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Abstrakt 

Tato práce se zabývá realizací simulovaného generátoru a analyzátoru digitálně 

modulovaných signálů. Obsahuje koncept Software Defined Radio, jenţ je dále rozdělen na část 

generovací a část analytickou. Obě části obsahují srovnání virtuální instrumentace s prostředky 

klasické (konvenční) instrumentace. Dále je v této práci uveden podrobný rozbor s návrhem a 

následnou realizací virtuálního softwarového modelu, umoţňující generování a analýzu 

digitálně modulovaných signálů, ať uţ v podobě ideální, či degradované. Výsledkem je 

porovnání virtuální (softwarové) aplikace v podobě připojení periferií typu USRP k běţnému 

PC s fyzickou (hardwarovou) aplikací. Spojením USRP s PC vzniká samostatný celek, který 

obsahuje ryze elektronickou i softwarovou část. 
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Abstract 

This thesis deals with the realization of simulated generator and analyzer of digitally 

modulated signals. It contains Software Defined Radio concept which has generation and 

analytic part. Another part of this thesis includes detailed analysis with the virtual and physical 

realization of the hardware and software model as a solution, which can analyze and generate 

digitally modulated signals in ideal or demoted shape. The result of this thesis includes 

a comparison of virtual (software) application in front of physical (hardware) application. 

Software application is purely software defined generator or analyzer only which needs a 

peripherial (type USRP) to interpret the signal on a physical layer. This comparison is based on 

virtual instrumentation which instead of purely electronics solution (as physical 

instrumentation) does not need a more complex hardware platform. 
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Úvod 

V minulosti byla většina komunikace provozována po metalickém vedení, bezdrátový 

přenos byl spíše výjimkou. S dnešním trendem vybavováním mobilními telefony a podobnými 

přístroji roste potřeba upřednostňovat bezdrátový přenos. Zde vyvstává úloha zajistit správnou 

funkčnost všech bezdrátových zařízení, která vyuţívají omezenou šíři pásma přidělenou ČTÚ 

a zároveň obstarají funkčnost těchto zařízení bez jejich vzájemného rušení. Konstruování těchto 

výrobků (mobilní telefon, wi-fi router, apod.) dnes jiţ vyţaduje pouţívání digitálně 

modulovaných signálů. Aby ale mohl výrobce, provozovatel (či ten, kdo zajišťuje servis) 

testovat jejich funkčnost, potřebuje k tomuto účelu zařízení, které bude signál generovat 

v ideální i degradované podobě pro vyhodnocení správného fungování přijímací části výrobku. 

Pro analýzu výstupních signálů pak výrobce uţije analyzátor digitálně modulovaného signálu. 

Z těchto důvodů vzniká potřeba se touto problematikou zabývat. 

Diplomová práce obsahuje 6 kapitol. 

První kapitola „Popis konceptu SDR (Software Defined Radio), digitální modulační 

schémata, podoba digitálně modulovaných signálů na fyzické vrstvě protokolu“ se zabývá 

úvodem a motivací přechodu z analogových signálů do digitálních a následně digitálně 

modulovaných signálů, se kterými SDR pracuje. Modulace udává, jakým způsobem dochází 

k reprezentaci signálu na fyzické vrstvě, je zde popsán referenční model OSI. Kapitola rovněţ 

obsahuje základní modulační schémata, spjatá s formami degradace digitálně modulovaných 

signálů a jejich praktická vyuţití. 

Druhá kapitola „Prostředky generování digitálně modulovaných signálů – srovnání 

klasické a virtuální instrumentace“ obsahuje popis základních typů klasické (konvenční) a 

virtuální instrumentace. Je zde zahrnut komunikační řetězec, který definuje nutné kroky 

k transformaci signálu od zdroje směrem k cíli. Kapitola obsahuje seznámení se základními 

typy instrumentace pro generování signálů. V závěru kapitoly je uvedeno porovnání těchto 

instrumentací, spjaté s motivací proč se virtuální instrumentací zaobíráme. 

Třetí kapitola „Prostředky analýzy digitálně modulovaných signálů – srovnání klasické 

a virtuální instrumentace“ se zaobírá popisem základních typů klasické (konvenční) a virtuální 

instrumentace v analytickém směru. Jsou zde uvedeny typy přístrojů, jejich účely pouţití a 

jejich měřené veličiny (MER aj.). Následuje porovnání obou instrumentací. 

Čtvrtá kapitola „Návrh modelu umožňující generování a analýzu digitálně 

modulovaných signálu v jejich ideální i degradované podobě“ se věnuje návrhu prostředků 

generování a analýzy digitálně modulovaných signálů ve vývojovém prostředí Labview verze 

2013 s instalovanými moduly Modulation toolkit, NI USRP 1.2, RFSG a RFSA. Tato část 

obsahuje zejména simulační a analytické části, schopné fungovat samostatně bez připojeného 

hardwaru. Kapitola obsahuje úvod do základních funkcí vývojového prostředí Labview. 

Pátá kapitola „Realizace HW a SW části modelu umožňujícího generování a analýzu 

digitálně modulovaných signálů v jejich ideální i degradované podobě“ navazuje na předchozí 
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kapitolu, kde navrţený model, umoţňující generování a analýzu digitálně modulovaných 

signálů, bude schopen přenášet signál skrze připojený hardware typu NI-USRP 2920. Tato část 

obsahuje mnou navrţené řešení této problematiky za vyuţití grafického vývojového prostředí 

Labview včetně popisu hlavních funkcí Blokového diagramu a Čelního panelu softwaru. 

Závěrečná kapitola „Diskuse dosažených výsledků“ obsahuje shrnutí a zhodnocení 

formou zkoumání závislosti degradačních vlivů na parametrech BER, EVM a pouţitých typech 

filtrů pro digitálně modulované signály. Jednotlivá data z měření byla zpracována do grafů a 

tabulek. 
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1 Popis konceptu SDR (Software Defined Radio), 

digitální modulační schémata, podoba digitálně 

modulovaných signálů na fyzické vrstvě protokolu 

V minulosti převaţovalo pouţívání analogových signálů, které je moţné snadno 

zpracovávat. Taktéţ zařízení zpracovávající analogový signál jsou konstrukčně jednodušší. U 

analogových signálů dochází vlivem rušení vţdy k degradaci přenášené informace, zatímco u 

digitálních signálů jsou tyto signály imunní vůči degradaci aţ do určité míry rušení. Pro zvýšení 

odolnosti proti rušení se začaly signály digitalizovat. 

 

Obrázek 1: Obecné schéma rádiového komunikačního řetězce [7] 

První krok digitalizace signálu tvoří zdrojové kódování, které redukuje počet vzorků 

v analogovém signálu jen na ty, které nesou informaci. Zdrojové kódování je efektivnější při 

pouţití vhodných kodeků pro aplikační oblast. 

Signál digitalizují A/D převodníky. Výsledkem je posloupnost bitů, jejíţ hodnoty v čase 

nabývají pouze dvou ustálených hodnot úrovně signálu. 

Následuje kódování kanálu, ve kterém kodér přidává redundantní zabezpečovací bity, 

slouţící k vyššímu zabezpečení přenosu skrze rádiový kanál při udrţení co nejniţší bitové 

chybovosti BER. Základním úkolem přenosového systému je přenést bezchybně informaci 

v podobě posloupnosti bitů od zdroje k cíli. Pokud se tato úloha nedaří, vznikají v přenesené 

posloupnosti bitů chybně přenesené bity. Počet chybně přenesených bitů udává poměr bitové 

chybovosti BER (Bit Error Ratio): 

    
    

     
 

kde BER vyjadřuje (bezrozměrně nebo v procentech) poměr chybně přenesených bitů NErr vůči 

celkovému počtu přenesených bitů NBits. [15] 

Vzhledem ke vzájemnému odstupu takovýchto hodnot je signál vůči vnějším vlivům 

odolný do doby, neţ rušení ovlivní signál natolik, ţe se konkrétní hodnota ocitne v jiné hladině, 
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neţ by měla být. Digitální signál sám o sobě je pro přenos skrze rádiový kanál nevhodný, 

jelikoţ přenosová cesta má elektrické vlastnosti, kterými nepříznivým způsobem tento signál 

ovlivňuje. Je tedy potřeba namodulovat digitální informaci na nosný signál. 

Digitální signál samotný se pro přenos digitálně moduluje na nosnou vlnu (harmonický 

signál). Tato nosná vlna dle níţe uvedeného vzorce disponuje parametry amplitudy, fáze a 

frekvence. Jeden z těchto parametrů můţe být ovlivňován výše získanou digitální informací, 

která má být přenesena.  

Harmonický signál x(t) můţe být definován podle vzorce: 

                    

kde A vyjadřuje amplitudu, f frekvenci a      fázový posuv 

To, který z parametrů signálu bude ovlivněn, určují digitálně modulační schémata. Tato 

schémata modulují informaci (bit nebo skupinu bitů) skokovou změnou některého parametru 

(amplitudu, frekvenci či fázi) nosného signálu, nebo v případě QAM modulace kombinací 

změny více parametrů zároveň (současná změna amplitudy a fáze). 

S rozvojem těchto typů modulací je zapotřebí rozvíjet přístroje, které tyto signály 

generují nebo analyzují. U dnes běţně masově pouţívaných zařízení, mezi něţ patří například 

mobilní telefon, potřebují jejich výrobci, nebo ti, kteří diagnostikují jejich stav na vysílací a 

přijímací části, testovat správnou funkčnost tohoto zařízení. Pro testování přijímací části těchto 

zařízení se pouţívá vektor-signálový generátor, který vygeneruje signál v ideální nebo zhoršené 

podobě a na testovaném výrobku se sleduje odezva na tento signál. Takovýmto způsobem dojde 

k ověření správné funkčnosti výrobku, ať uţ při jeho vývoji nebo uţívání. Vygenerováním 

degradovaného signálu je moţné následné testování výrobku v oblasti rekonstrukce signálu a 

případné nalezení mezní hranice degradace, do které je výrobek schopen signál ještě správně 

vyhodnotit. Naopak pouţití vektor-signálového analyzátoru na tomto výrobku můţe nalézt 

případné problémy ve vysílací části, způsobené například pouţitím vadných či nevhodných 

součástek v testovaném výrobku nebo jejich poruchou. V neposlední řadě můţe toto testování 

na vysílací straně odhalit i další chyby ve vysílacích parametrech (EIRP, šíři vysílaného spektra, 

atd.), které vlivem konstrukční či výrobní vady mohou porušovat legislativně stanovené 

parametry. Tato testování začínají nabývat na významu o to více, ţe výrobky, které jsou 

provozovány v blízké vzdálenosti, komunikují na podobných frekvencích, vysílají či přijímají 

signál, si mohou právě vlivem výše zmíněných problémů navzájem degradovat přenášený 

signál. [4] 

1.1 Open System Interconnection (model OSI) 

Referenční model definuje základní principy fungování komunikačních systémů 

rozdělením do sedmi abstraktních vrstev. Digitálně modulovaný signál se zpracovává na fyzické 

vrstvě. Všechny vrstvy nad fyzickou vrstvou se na způsobu přenosu, případně jeho modulaci 

nepodílí. Mezinárodní organizace pro standardizaci ISO (International Organization for 

Standardization) jej definovala jako produkt otevřeného systémového propojení (Open Systems 
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Interconnection). Tento soubor norem v sobě zahrnuje směrnice pro výměnu informací mezi 

jednotlivými systémy. Systém je v tomto případě chápán jako uskupení několika počítačů, 

vhodného programového vybavení, vstupních či výstupních interfaců, aktivních síťových prvků, 

fyzických procesů, propojení apod. Díky tomuto standardu je moţné uskutečnit spojení mezi 

různými systémy. I v případě ţe spojení můţe procházet dalšími mezilehlými sítěmi. Tento 

aspekt vytváří rovněţ moţnost (nikterak nezbytnou nutnost) kompatibility zařízení pocházející 

od různých výrobců. 

Referenční model OSI se sestává ze sedmi hierarchicky propojených vrstev. To 

znamená, ţe kaţdá niţší vrstva slouţí vrstvě nad ní. Procedura odesílání dat probíhá metodou 

zapouzdření vyšší vrstvy do niţší postupně aţ na první vrstvu, kde se spojení fyzicky uskuteční. 

Na přijímací straně se pak přenesený signál rekonstruuje opačným směrem. Při pouţívání OSI 

modelu nemusí být zcela nutně vyuţity všechny vrstvy. 

7- Aplikační vrstva je z pohledu OSI modelu nejblíţe uţivateli. To znamená, ţe 

uţivatel přímo vyuţívá aplikace fungující na této vrstvě jako je například prohlíţení webových 

stránek (komunikující skrze protokol HTTP). 

6- Prezentační vrstva zajišťuje překlad mezi spotřebiteli aplikační vrstvy, ve které 

mohou být pouţívány různé reprezentace dat. Například šifrování, překlady různých druhů 

kódování a serializaci objektů z a do jazyka XML. 

5- Relační vrstva slouţí pro správu připojení mezi účastníky. Vrstva navazuje, spravuje 

a ukončuje spojení mezi lokálními a vzdálenými aplikacemi z bezpečnostních důvodů. 

Podporuje sluţby typu autentizace, autorizace a případné prodlouţení trvání aktuální relace 

(session). Typickým příkladem je automatické odhlášení od serveru po uplynutí time-outu. 

4- Transportní vrstva má za úkol zajistit spolehlivý přenos datových paketů mezi 

dvěma účastníky. Na této vrstvě jsou sestavovány pakety např. TCP a UDP, které slouţí pro 

transport paketů vrstev nad ní. 

3- Síťová vrstva poskytuje funkční a procedurální prostředky přenosu datagramů 

(sekvence dat) mezi dvěma účastníky. V případě, ţe se kaţdý účastník nachází v jiné části sítě, 

obsahuje tato vrstva téţ algoritmy pro určení nejkratší cesty či řízení provozu na síti. Na této 

vrstvě funguje například síťový router (směrovač). 

2- Spojová (linková) vrstva zabezpečuje spolehlivé spojení mezi dvěma přímo 

spojenými uzly. Můţe fungovat také jako detekce a korekce chybně přenesených bitů, které 

nebyly správně interpretovány ve fyzické vrstvě. Tato vrstva si v případě detekce chyby můţe 

vyţádat o opětovné zaslání rámce. Na spojové vrstvě pracuje síťový switch (přepínač). 

1- Fyzická vrstva definuje elektrickou a fyzickou specifikaci datového přenosu. Určuje 

vztah mezi fyzickým médiem a způsobem interpretace signálu (případně jeho přenesení na 

fyzické médium). Je to soubor definic, které je nutné dodrţet pro vytvoření spojení mezi dvěma 

připojenými uzly skrze specifické komunikační médium. Vrstva specifikuje a zahrnuje 

modulaci či konverzi dat. Fyzická vrstva funguje jako interpret informace, přicházející z média 
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či spojové vrstvy, který demoduluje či jinak pozměňuje signál na informaci a naopak (v 

závislosti na směru šíření informace). Nezabývá se významem přenášených bitů nýbrţ formou 

jejich reprezentace. [9] 

1.2 Koncept SDR 

Koncept SDR je zaloţen na myšlence definovat modulaci signálu a jeho parametry ryze 

softwarově s vyuţitím obecně pouţitelné hardwarové platformy. Funkčnost takovéhoto zařízení 

lze po čas ţivotnosti přístroje modifikovat. Hardwarové komponenty mají za úkol pouze převést 

informaci na signál, který je moţno přes anténu vysílat. Hardwarová platforma v rámci tohoto 

konceptu není postavena pro proprietární pouţití ţádaného protokolu, ale je univerzální. 

Záměrem tohoto konceptu je vytvořit jednotný hardware, který by mohl být pouţit na většině 

RF aplikací, u kterých by se pak proprietárně definovala jen softwarová část, která se přizpůsobí 

poţadované funkčnosti systému. Tímto by se značnou měrou sníţily náklady na návrh i výrobu 

jednotlivých RF zařízení ve všech odvětvích. 

Zařízení tohoto konceptu musí poskytovat naprosto totoţnou funkci, jako konvenční, 

hardwarově proprietární řešení. Pouţitím tohoto konceptu dochází také ke zjednodušení návrhu 

softwaru a ovladačů vyuţitím unifikovaných SW bloků. Po vydání nového typu protokolu stačí 

vyřešit pouze aktuální algoritmické změny uvnitř jednotlivých SW bloků, zatímco hardware a 

základní řazení SW bloků zůstanou nezměněny. Dalším aspektem SDR je moţné uzpůsobení 

zařízení postaveného na tomto konceptu na celé RF spektrum. Můţe pak slouţit v rámci sluţeb 

GSM, Wi-Fi, GPS, Bluetooth či Zigbee atd. Funkce záleţí na uţivateli, jaký software do SDR 

implementuje podle toho, k čemu má být zařízení určeno, jak má fungovat a jaké signály má 

zpracovávat. [9] 

1.3 SDR (Software Defined Radio) 

Softwarové rádio patří svým účelem do oblasti mobilní a personální komunikace. Pod 

tímto pojmem se obecně rozumí rádiový přijímač i vysílač, jejichţ hlavní funkce (převod 

signálu na binární posloupnost a zpět) jsou realizovány SW nad univerzální hardwarovou částí 

(na fyzické vrstvě), pracující podle aktuálně nastaveného softwarového vybavení přístroje. 

Touto funkcionalitou se zjednodušuje návrh zařízení (jeho HW univerzální část zůstává 

nezměněna), zatímco softwarová část je definována uţivatelem či výrobcem a software je 

moţné kdykoli změnit. Výhody spočívají v nadefinování softwaru pro libovolné komunikační 

protokoly, vyuţití libovolných frekvenčních pásem (pokud hardware dovolí), ba dokonce 

snadnější implementaci nových standardů do jiţ fungující sítě. [1] 

1.3.1 Konstrukce ideálního SR (Software Radio) 

Ideálním softwarovým rádiem se obecně rozumí koncepce, při které mají všechny prvky 

blokového schématu zkreslení a útlum blíţící se nule a takové ideální SR je pak tvořeno pouze 

anténou, AD/DA převodníkem a DSP (digitálním signálovým procesorem). DSP je speciální 

mikroprocesor s architekturou optimalizovanou pro algoritmy zpracování signálu. V tomto 
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návrhu (obrázek 1.3.1) je koncept zaloţen na úmyslu zdigitalizovat signál a ten pak vhodným 

softwarem pomocí DSP obsluhovat. 

 

Obrázek 1.3.1: Ideální (Mitolovo) softwarové rádio SR 

1.3.2 Konstrukce reálného SDR 

SR je označováno v praxi jako SDR, jelikoţ zkonstruovat SR v ideální podobě není 

zatím v dnešní době moţné. Do procesu (obrázek 1.3.2) digitalizace signálu přijímaného 

anténou vstupují faktory jako přizpůsobení antény, lapání šumu anténou, které je zapotřebí 

pásmovou propustí odfiltrovat. Protoţe přijaté hodnoty jsou řádově v milivoltech (řádově 

srovnatelné se šumem), je zapotřebí za pásmovou propust zapojit nízko-šumový zesilovač 

(anglicky LNA- low noise amplifier), který amplitudově zvýší odstup signálu od šumu a 

zároveň nebude vlastním fungováním navyšovat šumovou sloţku. Downkonvertor pak 

s připojeným oscilátorem převede signál do oblasti niţších frekvencí pro jednodušší digitalizaci 

signálu AD převodníkem. Ten je vhodné doplnit předřadným filtrem typu dolní propust pro 

zamezení aliasingu. Digitalizovaný signál pak DSP procesor pomocí předem definovaných 

softwarových funkcí zpracuje, jejichţ výsledkem bude datový výstup. Vysílací část je prakticky 

totoţná a zapojené prvky mají pouze opačné pořadí. 

Obrázek 1.3.2: Reálné softwarově definované rádio SDR [9] 

1.3.3 USRP (Universal Software Radio Peripherial) 

Protoţe je konstrukce SDR v dnešní době nákladnou záleţitostí, co se do výpočetního 

výkonu týče, byla pro laboratorní či měřící účely vymyšlena koncepce USRP. Ta v sobě skýtá 

hardwarovou platformu, umoţňující vysílání a přijímání signálu. Zařízení je schopno tento 

signál digitalizovat a následně posílat po Gigabit-ethernetovém portu do připojeného počítače. 

V zásadě se jedná o SDR, jehoţ výpočetním hostitelem je personální počítač. Toto zapojení 

dovoluje naprosté řízení a definování signálu  ve vývojovém prostředí LabVIEW firmy National 

Instruments, instalovaném do připojeného personálního počítače (obrázek 1.3.3). 
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Obrázek 1.3.3: Blokové schéma USRP 2920 (zjednodušené) [21] 

1.4 Bezdrátové aktivní prvky 

Aktivní prvky Wi-Fi se sestávají z antény, hardwaru a firmwaru. Anténa a hardware 

mají v tomto provedení jednostrannou funkci, která je schopna se vypořádat s nástrahami 

vysílacích standardů (např. IEEE) čistě elektrotechnickou cestou. Firmware zde koná zejména 

funkci ovladače, co řídí hardware a vysílané či přijímané informace posílá duplexně ke 

koncovým zařízením. Směrování (routing) je v těchto zařízeních prováděno pomocí 

programovatelných hradlových polí (FPGA), které mohou být konfigurovány uţivatelem a 

případná nastavování jsou řešena softwarovou cestou. Z tohoto hlediska se jedná o praktické 

vyuţití SDR. 

Pokud by se zde uvedl demonstrační příklad normy IEEE 802.11, standardní vlastnost 

staršího zařízení Wi-Fi, korelující s normou IEEE 802.11 (například jen s protokoly a nebo b), 

by splňovala předpoklad pouze schopnost plnění těchto protokolů. Zde je nutno uvést, ţe 

protokoly jsou si navzájem nekompatibilní. Proto je moţné navazovat jen taková spojení mezi 

zařízeními, která podporují stejný typ protokolu. Jelikoţ protokol typu a vyšel v roce 1999, 

nedalo se nikterak predikovat datum nástupce po protokol 802.11b, který jiţ v té době byl 

v plánu. A zde nastal problém. V roce 2009 byla vydána nová verze protokolu n. Stará zařízení 

s hardwarovým řešením vyhovovala pouze typům a a b. V případě ryze hardwarového řešení 

takovýchto zařízení by se pro pouţití standardu 802.11n musela nakoupit zařízení nová, zatímco 

v případě uţití FPGA v aktivních prvcích stačilo pouze aktualizovat firmware, který obsahuje 

nový soubor norem a nastavuje parametry pro vysílání. [2] 

1.5 Definice signálu 

Signál je v telekomunikační technice, zpracování signálu a elektrotechnice brán jako 

funkce reprezentující informaci o stavu nebo chování zkoumané veličiny. Elementární signál 
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nabývá maximálně jedné hodnoty interpolované k časové základně. Pojem signál zahrnuje 

záznam informace či fyzikální veličiny (zvuku, obrazu, komunikace aj.) 

Základní druhy signálu jsou analogový a digitální. Analogový signál můţe být 

interpretován spojitou funkcí na měřeném intervalu. Teoreticky můţe analogový signál mít 

nekonečně široké frekvenční spektrum. Obecně vzato se jedná o spojitou, prostou proměnnou 

reprezentující veličinu či hodnotu s proměnným časem. Na konkrétním časovém intervalu se 

tedy můţe nacházet nekonečně mnoho hodnot (amplitud), coţ činí analogový signál pro přenos 

velmi nevýhodný. Protoţe se pro přenos vţdy vyuţívá přenosové médium s konkrétními 

fyzikálními vlastnostmi, analogový signál po průchodu takovýmto médiem nabude 

o charakteristické zkreslení a je snáze ovlivnitelný. Můţe tomu tak být například 

z charakteristiky útlumu dané reálnou obvodovou či fyzikální povahou přenosového média 

(metalické vedení, atmosférické apod.). Proto takový signál nelze nikdy přenést ve stoprocentně 

věrné podobě, jelikoţ je různými faktory degradován. Degeneraci signálu lze předejít například 

filtry, propustmi a docílit tak malého signálového zkreslení, coţ v porovnání s digitálním 

signálem, je proces daleko nákladnější. 

Digitální signál v porovnání s analogovým signálem nabývá jen konečného počtu 

diskrétních hodnot amplitudy na měřeném intervalu. Přestoţe při přenosu digitálního signálu 

mohou vzniknout chyby, lze jej snáze zpětně rekonstruovat a některé případné chyby v přenosu 

eliminovat. Charakteristikou digitálních signálů je jejich stálá kvalita po celou dobu průběhu. 

Hlavní parametry jsou vzorkovací frekvence, počet kvantizačních hladin a případně maximální 

zaznamenatelná hodnota A/D převodníku při procesu digitalizace. Přestoţe se digitalizací 

analogového signálu vytrácí všechny vzorky, po získání konkrétního počtu vzorku na interval 

lze snadněji (skrze matematické funkce a kódy) tyto signály snáze šifrovat a komprimovat. To 

má za následek daleko vyšší odolnost vůči vnějšímu rušení, které takto sniţuje reţii přenosové 

cesty. Zda je zapotřebí dbát na nízkou reţii provozu, či bude upřednostňována spíše vysoká 

přenosová rychlost, závisí také na druhu přenosového média, po kterém bude signál vysílán. 

Například pokud bude ze zdroje vyslán signál (s informační hodnotou), která bude druhou 

stranou detekována jako chybně přenesená (a nebude ji moţno zpětně rekonstruovat), cílové 

zařízení tento signál zahodí a vyţádá si zdroj o opětovné vyslání signálu. Protoţe byl přenesený 

signál cílovým zařízením zahozen, informační obsah tohoto signálu byl nulový, zbytečný a 

došlo tímto k navýšení reţie. 

1.6 Parametry přenosové cesty 

Aby se signál dal přenést mezi dvěma různými místy, je zapotřebí k přenosu nějaké 

médium. Jako nejběţnější a nejstarší typ je metalické vedení. Je nenáročné na výrobu, 

jednoduché na montáţ. Bohuţel toto médium je dnes, co se přenosových rychlostí týče, 

zastaralejší s rychlostmi do 10 Gb/s na jeden koaxiální vodič na vzdálenost 10 m. Oproti 

bezdrátovému médiu potřebuje metalické vedení pokládku pro propojení dvou komunikačních 

uzlů, coţ je pro mobilní zařízení velmi omezující. 
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Jednotlivé druhy přenosových cest mají podle pouţité principiální technologie různé 

parametry přenosu. Ty, které nás zajímají nejvíce, jsou: 

 přenosová rychlost 

 útlum 

 šířka pásma 

 odolnost proti rušení 

 bezpečnost přenosu 

Přenosová rychlost (VP) udává počet bitů přenesených za sekundu. Jednotka modulační 

rychlosti se udává v kbit/s. Oproti tomu Modulační rychlost (VM) udává počet symbolů, 

přenesených za sekundu. Jednotka modulační rychlosti je Baud [Bd]. Jeden symbol můţe být 

reprezentován několika bity. Z čeho plyne následující vztah: [7] 

            [7] 

1.6.1 Srovnání typů přenosových cest 

Metalické vedení bude dle výše uvedených parametrů vycházet u většiny parametrů 

hůře, neţ optické vedení, zejména kvůli materiálům, ze kterých je vyroben. Nejčastěji se jedná o 

měď, jenţ navzdory své výborné vodivosti má na velké vzdálenosti vyšší útlum a pro zvýšení 

odolnosti vůči rušení musí být aplikováno stínění (které má své stínící limitace). 

Optické vlákno je na tom s přenosovými rychlostmi v dnešní době nejlépe ze všech 

médií. Díky funkčnímu principu šíření elektromagnetického vlnění (s vlnovými délkami 

viditelného i infračerveného světla), odráţejícího se od rozhraní o rozdílných indexech lomů a 

splňující podmínku totálního odrazu, mají optická vlákna navíc vysokou odolnost proti rušení a 

nepotřebují ţádné stínění. Dnes jsou optická vlákna hojně pouţívána nejen na páteřních sítích 

i na úkor vyšších pořizovacích nákladů. 

Bezdrátové komunikace mají oproti předchozím médiím značnou výhodu v podobě 

absence nutnosti pokládky kabeláţe. Ke komunikaci postačuje vysílač, přijímač a případné 

kombinace těchto prvků pro vybudování rozlehlejší sítě. Přenosová rychlost je ale závislá na 

šířce pouţitelného pásma, které je legislativně limitováno a s jeho vyuţitím se musí šetřit. 

Omezení bezdrátových komunikací spočívá v mnoha druzích rušení, variabilitě útlumu a s ním 

související šíření vln v prostředí, mající dopad na podmínky příjmu. Mezi druhy rušení patří 

přírodní rušení, které je v plynném obalu Země všudypřítomné v jakékoli denní době, či umělé 

rušení vzniklé vlivem provozu zařízení, mající povahu emitovat elektromagnetické záření 

(například vrtačka, transformátorová stanice apod.). Jelikoţ u atmosférických komunikací 

dochází k vysílání „do éteru“, předpokládáme, ţe komunikaci slyší všichni a o bezpečnost se 

proto musí postarat vyšší vrstvy modelu OSI. Navíc díky stále se zlepšujícím přenosovým 

technikám, algoritmům pro rekonstrukci signálu a rostoucí četnosti bezdrátových zařízení, 

budou mít bezdrátové komunikace v budoucnu oproti ostatním druhům přenosových cest ve 

vyuţití jednoznačně navrch. 
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1.7 Možnosti zobrazení průběhu signálu 

Pro zobrazení průběhu digitálně modulovaného signálu existují základní tři diagramy. 

1.7.1 Diagram s časovou základnou 

Tento nejběţnější diagram vzniká plynulým vykreslením obou modulačních sloţek 

v závislosti na čase, který je zobrazen ve všech sekcích obrázku 1.9.2. Můţeme pozorovat 

jednotlivé přechody stavů. Mezi jednotlivými přechody jednotlivých stavů je vhodnější 

takzvaný konstelační diagram. [7] 

1.7.2 Konstelační diagram 

Konstelační diagram (téţ diagram s kruhovou časovou základnou) vykresluje pouze 

jednotlivé výslednice I a Q sloţek v polárních souřadnicích. Zobrazené jsou tedy jednotlivé 

body v periodických úsecích vzorkování. Matematicky se určí, na jakých pozicích se mají 

bitové stavy nacházet a podle nich je pak moţno i pouhým okem porovnávat odchylky a 

degradace s nimi spjaté tak, jak je tomu na následujícím obrázku 1.7.2. Černou barvou jsou 

vyobrazeny matematicky přesně definované stavy, šedá barva zachycuje nominální odchylky 

signálu od těchto bodů. Čím dále je šedá barva od černého pole, tím horší vzniká moţnost signál 

demodulovat zejména v případě, kdy můţe dojít k prolínání vzorku signálu směrem k jiným 

stavům, neţ u kterých by měl být (důsledek: chybná modulace). [7] 

 

Obrázek 1.7.2: Konstelační diagram [14] 

1.7.3 Vektorový diagram 

Vektorový diagram je podobný konstelačnímu diagramu. U konstelačního diagramu 

vidíme jen jednotlivé výslednice I a Q sloţek, oproti tomu u vektorového můţeme pozorovat 

celý průběh nosné vlny při přechodu z jednoho stavu do druhého, jak je tomu na obrázku 1.7.3. 
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U tohoto diagramu byl pouţit filtr typu Raised Root Cosine. Při měření závisí průběh na 

velikosti koeficientu α roll-off faktoru. Čím větší je tento koeficient, tím pozvolnější jsou jejich 

průběhy a tím větší jsou poţadavky na šířku pásma. [23] 

 

Obrázek 1.7.3: Vektorový diagram s filtrem Raised Root Cosine [14] 

1.8 Přenos signálu 

Praktickou částí této práce na fyzické vrstvě modelu OSI je část pro generování a 

analýzu. Tyto části řeší, jakým způsobem bude signál modulován či demodulován a případně 

degradován. Přístroje, které signály modulují, se nazývají modulátory. Přístroje signál 

demodulující se nazývají demodulátory.  

Pro přenos binárních dat v základním pásmu mohou být pouţívány základní dvě 

napěťové úrovně pro reprezentaci jedničky a nuly. Můţe se také pouţít vícero kvantizačních 

úrovní, které umoţní zvýšit rozlišovací schopnost média navýšením o další hladiny (zpravidla 

N-té mocniny 2). 

Problém základního pásma tkví zejména ve stejnosměrné sloţce, která signál ve vodiči 

zkresluje a s rostoucí vzdáleností přenosového média značně narůstá. Po průchodu signálu, 

degradovaného tímto způsobem, je pak problematické zpětně demodulovat vstupní informaci. 

Proto je velmi vhodné informaci či binární posloupnost modulovat na nosný signál s pravidelně 

se měnícím průběhem (sinusový průběh), který stejnosměrnou sloţku eliminuje. 

Existují základní modulace analogových signálů s nosnými vlnami: 

 AM (Amplitude Modulation)- modulování vyjádřeno změnou amplitudy 

 FM (Frequency Modulation)- modulování vyjádřeno změnou frekvence 

 PM (Phase Modulation)- modulování vyjádřeno pomocí změny fáze 

Protoţe jsou analogové signály méně odolné vůči rušení a jejich rekonstrukce je u silně 

zašuměných signálů téměř nemoţná, začalo se přecházet k digitálně modulovaným signálům. 

Zejména pak k modulacím typu PSK, FSK či QAM. [7] 
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1.9 I/Q modulace 

Pro větší zvýšení přenosové kapacity při zachování odolnosti vůči rušení byly zavedeny 

vícestavové digitální modulace, které mění současně amplitudu i fázi. Výhodou tohoto systému 

je vyuţívání pouze jednoho signálového oscilátoru a upkonvertoru, u kterého se v případě 

změny amplitud lze dostat do kteréhokoli bodu v konstelačním diagramu. Kaţdý amplitudově-

fázový stav (viz červený bod na Obrázku 1.9.1) lze zapsat absolutní velikostí amplitudy (A) a 

fázového úhlu (fí – φ). Toto vyjádření lze zapsat také v ekvivalentních polárních souřadnicích 

(v komplexní rovině) pomocí sloţek: I(t) (In-phase) a Q(t) (Quadrature). Z toho plyne název 

I/Q modulace. Tyto sloţky mají sice stejnou frekvenci, ale navzájem jsou posunuty o 90°. 

 

Obrázek 1.9.1: IQ modulace [4] 

V polárních souřadnicích se červený bod dá zapsat jako                    . 

Amplitudu ve čtvercových souřadnicích pak vyjádříme odmocninou jejich kvadrátů      

√           , přičemţ platí premisy                 a                 , jelikoţ 

sloţky I(t) a Q(t) jsou na sebe vzájemně o 90° posunuty (viz obrázek 1.9.2). [7] 
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Obrázek 1.9.2: Smíšení I a Q složky v časovém průběhu [14] 

1.10 Digitálně modulovaný signál 

Jelikoţ je rostoucí poptávka po přenosové rychlosti a distribuci dat mezi stále rostoucím 

počtem zařízení, dostávají se digitální modulace na výsluní. Bylo vytvořeno několik postupů a 

metod klíčování (modulace) signálu. Návrh digitálního přenosového systému je limitován 

šířkou přenosového pásma, vysílacím výkonem a vlastním šumem přenosové soustavy. Přechod 

analogových modulací (skalární) k digitálním modulacím (vektorové) umoţní přenést větší 

objem dat. 

Průběh modulace spočívá ve zpracovávání diskrétního signálu na zdroji (bitová 

posloupnost). Modulací vstupního signálu nesoucí informaci na nosný signál vznikne signál 

modulovaný. Ten má podobné vlastnosti jako nosná vlna, proto jej lze snadno přenášet i na větší 

vzdálenosti s daleko větší odolnosti proti rušení. 

Základní digitálně modulační schémata: 

 ASK (Amplitude Shift Keying)- modulování na základě amplitudy 

 FSK (Frequency Shift Keying)- modulování frekvencí, příp. jejími násobky 

 PSK (Phase shift Keying)- modulování pomocí fáze 
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Obrázek 1.10: Digitální modulace s časovou základnou [12] 

1.11 PSK modulace 

Modulace fázovým posuvem (anglicky Phase-Shift Keying, obrázek 1.10) je metoda 

digitální modulace, která interpretuje vstupní informaci na signál změnou fáze při změně stavu. 

Mezi jednotlivými stavy je dostatečný odstup, a proto je tento typ modulace v porovnání s ASK 

a FSK odolnější vůči rušení. 

PSK modulací, rozdělených podle počtu stavů, existuje několik. Modulace uvedena 

v předchozím obrázku 1.10 má základní dva stavy a kaţdý z nich lze interpretovat jediným 

bitem, který můţe nabývat 2 stavy. Takový druh nese označení BPSK (Binary Phase-Shift 

Keying). Další dva typy, které jsou rovněţ zpracovány v praktické části této práce, se nazývají 

QPSK (Quadrature Phase-Shift Keying), která pouţívá dvoubitové klíčování s nárůstem 

moţností na 4, a dokonce 8PSK vyuţívající tříbitové klíčování se zaklíčováním informace osmi 

stavy. S nárůstem počtu stavů, kterých můţe kaţdý vzorek nabývat, roste přenosová rychlost a 

náročnost klíčování. [7] 

1.12 QAM modulace 

Kvadraturní amplitudová modulace (anglicky Quadrature Amplitude Modulation) je 

zástupcem IQ modulace, která vyuţívá modulace dvou nosných vln sinusového charakteru (I a 

Q sloţky) za konstantní frekvence a vzájemného fázového posunu o 90°. Obě nosné vlny jsou 

navzájem různě amplitudově klíčovány tak, ţe na výstupu je lze zpětně rekonstruovat. Výsledný 

signál můţe v jednom vzorku nabývat při 4 modulačních úrovních amplitudy kaţdé nosné vlny 

aţ 16 stavů (16-QAM). U 8 modulačních úrovní pak stoupne počet stavů na 32 (32-QAM). 

Tento typ je v dnešní době nejpouţívanějším modulačním schématem, mající přednost zejména 

ve vyšší odolnosti proti rušení. 
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1.13 Příklady využití digitálních modulací 

1.13.1 GSM (Global Systém for Mobile communications) 

Síť druhé generace (GSM) pouţívá modulaci GMSK (Gaussian Minimum Shift 

Keying), odvozenou od FSK modulace. Nevýhodou FSK je širší vyuţití frekvenčního pásma, 

které je pro GSM omezujícím faktorem. Proto byla vytvořena modulace MSK, která moduluje 

fázi spojitě. Tato modulace je pro zařízení snadno rozpoznatelná, jelikoţ je sledována pouze 

změna znaménka. Aby se zamezilo omezení prostupu vyšších frekvencí, je před modulátor 

předřazen Gaussův filtr.  

1.13.2 DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) 

Obdobou modulace FSK, tedy modulace signálu frekvencí, vznikla modulace GFSK, ve 

které se, jako v předchozím případě, před modulátor předřadil Gaussův filtr. Tento filtr umoţnil 

udrţet úzkou šířku pásma na minimu, čímţ značně omezil interferenci okolních kanálů na 

minimu a díky této modulaci bylo dosáhnuto efektivního vyuţití spektra. 

1.13.3 EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution) 

Systém EDGE navazuje na síť GSM druhé generace, přičemţ zvýšením přenosové 

rychlosti bylo dosaţeno pouţitím modulace 8PSK. Ta umoţňuje přenést tři informační bity 

pomocí jednoho symbolu na rádiové vrstvě, oproti modulaci GMSK, která má vůči modulaci 

8PSK třikrát niţní přenosovou rychlost. 

1.13.4 UMTS (Universal Mobile Telecommunications Systém) 

Systém UMTS je zástupcem komunikačního systému třetí generace, který vychází ze 

svého předchůdce GSM. Původním záměrem vytvoření UMTS sítě bylo zavedení této sluţby 

v hustě osídlených oblastech. Tento systém pouţívá modulace QAM-16 a QPSK, které 

vzhledem k pouţití (QAM-16) umoţňuje poslat v jednom symbolu hned 4 bity. 

1.14 Frekvenční filtrace digitálně modulovaných signálů 

Digitální modulace představuje skokovou změnu některého parametru v sinusovém 

průběhu nosné vlny. Ideální skoková změna (např. Diracův nebo jednotkový impuls) se ve 

frekvenčním spektru projeví jako vykreslení funkce sinus cardinalis (root raised cosine), který je 

ve frekvenčním spektru rozprostřen do nekonečné šířky. Tento stav se však v praxi nedá 

realizovat a pro přenos informace by ostatní postranní laloky byly zcela zbytečné. Informace se 

přenášejí v hlavním laloku frekvenčního spektra. Aby bylo zamezeno prostupování vyšších 

frekvencí (zamezení anti-aliasingu), pouţívají se k tomuto účelu filtry typu dolní propust. Tyto 

filtry jsou schopny zredukovat frekvenční pásmo na poţadovanou šířku, avšak nevýhoda těchto 

filtrů tkví v jejich vytváření zpoţdění na přenášeném signálu. 
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2 Prostředky generování digitálně modulovaných 

signálů – srovnání klasické a virtuální instrumentace 

Aby bylo moţno vygenerovat signál pro účely testování reálných nebo vyvíjených 

zařízení, jsou k dispozici přístroje různé koncepce. Koncepce klasické instrumentace zahrnuje 

klasické (konvenční) přístroje stolní, či přenosné. Jsou hardwarově zkonstruovány pouze pro 

konkrétní účel. Naproti tomu koncepce virtuální instrumentace je zaloţena na obecném 

hardwaru personálního počítače, který zahrnuje vstupní a výstupní obvody obsluhované 

softwarem v počítači (ať uţ jako připojená periferie nebo samostatný přístroj). Prostředky obou 

koncepcí pro generování signálu se pouţívají zejména pro účely otestování správné funkce 

přijímače. 

Bezdrátové standardy, které postupem času vznikaly (viz Obrázek 2), mají navzájem 

odlišné parametry. Zejména frekvenční rozsah a šířku kanálu. Vzhledem k omezenosti šířky 

technologicky vhodného dostupného frekvenčního pásma a vzhledem k licencování přidělených 

frekvencí je zapotřebí v souvislosti s nárůstem počtu uţivatelů a jejich potřeb přenášet velké 

mnoţství dat, nutné šetřit s šířkami kanálů. 

Pokud se bude šířka komunikačního kanálu postupem času měnit, bude klasická 

instrumentace se svými fixními funkcemi zaostávat, jelikoţ virtuální přístroje je moţné 

z hlediska funkcí modifikovat. 

 

Obrázek 2: Využívané bezdrátové standardy [10] 

Pro jednotlivé standardy jsou definovány frekvenční rozsahy sluţeb a jednotlivých 

kanálů. Je velice důleţité, aby jednotlivé vysílače a přijímače byly přesně naladěny 
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a nedocházelo tak k překryvům vysílaných výkonů do sousedních kanálů a následnému 

neţádoucímu, vzájemnému ovlivňování provozu na kanálech s podobnými frekvencemi. [7] 

2.1 Digitální přenosový řetězec 

Aby se mohla daná informace bezdrátově šířit, musí signál projít skrze komunikační 

řetězec, jehoţ podoba se dnes v obecné rovině ustálila. Na obrázku 2.1 lze spatřit jednotlivé 

bloky, kterými musí signál na vysílací a přijímací straně projít. 

 

Obrázek 2.1: Blokové schéma digitálního přenosového řetězce [13] 

Zdroj signálu 

Zdrojem signálu je zařízení (např. počítač, mikrofon, kamera), které pořizuje data.  

Zdrojové kódování 

V bloku zdrojového kódování se provádí převod signálu z analogového na digitální. 

Základním úkolem zdrojového kodéru je redukce redundantních bitů a komprese. Dále se ze 

signálu odstraňuje irelevance. Jedná se o bity, které jsou v signálu nepodstatné (např. u zvuku 

jsou nepodstatné frekvence, které lidské ucho neumí zaregistrovat). 

Kanálové kódování 

Toto kódování na rozdíl od zdrojového naopak přidává redundantní zabezpečovací bity, 

které slouţí k dalšímu zabezpečení přenosu. Dále mezi kanálové kódování patří detekční a 

korekční kódy, které mohou zjistit chybný blok bitů nebo v případě korekčních kódů chybu 

opravit. 
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Modulace 

Takto upravený signál putuje do modulátoru, kde je namodulován s vyuţitím některého 

z dostupných digitálních modulačních schémat na nosnou, vysokofrekvenční vlnu (RF), která 

má zpravidla několikanásobně vyšší frekvenci neţ modulační signál. Modulace je proces, při 

kterém je některý z parametrů nosné vlny ovlivňován modulačním signálem a mění tak svou 

amplitudu, frekvenci nebo fázi v závislosti na přenášené informaci. 

Upkonverze 

Upkonvertor můţe být v některých případech součástí modulátoru, jelikoţ konvertuje 

signál na vyšší frekvenci vhodnou pro bezdrátový přenos v konkrétně pouţité technologii. 

Přenosový kanál 

Takto upravený signál pak směřuje do přenosového kanálu, který jej přenese 

k přijímači. Cestou od vysílače k přijímači můţe být tento signál degradačně ovlivňován např. 

útlumem či interferencí. Mezi základní parametry přenosového kanálu patří přenosová rychlost 

a šířka pásma, případně odstup signálu od šumu. 

Downkonverze 

U přijatého signálu na přijímací straně musí downkonvertor sníţit frekvenci pro zpětnou 

demodulaci signálu. Downkonvertor můţe být součástí demodulátoru. 

Demodulace 

Demodulátor převádí modulovaný analogový signál na digitální signál. Tento digitální 

signál by měl mít podobný průběh jako digitální signál vstupující do modulátoru na straně 

vysílače. 

Kanálové dekódování 

Dekodér provede odebrání redundantních bitů a v případě detekce chybného bitu 

pouţije dostupné korekční kódy pro následnou opravu signálu. 

Zdrojové dekódování 

Zdrojový dekodér provede inverzní operaci vůči zdrojovému kodéru. [7] 

2.2 Rozdělení klasických generátorů podle účelu 

Jednotlivé typy generátorů obecně slouţí k vygenerování signálu o definovaných 

parametrech. V praxi je můţeme pouţít například k ověření funkčnosti přijímací části zařízení 

na námi nastavené frekvenci. 

Signálové generátory obecně generují střídavý periodický signál. Základní součástkou 

všech generátorů bývá oscilátor, doplněný o bloky, které jsou schopny modifikovat signál do 

uţivatelem definované podoby. V praxi existují následující typy generátorů signálu: 

 funkční generátor 
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 generátor programovatelného průběhu (arbitrary waveform generator) 

 generátor pulzu 

 generátor pro RF a mikrovlny (radio frequency; analogový, vektorový nebo logický 

výstupní signál) 

Na generátorech jsou pro koncového uţivatele nejdůleţitějšími tyto parametry: 

 velká přesnost nastavení amplitudy a frekvence 

 vysoká stabilita nastavení amplitudy a frekvence 

 velký frekvenční rozsah 

 definovatelná výstupní impedance 

 malá míra zkreslení generovaného signálu 

2.2.1 Funkční generátor 

Je to zařízení, produkující základní tvary periodických signálů. Konstrukčně se skládá 

z oscilátoru, a dalších bloků, které věrně generují pilovitý, obdélníkový či sinusový signál. 

2.2.2 Generátor programovatelného průběhu 

Tento typ generátoru (arbitrary waveform generator) se vyznačuje vytvořením 

analogového signálu podle vstupní digitální posloupnosti. Generátor si načte do paměti celou 

posloupnost hodnot, které tvoří celou periodu. Podle ní pak postupným vyčtením jednotlivých 

vzorků různou rychlostí vygeneruje různou frekvenci signálu. Z tohoto faktu bohuţel plyne 

úskalí, kdy jsme na výstupu generátoru schopni vygenerovat pouze omezený rozsah frekvencí 

vzhledem k maximální vzorkovací frekvenci pouţitého D/A převodníku. [11] 

2.2.3 Generátor pulzu 

Generátor pulzu po nastavení frekvence a amplitudy spolu s délkou kladného pulzu 

vygeneruje hodnoty sinus cardinalis v závislosti na čase. Tento generátor se pouţívá jen zřídka. 

[11] 

2.2.4 Vektor-signálový generátor pro RF (radio frequency) a mikrovlny 

RF (radiofrequency) a mikrovlnné signálové generátory jsou pouţívány pro testování 

komponent, přijímačů a systémů v široké škále aplikací, zahrnující buňkové komunikace, WiFi, 

WiMAX, GPS, audio a video vysílání, satelitní komunikace, radar a jim příbuzné. RF a 

mikrovlnné signálové generátory mají podobné vlastnosti, ale liší se frekvenčním rozsahem. RF 

vektor-signálové generátory mají typickou šířku pásma od několika kHz aţ do 6 GHz, 

mikrovlnné signálové generátory pokrývají mnohem širší frekvenční spektrum, začínající na 

1 MHz do minimálně 20 GHz. RF a mikrovlnné signálové generátory můţeme dále rozdělit na 

analogové a vektorové signálové generátory. [12] 
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2.3 Vektor-signálový generátor Rohde&Schwarz SMU200A 

Jako typický zástupce přístrojů postavených na bázi klasické instrumentace byl vybrán 

vektor-signálový generátor renomované firmy Rohde&Schwarz řady SMU200A, který je pro 

práci s digitálně modulovanými signály komunikačních systémů jedním z nejpouţívanějších 

modelů.  

 

Obrázek 2.3: Vektor-signálový generátor R&S SMU200A 

Tento přístroj (viz Obrázek 2.3) tvoří dva generátory, přičemţ oba slouţí pro základní i 

RF pásmo. Současné pouţití obou generátorů umoţňuje testování MIMO uplinku. Tyto 

generátory jsou schopny generovat DMS různých modulačních schémat, typu FSK, QPSK, 

QAM a další. Funkce, které jsou pro vektor-signálový generátor důleţité, jsou následující 

(hodnoty v závorce patří generátoru SMU200A): 

 frekvenční rozsah (100 kHz - 2.2/3/4/6 GHz, 100 kHz - 2.2/3 GHz) 

 spektrální čistota (poměr prolínání signálu do sousedního kanálu 70dB) 

 schopnost zkreslovat či degradovat signál dle konfigurace uţivatele 

 přesný, definovatelný výstupní výkon na konkrétních frekvencích 

o f ≤ 3GHz do + 13 dBm 

o f > 3GHz do + 11 dBm 

 podpora sofistikovanějších modulačních schémat (top QAM-64) 

 dlouhý kalibrační interval (závisí na poţadavcích jakosti, stabilitě přístroje 

apod.) 

[17] 

2.4 PXI (PCI eXtensions for Instrumentation) 

Se vznikajícími poţadavky na modularitu, kterou přístroje klasické instrumentace 

nejsou schopny nabídnout, byl vytvořen roku 1997 firmou National Instruments standard 

virtuální instrumentace: PXI. Základní myšlenkou této platformy je uţít personální počítač jako 

měřicí přístroj. Pro vysokou přenosovou kapacitu bylo zvoleno rozhraní PXI (později rychlejší 

následovník PXIe ve specifikaci PXIe), skrze které je moţno připojovat zásuvné prvky ve formě 
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PXI modulů měřících karet a komunikačních rozhraní (např. optický převodník; např. pro 

moţnost propojení více PXI zařízení mezi sebou) v sestavě dle uţivatelem definovaných potřeb. 

Portfolio PXI modulů měřicích karet nabízí v dnešní době moţnost aplikace této techniky pro 

široké spektrum měřených veličin, které je odškálované rovněţ podle kvalitativních parametrů. 

Tento koncept je velice vhodný svou variabilitou, kdy připojením jiné měřicí karty, či obecně 

zásuvného modulu, můţe měřicí přístroj slouţit různým účelům, pro testování v oblasti 

komunikačních systémů moderní koncepce. 

Na univerzální hardware virtuální instrumentace lze pohlíţet ze dvou úhlů pohledu. 

První moţností je pouze připojitelná součást k personálnímu počítači, která nutně nemusí být 

připojena skrze PCI (případně PCIe) sběrnici. Toto je případ USRP, o jehoţ specifikaci je 

věnována následující kapitola. Druhou moţností je čistě samostatná měřicí platforma PXI, 

vyobrazena na následujícím obrázku 2.4. 

 

Obrázek 2.4: PXIe měřicí přístroj [18] 

PXI (nebo v tomto případě PXIe) na obrázku 2.4. je v tomto případě plnohodnotný 

měřicí přístroj, který se skládá z šasi (NI PXIe-1082), dále kontroléru NI PXIe-6108 (široký 

blok č. 1) a několika zásuvných měřicích karet (v tomto případě 2. aţ 5. blok). 

Šasi tvoří nosná konstrukce, ve které jsou integrovány komunikační rozhraní, v tomto 

případě PXIe. Pro vyšší přenosové rychlosti můţe být pouţito rozhraní GPIB. 

Kontrolér po připojení I/O rozhraní v tomto provedení plně nahrazuje přítomnost 

personálního počítače, jelikoţ zastupuje veškeré jeho funkce. 

Zásuvné karty po zasunutí do šasi skrze rozhraní (v tomto případě PXIe) komunikují 

s kontrolérem. Vzhledem k dosud existujícímu počtu 1200 druhů zásuvných měřicích karet, je 

moţné vytvořit nespočet konfigurací měřicích přístrojů přesně na míru uţivatele. 
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Modularita PXI systému s sebou nese výhodu v podobě moţnosti rychlého vytvoření 

softwaru pro kaţdou aplikační oblast. Uţivatel si vytvoří software, skrze který bude 

s hardwarem komunikovat. Software se skládá z blokového diagramu a grafického 

uţivatelského rozhraní pro ovládání aplikace. Základem ovládací části bývá knihovna ovladačů 

karet (NI-DAQ), která slouţí pro nakonfigurování reţimu práce pouţitých měřicích karet. 

V blokovém diagramu uţivatel vytvoří algoritmus pro řešení konkrétní problematiky, jehoţ I/O 

prvky budou zobrazeny na uţivatelském rozhraní. Všechny části tvoří celek, který nahrazuje 

firmware u klasické instrumentace. V této diplomové práci byl pouţit vývojový software na 

bázi grafického programování NI LabVIEW verze 2013 spolu s několika dalšími moduly, které 

jsou popsány v kapitole 2.5 a v kapitole 4. [18] 

2.5 USRP 2920 (Universal Software Radio Peripherial) 

Protoţe bylo toto zařízení jiţ představeno v kapitole 1.3.3, jsou zde uvedeny pouze 

rozdíly vůči PXI systému. USRP 2920 je v porovnání s PXI systémem (viz kapitola 2.4) 

schopno fungování pouze s připojeným personálním počítačem (USRP nemá kontrolér). 

USRP 2920 disponuje dvěma konektory pro práci s DMS, MIMO portem pro připojení druhého 

USRP a Gigabit ethernetovým portem, skrze který zařízení komunikuje s PC. V této diplomové 

práci byly pouţity 2 ks USRP, přičemţ jeden kus fungoval jako vektor-signálový generátor a 

druhý jako vektor-signálový analyzátor. Proto byla tato zařízení propojena MIMO kabelem. 

 

Obrázek 2.5: NI USRP-2920 [19] 

Pro vytvoření softwarové části byl pouţit vývojový nástroj grafického programování 

NI LabVIEW 2013 s vyuţitím knihoven Modulation Toolkit, RF Signal Generator a RF Signal 

Analyzer. Tyto knihovny rozšiřují LabVIEW 2013 o moţnosti generování a analyzování signálů 

podle aktuálních modulačních standardů, následné funkční bloky degradace signálu, zpracování 

a vizualizace. 

Blokové schéma pro tento model je zobrazeno v kapitole 1.3.3 na obrázku 1.3.3. 

Vysílací větev začíná uţ při zpracování TCP/IP paketu (kontrolérem pro vysílací část), který 

přišel na Gigabit ethernetové rozhraní.  

Bitová sekvence, která je obsaţena v paketech, se musí pro vysílací část nejprve upravit 

převodem ze základního pásma na vyšší frekvence. Tento převod se provádí v DUC (digitálním 
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upkonvertoru), do kterého vstupuje digitálně modulovaný signál v podobě I a Q sloţek. Tyto 

sloţky reprezentují signál v komplexním tvaru. Průchodem I a Q sloţky DUC dojde ke konverzi 

signálu do reálného tvaru.  

DDC (down konvertor) má vůči DUC konvertoru opačnou funkci, ale funkční bloky se 

nemění (viz kapitola 3.3 obrázek 3.3). V tomto kroku je jiţ signál v základní frekvenci, kterou je 

moţné převést na analogový signál D/A převodníkem o vzorkovací frekvenci 400 MS/s. Pro 

eliminaci vyšších harmonických takový signál dále prochází filtrem typu dolní propust (o šířce 

pásma 20 MHz). Takto ošetřený signál je jiţ moţné konvertovat frekvenčně vzhůru 

upkonvertorem, ke kterému je spřaţena PLL (smyčka se stabilní fází), a k ní přiřazený VCO 

(napětím řízený oscilátor) s předřazeným filtrem typu dolní propust. Signál jiţ dosáhl ţádané 

frekvence a před vysláním na anténu se ještě musí zesílit výstupním zesilovačem. Zde je dobré 

podotknout, ţe ve vysílacím směru není nutná přítomnost velmi nákladného, nízko-šumového 

zesilovače, jako tomu je na straně příjmu. Předposledním prvkem je RF switch, který přepíná 

signál s dostatečnou rychlostí ve směru na anténu. Přítomnost RF switche je nutná z důvodu 

vysílání a přijímání signálu jednou anténou. Pokud by tam tento switch přítomen nebyl, zařízení 

by rázem nabylo na sloţitosti, protoţe by se musely vyřešit otázky vzájemného ovlivňování 

signálů vysílací a přijímací části. [19] 
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2.6 SWOT analýza generátorů klasické a virtuální instrumentace 

Zkratka SWOT pochází z metody analýzy, jejímţ cílem je nalézt silné (Strongnesses), 

slabé (Weaknesses), příleţitnostné (Opportunities) a hrozebné (Threats) stránky zkoumaného 

produktu. Do této analýzy jsem zahrnul výše zmiňované prostředky instrumentace. 

 
Klasická instrumentace Virtuální instrumentace 

 
R&S smu220A PXI USRP-2920 

S: 
Silné stránky 

standalone provedení funkci definuje uživatel 

vnitřní regulace teploty 
umožňuje generování 

věrohodnějšího signálu 

nižší pořizovací náklady při zachované užitné hodnotě 

  

funkce je zajištěna 
připojením odpovídající 

měřicí karty 

velmi malé rozměry 
(<R/10) 

W: 
Slabé stránky 

funkce pevně stanoveny 
výrobcem 

nutná softwarová implementace  

  uzavřená architektura 

  

výkon je závislý na početní 
výkonnosti připojeného PC 

a přítomnosti Gigabit 
ethernetového portu 

  vysoké pořizovací náklady 

  
značný rozměr přístroje R 

O: 
Příležitosti 

relativně jednodušší 
obsluha 

rozměr přístroje R, který 
může pojmout 4-8 měřících 

karet MIMO pro vysílání je 
možno dosáhnout 

spřažením dvou USRP 
MIMO kabelem,     

možné propojení více 
zařízení, převodníků, tiskáren 

apod. 

  

přenositelnost softwaru a 
měřících karet na jiné PXI šasi 

T:  
Hrozby 

kalibrační interval může 
být ovlivňován vyšším 
počtem součástek v 

přístroji 

k fungování je potřeba 
zapojit vstupně/výstupních 

rozhraní pro uživatele 

dosáhnutím stejného 
frekvenčního rozsahu jako 
smu220a je nutné pořízení 

USRP-2921 

  

minimální 
modifikovatelnost  

uživatelské rozhraní je 
pouze na PC 
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3 Prostředky analýzy digitálně modulovaných signálů 

– srovnání klasické a virtuální instrumentace 

Rozvojem komunikačních sítí vznikaly potřeby analýzy signálu pro odhalení rušivých 

vlivů nebo měření chybovosti. I přes stále se rozvíjející standardy a čím dál více dokonalejší 

přístroje komunikačních sítí je i nadále nutno měřit jejich výkonnost a nalézt hranici, kde je 

ještě takový systém schopen bezpečně plnit svou základní funkci a odkud je jiţ značně 

poruchový. Pro analýzu signálu, který takovouto soustavou či systémem prošel, se pouţívají 

vektor-signálové analyzátory. Evoluce přístrojů začala u analogových přístrojů, následně se 

přesunula k digitálním, aţ k aktuální podobě vektor-signálových analyzátorů realizovaných na 

bázi virtuální instrumentace.  

3.1 Klasická instrumentace 

Obdobně jako u generátorů, analogové měřicí přístroje nebyly vybaveny komunikačním 

rozhraním. V praxi se pak záznam přístrojem vyhodnocených hodnot zaznamenával ručně, coţ 

vedlo ke zdroji chyb. Funkce přístrojů definoval výrobce. Tímto faktorem byl uţivatel omezen, 

jelikoţ tyto funkce mohl pouze uţívat, nikoli modifikovat. 

Následníkem byly měřicí přístroje, disponující komunikačním rozhraním (např. RS232), 

které umoţňovalo (např. do PC) zaznamenávat výsledky měření, coţ jiţ eliminovalo výskyt 

lidských chyb. 

3.1.1 Osciloskop 

K základním měřicím přístrojům pro zobrazení průběhu signálu v časové doméně patří 

osciloskop. S připojením senzoru, který reaguje na konkrétní fyzikální jev adekvátním 

výstupním napětím, lze s tímto přístrojem měřit i různé fyzikální veličiny. Výsledek je 

zobrazován na displeji v podobě grafu s časovou základnou, u které je na ose y zachycena 

amplituda. 

Analogový osciloskop pro vyobrazení průběhu signálu vyuţívá vstupní obvody, které 

upravují vstupní signál do zpracovatelné podoby. Vstupní signál zpravidla musí být zesílen do 

adekvátní velikosti napětí, aby vertikální vychylovací desky obrazovky byly schopny signál 

věrohodně vykreslit. Oscilátor časové základny je připojen k horizontálním vychylovacím 

deskám, které vstupnímu signálu dodávají plynulý, časový průběh, vhodný pro vykreslení na 

obrazovku. Vykreslení můţe uţivatel upravit vertikálními a horizontálními zesilovači a bloky 

úpravy signálu. 

Digitální osciloskopy mají blokovou konstrukci shodnou, pouze hardwarové řešení je 

poněkud jiné. Obecně se s osciloskopy dá měřit: 

 napěťový průběh v závislosti na čase 

 fázový rozdíl dvou průběhů napětí (Lissajousovy obrazce) 

 měření V-A charakteristik elektronických součástek [7] 
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3.1.2 Analyzátory signálu 

Ve výrobě či servisu komunikačních prvků je potřeba přístroj pro analýzu signálu, který 

takovýmito prvky prošel. Osciloskop je pro tuto práci jiţ nedostačující, jelikoţ je schopen 

vyhodnocovat signál pouze v časové oblasti (viz obrázek 3.1.2). Součástky těchto prvků mohou 

například vlivem nesprávného fungování vnášet na výstupní signál například jitter. Nebo můţe 

prvek pozměňovat frekvenci, kterou je moţné zjistit spektrálním analyzátorem. 

Pro vyobrazení signálu s časovou základnou je pouţíván osciloskop. S ním je ale velice 

obtíţné srovnávání dvou průběhů signálu v časové doméně, kdyţ se signály navzájem liší 

frekvenčně. Přístroje pro analýzu ve frekvenční a vektorové oblasti se nazývají analyzátory 

signálu. 

 

Obrázek 3.1.2: Průběh signálu v čase vs. frekvenční oblasti [15] 

Spektrální analyzátor dovede ve frekvenční doméně měřit amplitudu v závislosti na 

frekvenci a v rámci tohoto frekvenčního spektra určovat jeho obsazenost či šumové parametry. 

Spektrální analyzátory lze rozdělit na dva typy. První z nich vyuţívá Diskrétní Fourierovu 

Transformaci (DFT), kterou aplikuje na právě v časové oblasti nasnímané signály, jejichţ 

výstupem DFT bude frekvenční spektrum. Zde nachází vyuţití současně měřící paralelní filtry, 

které pokrývají měřitelné frekvenční spektrum. U druhého typu spektrálního analyzátoru se 

vyuţívá jen jeden filtr, který je rozmítán po frekvenčním spektru s uţivatelem nastaveným 

pásmem (nejniţší a nejvyšší propouštěné frekvence). Výhoda tohoto řešení umoţňuje 

analyzovat široké frekvenční pásmo. 

Pro zkoumání parametrů digitálně modulovaných signálů se pouţívají vektor-signálové 

analyzátory. Dokáţí současně měřit amplitudu i fázi, zobrazovat vektorové a konstelační 

diagramy a zároveň měřit jejich kvalitativní parametry, mezi které patří MER (Modulation Error 

Ratio). 

              (
        

      
) 

kde Pideální je efektivní hodnota (RMS), definována dle konkrétního IQ modulačního 

schématu a Pchyba náleţí aktuálně přenesené efektivní hodnotě (RMS). 
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        √
      

        
      

Tento vztah je ekvivalentní s předchozím. Rozdíl je pouze v recipročním podílu obou 

členů a následného vyjádření hodnoty v procentech. [15] 

3.2 Spektrální analyzátor Rohde&Schwarz FSU 

Zástupcem spektrálního analyzátoru je výrobek firmy Rohde&Schwarz FSU, který je 

jedním z nejčastěji pouţívaných modelů. Vyznačuje se výborným výkonem při detekci 

fázového šumu, dynamickým rozsahem a měřicí přesností v souladu s nároky, kladené na RF 

pásmo. Tuto rodinu modelů tvoří analyzátory s rozsahem od 20Hz do lišícího se 3,6 aţ 67GHz.  

Konstrukce tohoto přístroje tvoří směšovač, který RF pásmo pomocí lokálního 

oscilátoru přetransformuje na niţší (přechodovou) frekvenci (na UHF.a SHF pásmu ztrácí 

obvody zpracování signálu výkon). Signál přechodové frekvence je zpracován filtrem, jehoţ 

propustnou šířku pásma lze na čelním panelu nastavit. Čím je šířka pásma uţší, tím je 

analyzátor schopen lépe rozlišit dva sousední signály. O to déle trvá jeho vykreslení, kvůli 

kterému musí analyzátor provést ve zvoleném pásmu více zpracovacích průchodů. Posledními 

částmi upravující zobrazení jsou detektor a video filtr. Hlavní nastavovací prvky analyzátoru 

jsou: 

 frekvence očekávaná na vstupu 

 amplituda očekávaná na vstupu 

 rozsah (span) šířka okna na ose frekvence 

Nastavovací prvky pro práci se signálem jsou: 

 rozlišení (resolution bandwith) 

 doba rozmítání (sweep time), čas potřebný k zaznamenání celého spektra 

 šířka pásma video zesilovače (video bandwidth) 

Některé parametry tohoto přístroje jiţ byly zmíněny v úvodu, proto jsou doplněny 

pouze o doplňující informace. 

 vnášení fázového šumu -160 dBc při 10 MHz nosné vlně 

 zachycení šumu -152 dBc při 2 GHz 

 spektrální čistota -133 dBc 

 vyhodnocovací chyba 0,3 dB 

 sweep time od 2,5 µs do 16 000 s 

 [20] 
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3.3 Virtuální instrumentace 

Myšlenka virtuální instrumentace aplikuje pouţití personálního počítače jako 

víceúčelové zařízení pro měření. Důraz je kladen zejména na modularitu, aby se k PC v průběhu 

měření daly připojit i jiné měřicí karty a takovéto PC pak mohlo být vyuţíváno na jiné druhy 

měření. 

V kapitole 2.4 byla nastíněna problematika PXI systému pro generování signálu, PXI 

systém pro analýzu signálu má v zásadě stejnou architekturu jako PXI systém pro generování 

signálu. Jedinou odlišností je pouţití jiné zásuvné karty, která plní funkci analogového či 

digitálního vstupu. Z této situace plyne jedno úskalí. Šasi má v základním provedení pouze 4 

sloty pro zásuvné (měřicí) karty. Pokud uţivatel potřebuje k měření kartu s velmi vysokými 

přenosovými parametry (PXIe aţ 600 Mb/s), musí zohlednit volný počet slotů na přístroji, 

jelikoţ takovéto karty mohou zabírat více neţ jen 1 zásuvný slot.  

USRP na rozdíl od PXI systému není potřeba pro účely generování a analýzy digitálně 

modulovaných signálů nikterak modifikovat. Toto zařízení bylo pro účely generování 

představeno v kapitole 2.5. Kapitola 1.3.3 spolu s obrázkem 1.3.3 znázorňuje blokové schéma 

fungování USRP. Nyní bude popsáno blokové schéma v přijímacím směru. 

V přijímacím směru od antény obsahuje USRP blok pro přepínání signálu mezi 

anténami či mezi reţimy vysílání a příjmu (RF Switch). Následuje nízko-šumový zesilovač, 

zkombinovaný s klasickým zesilovačem, aby odstup signálu od šumu byl co největší a zároveň 

amplitudy šumových sloţek byly v akceptovatelné hladině. Za ním následuje downkonvertor, 

který signál pomocí předřazených součástek PLL (smyčka se stabilní fází), a k ní, s dolní 

propustí, přiřazený VCO (napětím řízený oscilátor), rozdělí na fázovou a kvadraturní sloţku. 

Obě sloţky jsou v tomto momentu stále v analogové formě a zachovalé frekvenci, kterou je 

potřeba dále upravit. Po průchodu filtry s dolní propustí, mající šířku pásma 40 MHz, je signál 

vpuštěn do A/D převodníku se vzorkovací frekvencí 100 MS/s. Předposledním blokem je DDC 

(digitální downkonvertor), který konvertuje reálný signál v časové doméně do komplexního 

tvaru za pomocí sinusových a cosinusových funkcí, které jsou přivedeny na vstupy obou 

downconvertorů, jak je tomu na obrázku 3.3: 

 

Obrázek 3.3: Digital Down Convertor [21] 
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DDC obecně transponuje frekvenci do základního pásma v komplexním tvaru, 

shluknutého okolo frekvence 0 Hz. Tento proces umoţňuje zkonstruovat zařízení s daleko 

niţšími vzorkovacími a početními nároky, na jejichţ výstupech jsou jiţ I a Q sloţky, připravené 

pro zpracování signálu. Posledním blokem USRP je kontrolér příjmu, který zapouzdřuje tyto 

informace do TCP/IP paketů. Takové pakety jiţ mohou být odesílány do vyhodnocovacího PC, 

který je adekvátním kabelem připojen, anebo po správném nakonfigurování USRP je moţné 

tyto pakety rozesílat po počítačové síti (např. v případě vzdáleného měření). 
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3.4 SWOT analýza analyzátorů klasické a virtuální instrumentace 

Tato analýza je podobná SWOT analýze v kapitole 2.6 s tím rozdílem, ţe je zaměřená 

na přístroje pro analýzu DMS.  

 
Klasická instrumentace Virtuální instrumentace 

 
R&S FSU PXI USRP-2920 

S: 
Silné stránky 

standalone provedení funkci definuje uživatel 

vnitřní regulace teploty 
umožňuje vyšší přesnost 

nižší pořizovací náklady při zachované užitné hodnotě 

  

funkce je zajištěna 
připojením odpovídající 

měřicí karty 

velmi malé rozměry 
(<R/10) 

W: 
Slabé 
stránky 

funkce pevně stanoveny 
výrobcem 

nutná softwarová implementace  

  uzavřená architektura pro vyšší 
přenosové/vzorkovací 

rychlosti je zapotřebí mít 
dostatek slotů pro zásuvné 

karty 

výkon je závislý na 
početní výkonnosti 
připojeného PC a 

přítomnosti Gigabit 
ethernetového portu 

  

vysoké pořizovací 
náklady 

  

značný rozměr přístroje 
R 

O: 
Příležitosti 

relativně jednodušší 
obsluha 

rozměr přístroje R, který 
může pojmout 4-8 měřících 

karet integrace MIMO pro 
příjem signálu 

  

implementovány 
aktuální funkce a 

modulační schémata 

možné propojení více 
zařízení, převodníků, 

tiskáren apod. 

  

možnost ukládání dat na 
vyměnitelný HDD 

přenositelnost softwaru a 
měřících karet na jiné PXI 

šasi 

USRP může fungovat jako 
vzdálený měřicí přístroj v 

počítačové síti 

T:  
Hrozby 

kalibrační interval může 
být ovlivňován vyšším 
počtem součástek v 

přístroji 
k fungování je potřeba 

zapojit vstupně/výstupních 
rozhraní pro uživatele 

uživatelské rozhraní je 
pouze na PC 

  

při vzniknutí nového 
standardu se musí čekat 

na update firmwaru 

zvýšené vlivy na přesnost 
stárnutím součástek 

  při nesplnění vzorkovacího teorému dochází k aliasingu 
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4 Návrh modelu umožňující generování a analýzu 

digitálně modulovaných signálu v jejich ideální i 

degradované podobě 

Pro realizaci bezdrátového přenosu dat musí signál projít skrze jednotlivé bloky 

komunikačního řetězce, uvedeného v kapitole 2.1. Tyto bloky jsou v klasické instrumentaci 

realizovány hardwarem. Jelikoţ je tato práce řešena formou virtuální instrumentace ve 

vývojovém prostředí LabVIEW, je potřeba vytvořit softwarovou (programovou) část pro 

zvolené aplikace. Tento software je komunikačním prostředím mezi hardwarovou částí a 

uţivatelem. Dříve byl problém v nutnosti textového vytváření kódu, pro kterou byla nezbytná 

přítomnost programátora. Společnost NI vyvinula grafické programovací prostředí LabVIEW, 

které můţe obsluhovat člověk znalý v oboru. Koncepce LabVIEW je postavena na propojování 

funkčních bloků. Knihovna Modulation Toolkit obsahuje bloky podobné komunikačnímu 

řetězci, díky kterým lze navrhnout programovou část generování a analýzy DMS. 

Grafické programování v LabVIEW je rozděleno do celků Block Diagram a Front 

Panel. V části Front Panel (čelním panelu) lze vytvořit grafické uţivatelské rozhraní, které můţe 

být pouţito pro konfiguraci přístroje či zobrazení dat, propojených s blokovým diagramem. 

Blokový diagram pak obsahuje celý algoritmus problematiky generování a analýzy DMS. Pro 

tuto činnost bylo zapotřebí vyuţít knihoven Modulation Toolkit, RF Signal Generator, RF 

Signal Analyzator, USRP příkladů a Signal Express funkcí. 

V LabVIEW se základní programová jednotka nazývá VI (Virtual Instrument). 

Procedurou, která je v rámci VI volána či několikráte vnořena pak subVI. K předávání dat mezi 

jednotlivými VI se pouţívá sdílená datová oblast (zkráceně SDO), nazývána téţ jako globální 

proměnná. Seskupení těchto jmenovaných instancí je Projekt, který má adresářovou strukturu a 

z něj se po finalizaci softwarové části vytváří Build projektu, který je následně přenositelný jako 

spustitelná aplikace (za doprovodu Labview Runtime Environment). 

4.1 Funkce systému 

Softwarové řešení této diplomové práce má v budoucnu nalézt uplatnění pro studijní, 

měřící a demonstrační účely, kde bude pouţitelné v simulačním reţimu (bez připojeného 

hardwaru USRP-2920) nebo reálném vysílacím/přijímacím reţimu. Druhá moţnost zahrnuje 

připojení jednoho kusu USRP k jednomu PC jako vysílač, vybaveného softwarovou částí 

generátor, zatímco druhý kus USRP připojený ke druhému personálnímu počítači bude 

reprezentovat analyzátor. 

Návrh takovéhoto systému jiţ vyţaduje sofistikovanější přístup metodou událostně 

řízeného programování. Tento přístup zajišťuje reakci na jakoukoli akci uţivatele interakcí 

softwaru. Koncept se programově tímto přibliţuje ideové obsluze přístroje fyzické 

instrumentace. Systém vzhledem k rozdělení na část generování a část analýzy bude dále popsán 

v následujících kapitolách zvlášť. 
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V simulačním reţimu není potřeba připojovat k personálnímu počítači USRP. 

Jednotlivé data si generátor a analyzátor předávají skrze sdílenou datovou oblast. 

4.2 Systém v LabVIEW 

V kapitole 2.1 je uveden přenosový řetězec, podle kterého funguje komunikace na 

bezdrátovém médiu. Grafické vývojové prostředí LabVIEW obsahuje část Front (čelního) 

panelu a část Blokového diagramu, která bude v této kapitole rozvedena. 

Blokový diagram se skládá z funkčních bloků, reprezentovaných na čelním panelu 

prvky s definovanými vstupními nebo výstupními grafickými podobami. Na Čelním panelu 

můţeme prostřednictvím prvků, které reprezentují rozhraní mezi datovými vstupy či výstupy 

aktuálního VI modifikovat data nebo chování aplikace.  

Druhou mnoţinu tvoří konstanty a proměnné, které mohou fungovat jako vstupní (u 

proměnných téţ výstupní) hodnoty těchto bloků, anebo zastávat funkci ovládací či zobrazovací. 

Jejich rozhraní jsou vyvedeny do části Čelního panelu, kde můţeme dále upravovat jejich 

chování a vzhled. Třetí mnoţinu prvků z Blokového diagramu tvoří propojovací dráty, které 

výše uvedené objekty propojuje. Spojením všech tří typů vzniklo programovací prostředí 

Labview, řízené tokem dat (dataflow programming), kdy pořadí spouštění jednotlivých 

funkčních bloků je dáno programovým zapojením funkčních bloků, uzlů a proměnných.  

Vývojovým prostředím je doporučeno umístění vstupních rozhraní na levou stranu a 

výstupních rozhraní napravo. Jednotlivé funkční bloky na sebe musí navazovat ve správném 

pořadí a jednotných datových typech. Datových typů je v tomto prostředí velmi mnoho, proto 

jmenujme pouze nejzákladnější Integer (celočíselný datový typ), Double (číslo s desetinnou 

čárkou) a String (textový řetězec). Kombinací těchto datových typů vznikly sofistikovanější 

typy, které nesou několik vnořených datových typů (proměnných) v jednom drátu (cluster). 

Například na obrázku 4.2 se jedná o PSK systém parameters (růţový drát), který nese parametry 

PSK modulace, počet vzorků na symbol a jiné. 

Obecně o drátech v Blokovém diagramu platí, čím tlustější jsou, tím více dimenzí nebo 

objektů v sobě zahrnují. Některé podobné typy lze navzájem přetěţovat (overload), ale pokud 

budeme agregovat datový typ z jednodušší (double na integer), můţe být tato konverze zdrojem 

chyb, které je nutné ošetřit. 

 

Obrázek 4.2: Blokový diagram přenosového řetězce (PSK) 
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Tento zjednodušený diagram, jak můţeme sami porovnat s přenosovým řetězcem 

z kapitoly 2.1, je značně odlišný. Z pohledu fungování však plní totoţnou funkci. Konverze na 

vyšší frekvence se děje aţ na hardwaru USRP, kterému je věnována kapitola 5. Na obrázku 4.2 

je blokový diagram pomyslně rozdělen na části generování, degradace a analýzy, které budou 

detailněji popsány v následujících kapitolách.  

4.3 Část Generování 

Ještě před samotným započetím generování bitů musí být jednoznačně nadefinované 

parametry modulačního schématu. V tomto návrhu budou v obrázcích pouţity funkční bloky 

pro modulační schéma PSK. 

Prvním blokem pro definování schématu je Generate system Parameters (obrázek 

4.3.1). Blok umoţňuje nastavit zejména modulační schéma, počet symbolů (stavů, kterých můţe 

signál nabývat), počet vzorků na jeden symbol a doplňující parametry. Tento blok (VI) je 

polymorfní, coţ umoţňuje pouţít tento blok také pro nastavování parametrů jiných modulačních 

schémat (QAM, MSK aj.) při zachování shodných nastavovacích funkcí. Můţeme si všimnout 

přítomnosti proměnné M-PSK, která nám určuje počet symbolů v rámci modulačního schématu 

(pro M=2 bude modulace BPSK, pro M=4 pak QPSK atd.). Error cluster (béţový drát), 

vycházející z tohoto bloku slouţí k případnému ošetření chyb (tzv. error handling). 

 

Obrázek 4.3.1: Polymorfní blok Generate System Parameters 

Druhý blok Generate Bits (obrázek 4.3.2) umoţňuje vygenerovat bitové posloupnosti 

pomocí integrovaných funkcí. Tato diplomová práce umoţňuje generování pseudo-náhodné 

sekvence bitů PRBS (Pseudo-Random Binary Sequence) podle uţivatelem definovaného vzoru 

(čísla sekvence), který je na obrázku 4.3.2 pouţit (globální proměnná PRBS-mode). PRBS 

sekvence je hojně pouţívána zejména pro testování parametrů BER, MER nebo EVM. PRBS je 

pseudonáhodná funkce, generující bity podle nastavení registru, vyuţívající např. Fibonacciho 

řadu. PRBS sekvence (konstanta 512) je celočíselná vstupní konstanta, definující délku celé 

sekvence v bitech. 

 

Obrázek 4.3.2: Blok Generate Bits 

Třetí blok pro definici parametrů filtru je Generate Filter Coefficients (obrázek 4.3.3). 

Tento filtr redukuje šířku pásma modulovaného signálu (tvarování pulzu). V této diplomové 
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práci má uţivatel moţnost výběru filtrů z Raised Cosine, Root Raised Cosine anebo bez pouţití 

filtru. 

 

Obrázek 4.3.3: Blok Generate Filter Coefficients 

Po inicializaci předchozích tří funkčních bloků máme v této chvíli k dispozici 

nadefinované parametry modulace, filtru a vygenerovanou bitovou sekvenci v podobě Bit 

streamu. Posledním krokem je tato data modulovat, coţ probíhá v bloku Modulate PSK 

(obrázek 4.3.4). Data z tohoto bloku vystupující (růţový drát) v podobě Output complex 

waveform clusteru obsahují jiţ modulovaná data v ideální podobě, připravená k odeslání nebo 

přidání degradačních faktorů. 

 

Obrázek 4.3.4: Blok Modulate PSK 

Výše uvedené bloky nesimulují reálné podmínky přenosového kanálu. Faktorům, 

degradující signál, se věnuje následující kapitola. 

4.4 Část Degradace 

Vektor-signálový analyzátor zkoumá parametry amplitudy a fáze na konkrétní 

frekvenci. Aby se tyto vlivy daly změřit, musí být generátor vybaven modulem pro nastavení 

degradačních vlivů, který můţeme vidět na Blokovém diagramu (obrázek 4.4.1) níţe.  

 

Obrázek 4.4.1: Blokový diagram degradační části 

Základním degradačním faktorem je přidávání šumových sloţek do přenášeného 

signálu. Do softwaru jsem implementoval funkční blok Add Additive White Gaussian Noise, 

který přidává šum v rámci celého frekvenčního pásma přenosu. Rozloţení jednotlivých 
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amplitud je normálního rozloţení. Maximální amplitudu šumu vůči amplitudě modulovaného 

signálu (v dB) můţe uţivatel nastavit parametrem White Noise Eb/N0 (viz obrázek 4.4.2). 

 

Obrázek 4.4.2: Blok Add Additive White Gaussian Noise 

Druhým blokem pro degradaci IQ sloţek slouţí Apply IQ Impairments (obrázek 4.4.3), 

umoţňující deformovat jednotlivé I a Q sloţky s přidáním stejnosměrného offsetu, zajištění 

nesourodosti (I sloţka bude mít vůči Q sloţce jinou amplitudu), distorzi (zešikmení) sloţek 

v podobě chyby ortogonality a nastavení frekvenčního offsetu aplikovaného na výstupní cluster. 

 

Obrázek 4.4.3: Blok Apply IQ Impairments 

Přidání fázového šumu umoţňuje blok Add Phase Noise (na obrázku 4.4.4). 

Nastavitelná proměnná noise density představuje přispění šumu postranního pásma, širokého 

1 Hz. Jednotka této proměnné je dBc/Hz (decibel vztaţený k nosné vlně na 1 Hertz). 

 

Obrázek 4.4.4: Blok Add Phase Noise 

4.5 Část Analýza 

Tato programová část potřebuje, stejně jako část Generování, nastavit parametry 

přenosu, jako je pouţité modulační schéma, frekvence nosné vlny a vysílací výkon. Vzhledem 

k faktu, ţe analyzátor předem neví, jaký signál o konkrétních parametrech přijme, musí být před 

kaţdým započetím komunikace nastaven. 

Ve srovnání s přenosovým řetězcem, zobrazeným v kapitole 2.1 je blokový diagram 

přijímací strany ochuzen o downkonvertor, který je implementován v hardwaru USRP a 
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přítomnost v blokovém diagramu proto není nutná. Základní funkci analyzátoru popisuje 

následující blokový diagram (obrázek 4.5.1). 

 

Obrázek 4.5.1: Blokový diagram Analyzátor 

Tento Analyzýtor digitálně modulovaného signálu potřebuje mít před samotnou 

inicializací mít nastaveny parametry, podle jakého modulačního schématu bude analyzovat 

signál, kolik vzorků připadá na jeden symbol a nastavení filtru. 

Prvním funkčním blokem je Generate filter Coefficients (obrázek 4.5.2), který je 

totoţný s blokem v části 4.3. V tomto případě má význam filtrování signálu ještě před 

samotným demodulováním. 

 

Obrázek 4.5.2: Blok Generate filter Coefficients 

V případě změny vzorkovací frekvence Analyzátoru se musí vstupní signál zpětně 

převzorkovat, coţ umoţňuje blok Resample (complex cluster) na obrázku 4.5.3. 

 

Obrázek 4.5.3: Blok Resample (complex cluster) 

Dalším blokem je blok Demodulate PSK (obrázek 4.5.4), který spolu 

s předdefinovanými vlastnostmi modulačního schématu převádí signál na bitový stream (bitová 

přenášená posloupnost). 
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Obrázek 4.5.4: Blok Demodulate PSK 

Po demodulování signálu na bitový stream máme nyní moţnost tato data zaznamenat či 

vyobrazit blokem Measure PSK Quadrature Impairments (obrázek 4.5.5). Jelikoţ je do 

posledních, následujících dvou bloků přiveden cluster průběhu signálu (růţový drát), můţeme 

porovnávat a měřit. Jako první se nabízí měření chyby amplitudy a fáze, dále pak detekce 

stejnosměrného offsetu, měření EVM (Error Vector Magnitude) a měření vzájemné distorze IQ 

sloţek. 

 

Obrázek 4.5.5: Blok Measure PSK Quadrature Impairments 

Posledním blokem je funkce pro vykreslení konstelačního diagramu (obrázek 4.5.6), 

který vyobrazí průběh jednotlivých bodů s I základnou. Tento blok je vhodný pro analýzu 

základních parametrů digitálně modulovaného signálu lidským okem (ortogonalita, otočení 

bodů, fázový šum apod.). 

 

Obrázek 4.5.6: Blok Format Constellation 
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5 Realizace HW a SW části modelu umožňujícího 

generování a analýzu digitálně modulovaných 

signálů v jejich ideální i degradované podobě 

Tato kapitola je věnována implementaci softwarových částí z kapitoly 4 a jejich 

adaptací pro pouţití USRP (Universal Software Radio Peripherial)- model 2920 v grafickém 

vývojovém prostředí LV2013. Úvod do grafického programování v LV2013 je zmíněn 

v kapitole 4, kterou je nutné před čtením této kapitoly projít. Všechna VI v této kapitole 

jmenované jsou součástí totoţného projektu, ve kterém si veškerá VI mohou sdílet data a 

proměnné skrze sdílenou datovou oblast nazývanou dále jako globální proměnná.  

V realizaci projektu tvoří hlavní části programu Generator.vi a Analyzator.vi. K těmto 

hlavním VI je přidána globální proměnná, knihovna a adresář s dalšími subVI, které jsou 

hlavními programy pouţívány. 

5.1 Blokový diagram Generátor 

Koncept celé aplikace jsem pojal jako událostně řízený. Po inicializaci proměnných a 

nastavení celého VI můţe uţivatel navolit parametry skrze tlačítka a proměnné, které se nachází 

na Čelním panelu VI Generátor, případně VI Data, Nosná, Modulace a Degradace. Tlačítka jsou 

ošetřeny blokem Event Structure vnořeného do cyklu While, který běţí do doby, neţ jej uţivatel 

zastaví stiskem tlačítka STOP. Tlačítko STOP zastavuje chod celého VI Generátor v jakékoli 

fázi. 

Následující obrázek 5.1 obsahuje bloky řídící části programu, které se chovají po vzoru 

Event listeneru. Zobrazený funkční blok subVI (konkrétně Modulation.VI) se inicializuje jen 

stisknutím tlačítka na Čelním panelu. 

 

Obrázek 5.1: Blok smyčky While s vnořeným Event Structure 

5.1.1 SubVI Data, Nosná, Modulace, Degradace 

Tato subVI jsou spouštěna stisknutím adekvátního tlačítka na Čelním panelu Generátor 

a slouţí pro nastavení parametrů generátoru uţivatelem. Všechny jmenované subVI jsou 
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vytvořeny ve stejném konceptu Event struktury, vnořené do cyklu While. Po vyplnění 

příslušných proměnných na Čelním panelu uţivatel potvrdí uloţení stisknutím tlačítka OK, 

čímţ dojde k nahrání proměnných do globální proměnné. Výchozí hodnoty těchto proměnných 

jsem nastavil na běţně uţívané hodnoty. 

Na obrázku 5.1.1 je vyobrazen blokový diagram Modulace. Uţivatel můţe vyplnit 

hodnoty modulační rychlosti, délky sekvence, typu modulačního schématu a filtru na výstupu. 

 

Obrázek 5.1.1: Blokový diagram Modulace (výřez) 

Skrze globální proměnnou Global.VI jsou tyto proměnné k dispozici hlavnímu VI 

Generátor a Analyzátor. 

5.1.2 Blok generování PSK signálu 

Generování podle schématu PSK uţívá podobné funkční bloky a strukturu jako 

modulační schéma QAM, a proto zde uvedu pouze blokové schéma PSK. Následující blokové 

diagramy jsou vnořeny do cyklu While, aby se signál mohl generovat opakovaně a aby program 

pruţně reagoval na změnu proměnných. Cyklus While obsahuje Error cluster, který sbírá 

případný výskyt chyb na všech generujících blocích a při výskytu chyby cyklus přeruší. 

Následující blok (obrázek 5.1.2) obsahuje inicializaci proměnných z globální proměnné, 

které uţivatel mohl nadefinovat. Nastavitelné parametry jsou typ filtru, typ modulace, 

modulační rychlost a roll-off faktor α. SubVI Mod PSK Transmitter zahrnuje všechny funkční 

bloky, uvedené v kapitole 4.3. Výstupní rozhraní tvoří cluster signálu v komplexním tvaru 

(růţový drát), který můţe být modifikován následujícími bloky pro degradaci signálu. 
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Obrázek 5.1.2: Blokový diagram inicializace a generování bitů 

5.1.3 Blok degradace PSK signálu 

Uţivatel můţe zvolit simulaci reálných podmínek přenosového kanálu (obrázek 5.1.3) 

zapnutím přepínače Degradace do polohy ON. V takovémto případě je signál degradován podle 

uţivatelem definovaných proměnných. Moţnosti degradace se skládají z  bloku Add AWGN 

(přidávání gaussovského šumu), bloku Apply IQ Impairments (degraduje ortogonalitu IQ 

sloţek) a bloku Add Phase Noise (přidávání fázového šumu). 

 

Obrázek 5.1.3: Blokový diagram degradace 

5.1.4 Blok zobrazování průběhu signálu 

Tato část programu vykresluje generovaný, digitálně modulovaný signál a vykresluje 

tento signál do konstelačního diagramu (obrázek 5.1.4.1). 
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Obrázek 5.1.4.1: Blokový diagram vykreslení konstelačního diagramu 

Obrázek 5.1.4.2 po aplikaci rychlé fourierovy transformace (FFT) vykreslí do grafu 

frekvenční spektrum. 

 

Obrázek 5.1.4.2: Blokový diagram vykreslení frekvenčního spektra 

Časový průběh digitálně modulovaného signálu spolu se sloţkami i(t) a q(t) vykreslí 

blok, vyobrazený na obrázku 5.1.4.3. 

 

Obrázek 5.1.4.3: Blokový diagram vykreslení složek s časovou základnou 

5.1.5 Blok připojení USRP 

V prvním kroku musí uţivatel vypnout přepínačem simulační reţim a nakonfigurovat 

připojené USRP (IP adresu, pouţívaný výstup) pomocí tlačítka Hardware check. USRP zaloţí 

session pomocí bloku niUSRP Open Tx Session, který následně umoţní nastavit níţe 

vyobrazené parametry (obrázek 5.1.5.1). Tento blok je prováděn ještě před samotným spuštěním 

generování. Nosná frekvence a vysílací výkon je načítán z globální proměnné, která je spolu 

s ostatními parametry validována blokem niUSRP Commit. 
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Obrázek 5.1.5.1: Blok inicializace USRP 

Po proběhnutí tohoto bloku dojde ke spuštění generovací části (obrázek 5.1.5.2), ve 

které blok niUSRP Set Time nastaví synchronizační čas, potřebný pro přijímací stranu. 

Vygenerovaná data se následně začnou vysílat data blokem niUSRP Write Tx Data. Po 

ukončení generování vně cyklu While se session ukončí blokem niUSRP Close Session. 

 

Obrázek 5.1.5.2: Blok generování a ukončování session na USRP 

5.2 Čelní panel Generátor 

V předešlých kapitolách jsem popsal Blokové diagramy. Kaţdé VI má k Blokovému 

diagramu Čelní panel, skrze který mohou být nastavovány proměnné z Blokového diagramu a 

ve kterém se dají zobrazit průběhy signálu. 

Tlačítkem Kontrola hardwaru můţe uţivatel nastavit IP adresu připojeného USRP a 

vysílací konektor. 

Tlačítkem Data uţivatel definuje zdroj dat, které budou pouţity ke generování. Výchozí 

stav je zvolena pseudo-náhodná bitová sekvence PRBS 9. 

Nosná umoţňuje uţivateli nastavit frekvenci nosné vlny v Hz a vysílací výkon v dBm. 

Modulace obsahuje souhrn parametrů pro modulaci. Konkrétně se zde volí typ 

modulace, dále modulační rychlost v Hz, délka sekvence v symbolech, typ pouţitého filtru a 

roll-off faktor α. 
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Degradace můţe být vypínačem na horní straně Čelního panelu vypnuta. Pokud je 

vypínač v poloze ON, uţivatel si navolí amplitudu bílého šumu (v dB, šum je vztaţen 

k amplitudě vysílaného signálu), frekvenční offset v Hz, vzájemný nepoměr zesílení IQ sloţek 

v dB, stejnosměrné offsety sloţek I a Q v %, zkosení kvadraturní sloţky ve stupních a hustotu 

fázového šumu v dBc/Hz (dB vztaţené k výkonu nosné vlny při frekvenčním pásmu 1 Hz). 

Simulace v poloze ON vyřazuje USRP z provozu a veškeré generování se provádí skrze 

globální proměnnou. V tomto stavu lze spustit Analyzator v tomtéţ simulačním reţimu. 

Jazyková volba mezi anglickým a českým jazykem funguje v rámci VI a přidruţená 

subVI Generator. 

BER nalezení triggeru indikuje nalezení triggeru. Pokud indikátor svítí zeleně, nedošlo 

k úplné degradaci signálu a přijímací strana můţe signál bezchybně vyhodnotit. 

Vysílání iniciuje samotné vysílání ať uţ v simulovaném reţimu, nebo s připojeným 

USRP zařízením. 

Záloţka Charts Tab umoţňuje uţivateli zvolit pohled na signál v časové základně 

vyobrazením sloţek i(t), q(t) nebo jejich kompozitu u(t). Dále si můţe uţivatel zvolit frekvenční 

doménu nebo konstelační diagram. 

Přenesené bity zobrazuje vysílanou bitovou sekvenci. 

Chyba výstupu v případě indikace chyby zobrazí červený kříţek, kód chyby, který lze 

dohledat v knihovně ni.com a popis chyby. 
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Obrázek 5.2: Čelní panel Generátor 

5.3 Blokový diagram Analyzátor 

Blokový diagram Analyzátor má podobnou konstrukci jako generátor, zmíněný 

v kapitole 5.1. Na čelním panelu Analyzátoru jsou tlačítka Nosná, Data, Kontrola Hardwaru, 

tlačítko STOP, přepínač jazyků, simulace a přepínač override (který při zapnutí v simulačním 

reţimu replikuje nastavení Generátoru na Analyzátor). Všechna tyto tlačítka jsou ošetřena 

strukturou event. Structure a vyobrazena na obrázku 5.3.1. 
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Obrázek 5.3.1: Struktura Event structure ošetřuje všechny interakce uživatele 

V aplikaci Generátor musí uţivatel definovat parametry digitálně modulovaného 

signálu. Pokud ale uţivatel pouţívá program Generátor a Analyzátor na jednom PC, můţe 

uţivatel zapnutím funkce Override (obrázek 5.3.2) na Čelním panelu tyto funkce skrze globální 

proměnnou replikovat z Generátoru. V opačném případě se bude Analyzátor řídit hodnotami, 

nastavenými v subVI Nosná, jejíţ specifikace je uvedena v kapitole 5.3.1. 

 

Obrázek 5.3.2: Řízení zdroje parametrů modulačního schématu 

Blokem Generate Systém Parameters (obrázek 5.3.3) dle vstupních proměnných 

nadefinuje PSK system parameters, které jsou uţity bloky Create Tx Sequence a Generate 

Synchronization Parameters, které spolu s blokem Generate Filter Coefficients vytvoří clustery 

pro zpracování přijatého signálu. 

 

Obrázek 5.3.3: Definování parametrů modulačního schématu pro demodulaci 

Data, která jdou z USRP se musí ještě převzorkovat v bloku Resample (Complex 

Cluster), aby se mohly dle modulační rychlosti správně demodulovat v následujícím bloku 

Demodulate PSK. Takto demodulovaný signál jiţ můţe být analyzován v bloku Measure PSK 
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Quadrature Impairments s výstupními parametry MER, EVM, IQ nerovnováha zisku aj. Pro 

kalkulaci hodnoty BER musí ještě být výstupní bitový stream zpracován blokem Calculate BER 

after Trigger (jak je tomu na obrázku 5.3.4). 

 

Obrázek 5.3.4: Převzorkování, demodulace a měření přenosových parametrů 

Poslední obrázek 5.3.5 v této sekci zobrazuje jednotlivé indikátory naměřených hodnot 

a vykreslení konstelačního diagramu. 

 

Obrázek 5.3.5: Zobrazení naměřených hodnot 

5.3.1 Blok Nosná 

V tomto subVI (obrázek 5.3.10) uţivatel nastavuje parametry nosné vlny, typ modulace, 

počet bodů modulace, parametry filtru a jiné. Tyto parametry mohou být v simulačním reţimu i 

v konfiguraci s připojeným USRP přepsány globální proměnnou, pokud uţivatel zapne na 

Čelním panelu funkci override. 
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Obrázek 5.3.10: Blok subVI Nosná 

5.4 Čelní panel Analyzátor 

Na nastavení Analyzátoru (obrázek 5.4) není potřeba tolik parametrů jako u Generátoru. 

Zde postačí nastavit pouze typ modulačního schématu, frekvenci nosné, zesílení a v případně 

pouţití připojeného USRP také IP adresu a přijímací konektor. 

Po spuštění VI můţe uţivatel nastavit tlačítkem Nosná frekvenci nosné vlny v Hz, typ 

modulačního schématu pro příjem a pouţitý filtr. 

Výkon umoţňuje uţivateli nastavit výkon, který by Analyzátor měl očekávat na vstupu. 

Přepínač Simulace v poloze ON nepouţívá připojené USRP a přijímá data pouze 

z globální proměnné. 

Kotrola hardwaru slouţí k nastavení IP adresy připojeného USRP, případně výběr 

přijímacího konektoru. 

MER indikátor vypočítává chybu modulace v bezrozměrné veličině. 

BER indikátor vypočítává bitovou chybovost přenesené bitové posloupnosti 

v bezrozměrné veličině. 

BER nalezení triggeru2 indikuje nalezení triggeru. Pokud indikátor svítí zeleně, 

nedošlo k úplné degradaci signálu a přijímací strana můţe signál bezchybně vyhodnotit. 

Konstelační diagram2 vykresluje přijatý signál. 

STOP tlačítko zastavuje běh programu v jakékoli fázi. 

Přijaté bity zobrazují přijatou bitovou posloupnost vypsáním jednotlivých bitů do 

řádku. 
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Chyba výstupu v případě indikace chyby zobrazí červený kříţek, kód chyby, který lze 

dohledat v knihovně ni.com a popis chyby. 

 

Obrázek 5.4: Čelní panel Analyzátoru 
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5.5 Bloky pro práci s USRP 

V zásadě se jedná o tři sekce, pracující se zařízením USRP. Bloky jsou pro Generátor a 

Analyzátor prakticky totoţné. První sekce je inicializace a konfigurace zařízení podle 

uţivatelem a programem definovaných parametrů, jak je tomu na obrázku 5.5.1. První blok 

zleva, Open TX Session (pro analyzátor RX Session) nadefinuje IP adresu, čímţ zaloţí Session. 

Tento Session potřebuje zajistit synchronizaci, kterou přidá blok Configure Trigger 

s předdefinovaným časem 0,9 s a časováním přes MIMO kabel z připojeného ke generátoru. 

Posledním inicializačním blokem je Configure Signal, který Session připraví k vysílání 

(definuje anténu, modulační rychlost a nosnou frekvenci pro zařízení USRP). 

 

Obrázek 5.5.1: Bloky pro inicializaci USPR 

Po této sekci následují bloky pro synchronizovaný příjem, který v podobě CDB clusteru 

vytváří výstup jiţ zpracovatelný bloky, uvedené v kapitole 5.3. Zleva se jedná o bloky niUSRP 

Set Time, který definuje okamţitý příjem (jelikoţ v inicializaci byl analyzátor jiţ 

synchronizován), za ním pak blok niUSRP Initiate, který spustí příjem signálu. Blok niUSRP 

Fetch RX Data jiţ exportuje data v podobě Waveform Clusteru (růţový drát), který jsou 

schopny bloky z kapitoly 5.3 zpracovat na posloupnost bitů. 
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Obrázek 5.5.2: Bloky pro synchronizovaný příjem a downkonverzi 

Ukončení práce analyzátoru musí být zakončeno blokem niUSRP Abort pro zavření 

příjmu signálu a blokem niUSRP Close Session, který v inicializační části zaloţený Session 

korektně ukončí (obrázek 5.5.3). 

 

Obrázek 5.5.3: Bloky pro ukončení příjmu 
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6 Diskuse dosažených výsledků 

Tato kapitola je věnována ověření funkčnosti softwarové implementace programu, který 

jsem navrhl v grafickém vývojovém prostředí Labview. Mnou navrhnutý systém umoţňuje 

simulovat vektor-signálový generátor a analyzátor digitálně modulovaných signálů v ideální i 

degradované podobě, kterou uţivatel definuje. Systém jsem uzpůsobil pro ovládání 2 kusů 

USRP modelu NI USRP 2920, operující na frekvencích od 50 Hz do 2,2 GHz. Kaţdé USRP lze 

v tomto případě uţít jako vektor-signálový generátor nebo analyzátor. Detailní popis tohoto 

zařízení je uveden v kapitole 1.3.3. 

Pro experimentální měření jsem pouţil obě NI USRP 2920 s připojenými anténami a 

vzájemným propojením MIMO kabelem, který slouţí zejména pro synchronizaci a nastavování 

parametrů USRP, které není k PC. K jednomu USRP (nezáleţí na výběru, obě zařízení jsou 

identická) je připojen skrze Gigabit ethernetový port personální počítač, vybavený mnou 

navrţeným softwarem pro generování a analýzu digitálně modulovaných signálů. Zapojení, 

které je v celé kapitole 6 pouţito, je vyobrazeno na obrázku 6.0.1. 

 

Obrázek 6.0.1: Schéma zapojení s 1 PC 

Druhý typ zapojení, které můţeme vidět na obrázku 6.0.2, znázorňuje moţnost zapojení 

dvojice USRP 2920 a PC, která můţe (nemusí) být propojena MIMO kabelem ke druhé dvojici 

USRP 2920 a PC. Tímto dosáhneme samostatnosti obou zařízení, která mohou fungovat 

nezávisle na sobě. Je však nutno podotknout, ţe odpojením MIMO kabelu vektor-signálový 

analyzátor ztrácí synchronizaci s generátorem a bude tak pracovat podle interního časovače, coţ 

můţe mít vliv na měření bitové chybovosti BER. 

 

Obrázek 6.0.2.: Schéma zapojení se 2 PC a možným odpojením MIMO kabelu 
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Zkoumané vlivy přenosového kanálu, kterými jsem se zabýval při měření, jsou 

následující: 

 Bílý šum 

 Fázový šum 

 Chyba ortogonality (vzájemné zkosení I a Q sloţek) 

 Stejnosměrný offset I sloţky 

 Stejnosměrný offset Q sloţky 

 Nerovnováha zisku 

 Vzájemná poloha antén 

Míru výše zmíněných vlivů, které negativně působí na přenosový kanál, jsem určoval 

pomocí parametrů: 

 MER (Modulation Error Rate) 

 EVM (Error Vector Magnitude) 

o EVM Peak- maximální dosaţená hodnota 

o EVM RMS- efektivní hodnota 

6.1 Měření vlivu bílého šumu 

Prvním zkoumaným vlivem je bílý šum, který je charakterizován rovnoměrnou 

výkonovou spektrální hustotou náhodného signálu. Porovnal jsem rovněţ všechny pouţité typy 

filtrů (bez filtru, Raised Cosine, Root Raised Cosine) a přiřadil k nim parametry MER, EVM 

Peak a EVM RMS do následující tabulky 6.1: 

Tabulka 6.1: Vliv bílého šumu na parametry MER a EVM 

 
Bez filtru Raised Cosine Root Raised Cosine 

Eb/N0 MER EVM RMS EVM Peak MER EVM RMS EVM Peak MER EVM RMS EVM Peak 

[dB] [dB] [%] [%] [dB] [%] [%] [dB] [%] [%] 

50 28,61 3,74 11,81 28,12 4,05 15,27 25,62 5,81 15,53 

45 28,78 3,67 12,42 27,85 4,22 13,94 25,75 5,41 15,39 

40 28,72 3,66 12,12 27,03 4,31 13,56 25,17 5,54 18,39 

35 28,24 3,87 12,60 25,06 5,15 15,22 24,23 6,03 15,97 

30 27,38 4,32 13,43 22,33 7,48 22,42 24,23 6,26 17,45 

25 25,47 5,42 16,68 18,42 11,83 31,66 22,58 7,25 19,86 

20 22,34 7,68 25,48 14,30 19,16 61,96 20,48 9,31 25,19 

15 18,51 11,97 45,13 10,09 30,96 90,66 17,04 13,69 44,14 

10 13,61 20,86 60,97 6,80 60,55 127,31 12,75 22,74 62,80 

5 8,25 38,28 120,81 5,34 87,64 129,17 8,35 37,78 104,55 

0 0,14 127,54 293,86 0,36 138,17 143,89 0,53 81,35 235,12 
Jak je z následujícího grafu (obrázek 6.1.1) patrné, bílý šum nejvíce ovlivňuje pouţití 

bez filtru, kdy parametr MER byl nejvyšší téměř po celou dobu měřeného rozsahu. 

Nejvýraznější pokles vykazovalo pouţití bez filtru (0,14 dB). 
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Obrázek 6.1.1: Graf závislosti MER na amplitudě bílého šumu 

Hodnoty EVM RMS závislé na amplitudě bílého šumu jsem převedl do grafu pro kaţdý 

filtr. Na obrázku 6.1.2 můţeme spatřit filtr Root Raised Cosine, který po celou dobu měl 

nejmenší hodnoty parametru EVM-RMS [%], kdy zašuměl signál s cca 81%. Filtr Raised 

Cosine měl tento parametr v celém měřeném rozsahu (při Eb/N0=0 cca 137 %) mírně vyšší, neţ 

bez pouţití filtru (při Eb/N0=0 cca 128 %). V obou těchto případech došlo k úplnému zašumění 

signálu.  

 

Obrázek 6.1.2: Graf závislosti EVM RMS na amplitudě bílého šumu 
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V simulaci mého systému jsem dosáhl obdobných hodnot, které se při porovnání 

s naměřenými hodnotami zapojených USRP lišily v řádech polovin, aţ jednotek hodnot MER. 

Zde uvádím porovnání konstelačních diagramů filtru Raised Cosine při hodnotách 

bílého šum Eb/N0 = 100 (obrázek 6.1.3) a 20 (obrázek 6.1.4). 

  

Obrázek 6.1.3: Konstelační diagram RC při Eb/N = 100 

 

Obrázek 6.1.4: Konstelační diagram RC při Eb/N = 20 

Při porovnání výše vyobrazených konstelačních diagramů je zřejmá degradace bílým 

šumem, kdy při hodnotě Eb/N = 20 ještě stále lze bezpečně rozpoznávat všechny body. 

6.2 Měření vlivu fázového šumu 

Fázový šum je neţádoucí vlastnost oscilátorů harmonického signálu, který vzniká 

zejména krátkodobou frekvenční nestabilitou. Fázový šum ovlivňuje parametr nosné vlny, proto 

se pouţívá jednotka dBc/Hz. Zkoumané parametry jsou totoţné s předchozím měřením (MER, 

EVM RMS, EVM Peak). Všechny naměřené hodnoty zobrazuje tabulka 6.2. 
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Tabulka 6.2:Vliv fázového šumu na parametry MER a EVM 

 
Bez filtru Raised Cosine Root Raised Cosine 

Fázový šum MER EVM RMS EVM Peak MER EVM RMS EVM Peak MER EVM RMS EVM Peak 

[dBc/Hz] [dB] [%] [%] [dB] [%] [%] [dB] [%] [%] 

-100 29,10 3,53 11,13 28,30 3,78 11,15 25,49 5,33 15,40 

-90 29,02 3,64 10,15 28,45 3,88 14,03 24,48 5,26 16,26 

-80 28,41 3,66 11,53 28,33 3,86 13,08 25,03 5,57 18,98 

-70 28,93 3,71 11,88 28,25 3,92 13,25 25,15 5,23 13,83 

-60 28,71 3,76 11,14 28,16 3,84 10,98 24,91 5,77 14,90 

-50 29,00 3,71 11,70 28,29 3,89 11,44 24,98 5,32 14,04 

-40 28,45 3,72 12,53 27,43 4,13 12,67 24,86 5,53 15,26 

-30 25,12 5,97 14,61 26,78 5,45 13,56 23,48 7,46 17,92 

-20 16,01 7,95 26,50 18,17 8,82 28,98 17,31 9,53 27,03 

-10 9,70 38,30 86,11 13,48 25,05 84,25 6,75 30,84 87,64 
 

 

Obrázek 6.2.1: Graf závislosti MER na fázovém šumu 

Graf závislosti fázového šumu (obrázek 6.2.1) zhodnocuje pouţití všech typů filtrů. 

Můţeme zpozorovat, ţe největší projev fázového šumu (nejmenší hodnota -10 dBc/Hz) při 

pouţití filtru Root Raised Cosine, kdy parametr MER dosahoval hodnoty 6,75 dBc/Hz. Bez 

aplikování filtru byl parametr MER při stejné hodnotě fázového šumu roven hodnotě 

9,7 dBc/Hz. Nejlepší výsledek byl dosaţen pouţitím filtru Raised Cosine při MER = 13,48. 
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Obrázek 6.2.2: Závislost EVM RMS na fázovém šumu 

Z výše uvedeného grafu (obrázek 6.2.2) můţeme vidět výrazný projev šumu aţ při 

hodnotě fázovém šumu -20 dBc/Hz, kdy největší nárůst zaznamenalo pouţití bez filtru hodnotu 

38,3 %. Při stejné úrovni fázového šumu dosáhl filtr RRC hodnoty 30,84 % a filtr RC dosáhl 

hodnoty 25,05 %. 

 

Obrázek 6.2.3: Konstelační diagram RC při hodnotě fázového šumu -80 dBc/Hz 

Konstelační diagram (obrázek 6.2.3) zobrazuje signál mírně ovlivněný fázovým šumem 

(o hodnotě -80 dBc/Hz) při aplikování filtru Raised Cosine. Patrné zašumění signálu zobrazuje 

konstelační diagram, uvedený na obrázku 6.2.4, kdy při aplikování Raised Cosine filtru a 

nastavení hodnoty fázového šumu na -20 dBc/Hz se začal konstelační diagram na jednotlivých 

bodech rozcházet. Při podkročení této hodnoty fázového šumu byl jiţ signál nečitelný. 
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Obrázek 6.2.4: Konstelační diagram RC při hodnotě fázového šumu -80 dBc/Hz 

6.3 Měření vlivu chyby ortogonality 

Signály nosné vlny se přivádějí do upkonvertorů vzájemně fázově posunuté o 90° (I a Q 

sloţky). Pokud je tento posun jiný, neţ 90°, má tento jev za následek zkreslení konstelačního i 

vektorového diagramu. V tomto měření (tabulka 6.3) jsem měřil vliv chyby ortogonality ve 

stupních na parametrech MER, EVM RMS a EVM Peak na všech třech typech filtrů. LV2013 

umoţňuje nastavení pouze hodnot do hodnoty maximálně 30°. 

Tabulka 6.3: Vliv chyby ortogonality na parametry MER a EVM 

 
Bez filtru Raised Cosine Root Raised Cosine 

Chyba 
ort. MER EVM RMS EVM Peak MER EVM RMS EVM Peak MER EVM RMS EVM Peak 

[°] [dB] [%] [%] [dB] [%] [%] [dB] [%] [%] 

0 28,93 3,53 11,29 28,40 3,69 11,52 24,98 5,76 16,84 

5 25,39 5,37 12,35 25,62 5,30 13,20 24,72 6,53 18,13 

10 20,88 9,09 17,08 21,00 8,90 17,81 20,60 9,39 20,03 

15 17,60 13,14 19,64 17,67 13,15 21,05 17,50 13,36 25,09 

20 15,18 17,49 24,55 15,12 17,54 30,03 14,99 17,75 30,21 

25 13,37 21,46 36,64 13,40 21,38 57,96 12,97 22,35 35,12 

30 12,02 25,05 38,66 12,10 24,80 61,90 11,26 27,08 39,42 
 

Graf (obrázek 6.3.1) vyobrazuje závislost parametru MER na chybě ortogonality. Aţ na 

počáteční záchvěv filtru Root Raised Cosine byl průběh jednotlivých hodnot MER u všech filtrů 

přibliţně shodný. Při chybě ortogonality 30° činil parametr MER hodnoty v rozmezí 11,26 dB 

aţ 12,10 dB. 
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Obrázek 6.3.1: Graf závislosti MER na chybě ortogonality 

Průběh grafu (obrázek 6.3.2) zobrazuje závislost chyby ortogonality na změně 

parametru EVM RMS. V tomto případě měl výběr filtru opět zanedbatelný vliv, jelikoţ hodnoty 

EVM RMS se ve všech typech filtrů pohybovaly mezi 24,80 % aţ 27,08%. 

 

Obrázek 6.3.2: Graf závislosti EVM RMS na chybě ortogonality 
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Obrázek 6.3.3: Konstelační diagram RC při chybě ortogonality 0° 

 

Obrázek 6.3.4: Konstelační diagram RC při chybě ortogonality 20° 

Na předchozích konstelačních diagramech (obrázky 6.3.3 a 6.3.4) můţeme porovnat 

chyby ortogonalit při nastavení 0° a 20°. I v případě konstelačního diagramu na obrázku 6.3.4 

byla naměřená bitová chybovost BER rovna 0.  

6.4 Měření vlivu nerovnováhy zisku 

V tomto měření jsem zkoumal závislost parametrů MER, EVM RMS a EVM Peak na 

velikosti nerovnováhy zisku [dB]. V LV2013 lze nastavit nerovnováhu do 6 dB (tabulka 6.4). 

Tabulka 6.4: Vliv nerovnováhy zisku na parametry MER a EVM 

 
Bez filtru Raised Cosine Root Raised Cosine 

Ner.zisku MER EVM RMS EVM Peak MER EVM RMS EVM Peak MER EVM RMS EVM Peak 

[dB] [dB] [%] [%] [dB] [%] [%] [dB] [%] [%] 

0 28,22 3,92 11,05 27,63 4,14 12,08 25,07 5,60 16,84 

1 25,45 2,20 12,33 25,41 5,49 12,50 22,70 7,47 19,05 

2 19,74 10,29 18,71 19,70 10,37 20,90 18,53 11,78 22,97 

3 16,12 15,60 23,82 16,15 15,60 25,10 15,54 16,87 28,44 

4 16,64 20,87 29,17 13,62 20,84 30,28 13,17 21,88 36,67 

5 11,76 25,73 32,61 11,72 25,91 36,13 11,42 27,06 39,89 

6 10,31 30,53 38,05 10,27 30,69 39,40 10,03 31,51 44,52 
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Obrázek 6.4.1: Graf závislosti MER na nerovnováze zisku 

Graf (obrázek 6.4.1) vyobrazuje závislost zkoumaného parametru MER na nerovnováze 

zisku [dB]. Aţ na malý záchvěv aplikace bez filtru neměla nerovnováha zisku na výběr filtru 

vliv. Se zvyšující se nerovnováhou zisku parametr MER klesal přibliţně ve shodných 

tendencích pro všechny filtry stejně, přičemţ při hodnotě nerovnováhy zisku 6 dB se naměřené 

hodnoty MER u jednotlivých filtrů pohybovaly od 30,53 dB aţ 31,51 dB. 

 

Obrázek 6.4.2: Graf závislosti EVM RMS na nerovnováze zisku 
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Graf (obrázek 6.4.2) zobrazuje závislost měřeného parametru EVM RMS na 

nerovnováze zisku [dB]. Toto měření má opět velice podobný projev, jako graf na obrázku 

6.4.1. Můţeme tedy usoudit, ţe výběr filtru v tomto případě nemá výrazný vliv na parametr 

EVM RMS, který při nastavené hodnotě 6 dB vykazoval u všech tří typů filtrů hodnoty od 

30,53 % do 31,51 %. Hodnota BER byla ve všech měřených případech nulová. 

 

Obrázek 6.4.3: Konstelační diagram RC při nerovnováze zisku 0 dB 

 

Obrázek 6.4.4: Konstelační diagram RC při nerovnováze zisku 6 dB 

Jak můţeme vidět na konstelačním diagramu (obrázek 6.4.3), signál je pouze mírně 

zašuměn. Na konstelačním diagramu (obrázek 6.4.4) je vyobrazen signál při nerovnováze zisku 

6 dB. Jednotlivé body jsou posunuty, ale i při nerovnováze zisku 6 dB je signál velmi dobře 

čitelný. 

6.5 Měření vlivu vzájemného postavení antén 

V tomto měření jsem pouţil dvě izotropické (všesměrové) antény se ziskem 5 dBi. 

Kaţdou anténu jsem připojil do jednoho USRP, které jsem umístil nad sebe tak, aby osy antén 

byly navzájem rovnoběţné. Vzhledem k povaze obou antén by mělo v určitých vychýleních os 

antén dojít k degradaci signálu. 
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6.5.1 Měření vlivu vychýlení antén v horizontálním směru 

S vysílací anténou jsem nadále nehýbal, zatímco přijímací anténu jsem začal ohýbat 

v kloubu v rozpětí od 0° do 90° (viz tabulka 6.5.1). 

Tabulka 6.5.1. Závislost vzájemného vychýlení antén na parametry MER a EVM 

 
Bez filtru Raised Cosine Root Raised Cosine 

Vychýlení MER EVM RMS EVM Peak MER EVM RMS EVM Peak MER EVM RMS EVM Peak 

[°] [dB] [%] [%] [dB] [%] [%] [dB] [%] [%] 

0 28,21 3,85 10,48 27,30 4,47 12,82 24,50 6,06 19,54 

10 27,81 3,95 11,91 27,68 4,24 12,22 23,93 5,95 17,70 

30 26,98 4,08 11,83 23,15 6,77 20,16 16,95 14,69 35,27 

50 26,68 4,54 14,18 22,70 7,35 20,44 16,38 14,88 42,93 

70 25,58 5,01 16,19 22,48 7,43 20,68 16,61 16,30 42,25 

90 24,26 5,70 18,90 21,47 8,39 25,60 14,86 16,40 46,81 
 

 

Obrázek 6.5.2: Graf závislosti horizontálního vychýlení na EVM RMS 

Z naměřených hodnot tabulky 6.5, promítnutých do grafu (obrázek 6.5.2) můţeme 

usoudit znatelnou nevýhodu pouţití filtru Root Raised Cosine, který při kolmém umístění osy 

antény vykazoval vyšší zašumění 16,40 [%]. Oproti tomu filtr Raised Cosine vykazoval při 

tomto vychýlení hodnotu EVM RMS 8,39 % a aplikace bez filtru 5,70 %. 

6.5.2 Měření vlivu vychýlení v diagonálním směru 

Anténa přijímací zůstala z měření z kapitoly 6.5.1 vychýlena kolmo na anténu přijímací. 

V tomto měření jsem pohyboval vysílací anténou po diagonále (proporcionální horizontální i 

vertikální vychýlení) a výsledné naměřené hodnoty zhodnocuje tabulka 6.5.2: 
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Tabulka 6.5.2: Závislost vzájemného vychýlení antén na parametry MER a EVM 

  Bez filtru Raised Cosine Root Raised Cosine 

Vychýlení MER EVM RMS EVM Peak MER EVM RMS EVM Peak MER EVM RMS EVM Peak 

2 [°] [dB] [%] [%] [dB] [%] [%] [dB] [%] [%] 

0 25,86 5,54 16,15 22,13 8,03 26,49 15,54 16,26 50,16 

10 23,62 5,96 19,97 19,57 10,91 32,72 13,47 21,24 62,92 

30 20,47 11,08 33,59 10,57 22,12 70,61 12,18 24,36 74,15 

50 14,33 20,19 63,82 17,96 11,96 33,81 0,82 52,16 101,69 

70 26,42 4,21 12,91 27,92 4,43 15,62 17,65 13,26 35,64 

90 28,18 3,80 12,29 29,16 3,60 10,21 24,02 6,58 17,68 
 

 

Obrázek 6.5.2: Závislost diagonálního vychýlení antény na EVM RMS 

Jak můţeme na grafu (obrázek 6.5.2) pozorovat, podařilo se mi naměřit u filtru Root 

Raised Cosine u diagonálního vychýlení okolo 50° hodnotu EVM RMS 90,18 %, coţ je 90% 

zašumění signálu. 

 

  

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

0 10 30 50 70 90

EV
M

 R
M

S 
[%

] 

Odchýlení antény v diagonálním směru [°] 

Závislost vychýlení na MER a EVM 2 

Raised Cosine

Root Raised Cosine

Bez filtru



 

Závěr 

- 65 - 

 

Závěr 

V prvních teoretických kapitolách této diplomové práce jsem shrnul vlastnosti digitálně 

modulovaných signálů, a popsal teorii s nimi související. Uvedl jsem druhy vyhodnocení vlivu 

působícího na digitálně modulovaný signál. Dále jsem uvedl virtuální instrumentaci v podobě 

konceptu Software Defined Radio, jeho modifikaci na bázi USRP, platformu PXI a tyto 

přístroje jsem porovnal s instrumentací klasickou. 

V praktické části této diplomové práce jsem navrhl model, umoţňující generování a 

analýzu digitálně modulovaných signálů v jejich ideální a degradované podobě v grafickém 

vývojovém prostředí Labview a vyuţitím knihovny Modulation Toolkit. Aplikace podporuje 

modulační schéma PSK a QAM. Uţivateli je umoţněno výstupní signál na generátoru 

degradovat parametry bílého šumu, fázového šumu a zkreslování I a Q sloţek. Software 

umoţňuje uţivateli generovat a analyzovat signál buď s připojenými NI USRP 2920 nebo 

v simulovaném reţimu. Aplikaci jsem navrhl po vzoru událostně řízeného programování, kdy 

uţivatel můţe skrze tlačítka na Čelním panelu konfigurovat jednotlivé funkce, zatímco 

uprostřed Čelního panelu si má moţnost vybrat typ vykreslení signálu. Program umoţňuje 

plynule přecházet z anglického do českého jazyka. 

Pro ověření funkčnosti softwarové části jsem pouţil 2 kusy USRP od firmy National 

Instruments, přičemţ jedno USRP fungovalo v reţimu vektor-signálového generátoru a druhé 

USRP v reţimu vektor-signálového analyzátoru. V této konfiguraci jsem zkoumal parametry 

MER a EVM, ovlivněné degradačními faktory jako je bílý šum, fázový šum, případně 

zkreslování I a Q sloţek v závislosti na pouţitém tvarovacím filtru. Degradační faktory byly 

nastavovány ryze softwarovou cestou. Naměřené hodnoty jsem zaznamenal do tabulek a grafů, 

které jsem doplnil komentáři a konstelačními diagramy. Tyto hodnoty korespondovaly 

s hodnotami v simulovaném reţimu. Pro práci se softwarem jsem zpracoval krátké pokyny, 

uvedené v příloze A. 

Vytvořením softwaru pro generování a analýzu digitálně modulovaných signálů 

s moţnosti připojení USRP 2920 jsem demonstroval vytvoření systému na bázi virtuální 

instrumentace, která plní s podobnými hardwarovými parametry podobný účel, jako 

instrumentace klasická, ovšem za zlomek pořizovací ceny. Do budoucna lze na tuto práci 

navázat implementací dalších modulačních schémat a vytvořit tak téměř rovnocenný přístroj 

ke klasické instrumentaci, který by mohl mít vyuţití při měření v oblastech telekomunikační 

techniky. Je zcela jisté, ţe virtuální instrumentaci si svou variabilitou a niţšími pořizovacími 

náklady v budoucnu upevní post ve sféře RF měřících přístrojů. 
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Seznam příloh 

 Pokyny k práci se systémem generování a analýzy DMS .................................. lxix Příloha A:

 

Součástí DP je CD. 

Adresářová struktura přiloţeného CD: 

 01.50-VSGA.zip (zabalený celý projekt v LV2013) 

 01.50-Vector_Signal_Genarator_and_Analyzer (adresář s Buildem Projektu) 

 DP_sli167.pdf 

 Pokyny_Příloha_A.pdf 

 LV-Runtime-Environment-2012f3std.exe 
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Globální nastavení generátoru a analyzátoru: 

Generátor a analyzátor disponuje přepínačem jazyků mezi angličtinou a češtinou, které 

můţete mezi sebou plynule přepínat. 

Generátor a analyzátor můţe být pouţíván v reţimu s připojenými USRP nebo 

v simulačním reţimu. Simulační režim nepoužívá připojená USRP. Při připojení USRP musí 

být přepínač Simulace nastaven v poloze OFF a stisknutím tlačítka Nastavení hardwaru 

v dialogovém okně nastavte parametry pro USRP, které získáte vizuální kontrolou (podle 

zapojených konektorů). IP adresu připojeného USRP získáte z programu NI-USRP 

Configuration Utility: 

Upozornění: Vždy při práci s USRP dbejte na správné 

nastavení parametrů a zapojení! 

 

Pro bezdrátovou komunikaci je staticky nastaveno 40 synchronizačních bitů. 

V generátoru a analyzátoru jsou indikátory Odeslané bity a Přijaté bity, které ukazují vámi 

nastavené přenášené bity. Vámi nastavená sekvence v dialogovém okně Data je zobrazena aţ od 

40. pozice. 

Oba programy v jakékoli fázi (se zavřenými dialogovými okny) můžete zastavit 

stisknutím tlačítka STOP v pravém horním rohu. 

V režimu s připojenými USRP vždy nejprve zapínejte Generátor a až po jeho 

inicializaci Analyzátor. 

Při prvním spuštění jsou nastaveny následující parametry: 

Generovaná data podle PRBS 9 (PRBS viz kapitola 4.3) 

Modulace 4PSK (QPSK) (viz kapitola 1.8) 
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Nosná vlna na frekvenci 900 MHz 

Tvarovací filtr: Raised cosine s Roll-off faktorem 0,5 

Symbolová (modulační) rychlost 100 kHz 

Vypnutá degradace 

Návod k použití vektor-signálového generátoru 

Program Generátor je při prvním spouštění nastaven generovat signál 4PSK s běţně 

pouţívanými parametry. Pro změnu těchto parametrů klikněte na tlačítka v horní straně 

obrazovky a nastavte ţádané parametry 

 

Nastavení parametrů 

V horní části generátoru se nacházejí 4 nastavovací tlačítka, která reprezentují první 

funkční bloky před vysláním digitálně modulovaného signálu na přenosový kanál (viz kapitola 

2.1- Digitální přenosový řetězec). Degradace jiţ simuluje vámi definovanými parametry 

průchod signálu přenosovou cestou (rádiovým kanálem). 

Po stisknutí nastavovacího tlačítka se otevře dialogové okno, které umoţní nastavit 

ţádané parametry. Všechna tato dialogová okna můţete potvrdit stiskem tlačítka OK nebo 

klávesy Enter. Stisknutím tlačítka Storno nebo klávesy Escape budou načteny výchozí hodnoty. 

 



Návod k pouţití vektor-signálového generátoru a analyzátoru 

 

 

 

LXXII 

 

U subVI Nosná jsou všechny 

parametry softwarově ošetřeny na 

nastavitelné meze pro model USRP 2920. 

To znamená, ţe tento model umoţňuje 

vysílat na frekvencích 50 Hz aţ 2,2 GHz. 

Pokud budete chtít vysílat na frekvencích 

mimo ISM (bezlicenční pásmo- viz 

http://en.wikipedia.org/wiki/ISM_band), 

doporučuje se zapojení útlumového článku 

před samotnou anténu. Vysílání by nemělo 

být v rozporu s legislativou Českého 

telekomunikačního úřadu. 

U subVI Degradace slouţí přepínač 

Degradace v pravém horním rohu 

dialogového okna k samotnému zapínání či 

vypínání vnášení těchto vlivů do vysílaného 

signálu. Pokud je tento přepínač v pozici 

OFF, degradace signálu bude nulová. 

 

 

Pokud máte všechny vámi ţádané parametry nastaveny, Generátor se iniciuje do chodu 

přepínačem Vysílání do polohy ON. 

Návod k použití vektor-signálového analyzátoru 

Program Analyzátor je při prvním spuštění připraven analyzovat simulovaná data 

z generátoru přes globální proměnnou. Funkce override nemusí být zapnuta, jelikoţ nastavené 

parametry Generátoru a Analyzátoru digitálně modulovaných signálů jsou identické. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/ISM_band
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Zapnutá funkce Override (přepínač v poloze ON) replikuje z Generátoru nastavené 

parametry Modulace, Nosná a Data skrze globální proměnnou! Pokud pouţíváte zapojení, ve 

kterém figuruje pouze jedno USRP připojené k PC, tuto funkci vypněte a nastavte USRP ručně 

podle nastavení Generátoru. 

Pomocí tlačítka Nosná můţete pro Analyzátor nadefinovat parametry pro modulaci a 

přenos. Tyto parametry by měly být shodné s nastavením Generátoru. Tlačítko Data vám pak 

umoţní nastavit referenční generovaná data, aby bylo moţné korektně počítat parametr BER. 

Pokud máte všechny vámi ţádané parametry nastaveny, Analyzátor se iniciuje do chodu 

přepínačem Analýza do polohy ON. 

Reţimy zobrazení měřených parametrů jsou celkem 4. Diagram oka obdrţíme, bude-li 

časová základna osciloskopu spouštěna hodinovým signálem a její délka bude odpovídat délce 

symbolu. Diagram je tvořen mnoţinou všech moţných odezev na změny charakteristických 

stavů vysílaného signálu v charakteristických okamţicích. Základní parametry, které se u 

diagramu určují, je otevření oka a šířka oka. Otevření oka charakterizuje vzdálenost mezi úrovní 

logické 0 a logické 1. Čím je otevření větší, tím je pravděpodobnost vzájemné záměny logické 0 

a logické 1 menší. 

Konstelační diagram reprezentuje zobrazení digitálně modulovaného signálu do grafu 

s kruhovým časem. Jednotlivé body jsou vyobrazeny s okamţiky vzorkování jednotlivých 

symbolů. (viz kapitola 1.7.2). Všimněte si, jak se změní konstelační diagram v případě, kdy 

Generátor přepnete z vysílání bitové sekvence PRBS 9 do například sekvence samých 0. 

Přijaté Rx symboly zobrazují aktuálně přenášené symboly, reprezentovány jiţ 

jednotlivými bity. 

Přehled měřených parametrů (záloţka Impairments) zobrazuje jiţ většinu měřených 

parametrů, jako je například odchýlení naměřených vzorků signálu od bodů, kde by 

v nedegradované formě signálu měly být. 

Měření BER (Bit Error Ratio) 

Měření bitové chybovosti je zaloţeno na porovnávání počtu přijatých bitů vůči celkem 

přijatým bitům. Pokut takovéto měření chcete provést, musíte zajistit stejnou bitovou 

posloupnost na Generátoru a Analyzátoru. V Analyzátoru tato posloupnost slouţí jako reference 

k porovnávání reálně přijatých bitů na vstupu Analyzátoru. Výsledek tohoto porovnání činí 

indikaci hodnoty BER v bezrozměrných jednotkách. 


