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Abstract: This paper brings some general knowledge about linear analog fractional-order phase 

shifters. These useful building blocks can perform continuous phase shift with adjustable user-

defined asymptotic values. Design process starts with predefined transfer function in which at least 

single fractional-order passive two-terminal device is needed. These elements are made as approx-

imations in limited frequency range by using fully passive ladder structures where only resistors 

and capacitors are employed.  
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1. ÚVOD 

Je známo, že existují tři druhy pasivních obvodových prvků, a to rezistor, kondenzátor a induktor. 

Jejich chování lze popsat matematicky pomocí lineárních a diferenciálních rovnic celistvých řádů. 

Jsou-li však řazeny do specifických druhů struktur, je možné, aby s omezenou přesností a kmi-

točtovým rozsahem aproximovaly ideální prvky, které lze popsat diferenciálními resp. integrálními 

rovnicemi necelistvých řádů. Tyto dvojpóly se často označují zkratkou CPE (constant phase ele-

ment).  

Každý CPE je přesně definován svými parametry, jimiž jsou řád α (v rozsahu od nuly do jedné), 

dále pak kmitočtový rozsah platnosti aproximace (určen mezními kmitočty), maximální zvlnění fá-

zové charakteristiky a velikost impedance uprostřed pásma. 

Při využití CPE v návrhu analogových posouvačů fáze je možné docílit změny fáze v rozsahu 

α∙180 °, což rozšiřuje dosavadní konvenci celistvých násobků 180 ° pro všepropustné fázovací 

články.  

2. POSOUVAČE FÁZE NECELISTVÝCH ŘÁDŮ S VYUŽITÍM CPE 

2.1. NÁVRH CPE 

Pro návrh a následnou konstrukci CPE se nejlépe osvědčila struktura paralelního spojení sériových 

R-C sekcí s korekčními paralelními prvky (dále jen struktura B2 viz Obrázek. 1). Ta koresponduje 

s metodou návrhu CPE na bázi geometrické řady [1], která byla upravena autorem textu pro více 

uživatelsky přívětivé parametry návrhu.  

Pro jednodušší návrh zařízení s využitím CPE je možné jej popsat v kmitočtové doméně vztahem: 

     (1) 

Ten je platný v omezeném kmitočtovém rozsahu, jenž je vstupním parametrem návrhu. Pro popis 

struktury B2 je použit vztah: 

    (2) 
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Na rozdíl od (1) je vztah (2) platný kmitočtově nezávisle, avšak neuvažuje parazitní vlastnosti sou-

částek. Obrázek 1 graficky ilustruje vztah (2). 

 
 

Obrázek 1: Struktura B2 a kmitočtové charakteristiky ideálního CPE. 

2.2. REÁLNÁ KONSTRUKCE CPE 

Pro realizaci byly použity rezistory SMD 1206 a kondenzátory SMD 1206 a 0805 o hmotách C0G 

(hodnoty do 10 nF) a X7R. Pro dosažení minimálního zvlnění fáze bylo použito 14 sekcí RC + pa-

ralelní dvojice , . Obrázek 2 obsahuje kmitočtové charakteristiky fáze pro řád  a . 

 

 

Obrázek 2: Realizace CPE a výsledky měření argumentu admitance. 

Měření bylo provedeno pomocí osciloskopu měřením CPE v sérii s rezistorem, jelikož se jedná o 

nejvíce přímočarou metodu a nedochází k velkým systematickým chybám měření.  

2.3. APLIKACE CPE V POSOUVAČÍCH FÁZE 

Prvek CPE je možné využít v kombinaci s klasickými operačními zesilovači pro nízkofrekvenční 

aplikace, nebo s použitím moderních funkčních bloků (transkonduktory, proudové konvejory…) na 

vyšších kmitočtech (s ohledem na pracovní oblast CPE).  

Nejjednodušší zapojení pro posuv fáze v rozsahu od 0 do -45 stupňů je aktivní dolní propust řádu 

½ (viz Obrázek 3). 
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Obrázek 3: Dolní propust řádu ½ (reálné měření). 

Na charakteristikách obrázku 3 je vidět tendence argumentu se ustálit na hodnotě . Modul 

napěťového přenosu klesá se strmostí , čili .  

Další užitečnou aplikací je integrátor necelistvého řádu (viz obrázek 4). 

  

Obrázek 4: Kmitočtové charakteristiky integrátoru řádu ½ a ¼ (reálné měření). 

Fraktální integrátor resp. derivátor umožňuje konstantní fázový posuv o hodnotě . 

3. ZÁVĚR 

Realizace obvodů s fraktální dynamikou je jistým narušením dosavadních konvencí v teorii obvo-

dů. Jsou velmi užitečné v modelování dynamických systémů a svou úlohu plní i v oboru teorie 

chaosu. Jejich unikátní vlastností je však umožnění prakticky libovolného fázového posuvu signálu 

díky kaskádnímu spojování jednotlivých posouvačů fáze.  
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