupná 

impedancia zatiaľ nie je známa. Tranzistor má výstupnú impedanciu v desiatkach Ω. 

Očakávať sa však dá, že spojením vstupov filtrov vznikne pre trnzistor tak malá záťaž, 

že prenos nebude jednotkový. Dva tranzistory tak dávajú šancu odľahčiť zaťaženie 

výstupu jedného tranzistoru.  
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Kľudový prúd tranzistoru bol zvolený na 1 mA. Zapojenie sa líši od obvodu Buffer 1 

svojou 10 x väčšou vstupnou impedanciou a rezistorom v elektróde Source 4,3 kΩ. 

Jednosmerná zložka signálu je oddelená kondenzátorom BC1 33pF, ktorý tvorí 

s paralellnou kombináciou vstupných impedancií oboch sledovačov hornú priepusť 

s medzným kmitočtom 18 kHz.    

Parametre nezaťaženého tranzistorového stupňa s predpätím v hradle: 

ID .................................................... 1 mA 

UDS ................................................. 3,7 V 

Zout ................................................ 33 Ω 

Zin .................................................. 500 kΩ 

fHP ................................................... 18 kHz 

 

4.6.2 Výsledky simulácií obvodu Buffer 2 

Merania pracovného bodu a napäťového prenosu a šumu zahŕňajú rozkmitané parametre 

rezistorov s 1% toleranciou, kondenzátorov s 5% toleranciou a teploty -45°C, 20°C 

a+85°C. V modeli tranzistorov bol rozkmitaný parameter hfe.  

Pracovný bod 

Simulácia pracovného bodu udáva napätie v bode BP1 tranzistoru B_Q1. 

V simulácii boli rozkmitané parametre komponentov a teplôt. Výsledky simulácie sú 

uvedené v tabuľke číslo 4. pohyb pracovného bodu ako ukazuje tabuľka 4 nie je 

kritický, keďže výstupné napätie môže dosiahnuť až 3,5 Vp úrovne. Napäťový prenos je 

v celej šírke Bw rovný takmer -1 dB. Výsledok slúži na porovnanie s reálnym meraným 

obvodom.   

Tabulka 5: Napätie v testovacom bode BP1 obvodu Buffer 3 pre WC analýzu 

Teplota

°C min max

-45 4,26 4,34

20 4,23 4,31

85 4,18 4,27

BP1  [V]

 

 

Napäťový prenos 

Napäťový prenos v priepustej šírke pásma dosahuje hodnoty väčšie ako -1dB. Platí 

to pre rozkmitané parametre WC simulácie. Z výsledkov ktoré sú graficky znázornené 

na obrázku č. 27, je patrné, že obvod je vhodný napäťový sledovač pre banku filtrov 

pásmových priepustí. 
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Obrázok 27: Amplitúdovo frekvenčná charakteristika obvodu Buffer 2 

 

 

Šumová analýza 

Vplyv rozptylu hodnôt komponentov má v porovnaní s vplyvom teploty na šum 

zanedbateľný vplyv. Obvod má najvyššiu hustotu šumu pri teplote 85°C viď obrázok č. 

28. Šum sa obvodu sa dá zmenšiť zmenšením hodnoty rezistoru IR4. 

 

Obrázok 28: Šumová spektrálna hustota obvodu Buffer 2 
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Za zosilňovačom DTA nasleduje HP filter, ktorý potláča akustické signály pod  20 

kHz.  

4.7.1 Požiadavky na HP filter 

Z empirickej znalosti hluku v akustickej a ultrazvukovej doméne (kapitola 1.4) 

a podľa odporučenia výrobcu PUCKU stačí aby bola strmosť HP filtra   40 dB/dek. 

Akustické signály môžu zbytočne zahltiť a saturovať signálový reťazec. To by v praxi 

viedlo k falošnému poplachu úniku plynu.   

 

4.7.2 Výber komponentov pre HP filter 

Ako aktívny komponent je možné použiť buď operačný zosilňovač alebo tranzistor. 

Horná priepusť je pomerne ľahko realizovatľná pomocou tranzistoru a oproti 

operačnému zosilňovaču má výhodu nízkeho šumu za menšiu cenu a menší príkon. Pre 

pasívne prvky platí, že keramické kondenzátory sú typu X7R alebo NP0 SMT 0603 

max. 10% a rezistory SMT 0603 max. 1%. 

 

 

4.7.3 Zapojenie HP filtra 

Úplná schéma zapojenia filtru je v prílohe B.1. Výrez zo schémy je na obrázku   

zapojenia filtra je na obrázku 30. Komponenty majú predponu I. Jedná sa o zapojenie 

napäťového sledovača, alebo zapojenie so spoločným hradlom Drain (CD). Výhoda 

tohoto zapojenia je, že sa pri ňom neuplatňuje mullerova kapacita inak mullerov efekt. 
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Ten by znamenal, že sa kapacita CGS   prenesie na vstup tranzistora a bude negatívne 

ovplyvňovať reaktanciu filtra. Pre nižšiu vstupnú kapacitu bol vybraný tranzistor 

BF545A. Napájacie napätie je +8V. Filter sa tvári ako teplotne invariantný, takže 

v Spice simulácii nie je vidieť žiadne zmeny v prenosovej charakteristike vplyvom 

teploty. [21] 

 

Obrázok 29: Zapojenie obvodu Hp filtra. 

 

Rezistor IR15 a delič v báze IR13 s IR14 nastavujú kľudový prúd Drain elektródou 

tranzistora na 2mA. Zapojenie CD má jednotkový napäťový prenos v užitočnej šírke 

pásma. Kondenátory IC4, IC5 nielenže oddelujú jednosmernú zložku vstupného signálu 

od vstupu do tranzistru I_Q2 ale hornopriepustné filtre s príslučnými rezistormi IR11 

a IR12 filtre tvoria zápornú prúdovú spätú väzbu s rezistorom v Source elektróde 

tranzistoru. Správnym nastavením týchto RC článkov dochádza k pridaniu pólov 

v prenosovej charakteristike filtra. Strmosť filtra je 56 dB/dek. Medzná frekvencia filtra 

je 18,4 kHz.  Predpätie hradla tranzistoru je 3,2 V a kľudové napätie v bode IP3 

dosahuje 4,1 V. Výstupné napätie môže dosahovať takmer 3 Vp. IC7 zabezpečuje 

stabilitu na kmitočtoch vyšších ako pracovná frekvencia.     

 

Parametre nezaťaženého tranzistorového HP filtra: 

ID .................................................... 2,1 mA 

UDS ................................................. 3,8 V 

Zout ................................................ 330 Ω 

Zin .................................................. 600 kΩ 

fm  ................................................... 18,35 kHz  

eo .................................................... 30 pre 45 kHz a teplotu 85°C V√Hz 

Strmosť ........................................... 58 dB  fm – 330 Hz,  20 dB od 330 Hz 
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4.7.4 Výsledky simulácií HP filtru 

Pracovný bod 

Podľa Spice simulátoru je filter teplotne málo citlivý voči zmenám tolerancie 

súčiastok. Hodnota predpätia v hradle tranzistoru IP2 sa s teplotou menila len o tisíciny 

V. Hodnoty pracovného bodu IP3 sa teplotne menili z 4,16V na 4,18V pri 85°C.   

Napäťový prenos 

V amplitúdovej a fázovej charakteristike by mali byť patrné, dva zlomy / prechody 

medzi strmosťami spôsobené RC členmi v zápornej spätnej väzbe. Pre opísané 

nastavenie filtra je jeden pól posadený na 300Hz a ďalší na 18,5 kHz podľa obrázku č.  

 

Obrázok 30: Napäťový prenos HP filtra. 

Šumová analýza 

Na obrázku 32 je výsledok šumovej analýzy HP filtra. Šum obvodu sa dá 

zredukovať použitím nižších hodnôt súčiastok. Šumu prispievajú veľkou mierou aj 

rezistory IR11 a IR12, ktoré privádzajú šumové napätie na výstup.  
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Obrázok 31: Šumová výkonová hustota obvodu HP filtra. 
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Bank of BP alebo banka pásmových priepustí je zoskupenie filtrov umožňujúcich 

analyzovať spektrum v tzv. binoch. Šírka binov udáva frekvenčné rozlíšenie celého 

detektoru úniku plynu.   

4.8.1 Požiadavky na Banku filtrov 

Pred obvodovým návrhom filtrov bolo treba stanoviť vzájomné parametre filtrov. 

Keďže energia spektra s rastúcim kmitočtom klesá, je rozumné aby filtre boli váhované. 

To znamená, že na vyšších kmitočtoch budú mať filtre širšie pásmo, ako na nižších 

kmitočtoch, kde je hustota  spektrálnej energie väčšia. V tomto prípade úvaha nie je 

platná s odvolaním sa na kapitolu 2.3 a na nevyrovnanú napäťovú prenosovú 

charakteristiku senzoru PCUK. Pre získanie lepšej rozlišovacej schopnosti je vhodné 

rozdeliť spektrum 80 kHz (od 20 kHz do 100 kHz) rozumne na čo najmenšie úseky.  

Pre rozdelenie platí, že integrál výkonu šírky pásma musí byť merateľný. Šírka 

a strmosť filtrov musí byť zosúladená s náročnosťou dizajnu. Nie je totiž vhodné 

vytvárať filtre 10. rádu, ktorých dizajn bude zbytočne komplikovaný.  Doterajšie 

rozdelenie užitočného ultrazvukového pásma na 10 kHz biny sa ukázalo z pohľadu 

merania ako realizovateľné. Je teda potrebné zvoliť strmosť filtrov. Strmosť susedných 
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filtrov totiž určuje aký podiel z výkonu filtre, ktorých amplitúdovo frekvenčná 

charakteristika sa prekrýva, budú zdieľať. Pre filtre s rovnakým tvarom prenosovej 

funkcie rovnomerne rozložených v spektre s prekrzvom na -3dB platí: dva susedné filtre 

zdieľajú 1/3 z x % ich prijatého výkonu. Kde x je odstup prenosu jedného filtra od 

prenosu druhého na centrálnom kmitočte fc. Ten leží uprostred Bw pásma filtru. Filtrov 

by teda malo byť 8 s Bw 10kHz rozložených po 10kHz so začiatkom fc  prvého binu na 

25 kHz. Filtre by nemali mať zosilnenie a mali by byť schopné pracovať 

s nesymetrickým napätím 8 V. 

4.8.2 Výber komponentov Banky filtrov 

4.8.3 Zapojenie Banky filtrov 

4.8.4 Výsledky simulácií Banky filtrov 

Tabuľka  zhŕňa výsledky zo simulácie Banky filtrov programom LTSpice.  

Tabulka 6: Výsledky simulácií. Šírka pásma Bw a celkový šum VNRMS 

Filter 1 2 3 4 5 6 7 8 

fc  [kHz] 25 35 45 55 65 75 85 95 

Bw [kHz] 9,2 11,5 8 8,8 10,9 10,6 10,4 11,7 

VNRMS 44,4 84,2 47,2 64,8 78,8 76,5 69,9 87,8 

 

VNRMS  z tabuľky 6 označuje celkovú úroveň hodnoty šumu v meranej šírke pásma 

20 kHz až 100 kHz. 

Napäťový prenos 

Na obrázku č. 32 je možné pozorovať vplyv tolerancie súčiastok. Tolerancia pre 

rezistory i kondenzátory je 1%.  
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Obrázok 32: Amplitúdovo frekvenčná charakteristika Banky filtrov pre WC analýzu 
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Úloha demultiplexora je jasná. Má za úlohu demultiplexorovať osem signálov 

z analógových filtrov do jedného kanálu pre RMS detektor.  

4.9.1 Požiadavky a výber komponentov pre DEMUX 

Ďalšie nároky na obvod sú dostatočná rýchlosť (ms), nízky sériový odpor zopnutého 

kanálu a možnosť prepínania pomocou digitálneho vstupu. Napájanie až 8V. 

Po prieskume trhu padla voľba na obvod ADG1608 od spoločnosti Analog 
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Devices. Jeho sériový odpor zopnutého kanálu je typicky 4,5Ω. Je riadený pomocou 

troch logických vstupov. Jeho rýchlosť prepínania sa pohybuje v rádoch stoviek 

nanosekúnd. Aplikácia vyžaduje jednotky ms.  

  

4.9.2 Zapojenie obvodu DEMUX  

Kompletná schéma obvodu sa nachádza v prílohe B.5. Komponenty majú predponu 

D. Za obvodom nasleduje napäťový sledovač Buffer 3. 

4.10  Blok – Buffer 3  
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Na začiatok, je treba uviesť, že súbežne s dizajnom konceptu Banky filtrov boli pridané 

do schémy aj obvody ako detektor obálky, ďalší RMS detektor, zosilňovač s OPA či 

mikrokontrolér TMS570LS12 s príslušnou zdrojovou časťou. Ďalšie informácie 

o prídavných obvodoch sú spomenuté v kapitole 9. 

Napäťový sledovač je tvorený operačným zosilňovačom ktorý je súčasťou púzdra 

ADA4807. Nízkošumový OPA s 3,1 nV/√Hz typickou šumovou hustotou. Má plný 

napäťový rozkmit vstupu a výstupu. Buffer 3 zosilňovač využíva plnú zápornú spätnú 

väzbu a tak si dokáže udržať veľmi nízku impedanciu na úrovni jednotiek až stoviek 

mΩ. Kompletná schéma jednotkového zosilňovača IC8C sa nachádza v prílohe B.5. 

Komponenty bloku majú predponu D.  

 

   

  

 

4.11 Self-test 

Požiadavky na obvod Self-test boli vznesené v úvode práce kapitola 2.4.  

4.11.1  Výber komponentov obvodu Self-test 

Zdroj ultrazvuku, ktorý je potrebný na vybudenie signálu PUCK-u musí byť schopný 
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prenášať zvuk do 100kHz skrze vzduch alebo v tesnom kontakte s PUCK-om cez kov. 

Na túto úlohu sa hodí piezoelektrický menič. Na trhu sa nachádzajú meniče vyvinuté 

pre automobilový priemysel. Väčšinou sa jedná o senzory priblíženia. Príkladom je 

budič ... . Konštrukcia je odolná voči vode a plne zapúzdrená.  

Budič, ktorý bude budiť piezomenič smie využiť celý napájací rozsah pri kmitočte 

blízkom rezonančnému. Pre ...  je to 40 kHz. Najvhodnejšie sa javí použitie MOSFET 

tranzistora, ako spínača, ktorý bude budiť piezomenič s paralelnou impedanciou. 

Spínanie napájacieho napätia môže vyvolať v obvode silné rušenie hlavne, vyššie 

harmonické frekvencie. Keďže obvod Self-testu sa má nachádzať v prednej časti 

detektoru kde pre zachovanie čistoty signálového reťazca bude potrebovať zdroj 

rezonančného kmitočtu. Na tento účel sa hodí použitie astabilného klopného obvodu 

zloženého z tranzistorov.  

4.11.2  Zapojenie obvodu Self-tet    

Plná schéma je zobrazená v prílohe B.1. Obvod Auto-testu je zo schémy je na obrázku 

33. Predpona pre komponenty je T. Zenerová dióda ZD4 slúži na stabilizáciu napätia 

7,6 V. TC4 až TC9 slúžia ako zdroj lokálnej energie pre kmitajúci astabilný obvod 

a a spínací tranzistor T_Q1. Tranzistory T_Q2 a T_Q3 zabezpečujú prívod napätia pre 

astabilný obvod, ktorý sa následne rozkmitá. Až signál SELF_TET_EN nadobudne 

vysokej úrovne, spôsobí tak rozdiel potenciálov na TR8 a TR7 a P MOSFET T_Q2 sa  

otvorí. Budič začne kmitať.  

 

Obrázok 33: Zapojenie obvodu Self-test. 

4.11.3  Výsledky simulácie 

Správnosť funkcie obvodu je overená pomocou simulácie spolu s teplotnou stabilitou. 

Na obrázku č. 34 je znázornený priebeh napätia na zaťažovacom rezistore TR1, ku 

ktorému je paralelne pripojený piezo menič. Rôzna úroveň signálu a fázový posuv sú 

dielom zmeny parametru teploty v simulácii. Najnižšia hodnota napätia je pre teplotu 

+85°C.  
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Obrázok 34: Očakávaný priebeh na záťaži TR1 obvodu Self-test. 

4.12  Návrh napájacieho zdroja 

4.12.1  Požiadavky na napájací zdroj 

Pre vyššie popísané obvodové zapojenia je nutné vybrať nízkošumové obvody 

stabilizujúce napätie. Vhodnými kandidátmi, pre túto úlohy sú lineárne stabilizačné 

obvody LDO nízkeho a ultra-nízkeho šumu. Hľadané napěťové úrovne sú 8V pre 

anlógové obvody zoradené v signálovom reťazci od 1. Buffer 1 až po 7. Buffer 3. Pre 

RMS detektor je nutné použiť 5V napájanie. Pre obvody s operačnými zosilňovačmi 

pracujúcimi s nesymetrickým napätím je nutné zvoliť 4V nízkošumovú referenciu. 

Obvody musia zniesť vstupné napätie minimálne 12V  a minimálne pracovné napätie 

musí byť 9V.  

4.12.2  Výber komponentov pre napájacie zdroje 

Na trhu je nezpočet integrovaných LDO obvodov vyhovujúcich uvedeným 

požiadavkám.  

Zdroj +8V 

LT1763CS8PBF od spoločnosti Linear Technology bol zvolený ako zdroj pre 8 

V napájaciu vetvu. Jedná sa o nastaviteľný zdroj vyžadujúci len rezistorový delič pre 

nastavenie výstupného napätia a vstupný, výstupný kondenzátor doporučený 

v špecifikácii.  Minimálne vstupné napätie je 8,3V a maximálne 20V. Výstupný prúd 

nesmie prekročiť hodnotu 500mA. 

 

Zdroj +4V 

Štvorvoltová referencia od spoločnosti Analog Devices je realizovaná 
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integrovaným obvodom ultranízkej napäťovej referencie 4,096V. Vstupný rozsah napätí 

je 6,1 až 18V. 

Zdroj +5V 

Zvolený zdroj LT1763CS8-5PBF patrí do rodiny LT1763 podobne ako zdroj pre 

8V. Je to však stabilizátor s nenastaviteľnou výstupnou hodnotou napätia. Minimálne 

vstupné napätie je 5,3V a maximálne 20V. Výstupný prúd nesmie prekročiť hodnotu 

500mA.  

Zapojenia zdrojov si vyžadujú len minimum externých komponentov pre svoju 

réžiu. Voľbou nízkošumových napájacích obvodov sa zbavíme šírenia šumu z napájania 

do ostatných častí obvodu.  

4.13  Návrh systému vyhodnotenia 

Detektory úniku plynu môžu byť vzdialené od seba až stovky metrov prípadne 

kilometrov. Aby mohla byť informácia spracovaná v reálnom čase a prehľadne,  je 

potrebné vytvoriť pre detektory informačný uzol. Informačný uzol môže používať bránu 

do iných sietí, ako je napríklad Internet.  

4.13.1  Informačný uzol – server 

Obrázok 35 znázorňuje blokovú schému systému vyhodnotenia úniku plynu. Na 

mikropočítači Raspberry PI 3 MODEL B je realizovaný server, ktorý je schopný 

obsluhovať viaceré zariadenia, ako sú PC alebo data-akvizičné jednotky pripojené na 

hardvér serveru. Na obrázku je znázornená funkcia a hierarchia systému vyhodnotenia 

informácie úniku plynu. Mikrokontrolér TMS570LS12 posiela po sériovej zbernici 

namerané dáta SPL.  

Na strane serveru beží program Ultrasound, pod operačným systémom LINUX 

napísaný v skriptovacom jazyku Python3.0. Program vytvára rutinu, ktorá je schopná 

obstarávať vlákno starajúce sa o získavanie dát zo sériového portu a vlákno 

odpovedajúce na požiadavku od klienta (PC alebo iné zariadenie) o stave dát 

z detektoru. Tieto dáta sú klientovi odoslané vo forme informácie SPL levelu v ôsmich 

bitoch.  

4.13.2  Klient 

Na strane klienta beží vo webovom prehliadači Java skript Index s názvom 

Ultrasound. Na začiatku skriptu sú volané knižnice jquery a highcharts. Z knižnice 

jquery sa využíva funkcia pre načítanie sériových dát (get) odoslaných serverom na 

základe klientovho požiadavku. Knižnica highcharts sa stará o vykresľovanie 

načítaných dát funkciou get. Graf má nastaviteľné parametre podľa štruktúry stĺpcového 

grafu z knižnice highcharts. Preto rôznu úroveň SPL vidí  klient v rôznej farbe.  

Samotný detektor tak nerozhoduje o tom či vyhlásiť poplach úniku plynu ale robí 

to zaň centrálny systém, alebo ktorékoľvek dedikované zariadenie, či dokonca človek. 

Pretože detektor môže fungovať len ako výstražné zariadenie. Samozrejme potom stráca 
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svoju bezpečnostnú funkciu. 

  

SÚBOROVÝ 
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JQUERY, HIGH CHARTS

   

Obrázok 35: Bloková schéma systému vyhodnotenia úniku plynu 

4.13.3  TMS570LS1224 

TMS570LS HERCULES od firmy Texas instruments patrí do rady procesorov  s 

jadrom ARM Cortex R. Takt môže byť nastavený až na 180 MHz, čo sa dá využiť na 

rýchle spracovanie a vyhodnotenie operačných dát. Jadro Cortex R je redundantné a 

chránené voči poškodeniu alebo korupcii dát. Takto zvýšená spoľahlivosť sa využíva 

všade tam, kde môže dôjsť v dôsledku chyby procesoru k veľkým škodám na majetku 

alebo živote. Využívajú ho letecké i automobilové odvetvia. V tomto projekte si ho 

vyžiadali doporučenia direktívy pre SIL. MCU je certifikovaný na úroveň SIL3. 

TMS570LS12 -  Launch pad  

V práci je použitý vývojový kit TMS570LS12. Je využitý na jednoduché, 

otestovanie funkčnosti detektoru.   
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Obrázok 36: Vývojový kit LAUNCHXL - TMS570LS12. [34]. 

Nastavenie a inicializácia 

Miesto vkladania konkrétnych knižníc bol využitý program HAL Code Generator, 

pomocou ktorého je možné jednoducho a rýchlo nastaviť budiče a periférie. Stačí 

aktivovať alebo vybrať jednotlivé položky v programe a vygenerovať inicializačný kód. 

Vygenerovaný kód obsahuje hlavičkové súbory, ktoré je nutné importovať do 

projektového priečinku s programom main.c CodeComposer6.  

Spojenie so serverom 

Mikrokontrolér využíva v jednoduchom programe sériovú zbernicu SCI (PIN38, 

PIN39) a cez prevodník 3,3V logickej úrovne je pripojený na USB rozhranie Raspberry 

PI 3 (ttyUSB0). Dáta sú kontinuálne odosielané v reťazci po ôsmich hodnotách pre 

jednotlivé biny využitím funkcie sprintf. 

ADC konverzia 

Hardvérová skupina 1 ADC prevodníkov je nastavená na 12bit rozlíšenie 

MibADC. Povolený je pin 0 (PIN60). K dátam ADC prevodu sa pristupuje cez štruktúru 

ADCdata_t premenná value.  

Prepínanie filtrov 

Na prepínanie zosilnenia bola vytvorená štruktúra Switch v ktorej sa nastavuje 

príslušná adresa filtru pripojeného k adresovanému Multiplexoru D_U1. Adresové bity 

ležia na porte B (GIOB[0] signál DEMUX_A0, GIOB[1] DEMUX_A1, GIOB[3] 

DEMUX_A2). 

Prepínanie zosilnenia 

Signály DTA1_GAIN a DTA2_GAIN patria GIO portu A.  

Program na testovanie zostaveného prototypu sa nachádza v prílohe C.1.  

 

Automatické meranie 

Príklad finálneho programu sa nachádza v podobe vývojového diagramu v prílohe 
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C.2. Počas celého procesu snímania a spracovania ultrazvukového signálu je treba robiť 

diagnostiku, ktorá bude trvať tak dlho aby sa stihla v rámci jednej sekundy spolu 

s detekciou a vyhodnotením úniku plynu.   

4.14  Návrh schémy a dosiek plošných spojov 

Navrhnuté schémy sa nachádzajú v prílohe B. Pozor, dosky plošných spojov uvedené 

v prílohe B sa nezhodujú s uvedenou schémou  nakoľko počas oživovania dosky 

boli zistené defekty, ktoré boli opravené v schéme označenej are REV.B (Revízia 

B). Na návrh schém i DPS bol použitý program Eagle 6.3.0 od spoločnosti Autodesk. 

Návrh nerozoberá podrobne obvod po obvode ale sústredí sa na globálne implementácie 

a niektoré výnimočné riešenia.  

Integrované obvody boli navrhnuté podľa doporučení výrobcov.  

Topológia 

Doska plošných spojov má 4 vrstvy a rozmery 109 x 204 mm. Vrstva nulového 

potenciálu je druhá zo strany top a pod ňou je vyliata vrstva napájania. Pod obvodmi 

využívajúcimi 8V je vyliaty potenciál 8V, pod obvodmi pracujúcimi s 5 V, 3,3 V a 1,2 

V sú vyliate príslušné potenciály.  

IS bariéra sa nachádza na okraji dosky plošných spojov a vzdialenosti medzi 

komponentami sú 3mm podľa doporučenia IEC  60079 – 11. Pri použití zalievacej 

hmoty pre zariadenie kategórie Ex m by tieto vzdialenosti mohli byť menšie.  

Obvody Buffer1  a HP filter sa nachádzajú v hornej ľavej časti DPS. Obvody boli 

navrhnuté tak aby sa zariadenie dalo modifikovať pre Prídavné obvody, uvedené 

v kapitole 8.  

Na oddelenie jednotlivých obvodov boli použité nulové rezistory o v púzdre 1206.  

Obvody DTA sú lokalizované pod obvodmi riadených operačných zosilňovačov. 

Medzi TDA1 a TDA2 existuje ešte neosadený obvod tranzistorového zosilňovača 

A_TX ten spolu s nevyužitou globálnou spätnou väzbou slúži na experimentálne účely. 

Pri vytváraní DPS bolo dbané na zachovanie čo najmenších slučiek napríklad medzi 

bázou a rezistorom v báze. 

V hornej časti PCB, za HP filtrom je obvod Buffer 2.  

Obvody pásmových priepustí sa nachádzajú uprostred dosky plošných spojov 

a v ceste ich napájania sú vložené nulové rezistory.  

Každý integrovaný obvod má v tesnej blízkosti svojho púzdra blokovací 

kondenzátor 100nF.  

Banku filtrov nasleduje obvod Demultiplexoru a Buffer 3. 

Vstup RSM detektoru je chránený Schottkyho diódami na približnú špičkovú 

hodnotu 0,8Vp. 

Zvyšok zapojení tvoria takzvané prídavné obvody opísané v stati 6. 
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5 REALIZÁCIA DETEKTORU 

5.1 Oživovanie 

Realizácia bola zahájená oživovaním obvodov. Ako prvé boli oživené zdroje napätí.  

Po tom čo bola overená správna funkcia zdrojov, boli osadené obvody signálového 

reťazca jeden po druhom počínajúc obvodom IS bariéry a končiac RMS detektorom. 

5.2 Merania 

5.2.1 Buffer 1 

Merané pomocou spektrálneho audio analyzátoru R&S UPV  

• Zin = 24,5Ω 

• IP1= 4,28V 

5.2.2 Prenos HP filtru 

Merané pomocou spektrálneho audio analyzátoru R&S UPV  

 

Obrázok 37: Prenos HP filtru 

• IP2 = 3,81V 

• IP2 = 5,29V 
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• Rin = 15,5kΩ 

• Rout = 451Ω 

5.2.3 Výsledky merania DTA 

Merané pomocou spektrálneho audio analyzátoru R&S UPV  

 

 

5.2.4 Meranie Self-test 

Merané pomocou audio analyzátoru R&S UPV. 
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6 ZÁVER 

V úvode práce sú spomenuté princípy šírenia ultrazvuku a spôsoby jeho možného 

merania.  

Práca má za úlohu overiť koncept snímania ultrazvuku pomocou pieo mikrofónu. 

Pre tieto účely bol postavený a otestovaný prototyp detektoru úniku plynu založený na 

koncepte snímania spektrálneho výkonu získaného na základe prechodu signálu 

bankami filtrov. 

Zariadenie na meranie ultrazvuku sa podarilo úspešne otestovať.  
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SEZNAM SYMBOLŮ, VELIČIN A ZKRATEK 

 

λ   Vlnová dĺžka 

SPL Sound Preasure Level 

MEMS Microelectromechanical systems 

SIL Safety Integrity Level 

ATEX Atmosphères Explosibles - Direktíva EU 94/9/ES 

AM  Amplitúdová modulácia 

I/O Vstupy a výstupy 

IS  Intrinsically Safe 

LNA  Low Noise Amplifier 

AD Analog to Digital  

VCO Voltage Controlled Oscillator  

PLL Phase Locked Loop 

MCU Microcontorler Unit  

AVG  Average 

RMS Root Mean Square  

MOD Modul 

PP Pásmová priepusť 

G  Zisk 

DP Dolná priepusť 

Ksps kilosamples per seconds 

SNR Signal to Noise Ratio 

EB  Effective Bits 

SR Slew Rate 

GBWP Gain Bandwidth Product 

DUT Device Under Test 

THD  Total Harmonic Distortion 

ED Envelope detector 
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A VÝSLEDKY SIMULÁCIÍ 

A.1  

Eliptické filtre 

Eliptické filtre dosahujú veľkých strmostí. Je to vďaka rozloženiu ich nulových 

bodov mimo prenosové pásmo filtra. Jedná sa o pasívny typ LC filtra. Pásmová 

priepusť vznikla transformovaním dolnej priepusti. Nulové body dolnopriepustného 

filtru vytvárajú páry s geometrickým stredom priepustného pásma. Toho sa dá 

dosiahnuť ak vytvoríme paralelné rezonančné obvody k sériovým aktívnym prvkom 

obvodu. Priečkový filter sa vtedy mení na typ III vetví. Strmosť filtra je kompromisom 

k jeho zvlneniu v priepustnom pásme. Skupinové oneskorenie 

Výpočet eliptických filtrov podľa [22]: 

a) Výpočet geometrického stredu filtra.  

 

GSHL fff     Rovnica 5.2.4-1 

Od neho sa odvodia medzné frekvencie. 

 

b) Výpočet faktoru strmosti 

Bw

Bstop
As      Rovnica 5.2.4-2 

Bstop označuje šírku pásma s požadovaným útlmom 40dB.  

c) Ďalej výpočet pokračuje v programe Filter Solutions Book, kde sa zvolí 

zvlnenie v priepustnom pásme, normovaný kmitočet ω0 .  Výsledkom je 

rád filtru a normalizovaný dolnopriepustný filter.  

d) Vynásobíme všetky prvky obvodu Q parametrom a ku kapacitorom 

pridáme paralelne prevrátenú hodnotu induktoru. K induktorom pridáme 

do série kapacitory s prevrátenou hodnotou. Týmto dostávame 

Transformovaný BP filter.  

e) Z útlmových charakteristík filtrov vyberieme vhodný typ. Volíme 

kompromis medzi rádom filtru, strmosťou, zvlnením v priepustnom 

pásme, skupinovým oneskorením a fázou. V prípade filtru pre Ultrasonic  

v rámci zachovania integrity bol volený hlavne Chebyshev so zvlnením 

v priepustnom pásme 0.1 – 0.5 dB. Z tabuľky rozloženia pólov pre 

konkrétny typ filtra bol sa vyberie podľa rádu hodnota rozmiestnenia 

pólov.  

f) Nasleduje odnormovanie prvkov BP filtru a výpočet reálnych hodnôt.  
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Po dokončení návrhu boli vybraté súčiastky reálnych hodnôt. Limit pre hodnoty 

kondenzátorov bol niekoľko desiatok nF, pre induktory platí, čím menšia hodnota, tým 

lacnejší a menší induktor. Obrázok 2.2.2-1 znázorňuje transformáciu dolnopriepustného 

filtru (prvý schematický obvod) na typ pásmovej priepusti.  

Zo zadaných parametrov boli podľa vyššie spomínaných postupov získané BP filtre 

4. rádu. Zvlnenie a útlmy filtrov sa mierne zmenili po tom ako prešli na reálne 

súčiastky. Preto bolo nutné doladiť ich charakteristiky manuálne.  

 

 

Obrázok 38  Príklad transformácie Eliptického filtra typu III vetví 4. rádu. 

 Schéma zapojenia všetkých štyroch filtrov sa nachádza v prílohe B1. Na obrázku 

2.2.2-2 je Buffer pre filtre z banky filtrov.  Vstupná impedancia je 2,5 MΩ. Výstupná 

impedancia sa približne rovná 2kΩ 

 

Obrázok 39  Buffer pre BP filtre 
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Výsledky simulácií Eliptických filtrov 

Výsledky sa nachádzajú v prílohách A. 

A.2 Frekvenčná charakteristika  filtrov. Z obrázku je patrené, že filter 20_30 

(kHz)  má  oproti ostatným filtrom o 6 dB menší útlm. Na druhú stranu 

obsahuje väčšie hodnoty indukčností. Kurzory značia fc každého filtru. 

Najväčšie zvlnenie v priepustnom pásme má filter 30_40. 4 dB. Toto 

zvlnenie je treba dokompenzovať zmenou komponentov filtru alebo 

vhodnejším impedančným prispôsobením. Najslabší útlm medzi filtrami 

je 32 dB a to medzi filtrom 30_40 a 40_60. 
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A.2 Výsledky simulácie frekvenčnej 

charakteristiky pre Eliptických filtrov 
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B SCHEMATICKÉ OBVODY 

B.1 Buffer 1, HP filter, Self-test, Buffer 2  
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B.2 DTA1,2 
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B.3 BP filtre 
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B.4 BP filtre 
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B.5 RMS detektor 1,2 ; Peak detektor, Buffer3 
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B.6 Zdroje 
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B.7 MCU 
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C PROGRAMOVÁ PRÍLOHA 

C.1 Algoritmus s prepínateľným zosilnením 

 

 

ADC_VALUE<3351

START

MODULE INIT

Au = 0;
DEMUX -> F8;
SELF-TEST = 0;

ADC_VALUE 
READ

+

-

ADC_VALUE>250DTA2 GAIN = H

DTA1 GAIN = H -

+

+

-

-

SPL = 
ADC_VALUE . ΔX

STORE SPL IN 
ARRAY

ARRAY FULL

+

+

-

SEND ARRAY

SET DTA2 GAIN 
INDEX

SET DTA1 GAIN 
INDEX

FILTER = ++
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