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ANOTACE 
 

Cílem diplomové práce je navrhnout generátor radarového polyfázově modulovaného signálu 
s frekvencí 30 MHz. Na začátku práce je navržena základní struktura generátoru a rozebrána 
funkce programovatelného logického obvodu, který spolu s oscilátorem generuje na svých 
výstupech dva vzájemně fázově posunuté obdélníkové pulzy. Fázový posun těchto dvou pulzů 
je dán programem a řízen jednočipovým procesorem. Následně jsou tyto pulsy pomocí filtrů 
převedeny na sinusový průběh a multiplexerem, který je rovněž ovládán pomocí procesoru, 
vybrána požadovaná fáze. Tímto způsobem je realizována fázová modulace. Výstupním 
signálem generátoru je radiopuls, jehož subpulsy jsou popsaným způsobem fázově 
modulovány. Jednotlivé části generátoru jsou v práci analogicky řešeny. 

 
 

KLÍČOVÁ SLOVA 
 

Fázová modulace 
Modulátor 
Programovatelný logický obvod 
Elektrický filtr 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 

The goal of the theses is to propose an idea for a generator of a radar polyphase modulated 
signal, that will operate at a frequency of 30 MHz.  At the beginning of this project, an outline 
of the basic structure of the generator is proposed and a function of a programable logical 
perimeter is analyzed. This perimeter, together with an oscillator, generate two mutually 
phase-shifted rectangular pulses in its outputs. The shift phase of these two pulses  is set by a 
program, and  operated by single-chip processor. Those pulses are consequently converted to 
sinusoidal wave with the help of filters, and the required phase is chosen by the multiplexer, 
which is also operated by the processor. The phase modulation is realized this way. The 
output signal of the generator is radiopulse, which subpulses are phase modulated by the 
described method. Individual parts are solved analogously in this Theses. 
 
KEYWORDS 
 

Phase modulation 
Modulator 
Complex Programmable Device 
Electric filter 
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1. Úvod 

Cílem diplomové práce je návrh vlastního řešení generátoru radarového polyfázově 
modulovaného signálu na kmitočtu 30 MHz. Vlastní řešení je v předložené práci analogicky 
členěno. Generovaným signálem bude radiopuls, jehož subpulsy budou fázově modulovány. 
Posloupnost fází bude dána programem a řízena pomocí jednočipového procesoru. Hlavní 
požadavek kladený na generátor je kmitočet výstupního signálu sinusového průběhu 30 MHz, 
amplituda přibližně 1 VŠŠ na impedanci 50 Ω a možnost změny fáze subpulsu v periodách po 
1 µs s minimálním krokem 22,5°.  

Jako vhodné řešení byla zvolena dále popsaná konstrukce generátoru, která je založena 
na programovatelném logickém obvodu, jež tvoří podstatnou část jeho logické struktury. 
Použití programovatelného logického obvodu skýtá mnoho výhod. Mezi nejvýznamnější 
pozitiva je možné uvést, například možnost pracovat na kmitočtech, na kterých by běžné 
diskrétní řešení již nebylo realizovatelné, dále neustále klesající cenu, rostoucí potenciál, 
kvalita a spolehlivost těchto obvodů. 

Mezi nejvýznamnější firmy zabývající se vývojem a výrobou programovatelných 
logických obvodů patří firma Xilinx. Po ujasnění potřebných funkcí obvodu, zejména jeho 
rychlosti byl zvolen, i s ohledem na cenu, integrovaný obvod CoolRunner-II, konkrétně 
nejnižší model této řady XC2C32A. Tento integrovaný obvod typu LVCMOS CPLD je 
schopen pracovat s dostatečně vysokým hodinovým kmitočtem až 323 MHz, optimalizovaný 
je pro napětí 1,8V a svým potenciálem postačuje kladeným požadavkům. 

V práci řešený generátor bude součástí vysílače radiolokátoru vyvíjeného ve firmě   
T – CZ a.s. Pardubice. Signál z generátoru bude dále směšován, výkonově zesilován na 
požadovanou úroveň a vysílán. Po příjmu odraženého signálu od cíle bude tento signál dále 
digitálně zpracováván a na základě toho vyhodnocovány údaje o cílech. 

Jako primární aktivní radiolokátory pro vzdálenosti větší než jeden kilometr se 
používají výhradně radiolokátory s impulsním provozem. Abychom byli schopni detekovat 
vzdálené cíle, je potřeba přijmout určitý minimální odražený výkon od cíle. Podle 
radiolokační rovnice je tento přijímaný výkon mimo jiné přímo úměrný výkonu vysílanému a 
zároveň klesá se čtvrtou mocninou vzdálenosti od cíle. Pro realizaci požadovaného dosahu 
radiolokátoru je tedy potřeba zvýšit střední výkon. To je možné dosáhnout zvyšováním 
pulsního výkonu, nebo prodloužením pulsu. Zvyšovat pulsní výkon je možné z technických 
důvodů jen do určité meze. Možné prodlužování pulsu má za následek snížení rozlišovací 
schopnosti radiolokátoru, což může vést k tomu, že například dvě letadla letící v malé 
vzdálenosti od sebe jsou vyhodnocena jako jeden cíl. Zpoždění mezi vyslaným a přijímaným 
pulsem odpovídá šikmé vzdálenosti cíle. Pro měření tohoto zpoždění se používá autokorelační 
funkce, která vyjadřuje míru podobnosti vyslaného a přijímaného signálu. Autokorelační 
funkce bude mít na svém výstupu maximum při nulovém zpoždění. Autokorelační funkce 
obdélníku, který vyjadřuje komplexní obálku přijímaného signálu bez vnitropulsní modulace, 
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je trojúhelník. Čím bude tento trojúhelník užší, tím je šířka maxima autokorelační funkce užší 
a tím lépe lze úspěšně oddělit jednotlivé špičky. Proto je požadována co nejmenší šířka pulsu. 
U pulsu s vnitropulsní modulací lze dosáhnout stejného nebo i lepšího rozlišení s delším 
pulsem, protože maximum autokorelační funkce je mnohem užší než v případě obdélníkového 
signálu bez vnitropulsní modulace.  
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2. Struktura generátoru 

Požadavky kladené na zařízení jsou především generování radiopulsů s periodou 1 ms a 
amplitudou přibližně 1 VŠŠ. Každý radiopuls obsahuje 100 subpulsů, které jsou fázově 
modulovány. Tyto subpulsy jsou tvořeny sinusovým průběhem o kmitočtu 30 MHz. Po 
zvážení možných řešení zadaných požadavků, jsem zvolil strukturu generátoru zobrazenou na 
obr. 2.1. 

 

 

Obr. 2.1 Blokové schéma generátoru 
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Část generátoru, vyžadující vysoký hodinový kmitočet, je provedena pomocí 
programovatelného logického obvodu XC2C32A, jehož vnitřní zapojení je patrné z obr. 2.1. 
Jako zdroj hodinového signálu o kmitočtu 240 MHz pro tento obvod slouží oscilátor Si530 od 
firmy Silicon Laboratories. Ve vnitřním zapojení XC2C32A je tento signál použit jako 
hodinový pro osmi bitové posuvné registry SREGA, SREGC a po invertování pro SREGB a 
SREGD. Po vydělení osmi, což je požadovaný výstupní kmitočet 30 MHz, je následně využit 
jako vstup zmíněných registrů. Na výstupech těchto registrů jsou tedy fázově posunuté 
obdélníkové průběhy o kmitočtu 30 MHz. Použitím invertovaného hodinového signálu je 
dosaženo celkem šestnácti fázově posunutých signálů v jednom kanálu. Požadovaný fázový 
posun v kanálu K0 a K1 je vybrán pomocí dvou multiplexorů MUX0 a MUX1, respektive 
jejich řídících signálů S00,S01,S02 a S03 pro MUX0 a S10,S11,S12 a S13 pro MUX1. 
Protože je požadován výstupní signál sinusového průběhu, je do každého kanálu zařazen filtr 
typu dolní propusti. Tento filtr z obdélníkového signálu skládajícího se z lichých vyšších 
harmonických vyfiltruje první harmonickou sinusového průběhu o kmitočtu 30 MHz. 
Ustálené průběhy fázově posunutého sinusového signálu jsou přepínány multiplexery MUXA 
a MUXB, které jsou řízeny signály MUX a ENA. Požadovaná úroveň amplitudy signálu na 
výstupu generátoru je nastavena pomocí operačního zesilovače. Z důvodu dalšího zpracování 
signálu vyvstala potřeba vyvést ještě referenční signál a proto je vyveden ještě signál KREF. 

Poslední částí generátoru je blok logiky obsahující kit s jednočipovým procesorem, 
pomocí kterého je celý generátor řízen. Úkolem tohoto zařízení je generování radiopulsu, 
jehož vlastnosti jsou přiblíženy na obrázcích 2.2 a 2.3. Každý puls obsahuje 100 subpulsů, 
které budou fázově modulovány dále popsaným způsobem. 

 

 

 

 
 

      Obr. 2.2 Generované pulsy 
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Obr. 2.3 Přepínání fáze uvnitř radiopulsu 

 

Nejprve se z paměti načtou fáze obou kanálů K0 i K1, jejichž hodnoty jsou dány 
vstupy S00, S01, S02 a S03 pro K0 a vstupy S10, S11, S12 a S13 pro K1. Poté se nastaví 
vstupem MUX = 0 výstup multiplexeru MUXA na kanál K0. Tím je tedy dána fáze první 
části signálu. Současně se nastaví vstup ENA na logickou 0, čímž se otevře MUXA a začne se 
generovat výstupní signál. Po jedné µs procesor signálem MUX = 1 přepne na kanál K1, který 
je nyní výstupním signálem generátoru. Současně procesor přepíše vstupy S00, S01, S02 a 
S03 na novou hodnotu, čímž je nastavena nová fáze v kanálu K0. V době, kdy je výstupním 
signálem kanál K1 (1 µs), se v kanále K0 ustálí amplituda na flitru typu dolní propusti. 
Simulací filtru v Orcad 9.2 Capture bylo zjištěno, že doba ustálení amplitudy je přibližně 2 
periody, tedy kolem 66 ns. Po uplynutí jedné 1 µs se signálem MUX = 0 přepne výstup 
generátoru na novou fázi, která je dána fází kanálu K0 a celý proces se opakuje. Počet 
opakovaní je dán použitým kódem. V našem případě bude radiopuls obsahovat 100 změn 
fáze. Následovat bude 900 µs, kdy se nic nevysílá a opět další radiopuls se stejnou 
posloupností fází. Toto celé se bude neustále opakovat. 

 

 

 

3. Programovatelný logický obvod XC2C32A 

Jedná se o CPLD (komplexní programovatelný logický obvod) od společnosti Xilinx. Tento 
programovatelný logický obvod je vyráběný 0,18 µm technologií ve formě LVCMOS a je 
optimalizován na úroveň logické jedničky 1,8V. Dále se vyznačuje nízkým odběrem a 
vysokými pracovními frekvencemi. 

 Výrobcem udávaná maximální hodnota hodinového kmitočtu je 323 MHz. 
Laboratorním měřením vzorku použitého v tomto generátoru jsem ovšem zjistil, že při 
běžných podmínkách a teplotě přibližně 20°C pracuje spolehlivě i při frekvencích přes 
400 MHz. Pro naše potřeby je tedy z tohoto pohledu více než vyhovující. 
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 Blokové schéma tohoto integrovaného obvodu je znázorněno na obrázku 3.1. 

 

 

 

Obr. 3.1 Blokové schéma XC2C32A [4] 
 
 

 Z blokového schématu na obr. 3.1 je patrné, že tento obvod používá tradiční CPLD 
strukturu kombinovanou s 32 makrobuňkami funkčních bloků (FB) spojených pomocí tzv. 
pokročilé propojovací matice (AIM). Programovatelné logické pole (PLA) zde zajišťuje 
konfiguraci a využití jednotlivých makrobuněk funkčních bloků. Toto nastavení a 
optimalizace vnitřního zapojení se provádí pomocí některého z návrhových software 
například ABEL nebo ISE. 

 Funkce vstupních a výstupních bloků je řízena obvodem ISP (obvod vnitřního 
programování). 

 
 

3.1 Funkční blok 

XC2C32A  obsahuje 2 funkční bloky skládající se každý z 16 makrobuněk.  

 Spojení s AIM je zajištěno 56 bitovým spojením, 40 bitů pro směr z AIM do FB a 16 
bitů pro směr z FB do AIM. 

 PLA může přidávat logický člen OR uvnitř funkčního bloku makrobuňky, některé 
logické funkce může přidávat podle potřeby i více krát, maximálně však 56 krát. Produktový 
člen (p-term) může být použit i vícekrát na jedné makrobuňce, maximálně 16 krát. 
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Uspořádání funkčního bloku je patrné z jeho blokového schématu na obrázku 3.2. 

 
 

Obr. 3.2 Blokové schéma funkčního bloku [4] 
 
 

3.2 Makrobuňka 

Makrobuňky, jejíž blokové schéma je na obrázku 3.3, mohou být nastaveny tak, aby zastávaly 
funkci klopného obvodu typu D nebo T, nebo funkci paměti. Každá makrobuňka může být 
konfigurována, aby reagovala na logickou nulu nebo logickou jedničkou. Dále mohou být 
nastaveny jednotlivé makrobuňky na používání různého hodinového signálu (možnost použití 
až tří globálních hodinových signálů).  

 
 

Obr. 3.3 Blokové schéma makrobuňky [4] 
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3.3 AIM 

Slouží zde jako rychlý spínač signálů pro jednotlivé funkční bloky. Doručuje signály potřebné 
k vytvoření požadované logické funkce. Jedná se konkrétně o 40 signálů do každého 
funkčního bloku. Její další funkcí je minimalizace hromadění zpoždění. 

 

3.4 Vstupní a výstupní (I/O)  obvody 

Hlavní úlohou I/O bloků je zesílení signálu. Podporované úrovně vstupního signálu jsou 1,5 
až 3,3V. Ke každému vstupu může být podle potřeby přidán schmittův obvod, který sice 
zavádí nepatrné zpoždění, ale upravuje úroveň vstupního signálu a snižuje jeho šum. 
Schmittův obvod dále zavádí hysterzi přibližně 500mV. Dále mohou být jednotlivé výstupy 
nataveny jako třístavové, nebo výstupy s otevřeným kolektorem. Podporované formáty 
vstupních signálů jsou zobrazeny v tabulce 3.1. 

 

Tab. 3.1 Podporované formáty vstupních signálů 

Typ vst. sig. Úroveň [V] Schmittův obvod 
LVTTL 3,3 Optimální 
LVCMOS33 3,3 Optimální 
LVCMOS25 2,5 Optimální 
LVCMOS18 1,8 Optimální 
LVCMOS15 1,5 Neoptimalizováno 

 

 

 Na obrázku 3.4 je znázorněno blokové schéma vstupního/výstupního obvodu (I/O 
Blok). Špičku VREF obsahují pouze vyšší řady CoolRunner II a to modely se 128 
makrobuňkami a více. 

 

 

Obr. 3.4 I/O blokové schéma [4] 
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Závislost odběru proudu na frekvenci je uveden na obr. 3.5 a v tabulce 3.2 jsou 

uvedeny typické hodnoty proudu pro vybrané frekvence. 

 
 

Obr. 3.5 Závislost odběru XC2C32A na frekvenci [4] 
 
 

Tab. 3.2 Typické hodnoty odběru na vybraných frekvencích 
 
 
 
 

 
 
 

Graf na obrázku 3.6 znázorňuje závislost výstupního proudu na výstupním napětí. 
 

 

 
 

Obr. 3.6 Závislost výstupního proudu na výstupním napětí [4] 
  

f [MHz] 0 25 50 75 100 150 175 200 225 250 300 

Icc [mA] 0,016 0,870 1,750 2,610 3,440 5,160 5,990 6,810 7,630 8,360 9,930 
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3.5 Zdrojový kód pro XC2C32A 

Zdrojový kód pro XC2C32A byl napsán v programu ABEL4. Pomocí tohoto kódu je 
realizované vnitřní zapojení programovatelného logického obvodu, které je naznačeno výše 
na obrázku 2.1. 

 

 

Module faz_mod1 
 
Title 'Generator pro polyfazovy modulator 30MHz' 
 
Declarations 
// Deklarace vstupních špiček 
clk  pin;                
S00..S03 pin; 
S10..S13 pin; 
 
// Deklarace vnitřních uzlů 
CNT0..CNT2  node istype 'reg_t, buffer'; 
CNT = [CNT0..CNT2]; 
SREG0..SREG15 node istype 'reg_d, buffer'; 
 
// Deklarace výstupních špiček 
K0, K1, KREF pin istype 'com'; 
 
Equations 
// Vygenerováni referenčního průběhu na výstupu CNT2 
// 3-bit. synchronní čítač  
CNT0.t = 1; 
CNT1.t = CNT0.q; 
CNT2.t = CNT0.q & CNT1.q; 
CNT.clk = clk; 
 
// Výstupní posuvný registr 
SREG0.d = CNT2.q; 
[SREG1..SREG7].d = [SREG0..SREG6].q; 
[SREG0..SREG7].clk = clk; 
 
SREG8.d = CNT2.q; 
[SREG9..SREG15].d = [SREG8..SREG14].q; 
[SREG8..SREG15].clk = !clk; 
 
//Výstupní multiplexery 
//     1      2      4      8 
K0 = !S00 & !S01 & !S02 & !S03 & SREG8  #  
      S00 & !S01 & !S02 & !S03 & SREG0  #  
     !S00 &  S01 & !S02 & !S03 & SREG9  #  
      S00 &  S01 & !S02 & !S03 & SREG1  #  
     !S00 & !S01 &  S02 & !S03 & SREG10 #  
      S00 & !S01 &  S02 & !S03 & SREG2  #  
     !S00 &  S01 &  S02 & !S03 & SREG11 #  
      S00 &  S01 &  S02 & !S03 & SREG3  #  
     !S00 & !S01 & !S02 &  S03 & SREG12 #  
      S00 & !S01 & !S02 &  S03 & SREG4  #  
     !S00 &  S01 & !S02 &  S03 & SREG13 #  
      S00 &  S01 & !S02 &  S03 & SREG5  #  
     !S00 & !S01 &  S02 &  S03 & SREG14 #  
      S00 & !S01 &  S02 &  S03 & SREG6  #  
     !S00 &  S01 &  S02 &  S03 & SREG15 #  
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      S00 &  S01 &  S02 &  S03 & SREG7;   
//     1      2      4      8 
K1 = !S10 & !S11 & !S12 & !S13 & SREG8  #  
      S10 & !S11 & !S12 & !S13 & SREG0  #  
     !S10 &  S11 & !S12 & !S13 & SREG9  #  
      S10 &  S11 & !S12 & !S13 & SREG1  #  
     !S10 & !S11 &  S12 & !S13 & SREG10 #  
      S10 & !S11 &  S12 & !S13 & SREG2  #  
     !S10 &  S11 &  S12 & !S13 & SREG11 #  
      S10 &  S11 &  S12 & !S13 & SREG3  #  
     !S10 & !S11 & !S12 &  S13 & SREG12 #  
      S10 & !S11 & !S12 &  S13 & SREG4  #  
     !S10 &  S11 & !S12 &  S13 & SREG13 #  
      S10 &  S11 & !S12 &  S13 & SREG5  #  
     !S10 & !S11 &  S12 &  S13 & SREG14 #  
      S10 & !S11 &  S12 &  S13 & SREG6  #  
     !S10 &  S11 &  S12 &  S13 & SREG15 #  
      S10 &  S11 &  S12 &  S13 & SREG7;    
 
//V důsledku zpoždění na výstupních multiplexerech nemá KREF 
//žádnou z fází sig. SREG0 až SREG15 (což NEVADÍ) 
KREF = SREG8;  
       
End faz_mod1 
 
 
 
 
 

 

4. Oscilátor  Si530 

4.1 Popis obvodu 

V současné době jsou v moderních zařízeních používány stále častěji obvody vyžadující zdroj 
hodinového signálu o vysokých frekvencích, například v oblasti telekomunikací nebo 
datových přenosů. Tyto zdroje signálu musí být dostatečně kvalitní a to i na kmitočtech řádů 
jednotek GHz. Je tedy vyžadována vysoká teplotní i časová stabilita, dále pro vysoké 
přenosové rychlosti a nízkou chybovost velmi nízký jitter.  

Pro naše potřeby byl vybrán jako vhodný zdroj hodinového kmitočtu oscilátor Si530 
od firmy Silicon Laboratories. Funkce tohoto velmi přesného oscilátoru je založena na 
DSPLL syntéze. Tato technologie umožňuje generovat hodinové signály v širokém rozsahu 
vysokých frekvencí z původní nižší frekvence. DSPLL v sobě spojuje smyčku fázového 
závěsu, signálový procesor a digitální napěťově řízeného oscilátoru s velmi nízkou hodnotou 
jitteru. Součástí tohoto integrovaného obvodu je také krystalový oscilátor pracující na 
kmitočtu jednotek MHz, který generuje původní nižší kmitočty. Tato koncepce umožňuje 
dosažení parametrů, které převyšují i nejlepší rezonátory SAW nebo krystalové oscilátory 
HFF.  
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Oscilátor Si530 se vyrábí pro frekvence v rozsahu 10 MHz až 1,4 GHz, s hodnotou 
jitteru max. 0.3 ps. Výstupní napětí lze volit ze standardů LVDS/CML/LVPECL nebo CMOS 
(v provedení CMOS je maximální výstupní kmitočet 160 MHz), s amplitudou 1.8 V, 2.5 V a 
3.3 V. Teplotní stabilita udávaná výrobcem je volitelně 20 nebo 50 ppm. Spotřeba obvodů je 
přibližně 90 mA a rozsah pracovních teplot - 40 až +85°C. Blokové schéma vnitřního 
zapojení tohoto obvodu je zobrazeno na obr.4.1.  

 

 

Obr. 4.1 Blokové schéma Si530 [6] 
 

 

4.2 Převod logických úrovní 

Tento obvod slouží jako zdroj hodinového signálu o kmitočtu 240 MHz pro XC2C32A, který 
je typu CMOS. Jak již bylo popsáno výše Si530 se s výstupním napětím ve standardu CMOS 
vyrábí pouze do frekvence 160 MHz. Bylo tedy zapotřebí použít jiný formát výstupního 
napětí a ten následně převést do standardu CMOS, se kterým je XC2C32A kompatibilní. Byl 
zvolen formát CML a ten následně pomocí transformátoru s bifilárním vinutím T1 a 
odporového děliče tvořeného rezistory R7 a R8 převeden do formátu CMOS. Obvodové 
řešení je naznačeno na obr. 4.2. 

 

  
 

Obr. 4.2 Zapojení Si530 a převod logických úrovní 
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Na obrázku 4.3 jsou naznačeny typické napěťové úrovně výstupů CLK- a CLK+. 

 

 

Obr. 4.3 Časové průběhy CML+ a CML- 
 

 

Napěťové úrovně na výstupech oscilátoru jsou podle katalogového listu: 

 log.1 : min:  1,75 V max:  2,25 V  typ.: 2 V 

 log.0 : min:  - 0,15 V max:  0,35 V  typ.: 0,1 V. 

 

T1 je bifilární transformátor s převodem 1:1. Pro tento kmitočet bylo použito jadérko z hmoty 
N01P. Změřený útlum transformátoru na frekvenci 240 MHz je přibližně 1,5 dB. Za 
transformátorem a po zavedení stejnosměrné vazby jsou pak úrovně obdélníkového signálu: 

 log.1 : min:  1,6 V max:  1,6 V  typ.: 1,6 V 

 log.0 : min:  0,2 V max:  0,2 V  typ.: 0,2 V. 

 

Rozhodovací úrovně vstupu XC2C32A jsou následující: 

 log.1 : min:  1,17 V max:  2,1 V 

 log.0 : min:  - 0,3 V max:  0,63 V. 

 

Je tedy zřejmé, že rozhodovací úrovně pro XC2C32A byly dodrženy. Toto řešení se v 
praxi ukázalo jako spolehlivě funkční. 
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5. Návrh filtrů 

Užité filtry slouží v našem případě k převodu obdélníkového průběhu signálu na sinusový. 
Spektrum obdélníkového signálu se skládá z vyšších lichých harmonických základní 
frekvence, jak je naznačeno na obr.5.1. 

 

 

 

Obr. 5.1 Obdélníkový průběh a jeho spektrum [8] 
 

U(t) = 
��	�
� · �

�  + ��	��
� · ��  + 
��	��
� · �

�  + ��	��
� · ��  +…… .            (5.1) 

 

 

5.1 Výpočet hodnot součástek a určení struktury 

Je tedy zapotřebí použít pasivní filtr typu dolní propusti, který by potlačil všechny vyšší 
harmonické základní frekvence 30 MHz.. Filtr bude zatížen odporem 430 Ω, tyto filtry budou 
připojeny přes analogový multiplexer na operační zesilovač, jehož přenos je dán právě 
rezistorem R9, respektive R15, které jsou zařazeny ve zpětné větvi operačních zesilovačů U3 
a U4. Schéma celého zařízení je uvedeno v příloze A.1. Z hlediska systému jako celku je 
požadavek, aby obsah vyšších harmonických ve spektru výstupního signálu filtru byl tlumen 
alespoň na -30 dB.  

Vzhledem k požadovaným filtračním účinkům a zároveň nutnosti omezení 
přechodového jevu byla použita Čebyševova aproximace. Tato aproximace se vyznačuje 
zvlněním v propustném pásmu, ale především dobrou strmostí modulové charakteristiky 
v propustném i nepropustném pásmu. To umožňuje na příklad v porovnání 
s Butterworthovým filtrem dosažení stejných filtračních účinků při nižším řádu filtru. Řád 
filtru je přímo úměrný velikosti přechodového jevu. 

Dále bylo určeno toleranční pole, které je znázorněno na obr. 5.2 a které odpovídá 
požadavkům kladeným na filtr. Tedy útlum v nepropustném pásmu alespoň 30 dB. Zvlnění 
v propustném pásmu bylo zvoleno na obvyklou hodnotu 3 dB a pásmo přechodu 31,5 MHz až 
45 MHz. 
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Obr. 5.2 Toleranční pole navrhované dolní propusti 
 

 

Toleranční pole filtru: 

Ks = - 30 dB (minimálně) 

fc = 31,5 MHz 

fs = 45 MHz 

ZIN,OUT = 430 Ω 

Kzvl = 3 dB 

, kde Ks je útlum v nepropustném pásmu, ZIN,OUT vstupní a výstupní impedance, Kzvl zvlnění 
v propustném pásmu. Kmitočty fc a fs ohraničují pásmo přechodu. 

V dalším kroku byl z grafu modulových charakteristik pro Čebyševovu aproximaci 
určen řád filtru  n = 5. 

Následně byla definována normovaná dolní propust (NDP). Řád NDP je shodný 
s řádem dolní propusti (DP). V tabulce Čebyševovy aproximace, obr. 5.3, byly pro zvlnění 
3dB zjištěny hodnoty normovaných součástek 

 

 

Obr. 5.3 Hodnoty normovaných součástek [11] 
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c1 = 3,4813 ,  l2 = 0,76191 ,  c3 = 4,5375  , l4 = 0,76191  , c5 = 3,4813. 

 

Posledním krokem je od normování NDP na požadovaný filtr. Při odnormování NDP 
na DP přechází l na L a c na C pomocí následujících vztahů: 

� � � · �� ,                  (5.2) 

  kde  �� � ����   ,                   (5.3) 

� � � · �� ,                  (5.4) 

  kde  �� � �
��·��   .                 (5.5) 

 

Výpočet součástek: 

�� � ����
� 430
2 · $ · 31,5 · 10( � 2,172 · 10*( 

�� � 1
��·��

� 1
430 · 2 · $ · 31,5 · 10( � 1,175 · 10*�� 

��,+ � �+,,  · �� � 0,76191 · 2,172 · 10*( � 1,65 · 10*( � 1,65 μ0 

��,� � ��,�  · �� �  3,4813 ·  1,175 · 10*�� � 40,9 ·  10*�+ 2 41 34 

�+ � ��  · �� �  4,5375 ·  1,175 · 10*�� � 53,3 ·  10*�+ 2 53 34 

Po zaokrouhlení do řady E24 jsou: ��,� � 3934   a   �+ � 5134. 

 

 

Výsledné zapojení filtru je zobrazeno na obr. 5.4. 

 

Obr. 5.4 Výsledné zapojení filtru 
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5.2 Ověření vlastností pomocí počítačové simulace 

Vlastnosti navrženého filtru a vliv různých faktorů ovlivňující jeho činnost jsem zkoumal 
pomocí programu OrCAD 9.2 Capture. 

Protože každý filtr bude připojen na analogový multiplexer a dále na koncový 
operační zesilovač, je potřeba pro získání celkové představy o chování filtru zohlednit 
v simulaci vnitřní kapacity všech těchto součástek. Jejich hodnoty lze získat z katalogových 
listů výrobců. Na obr. 5.5 je schéma zapojení simulovaného obvodu. Kapacita multiplexeru je 
zde zohledněna kapacitou C6 a kapacita operačního zesilovače kondenzátorem C8.  C4, C5 a 
C7 jsou vazební kapacity. Dále obvod obsahuje odporový dělič R4 - R5 ,  který zavádí 
stejnosměrnou složku, z důvodu analogového multiplexoru, protože dokáže přenést signály v 
rozmezí  0 až +2,5V. Rezistor R6 zde reprezentuje vstupní impedanci operačního zesilovače, 
zařazeného na konci řetězce. 

 
 

        Obr. 5.5 Schéma zapojení simulovaného obvodu 
 

Na obrázku 5.6 je znázorněn vstupní průběh obdélníkového signálu a výstupní 
sinusový průběh. Výstupní signál není nijak viditelně zdeformovaný a je vůči vstupnímu 
posunutý o 306°.  

 

 

Obr. 5.6 Vstupní a výstupní průběh 
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Dále byla zkoumána modulová přenosová charakteristika filtru, která je zachycena na 
obr. 5.7. Zejména vliv tolerance součástek a také vliv jakosti cívek na její průběh.  

 

 

Obr. 5.7 Přenosová charakteristika 

 

Z modulové charakteristiky lze vyčíst, že přenos na 30 MHz je  -7,34 dB (při simulaci 
pouze samotného filtru byl tento přenos  - 6,1 dB). Útlum 3. harmonické, která je ve 
frekvenčním spektru obdélníkového průběhu první vyšší harmonickou s amplitudou velikosti 
1/3 první harmonické, tlumena na -75,25 dB (při simulaci pouze samotného filtru byla 
tlumena na  - 66 dB). Mírné převýšení na kmitočtu 30 MHz lze s výhodou využít při ladění 
filtru. 

 

V řadě E24 je běžná tolerance součástek ±5%. Použil jsem tedy tuto toleranci pro 
použité součástky. Pro zjištění vlivu výrobního rozptylu parametrů součástek na modulovou 
přenosovou charakteristiku byla použita analýza Monte Carlo, která tento vliv modeluje. 
Výsledek této simulace pro 100 opakování je znázorněn na obr. 5.8. 
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Obr. 5.8 Vliv tolerance součástek 
 

Lze konstatovat, že vliv výrobního rozptylu na přenosovou charakteristiku není nijak 
zásadní, protože pouze mírně posouvá oblast prosného pásma a to lze jednoduše 
kompenzovat, připojením dolaďovacích kapacitních trimrů paralelně ke kapacitám použitých 
ve filtru, s čímž se počítá. 

 

 

5.3 Změřené parametry filtrů 

Nejprve byl zjištěn pomocí osciloskopu Tektronix 2230 reálný tvar obdélníkového signálu 
vstupujícího do filtru z programovatelného logického obvodu (XC2C32A) a po té i průběh 
výstupního signálu z filtru. Z obr. 5.9  lze vypozorovat, že průběh výstupního napětí odpovídá 
předpokladům a na osciloskopu nebylo patrné žádné viditelné zkreslení, což nasvědčuje tomu, 
že zkreslení výstupního signálu je pod hranicí 1%. Amplituda výstupního signálu je poněkud 
větší než předpoklady, což není na škodu. To je pravděpodobně způsobeno vstupním 
obdélníkovým signálem, který má přibližně o 0,2V větší amplitudu než udává výrobce a 
výrazné překmity, jež zvyšují strmost hrany. Amplituda výstupního průběhu je přibližně 
1,24VŠŠ.  
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Obr. 5.9 Vstupní a výstupní signál filtru 
 

Dále byly zkoumány vlastnosti filtru, hlavně potlačení vyšších harmonických 
v nepropustném pásmu.  

K tomuto měření byl použit spektrální analyzátor Anritsu MS2601B. Na obr. 5.10 je 
použit kmitočet 30 MHz jako referenční. Je zde dobře patrná druhá harmonická na frekvenci 
60 MHz a třetí na 90 MHz. Útlum třetí harmonické je proti první 65,37 dB, což odpovídá 
téměř přesně simulovaným charakteristikám, kde bylo programem Orcad Capture 9.2 
vypočítán tento útlum na 66 dB. Podle předpokladů je také vyšší harmonická s největší 
amplitudou právě třetí, což odpovídá teorii o složení spektra obdélníkového signálu. 

Obr. 5.10 Spektrum výstupního signálu 
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Následně bylo ověřeno, zda odpovídá modulová frekvenční charakteristika průběhu 
zjištěného pomocí simulace. Na vstup filtru byl  připojen generátor Anritsu MH680A1 a na 
výstup spektrální analyzátor Anritsu MS2601B. Změřená charakteristika je zobrazena na 
obr. 5.11. Počáteční frekvenci byla zvolena 1 MHz  a koncová  91 MHz. 

Lze konstatovat, že tvar modulové frekvenční charakteristiky přesně odpovídá 
simulovaným průběhům. Ze změřené charakteristiky je dobře patrné mírné převýšení na 
kmitočtu 30 MHz, na němž je přenos filtru  – 7,32 dB. 

 

Obr. 5.11 Změřená přenosová charakteristika 
 

Vzhledem k tomu, že modulace výstupního signálu se realizuje přepínáním mezi 
kanálem K0 a K1, je důležité, aby tyto kanály byly naladěny naprosto totožně. To znamená, 
měly pokud možno stejnou amplitudu a především byly naladěny na stejnou frekvenci. 
Experimentálně bylo zjištěno, že rozladění o 1 MHz odpovídá pro tento filtr fázovému posuvu 
v rozladěném kanále o 36°. Na dalším obrázku je porovnání naladěných kanálů K0 a K1, při 
nastaveném vzájemném fázovém posuvu 0°. Je vidět, že signály mají stejnou amplitudu, 
kmitočet a že fázový posun odpovídá nastavenému. 

 



 

33 
 

 

Obr. 5.12 Porovnání KO a K1 při fázovém posuvu 0°    
 
 
 
 

6. Návrh cívek 

Je obecně žádoucí, aby navržená cívka měla při dané geometrické velikosti maximální činitel 
jakosti (měla minimální ztráty).  

6.1 Ztráty v cívce 

Každá cívka vykazuje při průchodu střídavého proudu jisté ztráty, které jsou nepřímo úměrné 
její jakosti. Ztráty cívky jsou indikovány jako pokles amplitudy proudu nebo napětí vzhledem 
k ideálnímu obvodu. Při zanedbání parazitní kapacity, která vzniká mezi jednotlivými závity, 
jsou celkové ztráty dány:  

 

• ztrátami vyzářením do okolí, v případě srovnatelné vlnové délky s rozměry cívky, 
• ztrátami v magnetickém poli cívky (v magnetických materiálech, např. jádro cívky) 
• ztrátami v elektrickém poli cívky (kostra cívky) a vodičích,  
• a ztrátami přímo ve vodiči, jímž je cívka navinuta (skinefekt).  

 

U vzduchové cívky se uplatňují převážně ztráty přímo ve vodiči. Při všech kmitočtech 
se totiž projevuje povrchový jev. Většina proudu teče povrchem vodiče, čímž se zvyšuje jeho 
rezistivita, která je nepřímo úměrná průměru vodiče. Tímto jevem se jakoby zmenší jeho 
průměr, což má za následek, jak vyplývá ze vztahu 6.1, snížení jakosti cívky. 

Q = 2π f L/R                 (6.1) 
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Obr. 6.1 Význam použitých symbolů [7] 
 

Indukčnost cívky lze definovat vztahem: 

L = µ π N2
D

2 K(x) / (4a) [H] ,               (6.2) 

kde µ [H/m] je magnetická permeabilita, N je celkový počet závitů cívky, D [m] je průměr 
cívky,a [m] je délka cívky. 

Dále zavedeme x, jako poměr průměru a délky cívky: 

x = D / a .                 (6.3) 

Délku vodiče l použitého při výrobě cívky lez vyjádřit jako: 

l = π D N = π D a / p  [m] ,               (6.4) 

kde p [m] je rozteč. Ze vztahu (6.4) lze dále odvodit: 

a = 5�� 3 � � / �π �� �                 (6.5) 

D = 5��3 � �� / π�                 (6.6) 

N = 5�� / � 3 π � �� .                (6.7) 

Po dosazení do výrazu (6.2) dostaneme další vztah pro výpočet indukčnosti vzdušné cívky:  

L = l 5� π � / 3� √�  ���� . 10*� [H] .             (6.8) 

 

 Další veličinou určující podle vzorce (6.1) jakost cívky, je odpor vodiče, z něhož je 
cívka navinuta. Zde se uplatňuje, jak již bylo řečeno výše, skinefekt. Ve skutečnosti v cívce 
teče proud ještě menší částí průřezu vodiče. Uplatňuje se totiž také blízkost závitů, tak zvaný 
proximityefekt. Vlivem malé vzdálenosti mezi závity je proud vytlačován na okraj, jak je 
znázorněno na obrázku 6.2. 
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Obr. 6.2 Proximity efekt [7] 
 

 Můžeme říci, že odpor vodiče roste logicky s jeho délkou, se zmenšujícím se 
průměrem a se zvyšující se frekvencí. 

 

 

6.2 Podmínky pro dosažení maximální jakosti 

Dosazením vztahu (6.8) do (6.1) dostáváme pro jakost jednovrstvové válcové cívky vzorec  

Q = 2π f l / R 5�$ � / 3 � √�  ���� . 10*� .             (6.9) 

 

Nejprve se budeme zabývat otázkou, jak závisí a jak optimálně zvolit poměr x = D / a  
s ohledem na jakost cívky. Protože se zaobíráme závislostí jakosti na relativních rozměrech 
cívky, můžeme uvažovat při daném kmitočtu délku drátu l, průměr d, rozteč závitů p a odpor 
R za konstanty. Z toho vyplívá, že jakost cívky je úměrná výrazu 

√�  � ��� .                 (6.10) 

Funkci K(x) lze ve vymezeném intervalu aproximovat 

K(x) = α + β x + γ x2 ,               (6.11) 

kde hodnoty koeficientů pak jsou 

α = 0,9179, β = - 0,2628, γ = 0,0333.             (6.12) 

Ze vztahů (6.11) a (6.12) lze matematickou úpravou určit optimální hodnotu poměru x 
z hlediska jakosti cívky na  

x = D / a = 2,5 .                (6.13) 

Při tomto poměru dosáhneme dané indukčnosti na určitém kmitočtu s použitím minimální 

délky vodiče. Na obr. 6.3 je znázorněna závislost mezi √�  � ��� a x. 
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Obr. 6.3 Závislost  √�  � ��� na x [7] 
 

 

Další otázkou je jak zvolit vhodný poměr mezi průměrem vodiče p a roztečí d. Jakost 
cívky roste obecně s průměrem vodiče, tím však na druhé straně roste i vlastní kapacita, která 
naopak jakost snižuje. Dále ze vztahu 6.9, lze vyvodit, že se zvětšující se roztečí bude jakost 
klesat. Proto je nutné zvolit nějaký rozumný kompromis. Experimentálně byla zjištěna 
hranice, do které je vhodné zvětšovat průměr vodiče při konstantní rozteči. Při dalším 
zvyšování průměru vodiče jakost klesá v důsledku zvýšení vlastní kapacity. Optimální volba 
je tedy 

2d = p .                 (6.14) 

 

Výsledný vzorec pro indukčnost cívky lze odvodit následujícím postupem. Vyčíslením 
vztahu (6.11) a to dosazením hodnot (6.12) a dosazením za x = 2,5. Výsledek, vztah (6.4) a 
(6.14) dosadíme do vzorce (6.8) a získáme výsledný vzorec pro výpočet indukčnosti cívky ve 
tvaru 

L = 4,66.10-5 D3 / d2 [µH] ,               (6.15) 

kde D i d je v [mm]. Na obrázku 6.4 je vztah (6.15) znázorněn graficky. Z tohoto grafu lze 
odečíst ze zvolené indukčnosti a průměru cívky optimální průměr vodiče. 
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Obr. 6.4 Grafické znázornění vztahu (16)  [7] 
 

 

6.3 Výpočet cívek 

Pro cívky L2 až L7 je použita kostřička jejíž rozměry jsou naznačeny na obr. 6.5. Ze vztahu 
(6.15) byla pro požadovanou indukčnost 1,65µH a známé rozměry kostřičky odvozen vzorec 
pro výpočet průměru drátu a dále ze vztahů (6.13) a (6.14) potřebný počet závitů. 

 

 
Obr. 6.5 Použitá kostřička cívky 

 

 

Příklad výpočtu: 

 

9 �  :,,((·��;<·=>
?   @AAB  
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9 �  :,,((·��;<·,,�>
�,(� � 0,05 @AAB  

 

Pro takto malý průměr vodiče by se ovšem neúnosně zvýšil odpor vodiče, proto byl i ze 
zkušeností s výrobou cívek zvolen vodič o průměru 0,1 mm. 

Z podmínky (7.13)   D / a = 2,5, jsem určil délku cívky: 

a = D/2,5 = 4,3 / 2,5 2 1,8 @AAB 
a ze vzorce (7.14)   2 d = p  jsem zjistil rozteč: 

p = 2 d = 2 · 0,1 = 0.2 @AAB. 
Potřebný počet závitů cívky se dá vypočítat ze vzorce: 

N = a / p = 1,8 /0,1  2 18 

 

Použil jsem kostřičku s možností zašroubování jadérka, které zde slouží k dostavení 
přesné hodnoty cívky. Takto navržené cívečky jsem vyrobil a změřil jejich základní vlastnosti 
jako je indukčnost a jakost. 

 

Obdobný postup byl použit i při návrhu cívky L1, kde pro stejnou kostřičku a 
idukčnost 36,5 nH vyšel počet závitů  d = 2,5  a průměr drátu  p = 0,3 mm. 

 

 

 

6.4 Změřené hodnoty 

Při použití průměru vodiče 0,1 mm a doladění požadované indukčnosti na přesnou hodnotu 
1,65 µF pomocí šroubovatelného jadérka byla změřena jakost cívek na Q-metru 

TESLA BM 409G, jež měla hodnotu Q = 82. 
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7 Analogový multiplexer ADG 774A 

Na analogový multiplexer na výstupu generátoru, kterým je řízen výběr fáze výstupního 
signálu, jsou kladeny poměrně vysoké požadavky. Musí být dostatečně rychlý (řádově 
jednotky ns) kvůli co nejkratšímu přechodovému ději. Dále je požadována malá kapacita 
v sepnutém stavu, aby se příliš nerozladil filtr a malý odpor v sepnutém stavu řádově 
jednotky Ω. 

Všechny tyto požadavky splňuje obvod ADG 774A od firmy Analog Devices. Jedná 
se o obvod kompatibilní se standardy TLL/CMOS, který je schopen pracovat se signály o 
šířce pásma až 400MHz. Na obr. 7.1 je zobrazeno jeho blokové schéma a vybrané podstatné 
parametry dynamických charakteristik. 

 

 

Obr. 7.1 Blokové schéma ADG 774A [5] 
 
 

 
 
Tab. 7.1 Dynamické vlastnosti ADG 774A 
 

  Typická hodnota Maximální hodnota 

tON 6 ns 12 ns 

tOFF 3 ns 6 ns 

Šírka pásma B 400 MHz - 

CS (OFF) 5 pF - 

CD (OFF) 7,5 pF - 

CD, CS (ON) 12 pF - 
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Z tabulky dynamických charakteristik jsou nejdůležitější hodnoty ton, toff ,  které 
udávají čas potřebný na sepnutí a rozepnutí, ton = 6ns  a  toff = 3ns. Dále hodnota kapacity 
CS (ON), udávající hodnotu kapacity v sepnutém stavu, která má hodnotu 12pF. Tyto uvedené 
parametry výrobce garantuje v rozsahu pracovních teplot -40 až 85°C. 

Jediný nedostatek tohoto obvodu je exponenciální nárůst odporu v sepnutém stavu 
v závislosti na velikosti vstupního signálu. Z grafické závislosti na obrázku 7.2 je pro nás 
použitelná pouze část charakteristiky, kde je odpor RON přibližně konstantní. Tedy při 
uvažovaném napájecím napětí +5V může mít vstupní signál amplitudu maximálně cca +2,5V. 

 

 

 

Obr. 7.2 Závislost oporu RON na amplitudě vstupního signálu [5] 
 

 

 

 

8 Operační zesilovač AD8000 

Jedná se o klasický operační zesilovač s dobrými vlastnostmi a to zejména šířkou přenášeného 
pásma, která je 1,5 GHz. Napájecí napětí lze užít v rozmezí 4,5 až 12 V s odběrem maximálně 
13,5 mA.  
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Obr. 8.1 Blokové schéma AD8000 [10] 
 

Tento operační zesilovač je umístěn na výstupu generátoru a slouží především 
k nastavení požadované úrovně signálu. 

 

 

9 Řízení generátoru 

9.1 Generovaná posloupnost a přiřazení řídících vstupů 

Generovaný radiopuls bude tvořen 100 subpulsy, z nichž každý bude mít definovanou fázi 
podle následujících vztahů: 

ΦD �  $ · E D*�F  G H  $ · � I H 1 � ,  kde                   (9.1) 

I � 0 J �K+ H  1� ;    K � 10                    (9.2) 

 

Bude použita 16-ti stavová fázová modulace. Ze vzorce 9.2 vyplývá, že i nabývá 
hodnot 0 až 99. Fáze MD je pak v rozmezí hodnot 181,8°  až  - 4500,0° ,  po normování na 
jednu periodu a zavedení konvence označení úhlu v kladných hodnotách jsou pak výsledné 
hodnoty fází pro jednotlivá i uvedeny v tab. 9.1. 

 

Tab. 9.1 Fáze a kód pro dané i 

i  <0;99> 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

MD [°] 181,8 0,0 181,8 7,2 196,2 28,8 225,0 64,8 268,2 115,2 325,8 

Bin. Kód 1000 0000 1000 0000 1000 0001 1010 0010 1011 0101 1110 
 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

180,0 37,8 259,2 124,2 352,8 225,0 100,8 340,2 223,2 109,8 0,0 253,8 151,2 

1000 0001 1011 0101 1111 1010 0100 1111 1001 0100 0000 1011 0110 
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24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

52,2 316,8 225,0 136,8 52,2 331,2 253,8 180,0 109,8 43,2 340,2 280,8 225,0 

0010 1110 1010 0110 0010 1110 1011 1000 0100 0001 1111 1100 1010 
 

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 

172,8 124,2 79,2 37,8 0,0 325,8 295,2 268,2 244,8 225,0 208,8 196,2 187,2 

0111 0101 0011 0001 0000 1110 1101 1011 1010 1010 1001 1000 1000 
 

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 

181,8 180,0 181,8 187,2 196,2 208,8 225,0 244,8 268,2 295,2 325,8 0,0 37,8 

1000 1000 1000 1000 1000 1001 1010 1010 1011 1101 1110 0000 0001 
 

63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 

79,2 124,2 172,8 225,0 280,8 340,2 43,2 109,8 180,0 253,8 331,2 52,2 136,8 

0011 0101 0111 1010 1100 1111 0001 0100 1000 1011 1110 0010 0110 
 

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 

225,0 316,8 52,2 151,2 253,8 0,0 109,8 223,2 340,2 100,8 225,0 352,8 124,2 

1010 1110 0010 0110 1011 0000 0100 1001 1111 0100 1010 1111 0101 
 

89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

259,2 37,8 180,0 325,8 115,2 268,2 64,8 225,0 28,8 196,2 7,2 

1011 0001 1000 1110 0101 1011 0010 1010 0001 1000 0000 
 

 

Poslední řádek tabulky 9.1 odpovídá binárnímu slovu, které jsem přiřadil pro 
jednotlivé intervaly fázového posuvu, jak je uvedeno v tabulce 9.2. Tyto čtyřbitová slova jsou 
vlastně hodnoty řídících vstupů S03, S02, S01 a S00 pro kanál K0 a S13, S12, S11 a S10 pro 
kanál K1, které určují fázový posun v kanálu. Pořadí bitů v tabulkách odpovídá MSB S03 
(S13) a LSB je pak S00 (S10), jak je uvedeno v tab. 9.3. 

 

Tab. 9.2 Interval fází pro dané binární slovo 

ΦD [°] < 0 ; 22,5 ) < 22,5 ; 45 ) < 45 ; 67,5 ) < 67,5 ; 90 ) < 90 ; 112,5 ) 

Bin. Kód 0000 0001 0010 0011 0100 
 

< 112,5 ; 135 ) < 135 ; 157,5 ) < 157,5 ; 180 ) < 180 ; 202,5 ) < 202,5 ; 225 ) < 225 ; 247,5 ) 

0101 0110 0111 1000 1001 1010 
 

< 247,5 ; 270 ) < 270 ; 292,5 ) < 292,5 ; 315 ) < 315 ; 337,5 ) < 337,5 ; 0 ) 

1011 1100 1101 1110 1111 
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Tabulkou 9.4 je již kompletní přiřazení hodnoty všem řídícím vstupům pro jednotlivé i 
a převod binárního vyjádření do hexadecimálního. Pořadí bitů je dáno tabulkou 9.3. 

 

Tab. 9.3 Pořadí bitů od MSB po LSB 

MSB   …………………………………………………………………………………………………………..………………..   LSB 

ENA MUX S03 S02 S01 S00 S13 S12 S11 S10 
 

 

Tab. 9.4 Hodnoty všech řídících vstupů 

I -1 0 1 2 3 4 5 

BIN 1000000000 0010000000 0110000000 0010000000 0110000000 0010000001 0110100001 

HEX 200 80 180 80 180 81 1A1 

Aktiv. kanál   K0 K1 K0 K1 K0 K1 
 

6 7 8 9 10 11 12 13 

0010100010 0110110010 0010110101 0111100101 0011101000 0100011000 0000011011 0101011011 

A2 1B2 B5 1E5 E8 118 1B 15B 

K0 K1 K0 K1 K0 K1 K0 K1 
 

14 15 16 17 18 19 20 21 

0001011111 0110101111 0010100100 0111110100 0011111001 0101001001 0001000000 0110110000 

5F 1AF A4 1F4 F9 149 40 1B0 

K0 K1 K0 K1 K0 K1 K0 K1 
 

22 23 24 25 26 27 28 29 

0010110110 0100100110 0000101110 0110101110 0010100110 0100100110 0000101110 0110111110 

B6 126 2E 1AE A6 126 2E 1BE 

K0 K1 K0 K1 K0 K1 K0 K1 
 

30 31 32 33 34 35 36 37 

0010111000 0101001000 0001000001 0111110001 0011111100 0110101100 0010100111 0101010111 

B8 148 41 1F1 FC 1AC A7 157 

K0 K1 K0 K1 K0 K1 K0 K1 
 

38 39 40 41 42 43 44 45 

0001010011 0100010011 0000010000 0111100000 0011101101 0110111101 0010111010 0110011010 

53 113 10 1E0 ED 1BD BA 19A 

K0 K1 K0 K1 K0 K1 K0 K1 
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46 47 48 49 50 51 52 53 

0110011010 0010011000 0110011000 0110011000 0110011000 0110011000 0110011000 0110011000 

19A 98 198 198 198 198 198 198 

K1 K0 K1 K1 K1 K1 K1 K1 
 

54 55 56 57 58 59 60 61 

0110011000 0010011010 0110111010 0110111010 0010111101 0111101101 0011100000 0100010000 

198 9A 1BA 1BA BD 1ED E0 110 

K1 K0 K1 K1 K0 K1 K0 K1 
 

62 63 64 65 66 67 68 69 

0000010011 0101010011 0001010111 0110100111 0010101100 0111111100 0011110001 0101000001 

13 153 57 1A7 AC 1FC F1 141 

K0 K1 K0 K1 K0 K1 K0 K1 
 

70 71 72 73 74 75 76 77 

0001001000 0110111000 0010111110 0100101110 0000100110 0110100110 0010101110 0100101110 

48 1B8 BE 12E 26 1A6 AE 12E 

K0 K1 K0 K1 K0 K1 K0 K1 
 

78 79 80 81 82 83 84 85 

0000100110 0110110110 0010110000 0101000000 0001001001 0111111001 0011110100 0110100100 

26 1B6 B0 140 49 1F9 F4 1A4 

K0 K1 K0 K1 K0 K1 K0 K1 
 

86 87 88 89 90 91 92 93 

0010101111 0101011111 0001011011 0100011011 0000011000 0111101000 0011100101 0110110101 

AF 15F 5B 11B 18 1E8 E5 1B5 

K0 K1 K0 K1 K0 K1 K0 K1 
 

94 95 96 97 98 99 

0010110010 0110100010 0010100001 0110000001 0010000000 0110000000 

B2 1A2 A1 181 80 180 

K0 K1 K0 K1 K0 K1 
 

 

Výsledné binární slovo odpovídá časovým průběhům jednotlivých řídících vstupů 
přiložených v příloze B. 

  



 

45 
 

9.2 Procesor LPC2103 a kit PSK 209 481 

Jedná se o třiceti dvou bitový procesor od firmy Philips. Jehož blokové schéma je znázorněno 
na obrázku 9.1. LPC2103 svými funkcemi a výkonem bohatě předčí požadavky kladené na 
řízení generátoru, tedy řízení 10 bitů s nejrychlejší změnou 1 µs. Tento procesor jsem použil 
čistě z praktických důvodů a to především z dobré dostupnosti a velmi nízké pořizovací ceně, 
která je srovnatelná s osmibitovými procesory. 

 

Obr. 9.1 Blokové schéma LPC2103 [12] 
 

 

Na obrázku 9.2 je schéma zapojení kitu PSK 209 481 pro procesor LPC2103. Procesor 
obsahuje jednu dva a třiceti bitovou vstup/výstupní sběrnici P0, z nichž pro řízení generátoru 
byly použity porty P0.16 až P0.25.  
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Obr. 9.2 Schéma zapojení kitu PSK 209 481 
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Kit PSK 209 481 obsahuje oscilátor 12 MHz, který slouží jako zdroj hodinového 
signálu pro LPC2103. Dále obvod MAX3221EAE, sloužící jako převodník napěťových 
úrovní z 5 V na 3,3 V a naopak. Pomocí tohoto obvodu a sériového portu PC lze procesor 
přes rozhraní UART naprogramovat. Poslední částí kitu jsou tlačítka pro přerušení a reset. 

Samotný návrh kitu PSK 209 481 je nad rámec diplomové práce. 

 

 
 

Obr. 9.3 Kit PSK 209 481 
 
 
 

9.3 Program 

Program pro blok řízení, obsluhující jednotlivé řídící vstupy byl napsán v jazyce C ve 
vývojovém prostředí µVision 3.22 od firmy Keil, kde byl následně i simulován.  

 
 
#include <LPC2103.H> 
 
 void wait (void)  {                      /* zpoždění ~1us */ 
  int  d; 
 
  for (d = 0; d < 9; d++);            
} 
 
void wait1 (void)  {                      /* zpoždění ~900us */ 
  int  c; 
 
  for (c = 0; c < 6738; c++);           
} 
 
void wait2 (void)  {                       
  int  c; 
 
  for (c = 0; c < 8; c++);           
} 
 
void ridici_vstupy (void)  {                
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wait ();  
      FIOPIN    = 0x00800000;  /* natavení pro krok i=0*/ 
wait ();  
      FIOPIN    = 0x01800000;  /* natavení pro krok i=1*/ 
wait ();  
      FIOPIN    = 0x00800000;  /* natavení pro krok i=2... */ 
wait (); 
      FIOPIN    = 0x01800000;  wait (); 
      FIOPIN    = 0x00810000;  wait ();  
      FIOPIN    = 0x01A10000;  wait ();  
      FIOPIN    = 0x00A20000;  wait (); 
      FIOPIN    = 0x01B20000;  wait ();  
      FIOPIN    = 0x00B50000;  wait ();  
      FIOPIN    = 0x01E50000;  wait (); 
      FIOPIN    = 0x00E80000;  wait ();  
      FIOPIN    = 0x01180000;  wait ();  
      FIOPIN    = 0x001B0000;  wait (); 
      FIOPIN    = 0x015B0000;  wait ();  
      FIOPIN    = 0x005F0000;  wait ();  
      FIOPIN    = 0x01AF0000;  wait (); 
      FIOPIN    = 0x00A40000;  wait ();  
      FIOPIN    = 0x01F40000;  wait ();  
      FIOPIN    = 0x00F90000;  wait (); 
      FIOPIN    = 0x01490000;  wait ();  
      FIOPIN    = 0x00400000;  wait ();  
      FIOPIN    = 0x01B00000;  wait (); 
      FIOPIN    = 0x00B60000;  wait ();  
      FIOPIN    = 0x01260000;  wait ();  
      FIOPIN    = 0x002E0000;  wait (); 
      FIOPIN    = 0x01AE0000;  wait ();  
      FIOPIN    = 0x00A60000;  wait ();  
      FIOPIN    = 0x01260000;  wait (); 
      FIOPIN    = 0x002E0000;  wait ();  
      FIOPIN    = 0x01BE0000;  wait ();  
      FIOPIN    = 0x00B80000;  wait (); 
      FIOPIN    = 0x01480000;  wait ();  
      FIOPIN    = 0x00410000;  wait ();  
      FIOPIN    = 0x01F10000;  wait (); 
      FIOPIN    = 0x00FC0000;  wait ();  
      FIOPIN    = 0x01AC0000;  wait ();  
      FIOPIN    = 0x00A70000;  wait (); 
      FIOPIN    = 0x01570000;  wait ();  
      FIOPIN    = 0x00530000;  wait ();  
      FIOPIN    = 0x01130000;  wait (); 
      FIOPIN    = 0x00100000;  wait (); 
      FIOPIN    = 0x01E00000;  wait ();  
      FIOPIN    = 0x00ED0000;  wait ();  
      FIOPIN    = 0x01BD0000;  wait (); 
      FIOPIN    = 0x00BA0000;  wait ();  
      FIOPIN    = 0x019A0000;  wait ();  
      FIOPIN    = 0x019A0000;  wait (); 
      FIOPIN    = 0x00980000;  wait ();  
      FIOPIN    = 0x01980000;  wait ();  
      FIOPIN    = 0x01980000;  wait ();  
      FIOPIN    = 0x01980000;  wait ();  
      FIOPIN    = 0x01980000;  wait ();  
      FIOPIN    = 0x01980000;  wait ();  
      FIOPIN    = 0x01980000;  wait ();  
      FIOPIN    = 0x01980000;  wait (); 
      FIOPIN    = 0x009A0000;  wait ();  
      FIOPIN    = 0x01BA0000;  wait ();  
      FIOPIN    = 0x01BA0000;  wait (); 
      FIOPIN    = 0x00BD0000;  wait ();  
      FIOPIN    = 0x01ED0000;  wait ();  
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      FIOPIN    = 0x00E00000;  wait (); 
      FIOPIN    = 0x01100000;  wait ();  
      FIOPIN    = 0x00130000;  wait ();  
      FIOPIN    = 0x01530000;  wait (); 
      FIOPIN    = 0x00570000;  wait ();  
      FIOPIN    = 0x01A70000;  wait ();  
      FIOPIN    = 0x00AC0000;  wait (); 
      FIOPIN    = 0x01FC0000;  wait ();  
      FIOPIN    = 0x00F10000;  wait ();  
      FIOPIN    = 0x01410000;  wait (); 
      FIOPIN    = 0x00480000;  wait ();  
      FIOPIN    = 0x01B80000;  wait ();  
      FIOPIN    = 0x00BE0000;  wait (); 
      FIOPIN    = 0x012E0000;  wait ();  
      FIOPIN    = 0x00260000;  wait ();  
      FIOPIN    = 0x01A60000;  wait (); 
      FIOPIN    = 0x00AE0000;  wait ();  
      FIOPIN    = 0x012E0000;  wait ();  
      FIOPIN    = 0x00260000;  wait (); 
      FIOPIN    = 0x01B60000;  wait ();  
      FIOPIN    = 0x00B00000;  wait ();  
      FIOPIN    = 0x01400000;  wait (); 
      FIOPIN    = 0x00490000;  wait ();  
      FIOPIN    = 0x01F90000;  wait (); 
      FIOPIN    = 0x00F40000;  wait ();  
      FIOPIN    = 0x01A40000;  wait ();  
      FIOPIN    = 0x00AF0000;  wait (); 
      FIOPIN    = 0x015F0000;  wait ();  
      FIOPIN    = 0x005B0000;  wait ();  
      FIOPIN    = 0x011B0000;  wait (); 
      FIOPIN    = 0x00180000;  wait ();  
      FIOPIN    = 0x01E80000;  wait ();  
      FIOPIN    = 0x00E50000;  wait (); 
      FIOPIN    = 0x01B50000;  wait ();  
      FIOPIN    = 0x00B20000;  wait (); 
      FIOPIN    = 0x01A20000;  wait ();  
      FIOPIN    = 0x00A10000;  wait ();  
      FIOPIN    = 0x01810000;  wait (); 
      FIOPIN    = 0x00800000;  wait ();  
      FIOPIN    = 0x01800000;  wait2 (); 
      FIOPIN    = 0x02800000;  wait1 (); 
        
} 
 
int main (void) { 
SCS = 1;  
FIOMASK = 0xF000FFFF;   /* nastavení masky pro FIOPIN */      
FIODIR =  0x03FF0000;  /* Port0 -piny 16-25 jsou definovány 

jako výstupní */ 
  
 while (1) 
 { 
   ridici_vstupy (); 
  } 
} 

 

Na obrázku 9.4 je výsledek simulace stavů na řídících špičkách. Pořadí jednotlivých 
špiček odpovídá tabulce 9.3, tedy ENA, MUX, S03, S02, S01, S00, S13, S12, S11 a poslední 
S10. Správná funkce programu byla ověřena porovnáním obr. 9.4  s časovými průběhy 
řídících signálů obsažených v příloze B. 
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Obr. 9.4 Simulované průběhy řídících signálů 
 
 

Po naprogramování byla následně ověřena funkce i v reálních podmínkách pomocí 
osciloskopu Agilent MSO6054A. Na obr. 9.5 je uveden příklad změřených časový průběhů 
signálů MUX a S10. 

 
 

 
 

Obr. 9.5 Změřené časové průběhy signálů ENA a S10 
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10. Ověření funkce 

První ověření funkčnosti generátoru (ještě před realizací bloku řízení) bylo provedeno pomocí 
přípravku, kterým lze ovládat některé řídící vstupy. Tento přípravek již byl navržen 
v minulosti a slouží pro jiné zařízení. Pro první ověření funkce ho lze použít, protože stejně 
jako výsledný generátor přepíná fázi po 1 µs. Přípravek jsem konkrétně použil pouze pro 
řízení analogového multiplexeru ADG 774A, tedy řízení signálů ENA a MUX. Generovaný 
radiopuls bude mít délku danou signálem ENA, což je v tomto případě 13 µs. Fáze 0 a 180° 
v jednotlivých kanálech jsem nastavil pomocí zkratovacích propojek a napětím 3,3V, kterým 
jsem realizoval logickou jedničku. 
 

 

Obr. 10.1 Pracoviště pro ověření funkčnosti 
 

 

Obr. 10.2 Radiopuls Barker 13 
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Obr. 10.3 Detail přepnutí fáze o 180° 
 

 

Na obrázku 10.2 je snímek obrazovky osciloskopu Agilent MSO6054A, na kterém je 
výsledný radiopuls a na obrázku 10.3  pak detail přepnutí fáze. Lze vypozorovat, že při 
přepnutí skutečně došlo ke změně fáze o 180°. Je zde patrný přechodový jev, kdy se 
amplituda signálu těsně po přepnutí zvýší z 1,24 VŠŠ na 1,4 VŠŠ během přibližně 200 ns. 
Tento jev je pravděpodobně způsoben nabíjením a vybíjením kapacit (i vnitřních kapacit) při 
přepínání kanálu. Maximální fluktace amplitudy má při tomto přechodovém jevu hodnotu 
přibližně 130 mVšš. Toto ovšem není nutné nijak ošetřit, protože při časovém zpracování se 
korelace vysílaného a přijímaného signálu bude vyhodnocovat v druhé polovině subpulsu, 
tedy v ustáleném stavu. Další nedokonalostí je rozdílná úroveň napětí v kanálech K0 a K1, 
které se liší přibližně o 110 mVšš v ustáleném stavu. To je pravděpodobně způsobeno tím, že 
nebylo dosaženo naprosto shodného naladění filtrů v jednotlivých kanálech, respektive 
možným nepatrným rozladěním filtrů, například vlivem okolního prostředí nebo i stárnutím 
součástek. Toto ovšem bude řešeno v další části zařízení, jehož je tento generátor součástí. 
Signál z generátoru se bude dále výkonově zesilovat na požadovanou úroveň. Po tomto 
zesílení se zařadí diferenciální zesilovač, který zajistí naprosto shodnou amplitudu u všech 
subpulsů. 

Po realizaci a úspěšném naprogramování bloku řízení byla funkce generátoru ověřena 
obdobným způsobem, jen všechny vstupy generátoru byly tentokrát již ovládány blokem 
řízení. Generovaný radiopuls má tedy již požadovanou periodu 1 ms. Radiopuls obsahuje 
100 subpulsů, kde fáze každého subpulsu je pevně dána programem. Na následujících 
obrázcích jsou snímky obrazovky osciloskopu Agilent MSO6054A, kde je zobrazen 
generovaný signál a následně detaily vybraných částí pulsu. 
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Obr. 10.4 Generované radiopulsy 

 

 

Obr. 10.5 Radiopuls 

 

 

Obr. 10.6 Detail radiopulsu 
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Obr. 10.7 Generátor s blokem logiky 
 
 
 
 

11. Závěr 

V předložené práci je prostudován a popsán návrh generátoru modulovaného radarového 
signálu. Úkolem zařízení je generování radiopulsu s periodou 1 ms. Každý radiopuls obsahuje 
100 subpulsů tvořených sinusovým signálem o kmitočtu 30 MHz, amplitudou přibližně 1 VŠŠ 
a periodou 1 µs. Fáze jednotlivých generovaných subpulsů je dána programem a řízena 
pomocí bloku řízení, který tvoří kit PSK 209 481, obsahující jednočipový procesor LPC2103. 
Jednotlivé části generátoru jako programovatelný logický obvod, filtr nebo blok řízení jsou 
v jednotlivých kapitolách podrobně rozepsány.  

Generátor byl úspěšně realizován, oživen a je plně funkční ve formě prototypu. 
Vlastnosti generovaného signálu byly změřeny a výsledky prezentovány v kapitole 10. Signál 
z generátoru bude dále směšován, výkonově zesilován na požadovanou úroveň a vysílán. 
Odražený signál od cíle bude přijímán, digitálně zpracován a na základě toho vyhodnoceny 
údaje o cílech. Využití toho zařízení se předpokládá v radiolokátoru vyvíjeném ve firmě     
T – CZ a.s. Pardubice. Jedná se o aktivní radiolokátor s impulsním provozem a vnitropulsní 
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modulací. Aby byl tento radiolokátor schopen detekovat vzdálené cíle, je potřeba přijmout 
určitý minimální odražený výkon od cíle. Podle radiolokační rovnice je tento přijímaný výkon 
mimo jiné přímo úměrný výkonu vysílanému a zároveň klesá se čtvrtou mocninou vzdálenosti 
od cíle. Pro realizaci požadovaného dosahu radiolokátoru je tedy potřeba zvýšit střední výkon. 
To je možné dosáhnout zvyšováním pulsního výkonu, nebo prodloužením pulsu. Zvyšovat 
pulsní výkon je možné z technických důvodů jen do určité meze. Možné prodlužování pulsu 
má za následek snížení rozlišovací schopnosti radiolokátoru, což může vést k tomu, že 
například dvě letadla letící v malé vzdálenosti od sebe jsou vyhodnocena jako jeden cíl. 
Zpoždění mezi vyslaným a přijímaným pulsem odpovídá šikmé vzdálenosti cíle. Pro měření 
tohoto zpoždění se používá autokorelační funkce, která vyjadřuje míru podobnost vyslaného a 
přijímaného signálu. Autokorelační funkce bude mít na svém výstupu maximum při nulovém 
zpoždění. Autokorelační funkce obdélníku, který vyjadřuje komplexní obálku přijímaného 
signálu bez vnitropulsní modulace, je trojúhelník. Čím bude tento trojúhelník užší, tím je šířka 
maxima autokorelační funkce užší a tím lépe lze úspěšně oddělit jednotlivé špičky. Proto je 
požadována co nejmenší šířka pulsu. U pulsu s vnitropulsní modulací lze dosáhnout stejného 
nebo i lepšího rozlišení s delším pulsem, protože maximum autokorelační funkce je mnohem 
užší než v případě obdélníkového signálu bez vnitropulsní modulace. A právě navržené 
zařízení slouží ke generaci vnitropulsně modulovaného signálu. 
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Seznam zkratek a symbolů 

CPLD Komplexní programovatelný logický obvod 

AIM Pokročilá propojovací matice 

ISP Vnitřní systémové programování 

PLA Programovatelné logické pole 

FB Funkční blok 

DPS Deska plošných spojů 

PLL Smyčka fázového závěsu 

DSP Signálový procesor 

DVCO Digitální napěťově řízený oscilátor 

DPS Deska plošného spoje 

MSB Nejvýznamnější bit 

LSB Nejméně významný bit 
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A.2 Rozložení součástek – pohled na součástky 
 

 

Rozměr desky 100 x 60 [mm], měřítko M 1,5:1 

 

A.3 Deska plošného spoje - top 
 

 

Rozměr desky 100 x 60 [mm], měřítko M 1,5:1  
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A.4 Deska plošného spoje – bottom 
 

 

Rozměr desky 100 x 60 [mm], měřítko M 1,5:1 

 

 

A.5 Seznam použitých součástek 
 

Kusů  Součástka    Hodnota  Poznámky 

1  C1     47µF/10V  elektrolyt 
2  C2,C3     1nF    
9  C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10,  100nF    
4   C11,C12 
12  C13,C14,C15,C16,C17,C18,  15nF    

  C19,C20,C21,C22,C23,C24 
6  C25, C28,C29, C32,C33, C36 33pF    
3  C27, C30, C35   47pF 
9  C37,C38,C39,C40,C41,C42,  0 - 10pF  kapacitní trimr 

  C43,C44,C45 
6  C46,C47,C48,C49,C50,C51  10µF/10V  elektrolyt 
1  DD1     XC2C32A 
1  L1     36.5nH 
6  L2,L3,L4,L5,L6,L7   85nH 
5  R1,R2,R3,R10,R11   22k 
4  R4,R5,R6,R16   8k2 
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2  R8,R7     200R 
8  R9,R12,R13,R14,R15 ,  430R 

R17, R18, R19   
1  T1     Transformátor 1:1 
1  U1     SI530 
2  U2,U5     ADG774A 
2  U3,U4     AD8000 
1  VZ1     Stabilizátor 3,3V 
1  VZ2     Stabilizátor 1,8V 
1  XC1     S1G6 
1  XC2     S2G20 
1  XC3     S1G3 
2  XC5,XC4    MCX29K203-400E3 
4  89,90,91,92    KONTAKT-A 
 


