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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá návrhem a konstrukcí ultrazvukového zobrazovacího sys-

tému s USB rozhraním. Hlavním cílem je prostudování aktuálního využití A mód ultrazvuko-

vých přístrojů a metodiku jejich návrhů. V návaznosti pak navrhnout vlastní A mód ultrazvu-

kový systém s využitím přidělené ultrazvukové sondy Olympus. 
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ABSTRACT 

This master thesis deals with development and construction of ultrasound diagnostical system 

with USB interface. The main task is to study current usage of A mode ultrasound systems and 

methods of their construction. Following with own design of A mode ultrasound system with 

usage of assigned Olympus ultrasound transducer. 
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ÚVOD 

Tato diplomová práce si klade za cíl vytvořit znalostní a technickou platformu ultrazvu-

kového systému. Na kterou bude možné navázat v dalších studentských pracích. Realizované 

zařízení bude nástrojem schopným spojit znalosti nabyté praktickým kontaktem s UZV přístroji 

a teorií o zpracování biosignálů a konstrukcí medicínské techniky. Díky jeho modularitě ho 

bude možné dále rozšiřovat bez nutnosti kompletního přepracování. 

V úvodních kapitolách je uveden fyzikální princip ultrazvuku s rešerší na problematiku 

konstrukce potřebných část. Hlavní částí práce je návrh konstrukce vlastního ultrazvukového 

systému s diskuzí požadavků na jednotlivé bloky. Dosažené výsledky diplomové práce jsou 

uvedeny v závěru. 
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1 ULTRAZVUK 

Jedná se o mechanické vlnění o frekvenci větší než 20 kHz, která udává horní hranici slyšitel-

nosti lidského ucha. V diagnostice jsou využívána ultrazvuková zařízení s frekvencí zhruba od 

1 do 25 MHz. V následující kapitole budou popsány základní parametry ultrazvukového vl-

nění.[3] 

1.1 Šíření zvuku v prostředí 

Ultrazvuk působí tlakové změny a potřebuje tedy ke svému šíření hmotné prostředí. Tyto tla-

kové změny mohou být periodické, neperiodické, nebo pulzní. Mechanické vlnění dělíme na 

příčné a podélné. Ultrazvuk se šíří jako podélné vlnění, v pevných látkách i jako příčné vlnění. 

Rychlost ultrazvukové vlny c [m ∙ s-1] v prostředí je v závislosti na vlnové délce λ a frekvenci f 

je dána vztahem 

 𝑐 = λ ∙ f  . (1.1)  

Použitá vlnová délka udává prostorovou rozlišovací schopnost systému. Rychlost ší-

ření podélných vln v homogenním prostředí můžeme vyjádřit v závislosti na elasticitě E a 

hustotě ρ 

 

𝑐 = √
E

ρ
  

(1.2)  

Jelikož při šíření nedochází ke změně frekvence, je rychlost šíření dána vlnovou dél-

kou. Stejně jako světlo se i ultrazvukové vlny řídí podle principu odrazu a refrakce. Ampli-

tuda ultrazvukové vlny je maximální posuv částice v materiálu určený tlakem působící akus-

tické energie. Intenzita ultrazvuku [W ∙ cm-2] je dána energií mechanického vlnění, která pro-

jde za určitou dobu plochou S položenou kolmo na směr šíření mechanického vlnění a je dána 

vztahem 

 I =
𝑃

𝑆
  . (1.3)  

 Akustická impedance Z [kg ∙ m-2 ∙ s-1] prostředí je dána hustotou ρ a rychlostí šíření 

ultrazvuku c v dané látce [3] 

 𝑍 = ρ ∙ c . (1.4)  
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1.2 Ultrazvuk na rozhraní dvou prostředí 

Pokud ultrazvuková vlna přechází přes rozhraní dvou látek o rozdílné akustické impedanci, tak 

dochází k odrazu části akustické energie zpět. Odvozením ze Snellova zákona dojdeme ke 

vztahu 

 
𝑅 = (

𝑍𝑗−𝑍𝑖

𝑍𝑖+ 𝑍𝑗
)

2

, 
(1.5)  

kde R [-] je poměr intenzit odražené vlny vzhledem k vlně dopadající, Zj je akustická impe-

dance prostředí j a Zi je akustická impedance prostředí i. Z tohoto vztahu můžeme určit poměr 

intenzit procházející vlny vzhledem k vlně dopadající [3] 

 𝑇 = 1 − 𝑅. [-] (1.6)  

1.3 Útlum ultrazvukového vlnění 

Ultrazvukový paprsek procházející prostředím, je v reálném případě zeslabován. Jeho útlum 

můžeme vyjádřit pomocí koeficientu útlumu α, který se udává v jednotkách dB/m. S rostoucí 

frekvencí se útlum zvětšuje, většinou lineárně. Intenzita vlnění klesá s rostoucí vzdáleností od 

zdroje exponenciálně 

 𝐼 = 𝐼0𝑒−2𝛼𝑥 , (1.7) 

kde I0 označuje intenzitu vlnění u měniče, α je koeficient útlumu a x určuje vzdálenost od zdroje. 

Útlum je nejvíce ovlivněn absorpcí a rozptylem. Koeficient útlumu α [-] tedy můžeme vyjádřit 

jako součet koeficientů absorpce (αA) a rozptylu (αs) [2,3] 

 𝛼 = 𝛼𝐴 + 𝛼𝑠. (1.8) 

 

1.4 Rozptyl ultrazvukového vlnění 

Rozptyl ultrazvukového vlnění je možné pozorovat v prostředí s částicemi o podobných roz-

měrech jako je vlnová délka ultrazvukového vlnění. V krvi je možné za takové objekty pova-

žovat erytrocyty. Erytrocyty pohltí část příchozího vlnění a odráží ji do okolí v podobě sféric-

kého pole. Tento princip je označován jako Reyleighův rozptyl. Úroveň rozptylu se zvětšuje 

s rostoucí frekvencí ultrazvukového vlnění. Amplituda rozptýlené vlny je pak přímo úměrná 

kvadrátu frekvence ultrazvukového vlnění. [3] 
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2 ULTRASONOGRAFIE 

Ultrazvukové vlnění je úspěšně využíváno už od první světové války v podobě sonarů. Průnik 

na pole medicíny můžeme vystopovat na přelom sedmdesátých a osmdesátých let dvacátého 

století. Tyto metody mohou být použity k zobrazení orgánů, tkání a toku krve bez použití inva-

zivních zákroků, nebo využití zdrojů ionizujícího záření. Zároveň jsou ultrazvuková zobrazo-

vací zařízení levnější a mobilnější než přístroje ostatních diagnostických metod. Dále budeme 

uvažovat pouze diagnostické metody. 

 Ultrazvukový zobrazovací systém se obvykle skládá z několika základních konstrukč-

ních prvků uvedených na obrázku 1. Za výjimku lze považovat systémy, které zároveň vysílají 

i přijímají a není tedy nutné použití T/R přepínačů. 

 

Obrázek 1: Základní komponenty UZV systému 

 K dispozici jsou průsvitové a odrazové metody. V případě diagnostických medicín-

ských systému jde především o metody odrazové. 

Na rozdíl od ostatních diagnostických metod má operátor UZV přístrojů větší možnost 

pro ovlivnění snímacích parametrů v reálném čase. Jde především o pozici snímače, hodnotu 

předzesílení, časovou kompenzaci a nevyužití ultrazvukových ech příliš zatížených šumem pro 

zlepšení poměru signál/šum. [2,3] 
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2.1 Ultrazvukové měniče 

Ultrazvukový měnič slouží jako zdroj ultrazvukových vln a zároveň jako jejich přijímač. 

Obecně se používají sondy magnetostrikční a piezoelektrické. Pro medicínské diagnostické 

aplikace se používají sondy piezoelektrické, které fungují na principu piezoelektrického jevu. 

Pokud jsou mechanicky deformovány, vzniká na jejich svorkách elektrické napětí. Jestliže na 

jejich svorky přivedeme napětí, dojde k jejich mechanické deformaci. Piezoelektrický krystal 

má přirozenou resonanční frekvenci f0 [Hz], kterou můžeme vyjádřit jako  

 𝑓0 =
𝑐1

2∙𝑑
 , (2.1) 

 

kde c1 označuje rychlost ultrazvuku v krystalu a d vyjadřuje tloušťku krystalu.  

 Vyzařovací charakter měničů dělíme na blízké pole a vzdálené pole. K zobrazení se 

využívá vzdálené pole. Délka blízkého pole Lbp [m] je určena poloměrem krystalu r a vlnovou 

délkou λ ultrazvukového vlnění 

 𝐿𝑏𝑝 =  
𝑟2

𝜆
 . (2.2) 

 

Za krystalem směrem do měniče je umístěn tlumící materiál, který pohltí vlny směřující 

z krystalu směrem do sondy a tím tlumí detekci nechtěných odrazů. Schématické zobrazení 

piezoelektrického měniče je uvedeno na obrázku 2. 

 

Obrázek 2: Popis piezoelektrického měniče [3] 

Úhel odklonu ultrazvukového paprsku můžeme určit pomocí vzorce 
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 𝜃 =  𝑎𝑟𝑐 sin (
0,61𝜆

𝑟
) ,  [°] (2.3) 

Kde λ určuje vlnovou délku ultrazvukového paprsku a r určuje poloměr krystalu. 

Ultrazvukové sondy v pulsním režimu obvykle generují ultrazvukové vlny buzené 

velmi krátkými napěťovými pulsy. Ultrazvukový signál se obvykle skládá z několika cyklů, 

obvykle dvou až tří. Vzhledem, k tomu, že je měnič vysílač a zároveň i přijímač, tak dochází 

ke střídání stavu vysílání a příjmu. Vzdálenost, kterou ultrazvukové vlny urazí je dvakrát větší 

než vzdálenost povrchu sondy od detekovaného rozhraní. Vyhodnocujeme tedy návratovou 

dobu a intenzitu. 

Současné ultrazvukové systémy využívají několik typů sond. Jde o sondy lineární, kon-

vexní, sektorové, tužkové a cirkulární. Tyto typy sond se liší tvarem, využitím a počtem použi-

tých měničů. Měničů může být v sondě až několik set. [2,3] 

2.2 Prostorové rozlišení sondy 

Prostorové rozlišení udává schopnost ultrazvukového systému rozlišit dva různé body ležící 

vedle sebe. V případě nízkého rozlišení budou tyto dva body vyhodnoceny jako jeden bod. 

Rozlišení dvou bodů v hloubce se označuje jako axiální rozlišení. Je vyšší pro větší pracovní 

frekvence. Schopnost rozlišit dva body v rovině kolmé na plochu sondy se nazývá laterální 

rozlišení. Klesá s rostoucí šířkou ultrazvukového svazku. Není tedy pro snímaný řez konstantní, 

jelikož se šířka ultrazvukového svazku v jednom řezu mění. Laterální rozlišení vyjadřuje schop-

nost rozlišit dvě roviny ležící pod, nebo nad zobrazovanou rovinou. [2,3] 

2.3 Šum a artefakty v ultrazvukovém signále 

Pro ultrazvukové signály jsou největšími problémy nízký poměr signál/šum, nízký kontrast a 

charakteristický šum typu speckle. Změnou parametrů snímacího procesu jsme schopni dosáh-

nout změny vlastností šumu. 

 Šum typu speckle se projevuje granulovitou strukturou v obraze. Vznik tohoto šumu je 

zapříčiněn rozptylem ultrazvukového paprsku na malých objektech, jejichž vzdálenost je menší 

než rozlišovací limit snímacího systému. Následnou interferencí vznikají v obraze typické 

útvary, které se snažíme vhodnými technikami potlačovat. 

 Dalším problémem jsou projevy artefaktů. Šedotónový artefakt, který se projevuje v po-

době souboru ekvidistantně rozmístěných čar, je způsobem několikanásobným odrazem ultra-

zvukového paprsky na rozhraní dvou prostředí. Dále jde například o zvýšený přenos skrze 

strukturu, hranový efekt, „Ring-down“ artefakt a další. [2,3] 
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2.4 Ultrasonografické zobrazovací metody 

V ultrasonografii můžeme rozlišovat několik zobrazovacích metod. V rámci této práce budou 

popsány dvě základní a to A mód a B mód zobrazovací metoda. 

2.4.1 A mód 

Jedná se o nejprimitivnější ultrazvukovou zobrazovací metodu. Na rozhraních v tkáni dochází 

k odrazům, které následně detekujeme. Tyto nasnímaná echa tvoří 1D signál. Odrazy modulují 

amplitudu výchylek. Čas výchylky udává vzdálenost místa odrazu a její amplituda množství 

odražené akustické energie. Tato metoda je výchozím bodem pro ostatní zobrazovací metody. 

[2,3] 

2.4.2 B mód 

Jde o rozšíření amplitudové metody do dvourozměrného zobrazení. Písmeno B v označení je 

z anglického slova brightness, neboli jas. První B mód metody byly velmi pomalé, jelikož po-

užívali sondy s jedním měničem a ručním posunem. Odstín šedi vyjadřuje intenzitu odraženého 

echa. Pro získání dvourozměrného obrazu se snímač pohybuje a vzniká zobrazovací scéna ve 

tvaru písmena V. Pro správné zobrazení je nutné, aby výpočetní jednotka znala pozici snímače. 

Na obrázku 3 je ukázán princip A a B mód metod. V současnosti se používá především dyna-

mické B zobrazení (128 – 256 stupňů šedi) pro zobrazení v reálném čase. [2,3] 

 

Obrázek 3: Princip A a B mód zobrazovacích metod [4] 
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3 SOUČASNÝ STAV A MÓD UZV SYSTÉMŮ 

Na současný stav A mód ultrazvukové techniky se můžeme podívat z několika stran. Jde o typy 

aplikací/vyšetření ve kterých je tato metoda v současnosti uplatňována a způsob realizace kon-

krétního zařízení. 

3.1 Využití A mód zobrazovací techniky 

A mód techniky jsou historicky první postupy používané v ultrazvukové technice. V součas-

nosti však stojí spíše na okraji a zároveň tvoří pomyslnou základnu pro další techniky, které 

z této metody vychází. Za zmínku stojí především dvě oftalmologické metody. Uplatnění, ale 

nacházíme i v neurologii, snímání poloh nástrojů při chirurgických zákrocích, detekci fetálního 

srdečního rytmu, detekci tloušťky kostí a detekci pohybu při zákrocích požadující co největší 

fixaci (radiační terapie atd.).  

U oftalmologických vyšetření lze pozorovat souboj mezi využitím ultrazvuku a optic-

kých metod. Je otázkou, zda v některých odvětvích nebudou ultrazvukové metody úplně nahra-

zeny optickými. Příkladem může být optická koherenční tomografie. Kromě zobrazovací kva-

lity je důležité i pohodlí pacienta. Ultrazvukové sondy v oftalmologii vyžadují přímý kontakt 

s povrchem oka. Tento postup může vyvolávat bolest a stres, proto se používají anestetické 

masti a kapky. Optické metody jsou bezkontaktní. 

 Běžná oftalmologická vyšetření využívají frekvence ultrazvuku mezi 8 a 15 MHz. Nižší 

hodnoty jsou používány pro detekci patologických útvarů v nitru oka, vyšší hodnoty pak pro 

biometrii oka. Využívají se sondy pro kontaktní a imerzní způsob vyšetření. Během kontaktního 

měření se sonda většinou umisťuje mezi rozevřená víčka přímo na oko. Sondou snímáme na 

středu rohovky a na dalších osmi místech předního segmentu. Tím je dosaženo co nejlepšího 

pokrytí nitra oka. [5] 

3.1.1 Pachymetrie 

Tato metoda je určena pro měření (síly) tloušťky rohovky. Tento parametr slouží pro diagnos-

tiku onemocnění a také jako zpětná vazba pro vyhodnocení úspěšnosti léčby některých očních 

vad a patologií. Ultrazvuková pachymetrie je v současnosti nejpřesnější pachymetrická metoda. 

Fyziologická tloušťka středu rohovky je 550 µm a roste směrem k okrajům. Na obrázku 4 je 

ukázán výstup měření tloušťky rohovky. Tloušťka je vyjádřena barevnou škálou. Tmavě modrá 

barva označuje nejtlustší části. [5,15] 
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Obrázek 4: Ukázka výstupu z měření tloušťky rohovky [15] 

3.1.2 Ultrazvuková biometrie oka 

Biometrie obecně je velmi náročná na přesnost. Vyhodnocujeme axiální délku oka, která je 

určena vzdáleností mezi centrem povrchu rohovky a jamkou uprostřed žluté skvrny. Měření 

tedy probíhá v linii osy vidění. Získaná data se používají k výpočtu optické mohutnosti oka a 

pro další zpracování při korekci optických vad oka. Měřením získáme echogram. Ukázku tako-

vého echogramu můžeme vidět na obrázku 5. [5,14] 

 

Obrázek 5: Ukázka biometrického echogramu oka [14] 
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3.1.3 Současná zařízení 

Pro shrnutí můžeme konstatovat, že se současné A mód systém dělí na přenosné moduly zapo-

jitelné přes různá rozhraní do počítače, samostatná mobilní zařízení a součásti větších pojízd-

ných zařízení. 

 Po průzkumu trhu bylo zjištěno, že tyto systémy vyrábí mnoho společností, například 

Reichert technologies, Optikon, Micro Medical Devices a mnoho dalších. Pro ukázku je uve-

deny dvě zařízení využívající A mód metody s krátkým souhrnem jejich parametrů. 

 Axis nano je přenosný A mód biometrický modul od firmy Quantel medical. S rozliše-

ním ± 0,03 mm, měřící hloubkou 14 – 45 mm, pracovní frekvencí 11 Mhz. S počítačem je 

propojitelný pomocí USB. Umožňuje kontaktní i imerzní měření. Na obrázku 6 je ukázka to-

hoto modulu se spuštěným měřícím programem. [16] 

 

Obrázek 6: Biometrický modul Axis nano se spuštěným měřícím programem [16] 

 iPac je bezdrátový pachymetr od firmy Reichert. Umožňuje odesílaní dat pomocí blue-

tooth rozhraní. Je vybaven jedním tlačítkem, otočným barevným LCD displejem a dobíjecí Li-

Ion baterií. Měřící rozsah je 200 – 1000 mikronů. Přesnost odpovídá hodnotě ±5 mikronů. Roz-

lišení je 1 mikron. Pracuje na frekvenci 10,5 MHz. Má rozměry 179 x 37 x 56 mm a váhu 100 

g. Jako příslušenství může být dokoupena přenosná bluetooth tiskárna. Na obrázku 7 je ukázáno 

provedení pachymetru. [17] 
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Obrázek 7: Pachymetr iPac [17] 

3.2 Realizace A mód zobrazovacího zařízení 

Obecně lze poznamenat, že trend v lékařské technice směřuje k co nejmenším rozměrům a vy-

soké obrazové kvalitě. Konkrétně ultrazvuková technika prošla za posledních několik let vel-

kým vývojem. Jednotlivá zařízení již nejsou omezena pouze na pojízdné stolky. Ve větším mě-

řítku se začínají uplatňovat přenosné systémy různých velikostí. Především moduly malých 

rozměrů s USB rozhraním a zařízení připojitelná k chytrým telefonům a tabletům pomocí blu-

etooth a wi-fi rozhraní. [18, 19] 

 Z pohledu obvodové realizace jsou A mód metody pouze zjednodušené B mód metody. 

Největší výhodou je absence nutnosti rekonstruovat 2D obraz a tím odpadá potřeba většího 

množství kanálů a výpočetní náročnosti. V nejprimitivnějším případě nám stačí jeden pracovní 

kanál. Jednotlivé funkční bloky jsou uvedeny v kapitole 2 a dále komentovány a popisovány 

v kapitole 4.  V této kapitole budou tedy nastíněny jen některé kritické body. [18, 19] 

3.2.1 Mobilnost versus výkon 

Mobilnost a výkon jsou stále otázkou kompromisu a nemůžeme tedy dosáhnout maximálních 

hodnot v obou směrech. Z hlediska počtu kanálů můžeme místo ušetřit pouze, pokud systém 

není sloučen s jinou snímací metodou. Skvělou ukázkou je ultrazvukový pachymetr, který do-

sahuje velikosti větší lihové fixy.  

 Pokud je zařízení napájeno bateriově je nutné uvažovat i spotřebu jednotlivých kompo-

nentů. Jelikož velká spotřeba vyžaduje větší kapacitu baterie a tím i větší prostorovou nároč-

nost. Příkladem je analogová jednotka AFE5804 od firmy Texas Instruments. Tato 8 kanálová 

jednotka dokáže pracovat se spotřebou 101 mW na jeden kanál a šumem 1,23 nV/√Hz. Dalším 

příkladem může být novější jednotka AFE5851 s 16 kanály. Pracuje se spotřebou 39 mW na 

kanál a šumem 5,5 nV/√Hz. Zásadním přínosem je umisťovat kritické části, jako například níz-

košumový zesilovač, přímo do sondy.  
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 Dalším podstatným prvkem jsou T/R přepínače, které byly v dřívějších systémech inte-

grovány diskrétně. V současnosti nabízejí výrobci několikakanálové přepínače v podobě jediné 

integrované součástky. T/R přepínače se obvykle skládají z diodových můstků, u kterých mů-

žeme sledovat určitou hodnotu vstupního klidového proudu. Hodnota tohoto proudu bude na-

vyšovat spotřebu zařízení. 

 V neposlední řadě je zásadní součástkou pulsní obvod, jehož konstrukce ovlivní velikost 

a spotřebu zařízení. Stejně jako T/R přepínače jsou i pulsní obvody integrovány do jedné mul-

tikanálové součástky. [20, 21] 

3.2.2 Digitální zpracování 

Z analogové jednotky data přechází k digitálnímu zpracování. Tato část se může skládat z jed-

noho nebo více funkčních bloků. Obecně lze říci, že je lepší tuto část rozdělit na několik sou-

části, které jsou speciálně určené pro svůj úkol. Například FPGA je náročné na spotřebu ener-

gie, ale menší pole může efektivně zajistit získání dat z analogové jednotky a předání dat kon-

cové jednotce, například digitálnímu signálovému procesoru (DSP). Tato kombinace přináší 

prostorovou i energetickou úsporu oproti samostatnému použití FPGA, nebo DSP. 

 V současnosti je na výběr mnoho DSP od firem jako Microchip, Maxim Integrated, 

Texas Instruments a dalších. Například poslední jmenovaná nabízí DSP TMS320C6455, který 

poskytuje dostatek výpočetní kapacity pro provádění koncových digitálních signálových zpra-

cování. Tyto procesory jsou dále komponovány do takzvaných „systémů-na-čipu“ (SOC), které 

mají integrovanou architekturu schopnou spouštět operační systém a řídit komunikační rozhraní 

a displej. Pro přenosný ultrazvukový systém může být levné FPGA v kombinaci se SOC vše 

potřebné pro zpracování signálu z analogové jednotky. Z takto vybaveného zařízení je možné 

data odesílat do počítače, nebo zobrazovat na vlastním displeji. 

 Nelze tedy obecně říci, které komponenty jsou nejlepší. Je vždy nutné hledat nejvhod-

nější kombinaci pro danou metodu a požadavky. 

 Přesné a detailní uspořádání komponent současných A mód ultrazvukových systémů je 

tajemstvím výrobců. [20, 21, 22] 

3.2.3 Analýza signálu 

Po nasnímání dat je důležité vědět jak je zpracovat a zobrazit. Nejdříve je potřeba rozhodnout 

jestli budeme pracovat se základní frekvencí (lepší průnik tkání), nebo s druhou harmonickou 

(lepší rozlišení). Pro další zpracování je důležitá detekce ech signálu. Echa můžeme detekovat 

například využitím krátkodobé Fourierovy transformace, Gaborovy transformace, Hilbertovy 
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transformace, Wigner-Villovy distribuce, Zhao-Atlas-Markovy distribuce, vlnkové transfor-

mace a dalších. Nakonec je využito logaritmické komprese pro získání správného dynamického 

rozsahu.  

 Většina z uvedených detekčních metod využívá analytický signál k získání časově-frek-

venční reprezentace vstupního signálu. V získané dvourozměrné matici je nalezen pixel s nej-

vyšší hodnotou. Příslušná hodnota na časové ose udává pozici pro lokalizaci echa. Vzdálenost 

odrazu je vypočtena na základě této hodnoty.   

Použité postupy se však budou lišit s každým výrobcem a možná i modelem. Je tedy 

obtížné získat aktuální postupy, jelikož jsou předmětem know-how firem vyrábějících ultra-

zvukovou techniku. [1, 22] 
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4 NÁVRH A REALIZACE ZAŘÍZENÍ 

Vůdčí myšlenkou tohoto zařízení je jednoduchost a modularita. Tvořeno je dvěma hlavními 

plošnými spoji – vysílacím a přijímacím. Doplněno je několika menšími plošnými spoji. Ty 

zajišťují především napájení hlavních dvou desek. Schéma zařízení je uvedeno na obrázku 8. 

Napájecí linky jsou uvedeny červeně. Signálové linky jsou uvedeny zeleně. USB linka je uve-

dena oranžově. Přerušovaná čára u pulsního obvodu naznačuje galvanické oddělení. Jednotlivé 

bloky jsou důkladněji popsány v následujících podkapitolách.  

 

Obrázek 8: Schéma zařízení 

 Během osazování a oživování obvodů bylo nalezeno několik návrhových chyb. Uve-

dená schémata reprezentují stav desek před osazením. Příslušné úpravy jsou okomentovány a 

zdůvodněny. 

Všechny uvedené záznamy z osciloskopu byly pořízeny osciloskopem HAMEG 

HM02024. Kontrolní signály byly generovány funkčním generátorem FY3200S. Plošné spoje 

byly navrženy v návrhovém prostředí Eagle 7.5.0. Příslušné soubory jsou součástí přílohy. 

Plošné spoje byly vyrobeny společností Apama s.r.o. jako dvouvrstvé se zelenou nepá-

jivou maskou. Na všech plošných spojích je přidán montážní otvor se stejným průměrem – 

4 mm. Slouží pro uchycení plošných spojů na nosnou platformu pomocí plastových distančních 

šroubů a matek. Obvody jsou odevzdány upevněné na bílé plastové podložce. 
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 Osazené BNC konektory jsou vysokofrekvenční od společnosti TE Connectivity, typu 

5-1634506-1, s maximální frekvencí 4 GHz a impedancí 50 Ω.  

4.1 Budící obvod 

Budící obvod je rozdělen na nízkonapěťovou řídící část a vysokonapěťovou pulsní část. Tyto 

dvě části jsou galvanicky odděleny optočlenem. Desku je možné osadit dvěma BNC konektory. 

Osazen je pouze jeden konektor, který slouží pro vývod pulsu na UZV sondu. 

 Pro generování nastavitelného pulsu byl vybrán monostabilní klopný obvod (MKO) 

74HC123. Galvanické oddělení zajišťuje optočlen s hradlem 6N137. 

 Galvanicky oddělené části obvodu mají vlastní napájení, které je detailněji popsáno 

v kapitole popisující napájecí obvody. [24, 30, 31] 

4.1.2 Nízkonapěťová řídící část 

Návrh obvodu řídící části je možné vidět na obrázku 9. Na obrázku nejsou znázorněny napájecí 

piny MKO a filtrační kondenzátory C3 a C4. Ty jsou připojeny na napájecí piny MKO a opto-

členu. Obvod je možné aktivovat stisknutím tlačítka T1, nebo přivedením sestupné hrany 

z 5 V na 0 V na svorku PAD3. Při ovládání externím pulsem je nutné odpájet rezistor R1. 

Z MKO je vyveden negovaný puls. Tato změna, oproti původnímu návrhu, umožňuje správnou 

funkci optočlenu. Jelikož na výstupu optočlenu je očekáván kladný puls.  Puls je přes rezistor 

R3 přiveden na optočlen, který slouží pro galvanické oddělení vysokonapěťové pulsní části od 

nízkonapěťové ovládací části. Výstupní puls monostabilního obvodu je na obrázku 10. 

 Rezistor R1 slouží pro omezení proudu při sepnutí tlačítka.  Kondenzátor C1 slouží pro 

vyhlazení spínacího pulsu z tlačítka. Rezistor R2 a kondenzátor C2 nastavují šířku výstupního 

pulsu. Zvolena byla šířka 200 ns. Vzhledem k resonanční frekvenci buzeného měniče – 2,25 

MHz. [24, 30, 31] 
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Obrázek 9: Zapojení nn části pulsního obvodu 

  

 

Obrázek 10: Výstupní puls MKO 
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 Hodnota rezistoru R3 je zvolena s ohledem na schopnost MKO držet na výstupu vyso-

kou úroveň při odběru proudu, který umožní dostatečné rozsvícení diody uvnitř optočlenu. U 

vyšších hodnot nedojde k sepnutí tranzistoru na druhé straně optočlenu. U nižších hodnot do-

chází k poklesu napětí na výstupu monostabilního klopného obvodu, jelikož odebíraný proud 

je příliš velký. Na obrázku 11 je uveden výstupní puls nezatíženého optočlenu. [30, 31] 

 

Obrázek 11: Výstupní puls nezatíženého optočlenu 

 Zapojení je doplněno o diodu 1N4148, která je zapojena mezi piny 2 a 3 optočlenu. 

Chrání vnitřní diodu proti možnému poškození vysokým překmitem závěrného napětí. Pin 7 

optočlenu je zkratován s pinem 8, čímž je na něj přivedena vysoká úroveň. V případě přivedení 

na zem bude fungovat nežádoucím způsobem. Při ponechání v plovoucím stavu vykazoval op-

točlen občasnou nefunkčnost. Mezi piny 8 a 6 optočlenu je připojen rezistor, který je nutný pro 

správnou funkci vnitřního tranzistoru. Zvolena byla hodnota 2100 Ω. [24] 
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4.1.3 Vysokonapěťová pulsní část 

Návrh obvodu vysokonapěťové pulsní části budícího obvodu je uveden na obrázku číslo 12. 

V zapojení je použit N kanálový MOSFET FDPF3N50NZ řízený budičem ZXGD3003E6TA. 

 

Obrázek 12: Schéma vn části pulsního obvodu 

  

Ve výchozím stavu je kondenzátor C1 nabíjen na hodnotu napětí VCC_HV. Po příchodu 

budícího pulsu na driver a následnému otevření tranzistoru dojde k rychlému vybití kondenzá-

toru C9 následkem čehož je na výstupu generován negativní puls. V případě úplného vybití 

kondenzátoru C9 dochází ke generování jehlového pulsu. V případě dostatečně velké kapacity 

a včasného rozepnutí tranzistoru dojde k vygenerování obdélníkového pulsu. Použito je gene-

rování obdélníkového pulsu. Diody D2 a D1 slouží k odstínění budící a vyhodnocovací části. 

Díky nim bude v době neaktivity pulsní obvod vykazovat vysokou impedanci na výstupu.  Di-

ody D3 a D4 slouží k ochraně snímacího obvodu před přepětím. Na této desce nejsou diody D3 

a D4 osazeny. Přepěťová ochrana je realizována na desce přijímače. [9, 23, 24] 

Kritické parametry zvoleného tranzistoru jsou uvedeny v tabulce 1. Kritické parametry 

budiče tranzistoru jsou uvedeny v tabulce číslo 2. Budič musí být schopný dodat rychle 

dostatečné množství proudu pro nabití řídící elektrody tranzistoru. Potřebný proud do řídící 

elektrody můžeme určit pomocí vzorce 
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 Ig =
𝑄𝑔

𝑡
 =  

9 𝑛𝐶

20 𝑛𝑠
 = 450 𝑚𝐴  , (4.1) 

kde Qg představuje náboj řídící elektrody tranzistoru a t představuje dobu sepnutí. [9, 23] 

Tabulka 1: Kritické parametry tranzistoru FDPF3N50NZ [32] 

Maximální napětí VDS 500 V 

Potřebné otevírací napětí VGS 15 V 

Maximální pulsní proud ID 12 A 

Doba otevření 15 ns 

Doba zavření 17 ns 

Odpor otevřeného přechodu 2,1 Ω 

 

Tabulka 2: Kritické parametry budiče ZXGD3003E6TA [33] 

Kapacita ovladatelné zátěže 1000 pF 

Náběžná hrana výstupu 19 ns 

Sestupná hrana výstupu 19 ns 

Doba otevření 15 ns 

Doba zavření 17 ns 

 

 Kondenzátory C5, C6, C7 a C8 v napájecí části driveru a tranzistoru slouží jako energe-

tické zásobníky. Napájecí zdroj nemá dostatečný výkon pro napájení během sepnutého stavu. 

Rezistor R8 slouží jako omezovač proudu ve chvíli sepnutí tranzistoru. Rezistory R4, R5 a R6 

jsou osazeny podle pokynů dokumentace budiče. Rezistor R9 je zapojen paralelně k výstupu a 

slouží pro eliminaci nežádoucích překmitů ve výstupním pulsu. Návrh je možné doplnit diodou 

zapojenou paralelně k výstupu. Která chrání ultrazvukový měnič proti napěťovým překmitům 

mimo pracovní polaritu.[9, 23]  

 Výstup zatíženého MKO je uveden na obrázku číslo 13. Příslušný průběh na výstupu 

budiče tranzistoru je uveden na obrázku 14.  



29 

 

 

Obrázek 13: Výstupní puls optočlenu 

 

Obrázek 14: Výstupní puls budiče 
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Z naměřených průběhů je patrné, že zvolený MKO není schopný úspěšně přenést puls 

na budič. Náběžná hrana je delší, než délka celého potřebného pulsu. Tato závada vyžaduje 

zvolení jiné formy přenosu pulsu na budič tranzistoru. Další možností je výběr jiného budiče a 

jeho připojení na stávající desku, nebo návrh nové přepracované desky. Možná je taky kombi-

nace obou řešení.  

Tranzistor byl vyzkoušen spolu s vybíjecím kondenzátorem a vyhlazovacím rezisto-

rem na nepájivém poli. Podařilo se generovat jehlové pulsy o frekvenci 10 kHz. Záznam z to-

hoto měření nebyl pořízen. S testováním bylo počítáno až u osazeného plošného spoje budí-

cího obvodu. 

Uvedená verze budícího obvodu je jeho druhou iterací, kterou byly odstraněny nedo-

statky první verze. Například špatně zvolený MKO a chybějící předřadný rezistor pro diodu 

uvnitř optočlenu.  

  

4.2 Přepěťová vstupní ochrana 

Díky přepěťové vstupní ochraně nemůže vysokonapěťová složka z budícího pulsu poškodit ob-

vody pro zpracování signálu. Přepěťovou ochranu je možné realizovat pomocí dvou antipara-

lelně zapojených diod. Vstupní signál je zkratován se zemí jakmile dojde k překročení otevíra-

cího napětí diody v kladném, nebo záporném smyslu. Schéma zapojení přepěťové vstupní 

ochrany je možné vidět na obrázku číslo 15. Pro realizaci byla zvolena dioda BAS32L. [24] 

 

Obrázek 15: Přepěťová ochrana přijímacího obvodu 
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Díky antiparalelnímu zapojení není kritický požadavek na odolnost proti vysokému zá-

věrnému napětí diody. Jelikož úbytek napětí na diodách je vždy blízký jejich otevíracímu na-

pětí. Pokud je rychlost otevření přechodu diod dostatečně velká. Doba závěrného zotavení di-

ody BAS32L je 4 ns, doba otevření přechodu je ještě kratší. V návrhu byl opomenut rezistor 

omezující velikost proudu po dobu otevření diod. Doplněn byl rezistor o hodnotě 100 Ω za 

pinem 1 BNC konektoru. Na původní místo byl osazena rezistor o hodnotě 0 Ω.  [24] 

Komplexnější způsoby přepěťové ochrany jsou diskutovány například v [25]. 

Funkčnost přepěťové ochrany byla vyzkoušena a proměřena na osciloskopu. Na ob-

rázku 16 je zobrazen vstupní obdélníkový signál o amplitudě 10 V a frekvenci 2,25 MHz po 

průchodu ochrannou částí. Obrázek 17 zachycuje stejné parametry pro sinusový signál. Na ob-

rázku 18 je demonstrována propustnost ochranné části pro sinusový signál o amplitudě 0,5 V a 

frekvenci 2,25 MHz. 

 

Obrázek 16: Přepěťová ochrana pro obdélníkový signál o amplitudě 10 V 
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Obrázek 17: Přepěťová ochrana pro sinusový signál o amplitudě 10 V 

 

Obrázek 18: Přepěťová ochrana pro sinusový signál o amplitudě 0,1 V 
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4.3 Vstupní filtrace 

Vstupní filtrace je určena pro odstranění nepotřebných nízkofrekvenčních a vysokofrekvenč-

ních složek signálu.  Užitečné pásmo bylo určeno v rozmezí 1 MHz až 20 MHz. Filtrace je 

realizována pomocí RC horní a dolní propusti prvního řádu. Mezní frekvence byla určena ze 

vztahu:  

 fo =
1

2∙𝜋∙𝑅∙𝐶
  , (4.2) 

kde R a C představují hodnotu použitého rezistoru a kondenzátoru. Výsledek udává frekvenci, 

při které zisk poklesne o 3 dB. Navržené zapojení je uvedeno na obrázku 19. Filtrační část je 

doplněna o dělič napětí, který zajišťuje přičtení stejnosměrné složky ke střídavému signálu. To 

je vhodné, pokud je použit zesilovač bez duálního napájení. Středová linie signálu po přičtení 

stejnosměrné složky je 1 V. [24] 

 

Obrázek 19: Vstupní filtrace přijímacího obvodu. 

 Dolní propust je tvořena odporem R4 a kondenzátorem C2. Po dosazení do vzorce 4.2 

dostáváme hodnotu mezní frekvence 22,12 MHz. 

 Horní propust je tvořena kondenzátorem C1 a odporem R’’, který je tvořen kombinací 

R2, R3, R4 a C2 (pro 2,25 MHz). R’’ můžeme vyjádřit vztahem 

 R’’ = (𝑅4 + 
1

2∙2,25∙106∙𝐶2
)  ∥ 𝑅3 ∥ 𝑅2  , (4.3) 
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kde symbol ∥ představuje paralelní kombinaci. Po dosazení C1 a R’’ dostáváme hodnotu mezní 

frekvence 1,02 MHz. 

 Graficky vyjádřené propustné pásmo vstupního filtru je uvedeno na obrázku 20. Modrý 

průběh označuje dolní propust, zelený průběh označuje horní propust. 

 

Obrázek 20: Propustné pásmo vstupního filtru pásmové propusti 

 Funkčnost vstupních filtrů byla ověřena měřením na osciloskopu. Snímky z měření jsou 

na obrázcích 21, 22 a 23. Jako referenční signál byla zvolena sinusoida o frekvenci 2,25 MHz 

a amplitudě 430 mV. Signál byl snímán v režimu AC, který odečte stejnosměrnou složku. 
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Obrázek 21: Referenční signál pro kontrolu filtru 

 

Obrázek 22: Zisk pro mezní kmitočet horní propusti – 99 kHz 
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Obrázek 23: Zisk pro mezní kmitočet dolní propusti – 14 MHz 

Mezní frekvence se liší od navrhnutých. Pro horní propust byla naměřena hodnota 99 

kHz, pro dolní propust hodnota 14 MHz. To je pravděpodobně způsobeno záměnou některého 

z kondenzátorů během osazování desky. Propustné pásmo filtru, ale i tak vyhovuje potřebě za-

pojení. Odchylka tedy nebyla dále řešena. 

4.4 Zesilovač 

Po filtraci je nutné signál zesílit. Uvažován byl vstupní signál o hodnotě desítek až stovek mV. 

Především pro nižší úrovně napětí je nutné zajistit nízké zanášení šumem. Vzhledem k uvažo-

vanému napájení 3,3 V je vhodné použít zesilovač s parametrem rail-to-rail. Napájení je de-

tailněji popsáno v příslušné kapitole. [24] 

Výše uvedeným požadavkům vyhovuje operační zesilovač LMH6611 od firmy Texas 

Instruments. Vybrán byl model v pouzdře TSOT-6. Jedná se o širokopásmový jednokanálový 

zesilovač (345 MHz) s nízkým šumem (10 nV/√𝐻𝑧), možností zesílení až 103 dB a rail-to-rail 

výstupem, bez duálního napájení. Zesilovač je zapojen jako neinvertující zesilovač. Schéma je 

na obrázku 24. Na obrázku nejsou zobrazeny filtrační kondenzátory C3 a C4, které jsou připo-

jeny k napájecímu pinu. Zesílení je nastaveno rezistory R5 a R6. Během návrhu nebyla známá 

konkrétní hodnota vstupního signálu pro uvažovanou sondu. Zesílení bylo nastavenou pro 

vstupní hodnotu 50 mV. [29] 
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Obrázek 24: Zapojení zesilovače LMH6611 

Vztah pro určení napěťového zesílení neinvertujícího zesilovače je 

 Au = 1 + 
𝑅6

𝑅5
  . (4.4) 

Po dosazení do vzorce dostáváme hodnotu zesílení Au = 34. Vstupní signál s amplitudou 50 mV 

bude zesílen na 1,75 mV. Tohoto zesílení můžeme dosáhnout rezistorem R6 o hodnotě 33 kΩ 

a rezistorem R5 o hodnotě 1 kΩ. Hodnota nastavovacích rezistorů by měla být větší než desítky 

ohmů a menší než stovky tisíc ohmů. V opačném případě může dojít k projevům parazitních 

vlastností operačního zesilovače a nastavovacích rezistorů. 

 Dělič napětí ve filtrační části umožňuje zesílení i střídavého signálu díky přičtení stej-

nosměrné složky. Velikost přičtené složky je určena hodnotou rezistorů R2 a R3. Podle vztahu 

pro nezatížený napěťový dělič dojde k přičtení napětí o hodnotě 1,064 V. Množství odebíraného 

proudu je zanedbatelné. [24] 

 Odpor R7 a kondenzátor C5 slouží k přizpůsobení výstupu operačního zesilovače a 

vstupu A/D převodníku. Dle dokumentace LMH6611 by měla být hodnota C5 desetkrát větší 
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než vstupní kapacita analogového pinu A/D převodníku. Hodnota R7 je stanovena dle doku-

mentace zesilovače. 

 Zapojení zesilovače bylo ověřeno pro sinusový signál o amplitudě 250 mV s nastave-

ným zesílením 2. Průběh byl nasnímán v režimu AC a je uveden na obrázku 25. Amplituda 

zesíleného signálu je 500 mV.  [29] 

 

Obrázek 25: Test zesílení LMH661 – 2x 

 

Druhý test byl proveden pro sinusový signál o amplitudě 50 mV. Tento signál byl získán 

pomocí děliče napětí, na který byl přiveden signál z funkčního generátoru. K dispozici nebyl 

jiný zdroj nízkého napětí. Signál byl omylem přiveden až za delič napětí na desce pulsního 

obvodu. Zesíleny jsou tedy jen kladné půlvlny. Amplituda zesíleného signálu je 1, 46 V. Taková 

hodnota odpovídá zesílení 29,2 oproti očekávanému zesílení 34. Tato chyba je způsobena ne-

přesností rezistorů umístěných v děliči použitého pro získání nízkého napětí. Další chyba je 

zanesena nepřesností funkčního generátoru. Nasnímaný signál je na obrázku 26. 
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Obrázek 26: Test zesílení 34x 

 

4.5 A/D převodník 

A/D převodník slouží pro převod nasnímaného analogového signálu na signál digitální. Pro 

zařízení byl vybrán A/D převodník ADC08060 od firmy Texas Instruments v pouzdře TSSOP-

24. Jedná se o 8 bitový, jedno kanálový A/D převodník s maximálním vzorkováním 60 MS/s a 

napájením 3.3 V. Vzorkování je řízeno externě přivedeným hodinovým signálem.  

Rozsah vzorkovaného napětí je nutné nastavit externí napěťovou referencí přivedenou 

na piny Vrt a Vrb. Pin Vrm je přes kondenzátor C15 přiveden na analogovou část země. Vzorko-

vaný rozsah je možné nastavit od nuly po určitou hodnotu, nebo mezi dvěma určitými hodno-

tami napětí. Využita je druhá možnost. Nastavení je uskutečněno rezistory R8, R9 a R10 s hod-

notami 10 kΩ, 18 kΩ a 3,3 kΩ. Při uvažovaném napájecím napětí 3,3 V bude na pin Vrt přive-

deno napětí 2 V a na pin Vrb bude přivedeno napětí 0,4 V.  Což dává rozsah pro vzorkování 1,6 

V. Toto nastavení je možné upravit výměnou uvedených rezistorů vzhledem k rozsahu uvažo-

vaného signálu. [24, 28] 

 



40 

 

Rozlišení vzorkování pro konkrétní nastavení získáme ze vztahu 

 A/Dr =  
𝑈𝑣𝑧

𝑟
 =  

1,6

255
 = 6 𝑚𝑉 ,   (4.5) 

kde Uvz vyjadřuje rozsah vzorkovaného napětí a r vyjadřuje rozlišení převodníku. V tomto 

případě jde o osmibitový převodník, který umožní rozlišení 255 napěťových úrovní. [24] 

Na obrázku 27 je možné vidět použité zapojení. Nejsou vyobrazeny filtrační kondenzá-

tory C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16 a C17. Dále zde není uveden kondenzátor C18 a 

rezistor R19, které mohou sloužit jako kompenzace v případě problémů s vedením hodinového 

signálu. R19 a C18 nejsou osazeny. [28] 

 

 

Obrázek 27: Zapojení A/D převodníku 

 Pro návrh plošného spoje přijímacího obvodu je kritické oddělení analogové a digi-

tální části. Mezníkem je právě A/D převodník. Dle dokumentace bylo analogové a digitální 

napájení spojeno v jednom bodě přes rezistor R20. Analogová i digitální část je napájena ze 
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stejného zdroje, což dle dokumentace převodníku není problém. Digitální a analogová zem je 

spojena v jednom místě. [24, 28] 

 Výstup převodníku je paralelní a nevyužívá žádný komunikační protokol. Signál je 

vzorkován s klesající hranou hodinového signálu. Na výstup převodníku byly přidány 100Ω 

rezistory, které slouží pro přizpůsobení v případě připojení k zátěži s velkou kapacitou. Vý-

vody jednotlivých kanálu jsou řešeny pomocí kolíkových svorek a SMD plošek. Výstup pře-

vodníku je možné chápat jako 8bitové slovo jehož nejméně významný bit je tvořen výstupem 

D0 a nejvíce významný bit je tvořen výstupem D7. 

 Logickou úrovní přivedenou na pin PD je možné vypínat/zapínat A/D převodník. 

V případě vysoké úrovně je převodník vypnutý a výstupní piny drží poslední navzorkovanou 

hodnotu. [28] 

 Funkce převodníku byla testována s hodinovým signálem o frekvenci 24 MHz přive-

deným z vývojové desky NUCLEO (popsána níže). Pro kontrolu bylo na analogový vstup při-

vedeno napětí 0,1 V, 1 V a 2,5 V. Tabulka 3 uvádí přehled vstupních napětí a příslušných vý-

stupů. Hodnota z pinu D0 je bit nejvíce vpravo. Výstupní hodnoty byly kontrolovány postup-

ným proměřením všech výstupních pinů multimetrem. Původně měl být pro snímání použit 

logický analyzátor od společnosti Saleae. V době měření byl ovšem nefunkční. 

Tabulka 3: Kontrola funkce A/D převodníku 

Vstupní napěťová úroveň [V] Výstupní 8bitové slovo 

0,1 0000 0000 

1 110 1010 

2,5 1111 1111 

 

 Naměřené hodnoty odpovídají předpokladu. Pokud je hodnota vstupního napětí větší 

než napětí na pinu Vrt jsou na výstupu pouze vysoké úrovně. V případě vstupní napěťové úrovně 

nižší než hodnota napětí na Vrb jsou na výstupu pouze nízké úrovně. Musí být, ale dodrženy 

maximální povolené napěťové úrovně jinak dojde k poškození převodníku. Výstup převodníku 

při navzorkování napětí 1 V je po převedení na decimální číslo 106. Tato hodnota při uvážení 

zaokrouhlení uvedeného vzorkovacího napěťového intervalu a možné odchylce vstupního sig-

nálu po zpětném přepočtu, také odpovídá předpokladu.  
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4.6 Komunikační jednotka 

Tento modul plní funkci kontrolní a řídící jednotky zařízení. Neslouží pro vyhodnocení signálu, 

ale nasnímaná data pouze přeposílá do počítače k dalšímu zpracování a zobrazení/uložení. 

Hlavní funkce spočívá ve snímání dat z A/D převodníku, komunikaci s počítačem a řízení bu-

dícího obvodu. 

V prvotním návrhu bylo počítáno s MCU ATxmega od společnosti Atmel. Žádný MCU 

z této řady, ale nebyl dostatečně rychlý. Jako náhrada byl zvolen 32 bitový MCU s jádrem ARM 

Cortex-M7 od společnosti ST. Zvažována byla varianta s tvorbou vlastního plošného spoje, ná-

kupu součástek a osazení. Po kalkulaci nákladů, ale bylo od tohoto způsobu řešení upuštěno a 

byla vybrána evaluační deska NUCLEO F767ZI s procesorem STM32F746ZGT6 a integrova-

ným programátorem. Rozhodovací faktor nebyla pouze cena, ale i riziko chyb zanesených do 

návrhu. Taková chyba by si mohla vynutit i výrobu nového plošného spoje.  

 Další uvažovanou možností bylo použití digitálního signálového procesoru (DSP) od 

společnosti Texas Instruments. Cena těchto čipů není vysoká, ale integrace do navrhovaného 

systému je náročnější než výše uvedené řešení. Návrh, výrobu a osazování komplikuje i fakt, 

že většina z těchto čipů je vyráběna v pouzdrech BGA. Nebo jiných ručně obtížně osaditelných 

pouzder. Možným řešením by bylo zakoupení evaluační desky s tímto čipem. Takové desky 

jsou, ale příliš drahé. Zvažována byla i možnost použití FPGA, ale to mimo výše uvedené pro-

blémy přináší i nutnost znalosti programovacího jazyka VHDL. [24, 26, 27] 

Vývojová deska NUCLEO byla vybrána především kvůli přímé podpoře a integraci 

USB, zdarma dostupnému vývojovému prostředí a návrhovému prostředí CubeMX. Maximální 

pracovní frekvence MCU je 216 MHz. Evaluační desku je možné napájet pomocí USB konek-

toru. Deska je osazena i programátorem, který umožňuje nahrávání FW do MCU bez závislosti 

na dalších komponentech. Obsahuje i debugger. [27] 

 Procesory STM32F7 umožňují pohyb s daty po datových sběrnicích bez zbytečného vy-

těžování výpočetního jádra MCU. Díky tomu je možné provádět rychlé datové operace. 

 Paměť potřebnou pro jedno snímání můžeme určit následovně.  Dobu jednoho snímání 

dostáváme ze vztahu 

 ts =  
𝑑𝑠

𝑣𝑈𝑍𝑉
 =  

50 𝑚𝑚

1,54 𝑚𝑚/μs
 = 32 μ𝑠 , (4.6) 

kde ds udává vzdálenost, kterou urazí ultrazvuková vlna od sondy a zpět, vUZV vyjadřuje rych-

lost šíření zvuku ve vodě. Velikost potřebné paměti je možné získat pomocí vztahu 
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 Xmem =  𝑡𝑠 ∙  𝑓𝑣𝑧μs ∙  𝐴𝐷𝐶𝑟𝑒𝑠  =  32 ∙  24 ∙ 8 = 6 144 𝑏𝑖𝑡ů  , (4.7) 

kde fvzµs představuje počet vzorků na jednu mikro sekundu při vzorkovací frekvenci 24 MHz a 

ADCres představuje rozlišení A/D převodníku. Z uvedených závislostí je jasné, že množství po-

třebné paměti je závislé především na vzorkovací frekvenci a rozlišení převodníku. 

 Modul byl doplněn o 24MHz krystal a příslušné kondenzátory, které nejsou součástí 

dodávaného modulu.  

 Vývoj firmware probíhal ve vývojovém prostředí Keil uVision5 a prostředí STM32Cu-

beMX. Na vývojové desce se podařilo zprovoznit komunikaci s PC. Z paměti MCU byla načí-

tána 8bitová slova. Kontrola komunikace byla prováděna pomocí neplacené verze Docklight 

terminálu.  [26, 27] 

 Kód pro zprostředkování přenosu dat z A/D převodníku do paměti MCU se nepodařilo 

dokončit. Data bylo plánováno číst a přeposílat do paměti pomocí FMC (flexible memory con-

troller) a DMA (direct memory access). Podařilo se úspěšně vytvořit příslušný kód pomocí 

CubeMX. Ten, ale není pro požadovanou aplikaci dostatečně rychlý a vyžaduje velkou míru 

optimalizace a testování. Potřebný čas, ale díky podcenění situace autor už neměl. 

4.7 Napájení 

V následujících podkapitolách jsou popsány jednotlivé napájecí moduly. Pro napájení vysoko 

napěťové budící části je nutný externí zdroj o napětí 21 – 25 V. Pro napájení ostatních částí je 

nutný externí zdroj 5 V, který je možné přivést pomocí mikro USB konektoru.  

4.7.1 Modul pro vysokonapěťové napájení 

Vysoké napětí je vyžadováno pro správné buzení vybrané UZV sondy. Z důvodu nedostupnosti 

generátoru vysokého napětí a potřeby mít tuto komponentu zabudovanou v zařízení bylo při-

stoupeno ke konstrukci vlastního napájecího modulu.  

Pro tyto účely bylo využito DC/DC měniče s vysokým rozdílem vstupního a výstupního 

napětí. Umožňuje odebírat maximální proud 10 mA při napětí 200 V. Výkon měniče je tedy 

2 W. Řešení obvodu vychází z návrhu PMP10077 společnosti Texas Instruments a je postaveno 

na spínacím regulátoru LM3478. Schéma je veřejně dostupné a bylo překresleno v návrhovém 

prostředí Eagle. Uvedeno je na obrázku 28. Na jeho základě byl navrhnut a osazen plošný spoj. 

Součástky byly objednány dle příslušného objednávkového listu pro PMP10077. Měnič byl 

otestován a je plně funkční. [10] 



44 

 

 

Obrázek 28: Schéma měniče na 200 V 

 V případě potřeby vyššího napětí je možné zkonstruovat modul s větším výstupním na-

pětím. V úvahu například přichází návrh uvedený v [6], který je založený na integrovaném ob-

vodu HV9113 od společnosti Microchip. Uvedeno je schéma zapojení pro generování 300 V a 

-300 V. [6] 

4.7.2 Modul DC/DC měniče s výstupem 5 V a 15 V 

Tento modul je určený pro napájení obvodů na vysokonapěťové části pulsního plošného spoje. 

Konkrétně pro napájení budícího obvodu napětím 15 V a optočlenu napětím 5 V. Využito je 

napěťového regulátor IFX21004TNV51AKSA1, který má na výstupu dvě napětí – 5 a 15 V. 

Navržené schéma modulu je na obrázku číslo 29.  

 

Obrázek 29: Schéma měniče na 5 a 15 V 
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4.7.3 Modul DC/DC měniče napájeného z USB 

Modul slouží pro napájení integrovaných obvodů a napěťových děličů mimo vysokonapěťovou 

část. Konkrétně jde o monostabilní klopný obvod (5 V), operační zesilovač (3,3 V), A/D pře-

vodník (3,3 V) a dva napěťové děliče v přijímacím obvodu. 

 Využit je napěťový regulátor MIC5504-3.3YM5-TR s výstupním napětím 3,3 V a ma-

ximálním výstupním proudem 300 mA. 5V napájení je získáváno z USB linky. Na obrázku 30 

je navrhnuté schéma modulu. Během testování byla nalezena jedna chyba. Pro správnou funkci 

měniče je nutné na pin EN přivést vysokou úroveň. Tato závada byla odstraněna drátovou pro-

pojkou. Odevzdaný obvod je plně funkční.  

V případě, že jsou všechny tímto modulem napájené části aktivní je proudový odběr 

menší než 50 mA. 

 

Obrázek 30: Schéma modulu s DC/DC měničem na 3,3V 

 

4.8 Ultrazvukový měnič 

Navržené zařízení mělo být po kompletaci vyzkoušeno na ultrazvukovém měniči V305-SU-F 

od firmy Olympus. Zařízení se však nepodařilo oživit celé, proto k tomuto testování nebylo 

přistoupeno. 

Podle informací od výrobce je hodnota impedance pro resonanční frekvenci 50 Ω. Jedná 

se o imersní fokusovanou sondu primárně určenou pro materiálovou defektoskopii. Základní 

parametry sondy jsou uvedeny v tabulce 1.  
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Tabulka 4: Parametry použité ultrazvukové sondy V305-SU-F [7] 

Resonanční frekvence Průměr měniče Fokusační hloubka Impedance 

2,25 MHz 19 mm 2,54 – 10,92 cm 50 Ω 

 Písmeno V v názvu udává příslušnost k řadě videoscan. Číslovka 3 označuje imerzní 

měniče. Písmena SU označují rovný UHF konektor. Písmeno F označuje fokusovanou sondu. 

 Výrobce doporučuje budit tuto sondu unipolárními jehlovými napěťovými pulsy se zá-

pornou polaritou. S maximálním napětím 50 V na jeden milimetr tloušťky piezo materiálu. [7, 

8]  
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5 PŘENOS DAT DO PC 

Dle původního návrhu mělo být zařízení doplněno USB komunikačním rozhraním a aplikací 

pro zobrazování naměřeného signálu. Kvůli zdržením s oživováním obvodů a problémům 

s programováním vývojové desky NUCLEO nebyly uvedené body realizovány. 

 V následujících podkapitolách jsou popsány možnosti jak i přes tyto nedostatky reali-

zovat přenos dat do PC. Problematika komunikační jednotky byla rozebrána v kapitole 4.6 a 

nebude tedy dále rozváděna. 

5.1 Osciloskop 

Osciloskopem je vhodné snímat signál na výstupním pinu 1 operačního zesilovače LMH6611 

na plošném spoji přijímacího obvodu. Tento bod je vyznačen na obrázku 31.  Jako referenci lze 

využít jakýkoli zemnící pin v analogové části plošného spoje. Deska bohužel není navržena 

s testovacími plochami/vývody. Proto je nutné připájet drátové vývody na plošný spoj. 

 

Obrázek 31: Označení měřícího bodu pro osciloskop 

Pro kontrolu pulsního obvodu je možné využít spínání tlačítkem, nebo přivést spínací 

signál na PAD3 s referenční zemí na PAD4 a odstranit rezistor R1 dle obrázku 32. 
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Obrázek 32: Připojení externího sepnutí pulsního obvodu 

 Pokud není generovaný signál periodický může být nutné nastavit u osciloskopu sní-

mání v režimu detekce hrany. Tento mód je vhodný pro zachycení jednoho pulsního průběhu.  

 Snímaná data je možné zobrazovat a zpracovávat přímo v PC. Toto například umožňuje 

osciloskop Teledyne Lecroy Wavesurfer 3022, který je dostupný na ÚBMI. Nebo různé typy 

USB osciloskopů. Například OWON VDS1022, jehož vstupní rozsah by měl být dostačující. 

Další možností, ale méně uživatelsky příjemnou je uložení funkčních průběhu na USB flash 

disk. [34] 

5.2 Logický analyzátor 

Výstup A/D převodníku je v podobě 8 bitového binárního slova a je tedy možné ho snímat 

logickým analyzátorem. Na obrázku 33 je znázorněno umístění kolíkových svorek pro připo-

jení. Referenční zem je nutné připájet na SMD plošku. Logický analyzátor může být součástí 

USB osciloskopu – Wavesurfer tuto funkcionalitu podporuje. Nebo jako samostatné zařízení. 

Například logické analyzátory Saleae logic. [34] 
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Obrázek 33: Připojení logického analyzátoru 
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6 SROVNÁNÍ S US-KEY LECOEUR 

Navržené zařízení nebylo oživeno jako celek. Není tedy možné provést porovnání funkčních 

parametrů. Pro porovnání budou tedy uvedeny alespoň parametry uváděné výrobcem US-Key 

a předpokládané parametry navrženého zařízení. Dále budou okomentovány přiložené RTG 

snímky zařízení. Ty byly pořízeny přístrojem SCIOX společnosti ELEDUS s.r.o. určeným pro 

industriální defektoskopii. 

6.1 Funkční parametry 

Zařízení US-Key od společnosti Lecoeur je USB 2.0 jednokanálový přístroj o rozměrech 70 x 

36 mm. Určený pro operační systémy Windows XP, Vista a 7. Přístroj je napájen pomocí USB. 

Všechny nastavitelné parametry jsou zadávány prostřednictvím aplikace v PC. Zařízení je 

schopné budit ultrazvukové měniče a snímat vracející se echa. Určený je pro zátěže s impedancí 

50 Ω. Rozlišení vzorkovače je 12 bitů se vzorkovací frekvencí 80 MSPS s možností navýšení. 

Toto navýšení, ale není v dokumentaci nikde důkladněji rozvedeno. Zařízení je možné doplnit 

o I/O Sata konektor pro napojení potřebných periferií. Zařízení je dodáváno s aplikací s uživa-

telským grafickým prostředím. Dodány jsou i DLL soubory pro komunikaci s programy vytvo-

řenými v Labview, Matlab, Visual Basic, C, C++ a Visual C. 

 Nasnímaný signál je předzesílen zesilovačem s velmi nízkou úrovní zanášení šumu 

(5,5 nV/√Hz).  Dále je předzpracován čipem využívajícím technologii „systém on chip“ přímo 

v zařízení a poté odeslán do PC. Vstupní rozsah je – 275 mV až 275 mV. Zisk je nastavitelný 

v rozmezí 0 až 80 dB. Zařízení je schopné pracovat ve dvou módech – transmisním a reflexním. 

S možností buzení zápornými napěťovými pulsy v rozsahu - 30 V až - 230 V, které je možné 

nastavovat s 5V napěťovými kroky. Při úvaze zisku - 6dB je možné generovat pulzy dlouhé 

16,6 ns až 480 ns s krokem 6 ns. Rozsah zařízení při úvaze zisku - 6db je 540 kHz až 18 MHz. 

Repetiční frekvence pulsů je nastavitelná v rozmezí 300 Hz až 20 kHz Typický průběh genero-

vaného pulsu je uveden na obrázku 34.  Zjednodušené schéma přijímací/zesilovací části je uve-

deno na obrázku 35. LNA označuje nízko šumový zesilovač, VGA označuje zesilovač s nasta-

vitelným zesílením. [35] 
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Obrázek 34: Typický výstup zařízení US-Key [35] 

 

Obrázek 35: Schéma předzesilovací části US-Key [35] 

 PC aplikace obsahuje mnoho možných úprav a nastavitelných parametrů, které není 

potřebné dale rozvádět. Grafické prostředí nepůsobí příliš uživatelsky přívětivě a některé func-

tionality byly při zkušebním měření obtížně dohledatelné 

 Jelikož je provnávané zařízení již hotový a otestovaný komerční produkt, není možné 

moc hluboké porovnání. Pokud opomene velikost a deginové provedení je US-Key ve výhodě 

především díky flexibilitě možností nastavení. Realizované zařízení počítá ve výchozím návrhu 

pouze s jedním pevně nastaveným budícím kmitočtem 2,25 MHz a budícím kmitočtem 200 V. 

Další velké omezení je absence kontinuálního snímání. Tento problem je, ale spekulativní jeli-

kož nebylo možné vyzkoušet repetitivní snímání. Pro tuto možnost nebyly vytvořeny kalkulace. 
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6.2 Vyhodnocení RTG snímků 

Zařízení bylo při rentgenování nasnímáno z několika stran. Přiloženy jsou pouze dva snímky 

s největší výpovědní hodnotou.  

Na obrázku 36 je možné vidět snímek na horní část zařízení. Fialově a zeleně jsou ozna-

čeny možné vysílací a přijímací obvody. Komponenty označené na obrázku číslo 37 červeně 

napovídají, že vysílací je fialově označená část. Izolační mezery na plošném spoji naopak na-

značují, že vysílací část je označena zeleně. Na tuto věc není možné s dostupnými podklady 

jednoznačně odpovědět. Připojení (fialová elipsa) a vedení napájecích vodičů mimo plošný spoj 

působí neprofesionálně. 

Celé zařízení je nejspíše řízeno čipem, na který ukazuje červená šipka. Ten je osazen 

v BGA pouzdře. Podle technické dokumentace se jedná o čip s technologií „systém on a chip“. 

Čip na, který ukazuje oranžová šipka bude pravděpodobně externí RAM, nebo FLASH pamět 

velkého čipu vedle něj. U ostatních součástek nelze s velkou jistotou říci jakou konkrétní funkci 

plní. 

Za zmínku stojí čip označený žlutou šipkou u, kterého je jasně patrná špatně napájená 

termální ploška. Ta slouží většinou pro odvod tepla a zároveň jako zemnící pin. Na kuličkách 

BGA pouzder nejsou patrné žádné defekty.  

 

Obrázek 36: RTG US-Key pohled shora 
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Obrázek 37: RTG US-Key pohled z boku. 
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7 VYHODNOCENÍ NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 

V této kapitole proběhne shrnutí dosažených výsledků. V jednotlivých podkapitolách již byly 

částečně tyto informace uvedeny. 

7.1 Návrh obvodů 

Návrh obvodů byl proveden na základě dostupné literatury a znalostí o elektrotechnice. Výstu-

pem této části jsou především přiložená schémata a výkresy plošných spojů. Kritické součástky 

byly voleny na základě potřebných parametrů. 

 Vytvoření návrhu bylo náročné především z hlediska podkladové rešerše. Většina po-

třebné problematiky byla pro autora zcela nová. Pro součástky, které nebyly dohledány v kni-

hovnách prostředí Eagle byla nakreslena vlastní pouzdra. 

 Schémata v příloze využívají vedení vodičů metodou BUS. Proto byla ilustrační sché-

mata v jednotlivých podkapitolách upravena. Docílilo se tím větší přehlednosti a čitelnosti. 

Změna je pouze vizuální. Většina ilustračních schémat také neobsahuje filtrační kondenzátory 

napájecích pinů integrovaných obvodů.   

7.2 Realizace a testování obvodů 

Testování probíhalo průběžně s osazováním a prací na komunikačním modulu. U pulsního a 

přijímacího plošného spoje bylo nalezeno několik návrhových chyb. 

 U pulsního obvodu si tyto změny vyžádaly výrobu dalšího plošného spoje. Především 

šlo o výběr nevhodného klopného obvodu a proud omezujícího rezistoru před vstupem opto-

členu – neosazený předřadný rezistor. Původní klopný obvod byl v netradičním pouzdře drob-

ných rozměrů a bylo by obtížné na desku operativně přidávat jiný typ s jiným pouzdrem. Další 

chybu představovalo několik chybějících cest. Po zvážení nedostatků bylo přistoupeno k ob-

jednání nové desky se zapracovanými úpravami. Do druhé verze se bohužel přenesla chyba se 

zemnícími polygony ve spodní části desky. Ty nebyly v prostředí Eagle napojeny na ostatní 

zemnící polygony. Tím se staly spodní zemnící polygony izolovanými od všech ostatních částí 

desky. Tento problém byl vyřešen oškrabáním nepájivé masky a vytvořením cínových propojek 

s potřebnými prokovy. Toto řešení je sice funkční, ale není optimální. 

 Další přenesenou chybou do druhé verze bylo chybné přečtení pravdivostní tabulky op-

točlenu. Návrh počítal s vysokou úrovní na vstupu optočlenu pro generování pulsu. Reálně je 

však potřeba na vstupu optočlenu nízká úroveň pro generování vysoké úrovně na výstupu. 

Tento problém je vyřešen využitím negovaného výstupu monostabilního obvodu. 

 MKO nebyl schopný udržet potřebnou úroveň napětí při odebíraném proudu diodou 

v optočlenu. Tento problém byl vyřešen zvětšením hodnoty předřadného rezistoru. 
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 Nezatížený optočlen je schopný generovat signální impuls o potřebné délce. Po připo-

jení budiče tranzistoru však již optočlen nezvládá budič spínat. Z naměřeného průběhu je pa-

trné, že nástupná hrana pulsu je příliš pomalá. Tento problém nebyl vyřešen kvůli problémům 

s ostatními částmi práce. Možné řešení problému je zvolit jiný přenos signálu na budič, vybrat 

jiný budič, nebo obojí.   

Tranzistor byl vyzkoušen spolu s vybíjecím kondenzátorem a vyhlazovacím rezisto-

rem na nepájivém poli. Podařilo se generovat jehlové pulsy o frekvenci 10 kHz. Záznam z to-

hoto měření nebyl pořízen. S testováním bylo počítáno až u osazené desky budícího obvodu. 

Osazování a testování desky převodníku proběhlo bez větších obtíží. Rezistor omezu-

jící proud při sepnutí ochranných diod byl umístěn až za uzel s diodami. Neplnil by tedy svou 

funkci. Část vodivé cesty před tímto uzlem byla odstraněna čímž vznikl osazovací prostor pro 

rezistor. Původní ploška byla osazena nulovým rezistorem. Vývody digitální země postrádají 

kolíkovou svorku. Charakteristika vstupních filtrů neodpovídá návrhu, což se potvrdilo sní-

máním na osciloskopu. Tento nedostatek je pravděpodobně způsoben osazením kondenzátoru 

se špatnou hodnotou. Tím dojde ke změně parametrů dolní i horní propusti. Tato chyba však 

nebyla omezující, takže nebyla dále řešena. Při návrhu bylo opomenuto zvětšení izolační 

vrstvy v okolí cest na, kterých se může vyskytovat vysoké napětí. Tento problém by měl být 

při další práci s touto deskou zvážen a případně by měla být zapracována úprava. Obvod je 

z hlediska zpracování signálu funkční. Což bylo ověřeno měřením osciloskopem a kontrolou 

digitálního výstupu. 

Napájecí obvody byly osazeny a oživeny bez větších obtíží. Jediná chyba byla nale-

zena u měniče na 3,3 V u plošného spoje získávajícího napájení z USB linky. Enable pin re-

gulátoru, nebyl přiveden na vysokou úroveň. Tento problém byl vyřešen drátovou propojkou. 

7.3 Komunikační modul 

Během vývoje bylo uvažováno nad několika možnostmi, které umožní přenesení dat z přijímací 

desky do počítače. První úvahy byly věnovány MCU ATXmega od společnosti Atmel. Od to-

hoto řešení bylo, ale z důvodu nedostatečného výkonu odstoupeno. Následně bylo zvažováno 

použití FPGA modulu, ale ceny těchto modulů jsou příliš vysoké. Stejně jsou na tom speciální 

evaluační moduly například od firmy Texas Instruments. 

 Jako vhodná varianta bylo zvoleno řešení prostřednictvím MCU STM32 s jádrem ARM 

Cortex-M7 od společnosti ST. Tento čip je schopný zajistit dostatečně rychlé načtení dat z A/D 

převodníku do své paměti a následně je odeslat do PC. Bylo nutné zvážit jestli bude realizace 

vlastního plošného spoje nákladnější než nákup vývojové desky. Vzhledem k nákladům na vý-

robu, ceně součástek a času nutného k navrhnutí, osazení a oživení byla tato možnost vlastní 
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výroby shledána jako nevýhodná. Vybrána byla vývojová deska NUCLEO F767ZI s proceso-

rem STM32F746ZGT6. Tato sestava splňuje všechny požadavky v rámci řešeného zařízení a 

neobsahuje velké množství nepotřebných periferií. Velkou výhodou je implementace USB roz-

hraní přímo na desce. 

 Vývoj firmware probíhal ve vývojovém prostředí Keil uVision5 a prostředí STM32Cu-

beMX. Na vývojové desce se podařilo zprovoznit komunikaci s PC. Z paměti MCU byla načí-

tána 8 bitová slova. Kontrola komunikace byla prováděna pomocí neplacené verze Docklight 

terminálu. 

Problém nastal při snaze o napsání firmware pro načítání a ukládání dat do paměti MCU 

pomocí FMC a DMA. Strukturu výchozího kódu je možné vygenerovat pomocí prostředí 

SMT32CubeMX, ale pro tak vysoké rychlosti vyžaduje značné množství optimalizace. Auto-

rovi znalosti této problematiky bohužel nebyly na úrovni potřebné pro vyřešení tohoto pro-

blému v krátkém časovém úseku. Většina vážných problému se totiž objevila až v závěrečné 

fázi práce, naplánovaný čas pro tuto část byl fatálně podhodnocen. Z tohoto důvodu nebyl mo-

dul komunikační jednotky dokončen. Při lepším časovém plánování by měl být zvládnutelný. 

Od tvorby uživatelské aplikace bylo z důvodu výše uvedené časové tísně upuštěno. 

Jelikož nebyl vytvořen funkční FW pro komunikační modul, nebude vývojová deska 

NUCLEO součástí odevzdávaných obvodů k této práci.  
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ZÁVĚR 

Předmětem této diplomové práce je vytvoření základů platformy pro výuku a práci s dostup-

nými ultrazvukovými měniči. Samotnému návrhu předchází teoretický rozbor, který se zabývá 

vlastnostmi ultrazvukového vlnění a současným stavem ultrazvukové techniky. Rozebrána je 

problematika konstrukce obvodů pro buzení a vyhodnocení nasnímaných ultrazvukových sig-

nálů. Důraz je kladen na snímání v režimu A mód. 

 V rámci práce bylo navrženo, sestrojeno a testováno několik plošných spojů. Hlavní 

z nich jsou pulsní a přijímací obvod. Během práce na těchto obvodech se vyskytlo mnoho pro-

blémů. Především s pulsním obvodem. 

 V návaznosti na realizace plošných spojů bylo navrhnuto schéma propojení s počítačem 

a návrh komunikačního modulu. Tento modul se podařilo zprovoznit pouze částečně. Funkční 

byla pouze část komunikující s PC pomocí USB rozhraní. Z paměti MCU byly úspěšně odesí-

lány data do počítače, kde byly pomocí terminálu kontrolovány bez dalšího zpracování. Reali-

zovat se nepodařilo část komunikující s výstupem A/D převodníku. Tento problém se stal 

v rámci naplánovaného časového intervalu pro autora neřešitelným a ovlivnil i výsledky ostat-

ních částí zadání. Především nemožností řešit problém s pulsním obvodem a návrh aplikace pro 

zobrazení dat odeslaných do počítače. 

 V závěru práce je uvedeno porovnání plánovaných parametrů realizovaného zařízení 

s dostupnými údaji o zařízení US-Key od společnosti Le Coeur. Pořízeny byly rentgenové 

snímky zařízením SCIOX společnosti ELEDUS s cílem zjištění hardwarového návrhu porov-

návaného zařízení. Důležité a rozeznatelné prvky byly označeny ve snímcích a následně oko-

mentovány. 

 Vzhledem k věcem výše uvedeným a shrnutí v závěru považuji zadání práce za částečně 

splněné. Především v bodě IV, konkrétně nevytvoření aplikace zobrazující nasnímaná data.  
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FYZICKÁ PŘÍLOHA 

Součástí realizovaného řešení jsou osazené plošné spoje. Spolu s neosazenými deskami jsou 

tyto plošné spoje zabaleny v bublinkové fólii a umístěny do lepenkové krabice. 

Odevzdané osazené desky: 

- Pulsní obvod        1x 

- Přijímací obvod       1x 

- DC/DC měnič s výstupem 200 V     1x 

- DC/DC měnič s výstupem 5 V a 15 V    1x 

- DC/DC s výstupem 3,3 V a USB výstupem 5 V   1x 

Odevzdané neosazené desky: 

- DC/DC měnič s výstupem 200 V     1x 

- DC/DC měnič s výstupem 5 V a 15 V    1x 
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ELEKTRONICKÁ PŘÍLOHA 

Elektronická příloha obsahuje následující složky a soubory: 

navrhnute_plosne_spoje 

- dcdc_5V15V.BRD 

- dcdc_5V15V.SCH 

- dcdc_USB_3_3V.BRD 

- dcdc_USB_3_3V.SCH 

- prijimaci_plosny_spoj.BRD 

- prijimaci_plosny_spoj.SCH 

- pulsni_plosny_spoj.BRD 

- pulsni_plosny_spoj.SCH 

- vn_dcdc_200V.BRD 

- vn_dcdc_200V.SCH 

RTG_snimky 

- RTG_uskey_shora.PNG 

- RTG_uskey_z_boku.PNG 
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