
 

 

VŠB - Technická univerzita Ostrava 

Fakulta elektrotechniky a informatiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optické přijímače s dynamickou rozhodovací úrovní 

DISERTAČNÍ PRÁCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 Karel Witas 



 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

Prohlašuji, že jsem svou disertační práci na téma „Optické přijímače s dynamickou rozhodovací 

úrovní“ vypracoval samostatně pod vedením školitele a s použitím odborné literatury a dalších 

informačních zdrojů, které jsou citovány a uvedeny v seznamu literatury na konci práce. 

Jako autor uvedené disertační práce dále prohlašuji, že v souvislosti s vytvořením této disertační práce 

jsem neporušil autorská práva třetích osob, zejména jsem nezasáhnul nedovoleným způsobem do 

cizích autorských práv osobnostních a/nebo majetkových a jsem si plně vědom následků porušení 

ustanovení §11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, včetně možných trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení části druhé, hlavy VI. 

díl 4 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. 

 

 

Ostrava ………………………… ……………………………………… 

 (podpis autora) 

 



 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Rád bych poděkoval vedoucímu disertační práce, panu prof. RNDr. Vladimíru Vašinkovi, CSc., za 

odborné vedení, konzultace, trpělivost a podnětné návrhy k práci, které vedly k jejímu zdárnému 

dokončení. Oceňuji rovněž lidský přístup pana prof. Vašinka po celou dobu mého studia. Děkuji také 

svým kolegům, zejména Ing. Radku Novákovi, Ph.D., Dr. Ing. Liboru Gajdošíkovi a Ing. Zdeňku 

Tesařovi za cenné připomínky a nápady, které obohatily práci. Dále bych chtěl poděkovat panu Ing. 

Davidu Horákovi, Ph.D. z Katedry aplikované matematiky naší fakulty za konzultace v oblasti 

analytické geometrie. Veliké díky rovněž patří mému příteli Davidu DiGiacomo, M.Sc. za dlouholetou 

spolupráci v oblasti měřicí techniky a podporu při zajišťování méně obvyklé součástkové základny. 

V neposlední řadě bych chtěl poděkovat panu Stanislavu Pindurovi, Ing. Rudolfu Šlosárkovi a dalším 

zaměstnancům firmy Marpos, kteří se zasloužili o bezchybnou a rychlou výrobu všech desek plošných 

spojů. 

Tato práce by jistě nevznikla bez trpělivosti mých nejbližších. Závěrem chci proto poděkovat mojí 

drahé ženě Ester, mým dětem Markovi, Renému a Šimonkovi, kteří zajistili tolik potřebnou rodinnou 

pohodu při tvorbě této práce. 

Práce vznikla rovněž za přispění několika vědeckých grantů: GA 102/09/0550, SP2013/69, 

SP2013/88, VG20102015053, TA03020439, TA04021263. 

 

Ostrava ………………………… ……………………………………… 

 (podpis autora) 

 



 

 

Abstrakt 

Tato práce se zabývá návrhem a konstrukcí optického všesměrového segmentového přijímače. 

Všesměrový příjem je zajištěn pomocí několika fotodetektorů, které jsou umístěny na stěnách 

komolého jehlanu. Neprovádí se výběr fotodetektoru s nejsilnějším signálem, ale sčítají se signály 

všech fotodetektorů. Tím je sestaven paralelní zesilovač. Práce si všímá dosažených šumových 

parametrů v závislosti na počtu činných fotodetektorů paralelního zesilovače. Šumové parametry se 

hodnotí nepřímo pomocí měření chybovosti datového přenosu. Z tohoto důvodu jsou v práci rovněž 

probírány návrh a konstrukce optického vysílače a nezbytné prostředky pro zajištění datového 

přenosu. Využívá se linkový kód PE (Manchester). V práci se dále zkoumá závislost celkového 

fotoproudu na úhlu dopadajícího záření a definují se podmínky optimálního příjmu. Protože jsou 

žádány optické přijímače s dynamickou rozhodovací úrovní, nechybí přehled stávajících zesilovačů 

s proměnným zesílením a popis zcela nového zesilovače. Ten se vyjímá svojí univerzálností a nízkým 

zkreslením. Práce si rovněž všímá parametrických zesilovačů a jejich adaptace v oblasti optického 

příjmu.  

Klíčová slova 

Optické bezvláknové sítě, optický přijímač, všesměrový přijímač, segmentový přijímač, paralelní 

zesilovač, nízkošumový zesilovač, transimpedanční zesilovač, fotodioda, parametrický zesilovač, 

fotoparametrický zesilovač, automatické řízení citlivosti, zesilovač s proměnným zesílením, diodový 

můstek, operační zesilovač, zkreslení, optický vysílač, LED, infračervený, linkový kód PE, 

Manchester, měření chybovosti, odstup signálu od šumu, šumová optimalizace. 

 



 

 

Abstract 

This thesis deals with the optical omnidirectional multiple segments receiver design and assembly. 

The omnidirectional receiving capability is ensured by several photodetectors placed on truncated 

pyramid walls. Instead of switching to the strongest signal photodetector, the signals are summed and 

processed as a whole. In other words, the parallel amplifier is formed. Because the noise parameters 

are influenced by a number of photodetectors, they are evaluated with respect to them. The noise 

parameters are measured indirectly by the data stream bit error rate investigation. Because of this, 

there are discussed not only optical receivers but also optical transmitters and other tools of data 

transfer. The phase encoding (PE) was chosen as the most suitable line code. The paper continues with 

the falling radiation angle and total photocurrent dependency investigation. As a result, the optimal 

angle is defined. It is also expected that optical receiver works properly over a wide range of signal 

levels. That is why variable gain amplifiers are listed, and the novel amplifier is described. Its small 

distortion and significant versatility are outstanding. The thesis ends with the parametric and 

photoparametric amplifier design. 
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Free space optical networks, optical receiver, omnidirectional receiver, multiple segments receiver, 

parallel amplifier, low noise amplifier, transimpedance amplifier, photodiode, parametric amplifier, 

photoparametric amplifier, automatic gain control, variable gain amplifier, diode bridge, operational 

amplifier, distortion, optical transmitter, LED, infrared, phase encoding, Manchester, bit error rate 

measurement, signal to noise ratio, noise optimization. 
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a Násobící faktor teplotního napětí UT  [/] 

A Přenos zesilovače s proměnným zesílením [/] 

Ae Plocha přechodu [m
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KF Napěťový přenos filtru [/] 

KI (f) Přenos vstupního šumového proudu operačního zesilovače na jeho výstup [
2
] 

KOL (f) Přenos otevřené smyčky operačního zesilovače [/] 



 

 

 

Kp Vnitřní zesílení fotodetektoru [/] 

KRamp1 Přenos šumového napětí rezistoru Ramp1 na výstup operačního zesilovače [/] 

KRamp2 Přenos šumového napětí rezistoru Ramp2 na výstup operačního zesilovače [/] 

KRfb (f) Přenos šumového napětí rezistoru Rfb na výstup operačního zesilovače [/] 

KRin (f) Přenos šumového napětí odporu Rin na výstup operačního zesilovače [/] 

K21 Napěťový přenos zesilovače [/] 

l Vzdálenost [m] 

L Délka kanálu tranzistoru FET [m] 

Ln Difúzní délka [m] 

m Střední hodnota distribuce normálního rozdělení 

mn Modulační poměr diody [/] 

M Násobící koeficient lavinové fotodiody [/] 

n Člen posloupnosti, řád posloupnosti 

n() Počet dopadajících fotonů jednotkové vlnové délky 

neff Počet dopadajících fotonů v rozsahu vlnových délek 0 až ‘’ 

ni Koncentrace nosičů v oblasti intrinsické vrstvy [m
-3

] 

nn Koncentrace minoritních nosičů v oblasti P [m
-3

] 

np Koncentrace minoritních nosičů v oblasti N [m
-3

] 

N Počet členů náhodné posloupnosti 

Nd Počet atomů příměsi (donorů) 

Nm Počet nosičů náboje temného proudu I0 za dobu pozorování tm 

Nnp Počet vygenerovaných párů elektron-díra 

Nph Počet fotonů zachycených fotodetektorem 

NEP Výkon dopadajícího záření na vstupu fotodetektoru při SNR = 1 na výstupu [WHz
-1/2

] 

NF Šumové číslo (noise figure) [dB] 

NG (f) Šumové zesílení (noise gain) [/] 

p (x) Hustota pravděpodobnosti normálního rozdělení [/] 

pn Výkon šumu [W] 

pnA Šumový výkon zesilovače [W] 

ps Výkon signálu [W] 

P (e) Pravděpodobnost chyby [/] 

P Výkon [W] 

Pe Maximální vyzářený výkon diody LED [W] 

PL Výkon dopadajícího záření [W] 

Ppump Výkon hybného (čerpacího) signálu [W] 

q Náboj elektronu, q = 1.6021892.10
-19

  [C] 

Q Náboj kondenzátoru [C] 

r Dosah (radius) [m] 

rd Dynamický odpor diod diodového můstku [] 

R Odpor [] 

Ra Vstupní odpor zesilovače [] 

Ramp1, Ramp2 Odpory pasivní sítě operačního zesilovače s proměnným zesílením [] 

Ramp2’ Náhradní zpětnovazební odpor pasivní sítě při účinku diodového můstku [] 

Rbias Odpory nastavující pracovní bod diodového můstku [] 

RC Odpor kanálu tranzistoru FET [] 

Rd Dynamický odpor [] 

Rdrv Výstupní odpor budicího zdroje LED [] 

Rd1, Rd2 Odpory děliče na vstupu diodového můstku [] 

Re Výstupní odpor externího šumového zdroje [] 

Rfb Odpor zpětnovazebního rezistoru [] 

Rg Výstupní odpor generátoru [] 



 

 

 

Ri Vstupní odpor [] 

Rin Celkový vstupní odpor fotoelektrického převodníku [] 

RL Odpor zátěže [] 

Rp Vnitřní odpor fotodetektoru [] 

RpOC Vnitřní odpor fotodetektoru v režimu naprázdno [] 

RpSC Vnitřní odpor fotodetektoru v režimu nakrátko [] 

Rsep Odpor rezistoru oddělujícího kapacitní zátěž [] 

Rt Odpor rezistoru zakončujícího vedení [] 

s Počet sekcí paralelního zesilovače 

s’ Počet sekcí, skrze které vstupuje užitečný signál 

S Plocha povrchu [m
2
] 

Sp Průmět plochy fotodetektoru do roviny kolmé na směr dopadajícího záření [m
2
] 

SK Citlivost fotodetektoru s vnitřním zesílením [AW
-1

] 

S0 Citlivost fotodetektoru bez vnitřního zesílení [AW
-1

] 

SNR Odstup signálu od šumu [/] 

SNRin Odstup signálu od šumu na vstupu [/] 

SNRout Odstup signálu od šumu na výstupu [/] 

t Čas [s] 

tbit Časový rozestup dvou po sobě jdoucích dat při sériovém přenosu [s] 

tf Doba trvání sestupné hrany [s] 

tm Doba měření, pozorování [s] 

tr Doba trvání náběžné hrany [s] 

T Termodynamická teplota [K] 

u, u (t) Napětí proměnné v čase [V] 

ub Střídavé napětí báze [V] 

ug Střídavé napětí generátoru [V] 

uin (t) Vstupní střídavé napětí [V] 

un Šumové napětí [V] 

unout Šumové napětí na výstupu [V] 

unRg Šumové napětí vnitřního odporu generátoru Rg [V] 

unTR Celkové šumové napětí tranzistoru přepočítané na vstup [V] 

uo Výstupní střídavé napětí operačního zesilovače [V] 

uoutc, uouth Odečtená napětí při měření šumu pomocí metody Y [V] 

uout1, uout2 Odečtená napětí při měření šumu pomocí metody polovičního výkonu [V] 

u1 Vstupní střídavé napětí [V] 

u2 Výstupní střídavé napětí [V] 

U Stejnosměrná hodnota napětí [V] 

Ubias Stejnosměrné předpětí [V] 

Ue Elektromotorické napětí PN přechodu [V] 

UB Lavinové průrazné napětí [V] 

UBB Pomocné napětí obvodů ECL se symetrickými vstupy [V] 

Uc Řídicí napětí zesilovače s proměnným zesílením [V] 

UCC, UEE Kladné a záporné napájecí napětí [V] 

UCO Napětí hradla uzavírající kanál FET (cut off) [V] 

Udrv Budicí napětí LED [V] 

UD Rozhodovací úroveň přijímače (decision) [V] 

Ufb Zpětnovazební napětí [V] 

UF Napětí v propustném směru [V] 

Uin Vstupní stejnosměrné napětí [V] 

UIL Stejnosměrné napětí odpovídající úrovni log. 0 u systémů ECL [V] 

Uopt Optimální napětí fotodiody [V] 

Uout Výstupní stejnosměrné napětí [V] 



 

 

 

UPD Stejnosměrné napětí fotodiody [V] 

Ups Napájecí napětí fotoelektrického převodníku [V] 

Upump Amplituda hybného (čerpacího) napětí [V] 

UR Napětí v závěrném směru [V] 

Usig Stejnosměrné napětí odpovídající úrovni log. 1 [V] 

UT Teplotní napětí [V] 

vn Rychlost elektronů [ms
-1

] 

vp Rychlost děr [ms
-1

] 

w Nezávisle proměnná 

W Šířka PN přechodu [m] 

Wb Šířka báze [m] 

We Energie elektromagnetického vlnění h [J] 

Wi Šířka intrinsické vrstvy  [m] 

Wm Energie mechanického vlnění kT [J] 

x Nezávisle proměnná 

Xn Náhodná posloupnost 

y Nezávisle proměnná 

Y Poměr šumových výkonů [/] 

Ym Náhodná posloupnost 

z Nezávisle proměnná 

Za Vstupní impedance zesilovače [] 

Zeff Efektivní vstupní impedance fotoelektrického převodníku 

 (zapojená zpětná vazba) [] 

Zeq Ekvivalentní vstupní impedance na svorkách zesilovače [] 

Zfb Zpětnovazební impedance [] 

Zin Vstupní impedance fotoelektrického převodníku (rozpojená zpětná vazba) [] 

ZL Zatěžovací impedance vedení [] 

Z0 Charakteristická impedance vedení [] 

 Úhel průsečíku asymptot v Bodeho diagramu [ °] 

F Proudové zesílení tranzistoru v zapojení se společnou bází [/] 

(f) Přenos pasivní sítě [/] 

 Polovina vrcholového úhlu [ °] 

 Prostorový úhel [sr] 

r Relativní permitivita [/] 

0 Permitivita vakua, 0 = 8.854187810
-12

  [Fm
-1

] 

 Exponent frekvenční závislosti blikavého šumu [/] 

 Zářivý tok [W] 

 Zářivý tok prostorového úhlu  [W] 

 Exponent přídavného šumu lavinové fotodiody [/] 

 Kvantová účinnost [/] 

 Fázový posuv zesilovače s proměnným zesílením využívajícího diodový 

 můstek [ °] 

n Úhel mezi normálou citlivé plochy fotodetektoru 

 a spojnicí jeho středu se zdrojem záření [ °] 

z Úhel mezi základnou komolého jehlanu a paprsky dopadajícího záření [ °] 

𝜗 Úhel mezi úhlopříčkami čtyřúhelníku při výpočtu projekce [ °] 

3 Zkreslení signálu vlivem III. harmonické složky [/] 

 Vlnová délka záření  [m] 

‘ Omezení spektrální citlivosti ze strany krátkých vlnových délek [m] 

‘‘ Omezení spektrální citlivosti ze strany dlouhých vlnových délek [m] 

n Pohyblivost elektronů [m
2
V

-1
s

-1
] 



 

 

 

p Pohyblivost děr [m
2
V

-1
s

-1
] 

 Frekvence dopadajícího záření [Hz] 

 Šumová teplota zdroje signálu (u odporového zdroje je rovna teplotě T) [K]  

c Šumová teplota vypnutého šumového generátoru (cold) [K] 

h Šumová teplota sepnutého šumového generátoru (hot) [K] 

nK Šumová teplota zesilovače [K] 

 Měrný elektrický odpor [m] 

 Směrodatná odchylka distribuce normálního rozdělení 

’ Modifikovaná Stefan – Boltzmannová konstanta, ’ = 1.5210
9
  [m

-2
sK

-1
] 

i Doba života nosičů náboje v oblasti intrinsické vrstvy [s] 

life Doba života páru elektron díra [s] 

n Doba života elektronu [s] 

p Doba života díry [s] 

tr Doba průchodu nosiče náboje [s] 

trn Doba průchodu elektronu [s] 

trp Doba průchodu díry [s] 

 Úhlová rychlost [rads
-1

] 

 Exponent Millerova vztahu [/] 

 (f) Relativní šumové spektrum [/] 

 Šumový koeficient tranzistoru [/] 

 Relativní amplituda hybného napětí [/] 

 

 

AGC (Automatic Gain Control) … automatické řízení zisku 

BER (Bit Error Rate) … chybovost, poměr chybně přenesených bitů k celkovému počtu bitů 

BERT (Bit Error Rate Tester) … zařízení pro měření chybovosti 

CCD (Charge-Coupled Device) … nábojově vázaná struktura 

CID (Charge-Injected Device) … nábojová struktura s přepínáním 

CLK (Clock) … hodinový signál 

FOV (Field of View) … zorné pole fotodetektoru 

FSO (Free Space Optical) … bezvláknový, šířící se ve volném prostoru 

J-FET (Junction – Field Effect Transistor) … přechodový polem řízený tranzistor 

LED (Light Emitting Diode) … světlo emitující dioda 

LOS (Line of Sight) … přímá viditelnost 

MASER (Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation) … bezšumový 

 zesilovač 

MCT (Mercury Cadmium Telluride) … sloučenina Hg, Cd, Te 

MIMO (Multiple Input Multiple Output) … systém několikanásobného vysílače a přijímače 

N-LOS (Non-Line of Sight) … oblast mimo přímou viditelnost 

NECL (Negative Emitter Coupled Logic) … záporná emitorově vázaná logika 

NRZ (Non Return Zero) … kódování bez návratu k nule 

OA (Operational Amplifier) … operační zesilovač 

OSI (Open Systems Interconnection) … otevřený systém vnitřních vrstev 

PD (PhotoDetector) … fotodetektor 

PDA (Photodetector Assembly) … fotoelektrický převodník 

PE (Phase Encoding) … kódování pomocí změny fáze 

PECL (Positive Emitter Coupled Logic) … kladná emitorově vázaná logika 

PMT (Photomultiplier Tube) … fotonásobič 

RMS (Root Mean Square) … efektivní hodnota 

RTI (Reffered To Input) … vztaženo ke vstupu 

RTO (Reffered To Output) … vztaženo k výstupu 



 

 

 

RX (Receiver) … přijímací strana 

RZ (Return Zero) … kódování s návratem k nule 

SNR (Signal to Noise Ratio) … odstup signálu od šumu 

TX (Transmitter) … vysílací strana 

VGA (Variable Gain Amplifier) … zesilovač s proměnným zesílením 
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1 Úvod 

Bezdrátový přenos informace byl donedávna záležitostí rádiových vln. Ty pokrývají pásmo od 

několika desítek kilohertzů až po stovky gigahertzů. Výhodou dlouhých rádiových vln je zanedbatelný 

útlum šíření a dominantní ohyb na překážkách, čehož se využívá při komunikaci napříč planetou. 

Výhodou krátkých a velmi krátkých vln je velkoobjemový přenos informace. S postupem času se 

k bezdrátovému přenosu informace připojily také světelné zdroje. Během uplynulé dekády došlo 

k navýšení účinnosti diod LED. Snížilo se jejich ztrátové teplo a vytvořily se podmínky k integraci 

velkého počtu diod LED na jednom čipu. K využití těchto polovodičů v telekomunikacích také 

napomáhají excelentní dynamické vlastnosti. Moderní výkonové diody LED se tedy můžou pochlubit 

vysokým výkonem, dobrou účinností a krátkými spínacími časy. 

Přenos světelné energie je možný pouze mezi body s přímou viditelností. Elektromagnetická 

vlna o vlnové délce řádu mikrometrů se na běžných překážkách neohýbá. Pokud je přijímací nebo 

vysílací bod zastíněn, nastává problém s udržením spojení. V uzavřeném prostoru se ještě využívá 

odrazu od stěn, nicméně v otevřeném prostoru se jedná o ztrátu spojení. Ohyb a rozptyl světla, tolik 

potřebný pro komunikaci za horizont, rovněž závisí na vlnové délce světla. Dobrý rozptyl světla 

vykazuje ultrafialové záření [1]. Na druhé straně je ultrafialové záření právě díky rozptylu silně 

tlumeno a žádá si vyšších intenzit. Ty jsou zase v konfliktu s přípustnými hygienickými normami. Na 

druhém konci viditelného spektra se nabízí infračervené záření. Infračervená vlna je tlumena jen málo, 

navíc je možno použít vyšších intenzit, než je tomu u viditelného záření [2]. Mezi ekonomicky 

výhodné řešení zase patří přenos informace ve viditelné části spektra, neboť nabízí využití téhož 

zdroje jak pro osvětlování, tak pro vysílání informace [91]. 

Ať už se jedná o ultrafialové, infračervené nebo viditelné spektrum záření, výkon zdroje je 

limitován buď hygienickými normami, nebo technickými a energetickými možnostmi zdroje. Další 

zdokonalování optického spoje je proto záležitostí přijímače. Požaduje se optický přijímač 

s akceptovatelnou přenosovou rychlostí, vysokou citlivostí a nízkým šumem. Práce zde vychází 

z posledních poznatků zpracování nízkoúrovňových signálů, přitom se snaží výhodně sloučit 

všesměrový příjem a maximální potlačení šumu. Východiskem se stává segmentový přijímač a 

navazující paralelní zesilovač, který trvale přijímá ze všech směrů a přitom eliminuje šumy 

fotoelektrických převodníků. Nutno dodat, že navrhovaný optický segmentový přijímač nebyl dosud 

nikde publikován ani ověřován. 

I když je hlavní náplní práce konstrukce optického přijímače s dynamickou rozhodovací 

úrovní, všímá si celé problematiky budování optického spoje. Vychází z moderních postupů měření 

šumů, buduje optický vysílač a analyzuje navržený optický přijímač. Probírá rovněž provoz 

paralelního zesilovače. Může se totiž stát, že některé fotodetektory nebudou ozářeny a budou přispívat 

pouze šumem. V práci jsou proto stanoveny podmínky optimálního využití paralelního zesilovače. 

Dále se zkoumá šum pozadí optického kanálu. Ten může převážit u těch soustav, kde se pro 

osvětlování a pro vysílání informace používá oddělených světelných zdrojů [3]. Zvláštní pozornost je 

také věnována automatickému řízení citlivosti. Fixní hodnota zesílení není možná, při velkých 

intenzitách záření by totiž docházelo k přebuzení stupňů přijímače a k degradaci odstupu signálu od 

šumu. Práce proto podává přehled zesilovačů s proměnným zesílením a přináší také návrh vlastního, 

zcela nového řešení. To spočívá v propojení diodového můstku a operačního zesilovače. K dispozici je 

podrobný popis zapojení a analýza vlastností. Kromě konvenčních nízkošumových zesilovačů jsou 

v práci probírány i parametrické zesilovače. Zvláštní kategorii pak tvoří fotoparametrické zesilovače. 
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Ty slučují funkci fotodiody a zesilovače. Čtenář zde nalezne teoretický rozbor i praktický návrh 

zapojení. Nechybí rovněž výstupy z měření.  
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2 Cíle disertační práce 

1) Návrh a realizace mobilního všesměrového segmentového optického přijímače. 

2) Analýza podmínek šíření optického signálu s využitím paralelního zesilovače. 

3) Analýza činnosti fotoparametrického zesilovače s PIN fotodiodami. 

4) Analýza zesilovače pro fotodetektory s proměnným zesílením. 
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3 Měření šumových vlastností optických přijímačů 

Šumové vlastnosti zesilovačů a přijímačů jsou klíčovým parametrem, který rozhoduje o kvalitě 

komunikačních systémů. Základními popisnými parametry pro popis šumových vlastností jsou mimo 

jiné odstup signálu od šumu (SNR) a chybovost datového přenosu (BER). 

Pro měření elektrického šumu se nabízí celá řada postupů a měřicích přístrojů. Některé měří 

absolutní hodnotu šumového výkonu jen v určitém pásmu a zobrazují pouze jeden údaj. U některých 

se dá frekvenční pásmo přelaďovat. Získá se tak celá řada hodnot odpovídajících šumové výkonové 

spektrální hustotě. Jiné přístroje měří tzv. šumové číslo, tedy poměr odstupu signálu od šumu na 

vstupu a na výstupu určitého dvojbranu. Zvláštní skupinu tvoří měřiče chybovosti datových kanálů. 

Následuje proto hlubší rozbor přístrojů a metod. 

3.1 Měřiče skutečné efektivní hodnoty signálu (TRUE RMS) 

Do této kategorie patří všechny voltmetry a ampérmetry, které zpracovávají signál podle následujícího 

vztahu: 

𝑈 = √
1

𝑡𝑚
∫ 𝑢2(𝑡)d𝑡

𝑡𝑚

0
   [V],   𝐼 = √

1

𝑡𝑚
∫ 𝑖2(𝑡)d𝑡

𝑡𝑚

0
   [A]  (3.1) 

První velkou skupinu tvoří tepelné převodníky [4]. Měření je založeno na kompenzačním 

principu, kdy se porovnávají tepelné účinky signálového a stejnosměrného kompenzačního proudu. 

Vyžadují se proto dva shodné převodníky. Po dosažení teplotní shody je hodnota stejnosměrného 

napětí Uout působícího na rezistoru prvního převodníku rovna efektivní hodnotě střídavého napětí uin(t) 

působícího na rezistoru druhého převodníku. Kdysi se tepelné převodníky vyráběly jako dvojice 

rezistoru a termočlánku a uzavíraly se do vyčerpaných skleněných baněk. Vzájemná teplotní vazba 

rezistoru a termočlánku byla vysoká, s okolím pak nízká. Typickým příkladem tohoto řešení jsou 

přístroje firmy Hewlett-Packard, a sice HP3400A, nebo HP3403C. První z nich měří pouze střídavá 

napětí v rozmezí 10 Hz až 10 MHz, druhý z nich stejnosměrná i střídavá napětí až do frekvence 100 

MHz. Moderní náhradou vakuového převodníku je monolitický převodník LT1088 od firmy Linear 

Technology, Obr. 3.1. Jedná se o dva izolované systémy rezistoru a diody v jednom pouzdře. Princip 

je stejný, liší se pouze senzor. Horní mezní kmitočet dosahuje 300 MHz. 

 

Obr. 3.1: Měření skutečné efektivní hodnoty střídavého napětí kompenzační metodou 
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Druhou velkou skupinu tvoří kvadratické převodníky [4]. Ty umocňují a odmocňují pomocí 

vhodných nelineárních VA charakteristik. Jeden z prvních takových převodníků byl obvod firmy 

Analog Devices s označením AD536K. Jeho šířka pásma byla 100 kHz. Z měřicích přístrojů to je 

např. voltmetr URE 342.1214.02 od firmy Rohde&Schwarz se šířkou pásma 20 MHz. 

3.2 Měřiče šumové výkonové spektrální hustoty 

Patří mezi ně všechny spektrální analyzátory, jejichž vlastní šum je velice nízký. Většinou pracují na 

principu heterodynu. Vstupní šumové napětí se směšuje s harmonickým signálem přeladitelného 

oscilátoru a žádaný produkt směšování se vybírá mezifrekvenčním filtrem. Následuje kvadratický 

detektor a zobrazovací jednotka. Výhodou spektrálního analyzátoru je zobrazení šumového napětí 

napříč frekvencemi. Lze tak rozlišovat příspěvky šumů podle jejich původu [5]. 

3.2.1 Spektrální analyzátor Tektronix 7L5 

Pro šumovou analýzu je také vhodný nízkofrekvenční spektrální analyzátor Tektronix 7L5 s horním 

mezním kmitočtem 5 MHz. Jedná se o zásuvnou kartu osciloskopů Tektronix řady 7000. Výstup 

z analyzátoru je k dispozici jak na obrazovce osciloskopu, tak na zdířkách analogového výstupu. Dá se 

tedy připojit i externí záznamové zařízení. Vstup spektrálního analyzátoru je osazen modulem L3. 

Působiště šumových zdrojů přibližuje Obr. 3.2. K ověření šumového pozadí bylo využito jak dvou 

vnitřních šumových zdrojů un1 a un2, tak jednoho vnějšího šumového zdroje une, Obr. 3.3. Naměřené 

šumové pozadí je na Obr. 3.4. 

 

Obr. 3.2: Analýza šumových zdrojů na vstupu spektrálního analyzátoru Tektronix 7L5  

Nejprve byl vstup analyzátoru ponechán prázdný. Přítomen byl pouze vnitřní odpor Ri1 = 1 

M se zdrojem un1 a vnitřní kapacita Ci = 28 pF. Šířka mezifrekvenčního filtru analyzátoru BW byla 

nastavena na hodnotu 300 Hz, teplota okolí T byla blízká 300 K. Pro očekávané vstupní šumové napětí 

un1 platí: 

𝑢𝑛1 = 20 log √4𝑘𝑇𝑅𝑖1𝐵𝑊    [dBV]  (3.2) 

Po dosazení hodnot vychází un1 = -113 dBV. Tento údaj se shoduje s levou částí červené 

charakteristiky. S nástupem vyšších frekvencí se začíná uplatňovat vnitřní kapacita Ci a šumové napětí 

na vstupu začíná klesat. Pro mezní frekvenci platí: 
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𝑓𝑚1 =
1

2𝜋𝑅𝑖1𝐶𝑖
   [Hz]  (3.3) 

Po dosazení hodnot vychází fm1 = 5.68 kHz. I tady je vidět dobrá shoda mezi vypočítanou a naměřenou 

hodnotou, kdy červená charakteristika začíná klesat ještě před dosažením 10 kHz. 

 

Obr. 3.3: Fyzické provedení šumového zdroje 100 k 

 

Obr. 3.4: Naměřená spektrální hustota šumového pozadí karty Tektronix 7L5 

Stejně dobré shody bylo dosaženo pro externí zdroj 100 k. Očekávané vstupní šumové 

napětí une bylo vyčísleno na -123 dBV (vztah (3.2) při záměně Ri1 za Re), mezní frekvence fme na 56.8 

kHz (vztah (3.3) při záměně Ri1 za Re). Jak je vidět, zelená charakteristika začíná zleva přibližně na 

hodnotě -123 dBV a zůstává konstantní až do frekvence 50 kHz. Pak vlivem vnitřní kapacity Ci opět 
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klesá. I když je šumový zdroj un1 stále přítomen, uplatní se pouze v poměru děliče Ri1 a Re, 

matematicky vyjádřeno jako Re/(Ri1+Re), což je číselně jen z 9 %. Protože se jedná o nekorelovaný 

šumový zdroj, je jeho skutečný příspěvek ještě nižší. 

Nakonec bylo ověřováno šumové pozadí s vnitřním zdrojem un2. Očekávané vstupní šumové 

napětí un2 bylo vyčísleno na -156 dBV (vztah (3.2) při záměně Ri1 za Ri2), mezní frekvence fm2 na 114 

MHz (vztah (3.3) při záměně Ri1 za Ri2). V tomto případě se příspěvek šumového zdroje un2 ztrácí 

v šumu vstupního zesilovače analyzátoru 7L5. Při daném nastavení je nejnižší šumové pozadí někde 

kolem hodnoty -137 dBV, viz modrá charakteristika. Na kmitočtech do 30 kHz převažuje blikavý šum 

s maximální hodnotou -130 dBV, pro vyšší kmitočty je šumové napětí konstantní - bílé. Závěrem lze 

říci, že pokud budou měřené šumové úrovně vyšší než -127 dBV při frekvencích nad 30 kHz, 

nepřesáhne chyba měření vlivem šumu pozadí 5 %.  

3.3 Měřiče šumového čísla 

Zpravidla se jedná o jednoúčelové přístroje, které vyhodnocují příspěvek šumu daného zesilovače na 

jediné střední frekvenci f0 při neměnné šířce pásma BW. Šumový faktor F (Noise Factor) je definován 

jako poměr odstupu signálu od šumu na vstupu a na výstupu zesilovače [6]: 

𝐹 =
𝑆𝑁𝑅𝑖𝑛

𝑆𝑁𝑅𝑜𝑢𝑡
=

𝑝𝑠𝑖𝑛
𝑝𝑛𝑖𝑛

𝑝𝑠𝑜𝑢𝑡
𝑝𝑛𝑜𝑢𝑡

=
𝑝𝑠𝑖𝑛

𝑝𝑠𝑜𝑢𝑡

𝑝𝑛𝑜𝑢𝑡

𝑝𝑛𝑖𝑛
=

1

𝐾21
2

𝑝𝑛𝑜𝑢𝑡

𝑝𝑛𝑖𝑛
   [/]  (3.4) 

Po úpravě také vychází jako poměr skutečného šumového výkonu na výstupu vůči zesílenému 

šumovému výkonu, který působí na vstupu (předpokládá se shodná vztažná impedance na vstupu i 

výstupu). K21 označuje napěťový přenos zesilovače. Pokud je výraz (3.4) logaritmován, vede na 

šumové číslo NF (Noise Figure): 

𝑁𝐹 = 10 log 𝐹 = 10 log
𝑆𝑁𝑅𝑖𝑛

𝑆𝑁𝑅𝑜𝑢𝑡
   [dB]  (3.5) 

3.3.1 Měřič NF šumu tranzistorů BM436 

Měřiče šumového čísla byly postaveny již na elektronkách. Patří mezi ně např. výrobek Tesla BM436, 

Obr. 3.5, který měří šumové číslo tranzistorů v zapojení se společným emitorem [7]. Tato konfigurace 

je výhodná z hlediska většího šumového napětí na výstupu tranzistoru, jednoduššího napájení a 

nastavení pracovního bodu. Měřič vyhodnocuje šumové příspěvky tranzistorů na střední frekvenci f0 = 

1 kHz při šířce pásma BW = 1 Hz. 

Základní měřicí obvod je na Obr. 3.6. Šumový napěťový zdroj unTR představuje celkový šum 

tranzistoru přepočítaný na vstup, unRg je šumový napěťový zdroj odporu generátoru a ug odpovídá 

generátoru harmonického napětí s nastavitelnou amplitudou. Pro další uvažování bude vhodné upravit 

výraz (3.4): 

𝐹 =
1

𝐾21
2

𝑝𝑛𝑜𝑢𝑡

𝑝𝑛𝑖𝑛
=

𝑢𝑛𝑜𝑢𝑡
2

𝐾21
2 𝑢𝑛𝑅𝑔

2 =
𝐾21

2 𝑢𝑛𝑅𝑔
2 +𝐾21

2 𝑢𝑛𝑇𝑅
2

𝐾21
2 𝑢𝑛𝑅𝑔

2 =̇
𝑢𝑛𝑇𝑅

2

𝑢𝑛𝑅𝑔
2    [/]  (3.6) 

Předpokládá se, že vlastní šumový výkon tranzistoru 𝑢𝑛𝑇𝑅
2  je mnohonásobně větší, než šumový výkon 

odporu generátoru 𝑢𝑛𝑅𝑔
2 . Vstupní a výstupní impedance tranzistoru jsou si rovny. 



   29 

 

 

Nejprve se měří výstupní šumové napětí tranzistoru s přepínačem v poloze 1 při staženém napětí 

generátoru ug = 0 V. Naměřený šumový výkon uout1
2
 je úměrný jak šumovému výkonu unTR

2
, tak 

čtverci napěťového přenosu tranzistoru K21
2
: 

𝑢𝑜𝑢𝑡1
2 = 𝐾21

2 𝑢𝑛𝑇𝑅
2   (3.7) 

 

Obr. 3.5: Měřič šumového čísla Tesla BM436 

 

Obr. 3.6: Princip činnosti měřiče šumového čísla BM436 

Aby se vliv přenosu K21 vyloučil, přepne se přepínač do polohy 2. Pokud zůstalo napětí generátoru 

nulové, měří se poloviční šumový výkon uout2
2
 = (0.707uout1)

2
. Dále se nastaví takové napětí generátoru 

ug, aby se dorovnal původní výkon, tzn. 2uout2
2
 = 2(0.707uout1)

2
 = uout1

2
. Protože se stále měří na 

odbočce děliče, je nepodělený výkon na výstupu tranzistoru dvojnásobný. Platí: 

2𝑢𝑜𝑢𝑡1
2 = 𝐾21

2 𝑢𝑔
2 + 𝐾21

2 𝑢𝑛𝑇𝑅
2  (3.8) 

Po dosazení výrazu (3.7) do výrazu (3.8) se získá rovnost ug
2
 = unTR

2
. Výkon generátoru harmonického 

signálu odpovídá šumovému výkonu tranzistoru. Platí: 

𝐹 =̇
𝑢𝑛𝑇𝑅

2

𝑢𝑛𝑅𝑔
2 =

𝑢𝑔
2

𝑢𝑛𝑅𝑔
2    [/]  (3.9) 

Protože se vstupní šumový výkon navyšuje pomocí generátoru harmonického signálu a nikoli pomocí 

generátoru šumu, musí být voltmetr dostatečně úzkopásmový. V zájmu co nejjednodušší obsluhy 
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přístroje se amplituda generátoru harmonického signálu nastavuje jako šumové číslo. Přepočet 

stupnice vychází ze vztahů (3.9) a (3.5). 

3.3.2 Měřič šumového čísla HP8970B 

Mezi současné měřiče šumového čísla patří např. výrobek firmy Hewlett-Packard, HP8970B, Obr. 3.7. 

Ten měří šumové číslo metodou „Y“ v rozsahu kmitočtů 10 MHz až 1600 MHz [8]. Provádí trojí 

směšování. První frekvenční transpozice probíhá směrem nahoru na mezifrekvenční kmitočet 3600 

MHz. Změnou frekvence oscilátoru prvního směšování (2000  3600 MHz) je možné volit střední 

frekvenci f0. Druhá a třetí frekvenční transpozice probíhá směrem dolů na mezifrekvenční kmitočty 

300 MHz a 20 MHz. Šířka pásma je konstantní o hodnotě 4 MHz. Ve stejné šířce pásma pak dochází 

k odměru šumového výkonu. Používá se kvadratického převodníku. Aby nedocházelo k chybné 

interpretaci šumového čísla, musí být šířka pásma měřeného dvojbranu stejná nebo větší než 4 MHz. 

Z dalších parametrů přístroje lze uvést následující: Rozsah měření šumového čísla 0  30 dB při 

nejistotě měření 0.1 dB, rozsah měření zisku -20  40 dB při nejistotě měření 0.2 dB, maximální 

vstupní výkon -10 dBm. 

 

Obr. 3.7: Měřič šumového čísla HP8970B se šumovým zdrojem Ailtech 7618 

Pro popis metody „Y“ je potřeba rozvinout vztah (3.6).  

𝐹 =
1

𝐾21
2

𝑝𝑛𝑜𝑢𝑡

𝑝𝑛𝑖𝑛
=

𝐾21
2 𝑢𝑛𝑅𝑔

2 +𝐾21
2 𝑢𝑛𝑇𝑅

2

𝐾21
2 𝑢𝑛𝑅𝑔

2 = 1 +
𝑢𝑛𝑇𝑅

2

𝑢𝑛𝑅𝑔
2 = 1 + 𝐷   [/]  (3.10) 

V případech, kdy se šumový faktor F jen málo odlišuje od jednotky, je vhodné popisovat šumové 

vlastnosti zesilovače pomocí doplňkového šumového faktoru D: 

𝐷 =
𝑢𝑛𝑇𝑅

2

𝑢𝑛𝑅𝑔
2 =

4𝑘Θ𝑛𝐾𝑅𝑔𝐵𝑊

4𝑘Θ𝑅𝑔𝐵𝑊
=

Θ𝑛𝐾

Θ
   [/]  (3.11) 

Ve vztahu (3.11) je šumový výkon zesilovače 𝑢𝑛𝑇𝑅
2  ztotožněn s tepelným šumem odporu generátoru 

Rg o teplotě nK. Šumová teplota zesilovače nK a šumový faktor zesilovače F jsou vázány vztahem: 

𝐹 = 1 +
Θ𝑛𝐾

Θ
=

Θ+Θ𝑛𝐾

Θ
   [/]  (3.12) 



   31 

 

 

Zavedení šumové teploty zesilovače nK přináší tu výhodu, že celková šumová teplota soustavy „zdroj 

signálu – zesilovač“ se nalezne jako součet šumových teplot zdroje signálu  a zesilovače nK, viz 

čitatel vztahu (3.12). Metoda „Y“ spočívá v měření šumového faktoru F pomocí neřízeného šumového 

generátoru. Měření probíhá ve dvou krocích. Při sepnutém šumovém generátoru je jeho šumová 

teplota h (hot) a výstupní šumový výkon zesilovače se nalezne podle vztahu: 

𝑢𝑜𝑢𝑡ℎ
2 = 𝐾21

2 4𝑘(Θℎ + Θ𝑛𝐾)𝑅𝑔𝐵𝑊  (3.13) 

Při vypnutém šumovém generátoru je jeho šumová teplota c (cold) a výstupní šumový výkon 

zesilovače se nalezne podle vztahu: 

𝑢𝑜𝑢𝑡𝑐
2 = 𝐾21

2 4𝑘(Θ𝑐 + Θ𝑛𝐾)𝑅𝑔𝐵𝑊  (3.14) 

Pro poměr obou výkonů, označovaný jako faktor Y, platí: 

𝑌 =
𝑢𝑜𝑢𝑡ℎ

2

𝑢𝑜𝑢𝑡𝑐
2 =

𝐾21
2 4𝑘(Θℎ+Θ𝑛𝐾)𝑅𝑔𝐵𝑊

𝐾21
2 4𝑘(Θ𝑐+Θ𝑛𝐾)𝑅𝑔𝐵𝑊

=
Θℎ+Θ𝑛𝐾

Θ𝑐+Θ𝑛𝐾
   [/]  (3.15) 

Pomocí několika algebraických úprav se vyjádří šumová teplota zesilovače: 

Θ𝑛𝐾 =
Θℎ−𝑌Θ𝑐

𝑌−1
   [K]   (3.16) 

Dále pak odpovídající šumový faktor F zesilovače: 

𝐹 = 1 +
Θℎ
Θ

−𝑌
Θ𝑐
Θ

𝑌−1
   [/]   (3.17) 

Většinou platí, že šumová teplota c se shoduje s teplotou okolí , výraz (3.17) se zjednoduší: 

𝐹 =
Θℎ
Θ

−1

𝑌−1
=

𝐸𝑁𝑅

𝑌−1
   [/]   (3.18) 

Veličina ENR se označuje jako nadbytečný šumový poměr (Excess Noise Ratio) šumového 

generátoru: 

𝐸𝑁𝑅 =
Θℎ

Θ
− 1 =

Θℎ−Θ

Θ
   [/],    𝐸𝑁𝑅𝑑𝐵 = 10 log (

Θℎ−Θ

Θ
)   [dB] (3.19) 

Šumové zdroje se rozlišují právě podle ENR. Výběr vhodného šumového zdroje může 

značnou mírou ovlivnit výsledky měření. Zpravidla se provádí podle odhadovaných parametrů 

měřeného dvojbranu. Šumové zdroje s ENR  6 dB jsou vhodné pro měření zesilovačů se šumovým 

číslem NF < 15 dB. Šumové zdroje s ENR  15 dB jsou vhodné pro měření zesilovačů se šumovým 

číslem NF > 10 dB. 

3.4 Měřiče BER 

Všechny dosud diskutované měřiče šumu měřily buď absolutní hodnotu šumového výkonu, nebo 

relativní hodnotu vztaženou k tepelnému šumu budícího zdroje. I když se jedná o důležité údaje, zdají 

se být nekompletní. Chybí údaj o výkonu užitečného signálu. Ve vztahu (3.4) byl proveden první 

pokus o nápravu, když se analyzoval odstup signálu od šumu na vstupu a na výstupu zesilovače. 
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Odstup signálu od šumu je velice důležitý parametr, neboť porovnává výkon signálu a výkon šumu ve 

stejném měřicím bodě. Jeho užití je velice široké, s výhodou se používá u zesilovačů, směšovačů, 

oscilátorů a také přijímačů. Nabízí se rovněž pro hodnocení optických přijímačů [9]. Při známém a 

vyhovujícím odstupu signálu od šumu na výstupu přijímače lze při znalosti celkového zesílení 

přijímače určit tzv. práh citlivosti. Měření šumů již bylo diskutováno. Nyní ještě několik slov k měření 

užitečného signálu. Protože některé signály jsou poměrně složité, prosté měření jejich výkonu nebude 

stačit. Jako nejvhodnější se ukazuje měření jiného kvalitativního ukazatele (pokud existuje), ze 

kterého půjde odstup signálu od šumu vypočítat. V případě datových přenosů se nabízí ukazatel BER 

(Bit Error Rate). BER je definován jako poměr počtu chybně přenesených bitů k celkovému počtu 

přenesených bitů za jednotkový čas: 

𝐵𝐸𝑅 =
𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑐ℎ𝑦𝑏𝑛ě 𝑝ř𝑒𝑛𝑒𝑠𝑒𝑛ý𝑐ℎ 𝑏𝑖𝑡ů

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑝ř𝑒𝑛𝑒𝑠𝑒𝑛ý𝑐ℎ 𝑏𝑖𝑡ů
   [/] (3.20) 

Je zřejmé, že zásadní vliv na počet chybně přenesených bitů má šum. Jak bude ukázáno dále, existují 

různé typy šumů, které se liší distribuční funkcí. Distribuční funkce vyjadřuje hustotu 

pravděpodobnosti v závislosti na hodnotě náhodné veličiny. Plocha vymezená normalizovanou 

distribuční funkcí je vždy jednotková. Nalezení střední a efektivní hodnoty šumu ze známé distribuční 

funkce nečiní problémy, ovšem sestavení distribuční funkce ze známé střední a efektivní hodnoty 

dovoluje pouze normální (Gaussovo) rozdělení [10]. I když např. kvantový šum odpovídá Poissonovu 

rozdělení, další důležité zdroje šumů optického přijímače (jako např. tepelný) odpovídají Gaussovu 

rozdělení. Na základě tohoto předpokladu lze vyjádřit a měřit odstup signálu od šumu SNR pomocí 

ukazatele BER. 

3.4.1 Odvození vzájemné závislosti BER a SNR 

Nechť je přenos dat realizován pomocí binární soustavy. Užitečný signál nabývá jeden ze dvou 

možných stavů, log. 0 nebo log. 1. I když jsou úrovně napětí nebo proudu datovým hodnotám log. 0 a 

log. 1 jednoznačně přiřazeny, situaci komplikuje šum. Pokud tento šum odpovídá Gaussovu rozdělení, 

jsou i úrovně napětí nebo proudu ve stavech log. 0 a log. 1 podřízeny Gaussovu rozdělení. Hustota 

pravděpodobnosti normálního (Gaussova) rozdělení se nalezne podle vztahu [11]: 

𝑝(𝑥) =
1

𝜎√2𝜋
e

−
(𝑥−𝑚)2

2𝜎2    [/] (3.21) 

Hodnota m je střední hodnota a  směrodatná odchylka distribuce. Distribuční funkce stavů log. 0 a 

log. 1 jsou rozlišeny jako p0(x) a p1(x), Obr. 3.8. Jejich směrodatná odchylka  je stejná a odpovídá 

efektivní hodnotě šumového napětí nebo proudu. Jejich střední hodnoty (vrcholy distribučních funkcí) 

m se liší a odpovídají ideálním úrovním log. 0 a log. 1. Nechť jsou reálné stavy log. 0 a log. 1 

rozlišovány pomocí úrovně D. Pokud je úroveň signálu větší než D, je registrována log. 1, pokud je 

menší, pak log. 0. Nicméně pokud je šum dostatečně velký, může být úroveň log. 0 navýšena a 

rozpoznána jako log. 1, případně úroveň log. 1 snížena a rozpoznána jako log. 0. Pravděpodobnost 

tohoto jevu odpovídá ploše distribuční funkce za úrovní D. Pravděpodobnost, že bude log. 1 

rozpoznána jako log. 0, je vyjádřena jako P (0|1), a pravděpodobnost, že bude log. 0 rozpoznána jako 

log. 1, je P (1|0). Pokud je pravděpodobnost výskytu log. 0 vyjádřena jako P (0) a log. 1 jako P (1), 

potom je celková pravděpodobnost chyby P (e) daná vztahem [9]: 

𝑃(𝑒) = 𝑃(1)𝑃(0|1) + 𝑃(0)𝑃(1|0) (3.22) 
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Obr. 3.8: Pravděpodobnost chyby P (0|1) nebo P (1|0) při zpracování binárního signálu u zatíženého šumem un 

Pro další uvažování bude log. 1 vyjádřena jako Usig, log. 0 jako 0, rozhodovací úroveň jako UD 

a šumové napětí jako un. Pravděpodobnost příjmu log. 0 při přenosu log. 1 je vyjádřena: 

𝑃(0|1) = ∫
1

√𝑢𝑛
2̅̅ ̅̅ √2𝜋

e
−

(𝑢−𝑈𝑠𝑖𝑔)
2

2(𝑢𝑛
2̅̅̅̅̅)𝑈𝐷

−∞
d𝑢 (3.23) 

Podobně, pravděpodobnost příjmu log. 1 při přenosu log. 0 je vyjádřena: 

𝑃(1|0) = ∫
1

√𝑢𝑛
2̅̅ ̅̅ √2𝜋

e
−

(𝑢−0)2

2(𝑢𝑛
2̅̅̅̅̅)∞

𝑈𝐷
d𝑢 (3.24) 

Protože neexistuje obecné řešení uvedených integrálů a navíc, výkon užitečného signálu a šumu 

nestojí v přímém poměru, je výhodné dále pokračovat aplikací chybových funkcí erf(w) a erfc(w) [12]. 

Chybová funkce erf(w) je definována tak, aby po dosazení meze 𝑤 = 𝑥 (𝜎√2)⁄  odpovídala 

dvojnásobku plochy pod normalizovanou Gaussovou funkcí, vztah (3.21), mezi hodnotou 0 a x: 

erf(𝑤) =
2

√𝜋
∫ e−𝑧2𝑤

0
d𝑧 (3.25) 

Protože celková plocha pod normalizovanou Gaussovou funkcí je jednotková, nalezne se 

komplementární chybová funkce erfc(w) jako doplněk funkce erf(w) do jednotky: 

 erfc(𝑤) = 1 − erf(𝑤) =
2

√𝜋
∫ e−𝑧2+∞

𝑤
d𝑧 (3.26) 

Jedná se tedy o dvojnásobek plochy pod normalizovanou Gaussovou funkcí, vztah (3.21), mezi 

hodnotou x a +. Hodnota pravděpodobnosti P (0|1) a P (1|0) podle vztahů (3.23) a (3.24) vede 

v obou případech na poloviční hodnotu komplementární chybové funkce erfc(w): 

𝑃(0|1) =
1

2
erfc (

|𝑈𝑠𝑖𝑔−𝑈𝐷|

√𝑢𝑛
2̅̅ ̅̅ √2

) (3.27) 
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𝑃(1|0) =
1

2
erfc (

|−𝑈𝐷|

√𝑢𝑛
2̅̅ ̅̅ √2

) (3.28) 

Pokud je zvolen kód, ve kterém se počet přenesených nul a jedniček shoduje, P (0) = P (1) = ½, 

přepíše se celková pravděpodobnost chyby P (e) následovně [9]: 

𝑃(𝑒) =
1

2
[𝑃(0|1) + 𝑃(1|0)] (3.29) 

 

Obr. 3.9: Závislost ukazatele BER na odstupu signálu od šumu SNR za podmínek uvedených v textu 

Po dosazení chybových komplementárních funkcí vychází: 

𝑃(𝑒) =
1

2
[

1

2
erfc (

|𝑈𝑠𝑖𝑔−𝑈𝐷|

√𝑢𝑛
2̅̅ ̅̅ √2

) +
1

2
erfc (

|−𝑈𝐷|

√𝑢𝑛
2̅̅ ̅̅ √2

)] (3.30) 

Výraz (3.30) může být zjednodušen nastavením rozhodovací úrovně UD do středu mezi úroveň 

nulového napětí a signálového napětí Usig, UD = Usig/2: 

𝑃(𝑒) =
1

2
[

1

2
erfc (

|
𝑈𝑠𝑖𝑔

2
|

√𝑢𝑛
2̅̅ ̅̅ √2

) +
1

2
erfc (

|−
𝑈𝑠𝑖𝑔

2
|

√𝑢𝑛
2̅̅ ̅̅ √2

)] =
1

2
erfc (

|𝑈𝑠𝑖𝑔|

2√𝑢𝑛
2̅̅ ̅̅ √2

) (3.31) 
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Odstup signálu od šumu je definován jako poměr výkonu užitečného signálu a výkonu šumu: 

𝑆𝑁𝑅 =
𝑝𝑠

𝑝𝑛
=

𝑈𝑠𝑖𝑔
2

𝑢𝑛
2̅̅ ̅̅     [/],   𝑆𝑁𝑅𝑑𝐵 = 10 log 𝑆𝑁𝑅   [dB] (3.32) 

Celková pravděpodobnost chyby P (e) s využitím definice SNR vypadá následovně [9]: 

𝑃(𝑒) =
1

2
erfc (

√𝑆𝑁𝑅

2√2
)   [/] (3.33) 

V technické praxi odpovídá celková pravděpodobnost chyby P (e) parametru BER. Měřením bitové 

chybovosti BER lze zjistit odstup signálu od šumu SNR podle výrazu (3.33). Jeho vyčíslení ovšem 

není jednoduché. Pro rychlý přepočet slouží grafické vyjádření na Obr. 3.9, k přesnému vyčíslení je 

vhodné použít některý z matematických programů, který již chybové funkce erf(w) a erfc(w) obsahuje 

(např. Excel). 

3.4.2 Měřiče chybovosti 

Měřič chybovosti sestává z vysílače a přijímače, které jsou propojené testovaným zařízením. Může se 

jednat o přenosové médium, zesilovač, kodek nebo záznamové zařízení. Poslední jmenované vyžaduje 

oddělený čas pro zápis a pro čtení. Vysílaná data jsou buď pseudonáhodná (definovaná polynomem), 

nebo uživatelská (zadaná uživatelem), o šířce jednoho nebo více bitů. Nejčastěji používaný formát je 

NRZ. Přijímač synchronizuje přijímaná data s vysílanými daty a porovnává odpovídající bitové stavy. 

Obecné blokové schéma je na Obr. 3.10. Měřiče chybovosti bývají buď univerzální, nebo 

specializované na určitý datový protokol, případně kombinací obojího. Vyspělejší měřiče chybovosti 

nabízejí celou řadu funkcí. U vysílačů lze například vkládat nuly pro ověřování synchronizace 

přijímací strany, příp. chyby pro ověřování správné činnosti přijímače. U přijímačů lze využívat celou 

řadu analytických nástrojů, např. pořizovat informace o ojedinělých chybách, shlucích chyb, apod. 

 

Obr. 3.10: Zjednodušené blokové schéma měřičů chybovosti (BERT) 

Mezi starší BER testery (BERT) patří výrobek firmy Hewlett-Packard, HP3780A, který zvládá 

rychlosti datových toků v rozmezí 1 kbit/s až 50 Mbit/s. Kromě běžného formátu NRZ je rovněž 

dostupný RZ při kódování HDB3/HDB2, nebo B6ZS/B3ZS. Vkládání nul nebo chyb na straně 
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vysílače je samozřejmostí. Naměřené BER je možné odečítat na předním panelu, nebo zapisovat na 

tiskárnu. Více informací podává [13]. 

Měření BER je rovněž součástí některých ryze telekomunikačních přístrojů. Příkladem je 

dvojice HP4935A a HP4925B, která se prodávala pod označením HP4935S, [14]. HP4935A patří mezi 

tzv. přístroje TIMS (Transmission Impairment Measuring Set). Ty byly navrženy pro testování 

telefonních, rozhlasových, televizních a datových kanálů. Funkce přístroje HP4935A vycházejí ze 

standardu BSTR 41009 a IEEE 743-1984. 

Velkoobjemový přenos dat je v současnosti doménou optických vláken. Maximální využití 

přenosových kapacit umožňuje technologie WDM (Wavelength Division Multiplexing). 

Implementace systému WDM však představuje nárůst počtu optických součástí, jako jsou zesilovače a 

multiplexory vlnových délek. Díky toho mohou degradovat kvalitativní parametry přenosové cesty. 

Pro posouzení vlivu jednotlivých optických součástí je potřeba měřit ještě na optické straně před 

demultiplexory. To umožňuje např. modulární telekomunikační analyzátor HP75000 s optickou kartou 

HP E1669A, [15]. Jedná se o tester BER signálu WDM protokolu SONET/SDH 2.488 Gbits
-1

. Výběr 

kanálu požadované vlnové délky se realizuje pomocí optického spektrálního analyzátoru HP71451B. 

Mezi všestranné měřiče chybovosti patří přístroj Tektronix PB200, [16]. Jeho pásmo je velice 

široké, omezeno je pouze shora na frekvenci 200 MHz. Zdroj hodinového signálu je přeladitelný 

v celém rozsahu s krokem 1 Hz. K dispozici je prosté měření BER, stejně jako měření BER paketů. 

Vysílaná data můžou být pseudonáhodná, nebo zadaná uživatelem. Z pseudonáhodných posloupností 

2
n-1 

jsou k dispozici tato: n = 7, 9, 10, 11, 15, 23, 31. Pro průběhy definované uživatelem se nabízí 256 

kB paměť. Amplituda a stejnosměrná složka výstupních signálů je nastavitelná, přístroj lze snadno 

přizpůsobit úrovním TTL, NECL a PECL. Nabízí se rovněž celá řada analytických nástrojů. Kromě 

vlastního parametru BER to jsou chybové sekundy (ES), degradované minuty (DM), ztráty signálu 

(LOS) apod. Kromě vlastního výstupu na obrazovku je rovněž k dispozici disketová mechanika 3.5’‘ a 

rozhraní GPIB. 

Dosud popisované měřiče chybovosti měly vysílač i přijímač ve společné přístrojové skříni. 

Výjimku tvoří výrobek Tektronix CSA907A, který má vysílač a přijímač odděleně [17]. Později byl 

název upraven na CSA907T pro vysílač a CSA907R pro přijímač. Rozdělení vysílače a přijímače je 

výhodné zejména při údržbě již instalovaných sítí, nabízí rovněž větší flexibilitu při vývoji 

bezvláknových optických sítí. Vlastnosti jsou velice podobné typu PB200. Určitý posun zaznamenalo 

frekvenční pásmo, které začíná na 150 kHz a dosahuje až 700 MHz. Ztratil ovšem frekvenční krok, 

který činí pouze 1 kHz. Amplituda i ofset výstupních signálů jsou nastavitelné. Bohatá je rovněž 

programová výbava přístroje. 

Tolik alespoň z portfolia výrobců Hewlett-Packard a Tektronix. Další variace přístrojů lze 

získat od firem Rohde&Schwarz, nebo již zaniklé Wandel & Goltermann. V 80. letech minulého 

století byla v USA založena firma SyntheSys Research, která dokonce měla měřiče chybovosti jako 

hlavní náplň výrobního programu. Jednalo se o špičkové výrobky s nepřeberným množstvím 

statistických funkcí. S postupem času firma SyntheSys Research patentovala klíčové technologie pro 

testování integrity signálů. Za všechny možno jmenovat „hloubkový diagram oka“. Jako první firma 

rovněž integrovala generátor signálu a generátor jitteru za účelem testování tzv. „namáhaného oka“. 

Vrcholem vývoje byly přístroje SyntheSys BitAlyzer BA14400PG Pattern Generator a SyntheSys 
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BitAlyzer BA14400PD Pattern Detector s maximální přenosovou rychlostí 14.4 Gbits
-1

. V roce 2010 

splynula s firmou Tektronix. 

3.4.3 Měřič chybovosti SyntheSys BitAlyzer BA400 

Jak vyplynulo z předchozího textu, měření SNR lze převést na měření BER, vztah (3.33). 

Předpokladem jsou šumy s distribuční funkcí normálního rozdělení, shodné distribuční funkce pro 

úroveň log. 0 a log. 1, vyvážený počet jedniček a nul a rozhodovací úroveň ve středu mezi úrovněmi 

log. 0 a log. 1. Měření BER je rovněž vhodné pro hodnocení optických přijímačů. Zapotřebí jsou 

vhodný optický vysílač, temná komora příp. komora s referenčními světelnými podmínkami a měřič 

chybovosti, BERT. Během řešení práce byl zapůjčen přístroj SyntheSys BA400, [18]. Jeho popisu a 

použití se věnují následující kapitoly. 

Tab. 3.1: Sériové rozhraní generátoru na předním panelu 

Název 

signálu 

Elektrické 

zakončení 
Použití 

Clock In 
Nesymetrický 

ECL vstup 

Vnější hodinový signál. Volba aktivní hrany pomocí SW. Nahrazuje 

vnitřní hodinový signál. 

Data 
Nesymetrický 

ECL výstup 
Data zvolené testovací sekvence. 

Clock Out 
Nesymetrický 

ECL výstup 

Výstupní hodinový signál ve fázi s výstupními daty. Jeho fázi lze 

obracet o 180°. 

Begin 

Generate 

Nesymetrický 

ECL vstup 

Vrací načítaní dat z paměti RAM (4 nebo 16 Mbit) zpět na začátek. Je 

vázán na hodinový signál. 

Trigger TTL výstup 
Indikuje nový cyklus pseudonáhodné posloupnosti nebo průchod první 

buňkou paměti RAM. Je určen ke spouštění osciloskopu. 

 

Tab. 3.2: Sériové rozhraní detektoru na předním panelu 

Název 

signálu 

Elektrické 

zakončení 
Použití 

Clock In 
Nesymetrický 

ECL vstup 

Vstup hodinového signálu, který zapisuje vstupní data. Volba aktivní 

hrany pomocí SW.  

Data In 
Nesymetrický 

ECL vstup 
Vstup dat k analýze. 

Blank 
Nesymetrický 

ECL vstup 

Potlačení vstupních dat. Volba aktivní úrovně pomocí SW. Potlačená 

data mohou být považována jako dobrá data, nebo jako žádná data. 

V druhém případě je rovněž potlačen hodinový signál. Deaktivací 

signálu je vyvolána synchronizace. 

Marker 

A 

Nesymetrický 

ECL vstup 
Vytyčuje interval chybových dat, která jsou podrobena analýze. 

Begin 

Detect 

Nesymetrický 

ECL vstup 

Vrací porovnávání dat s pamětí RAM (4 nebo 16 Mbit) zpět na začátek. 

Volba aktivní úrovně pomocí SW. Aby nebyla předchozí vstupní data 

vyhodnocena chybně, musí se ošetřit signálem Blank. 

Error TTL výstup 
Aktualizuje se v intervalech 16 přijatých bitů. Indikuje výskyt jedné 

nebo více chyb. Dá se potlačit signálem Blank. 

Trigger TTL výstup 

Aktivuje se s každou 16 rotací pseudonáhodné posloupnosti, 16 bitové 

posloupnosti, nebo při průchodu první buňkou paměti RAM. Je určen 

ke spouštění osciloskopu. 

 



   38 

 

 

Nejprve několik slov k měřiči BER SyntheSys BA400. Jedná se o širokopásmový analyzátor 

s rozsahem přenosových rychlostí 400 bits
-1

 až 400 Mbits
-1

. Jádro přístroje tvoří procesor Intel 80486, 

měřicí ústrojí pak 4 karty sběrnice ISA. Ovládání přístroje je velice intuitivní. Pro vstup i výstup 

informací slouží dotyková obrazovka TFT s rozlišením 640 x 480 pixelů. Další nastavení lze provádět 

pomocí klávesnice, myši a inkrementálního čítače. Naměřená data a nastavení přístroje je možné 

ukládat na pevný disk, nebo na 3.5’’ diskety. Pro styk s okolím se nabízí paralelní port, sériový port 

(RS-232), externí VGA a GPIB. Sériové rozhraní přístroje se nachází na předním panelu, paralelní 

rozhraní na zadním. Popisy jednotlivých signálů obsahují tabulky. 

Tab. 3.3: Paralelní rozhraní generátoru na zadním panelu 

Název signálu 
Elektrické 

zakončení 
Použití 

Clock In 
Symetrický 

ECL vstup 

Vnější hodinový signál. Volba aktivní hrany pomocí SW. 

Nahrazuje vnitřní hodinový signál. 

Data [0…15] 
Symterický 

ECL výstup 

Data zvolené testovací sekvence. Při 8 bitovém formátu se 

využívá nižších 8 bitů. 

Clock Out 
Symterický 

ECL výstup 

Výstupní hodinový signál ve fázi s výstupními daty. Jeho fázi lze 

obracet o 180°. 

Begin 

Generate 

Symetrický 

ECL vstup 

Stejný význam jako u sériového rozhraní. Jediný platný vstup pro 

8 bitový nebo 16 bitový formát. 

Parity Out 
Symterický 

ECL výstup 

Výstup parity pro 8 bitový nebo 16 bitový formát. Volba sudé 

nebo liché parity pomocí SW. 

Alternate 

Clock Out 

Symterický 

ECL výstup 

Pomocný hodinový signál odpovídající průchodu každých 8 bitů. 

Pouze při použití 16 bitového formátu. 

Ad-Hoc In 
Symetrický 

ECL vstup 
Vstup informací např. o stavu testovaného zařízení. 

Ad-Hoc Out 
Symterický 

ECL výstup 
Výstup informací směrem k testovanému zařízení. 

 

Tab. 3.4: Paralelní rozhraní detektoru na zadním panelu 

Název 

signálu 

Elektrické 

zakončení 
Použití 

Clock In 
Symetrický 

ECL vstup 

Vstup hodinového signálu, který zapisuje vstupní data. Volba aktivní 

hrany pomocí SW. 

Data 

[0…15] 

Symetrický 

ECL vstup 
Vstup dat k analýze. Při 8 bitovém formátu se využívá nižších 8 bitů. 

Marker B 
Symetrický 

ECL vstup 

Stejný význam jako u sériového rozhraní. Marker A a Marker B 

mohou být používány současně. 

Begin 

Detect 

Symetrický 

ECL vstup 

Stejný význam jako u sériového rozhraní. Jediný platný vstup pro 8 

bitový nebo 16 bitový formát. 

Parity In 
Symetrický 

ECL vstup 

Vstupní paritní bit pro 8 bitový nebo 16 bitový formát. Volba sudé 

nebo liché parity pomocí SW. 

Ad-Hoc In 
Symetrický 

ECL vstup 
Vstup informací např. o stavu testovaného zařízení. 

Ad-Hoc 

Out 

Symetrický 

ECL výstup 
Výstup informací směrem k testovanému zařízení. 
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Generátor lze časovat pomocí vnitřního i vnějšího zdroje hodinového signálu. K dispozici jsou 

4 pseudonáhodné posloupnosti 2
n-1 

o hodnotách n = 7, 15, 20 a 23, dále 16 bitová posloupnost a obsah 

paměti RAM. 16 bitovou posloupnost je možno editovat z čelního panelu, obsah paměti RAM 

z diskety nebo rozhraní GPIB. Výstup dat může mít podobu 1 bitové sériové posloupnosti, nebo 8 

bitové, příp. 16 bitové paralelní posloupnosti. Používá se formát NRZ. 

Přijímač pracuje buď v automatickém režimu, kdy si typ posloupnosti rozpozná sám, nebo 

v manuálním, kdy mu je typ posloupnosti zadán zvenčí. Pokyn k synchronizaci vyvolává aktivní 

hodinový a datový signál na vstupech přijímače. V některých případech dochází k záměrnému 

potlačení dat signálem Blank, což vede ke ztrátě synchronizace. Za těchto okolností je synchronizace 

vyvolána externě deaktivací signálu Blank. Detektor rozlišuje následující události: výskyt chyb, 

výskyt značek (Marker A, Marker B), výskyt požadavků o synchronizaci, výskyt úspěšných 

synchronizací, výskyt potlačení dat a výskyt prvních cyklů. Výpočet BER vychází z nastavené 

velikosti integrační periody (Integration Period), detekce shluků chyb zase z velikosti bezchybné 

periody (Error Free Interval) a  minimální délky shluku (Minimum Burst Length). Výpočty chyb 

můžou být rovněž vztaženy k určitým datovým rámcům (Block). Lze tak rozlišovat pakety, sekundy 

apod. Při větším výskytu chyb je možno vyvolat požadavek o synchronizaci softwarově. Rozhoduje o 

tom minimální počet přilehajících chyb (Resync Threshold). Pro chybovou analýzu se rovněž nabízí 

celá řada histogramů.  

3.4.4 Návrh převodníku úrovní ECL/TTL a TTL/ECL pro SyntheSys BitAlyzer BA400 

Tato kapitola je věnována adaptaci přístroje SyntheSys BitAlyzer BA400 v systémech optických 

bezvláknových sítí. Protože se plánuje jednobitový sériový přenos, pozornost bude věnována 

sériovému rozhraní generátoru a detektoru na čelním panelu, Tab. 3.1 a Tab. 3.2. Většinou se jedná o 

nesymetrické signály úrovní NECL. Výjimku tvoří chybový signál a spouštěcí signály osciloskopu, 

které jsou na úrovních TTL. Vzhledem k tomu, že samotný přístroj změnu úrovní neumožňuje, musí 

být doplněn externími převodníky. 

Ty byly navrženy jako samostatné zásuvné karty jednoho společného napájecího rozvodu. 

Změna typu i pozice karty v rozvodu zajišťuje maximální flexibilitu zařízení. Kromě vlastních 

převodníků byly s odstupem času doplněny logické funkce, kodek, převodníky harmonického signálu 

a převodníky symetrického a nesymetrického vedení. 

Nejprve k převodníkům ECL/TTL a TTL/ECL. Jejich schémata jsou na Obr. 3.11 a Obr. 3.12. 

Pokud to šlo, využilo se integrovaných obvodů NECL řady MC10Hxxx, MC10Exxx a MC100Exxx 

od firmy ON Semiconductor (bývalá Motorola). Ty jsou charakterizovány rozsahem vstupních úrovní 

– 1.13 až – 0.81 V pro log. 1, nebo – 1.95 až – 1.48 V pro log. 0. Rozsah výstupních úrovní je 

poněkud užší: – 0.98 až – 0.81 V pro log. 1, – 1.95 až – 1.63 V pro log. 0. Aby bylo možné 

převodníky i logické funkce využívat v celém frekvenčním rozsahu přístroje BA400, dbalo se na 

impedanční přizpůsobení vstupních i výstupních vedení. Vstupy jsou ošetřeny Theveninovým děličem 

[19], např. rezistory R1 a R2. Hodnoty odporů se naleznou řešením soustavy rovnic: 

𝑍0 =
𝑅1𝑅2

𝑅1+𝑅2
= 50,   

𝑈𝐼𝐿

𝑈𝐸𝐸
=

𝑅1

𝑅1+𝑅2
=

−1.95

−5.2
  

Z0 představuje charakteristickou impedanci vedení, ke kterému se vstup hradla přizpůsobuje. Pro 

koaxiální kabely RG-58 činí 50 . UIL je vstupní napětí logické nuly a UEE záporné napájecí napětí. Po 



   40 

 

 

dosazení za R1 = 82  a R2 = 130  vychází vstupní napětí UIL = -2.011 V a impedance Z0 = 50.3 . 

Jak je vidět, správná volba rezistoru R1 a R2 zajistí požadovanou logickou úroveň i přizpůsobení. 

 

Obr. 3.11: Schéma převodníku úrovní ECL na TTL 

 

Obr. 3.12: Schéma převodníku úrovní TTL na ECL 

Výstupy hradla jsou zpravidla zakončeny navazujícím stupněm. Pokud tomu tak není, přidává se 

pomocný rezistor (např. R5) o hodnotě 390 . Tím je zajištěn minimální výstupní proud jinak 

nepřipojeného emitoru na výstupu hradla a požadovaný pracovní bod hradla. Vysokofrekvenční trasy 

převodníků jsou vedeny buď koaxiálními kabely, nebo mikropáskovým vedením. Protože šířka spoje 

mikropáskového vedení při tloušťce substrátu 1.55 mm a charakteristické impedanci 50  vychází 
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kolem 2.937 mm, upravilo se mikropáskové vedení pro vnitřní spoje na impedanci 100  a šířku 

0.651 mm. Byla tak umožněna větší integrace součástí.  

 

Obr. 3.13: Schéma obvodu logického součtu a schéma převodníku střídavého signálu na úrovně ECL 

Některé typy obvodů NECL mají symetrické vstupy. Problém nastává, pokud se slučují 

s nesymetrickými výstupy. V těchto případech je k dispozici napětí UBB o úrovni − 1.35 až − 1.25 V, 

čili střední hodnotě napětí log. 0 a log. 1, kterým se vybavují nepoužité vstupy. To je i případ obvodu 

IC2A s označením MC10H125, jehož napětí UBB je na pinu 2. Převodník ECL/TTL byl navíc doplněn 

výstupem X3, který může být zatěžován 50  impedancí vůči zemi (např. vysokofrekvenčním 

osciloskopem). Toho je dosaženo tranzistorem T1, který pracuje se společnou bází. Změna proudu 

v emitoru se promítá do změny proudu v kolektoru a tím i do zátěže.  Při stávajících hodnotách 

rezistorů R6, R7 a R8, napájecím napětí UEE = -5.2 V a napětí emitoru -1.95 V bude nejmenší 

emitorový proud 3 mA pro log. 1, největší 12.7 mA pro log. 0. Rozdíl emitorového proudu dosáhne 

9.7 mA a rozkmit na 50  zátěži 485 mV. 

Kromě převodníků úrovní byly vyrobeny karty logických funkcí. Příklad jedné z karet je na 

Obr. 3.13. První polovina obvodu MC10H210 se využívá pro logický součet signálů, druhá polovina 

pro převod vstupního harmonického signálu na výstupní logický, dvoustavový. Za tímto účelem je 

napětí děliče R10, R11 mezi úrovněmi log. 0 a log. 1 a vstup je navázán střídavě přes kapacitu C1 a 

C2. Podobně byly navrženy karty pro logický součin (MC10H104), nonekvivalenci (MC10H107) a 

klopný obvod typu D/R-S (MC10H131). Podrobná schémata jsou uvedena v příloze A, podobně jako 

desky plošných spojů. 

 

Obr. 3.14: Zdroj kladného a záporného napětí převodníku úrovní 
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Nyní ještě několik slov ke zdroji napájení a napájecímu rozvodu, Obr. 3.14. Požaduje se 

kladné napájecí napětí UCC = +5.0 V a záporné napájecí napětí UEE = -5.2 V. Vzhledem k vyšší 

proudové spotřebě obvodů ECL je požadovaný maximální proud 1 A. Používá se síťový lineární zdroj 

s planárním transformátorem a uzlovým usměrňovačem. Po vyhlazení usměrněného napětí na 

kondenzátorech C1, C2 a C6, C7 následuje stabilizace. Ta je zajištěna obvodem 7805T pro kladné 

napájecí napětí a obvodem LM337T pro záporné napájecí napětí. Výstupní napětí obvodu LM337T se 

nastavuje děličem R2 a R3. Aby se nenavýšilo zvlnění na výstupu, přidává se kondenzátor C9 = 22 F 

mezi výstup ADJ a zem. Správný chod zdroje indikují diody LED1 a LED2. Kladné a záporné 

napájecí napětí je společně se zemí rozvedeno na 6 pozic, které obsazují karty převodníků, logických 

funkcí, kodeku apod. Zdroj i rozvody jsou umístěny na společné desce plošného spoje, viz příloha A. 

3.4.5 Výběr vhodného linkového kódu pro testování optických přijímačů 

Přepočet BER na SNR vychází z několika předpokladů. Jedním z nich je i vyvážený počet 

jednotkových a nulových symbolů přenášené posloupnosti, vztah (3.29). Kromě tohoto požadavku 

existuje řada dalších. Použitý linkový kód by neměl obsahovat stejnosměrnou složku. Zajistí se tak 

užší přenosové pásmo a zjednoduší návrh celého přenosového řetězce. Odbourá se rovněž přídavný 

blikavý šum. Tento požadavek nabývá na důležitosti zvláště tehdy, pokud se jedná o optické 

bezvláknové sítě a vysokoúrovňové světelné pozadí. Protože se plánuje jednokanálový přenos, měl by 

použitý linkový kód umožnit obnovu hodinového signálu. Mezi praktické požadavky patří vhodná 

součástková základna, nejlépe integrovaná forma kodéru i dekodéru. 

Tab. 3.5: Přehled vlastností linkových kódů 

Parametr NRZ NRZ 1 RZ PE 

Počet úrovní 2 2 3 2 

Počet změn na 1 bit 1 1 2 2 

Počty symbolů log. 0 a log. 1 Rozdílné Rozdílné Rozdílné Shodné 

Výpadek impulsu (dropout) Chyba vícero bitů Chyba 1 bitu Chyba 1 bitu Chyba 1 bitu 

Rozlišení symbolů Nízké Nízké Vysoké Vysoké 

Šířka pásma fbit fbit 2fbit 2fbit 

Stejnosměrná složka Ano Ano Ano Ne 

Obnova hodinového signálu Není možná Není možná Je možná Je možná 

Šumová imunita Průměrná Průměrná Dobrá Dobrá 

 

Tolik k výčtu požadavků. Některé požadavky se navzájem doplňují. Je zřejmé, že pokud se 

vyhoví podmínce (3.29), odstraní se také stejnosměrná složka. Některé požadavky jsou naopak 

protichůdné. Pokud se požaduje obnova hodinového signálu, neobjede se bez navýšení šířky pásma. 

Ta se nejlépe vyjádří pomocí bitové frekvence fbit: 

𝑓𝑏𝑖𝑡 =
1

𝑡𝑏𝑖𝑡
   [Hz] (3.34) 

Perioda tbit odpovídá časovému rozestupu dvou po sobě jdoucích dat, Obr. 3.15. Přehled kódů a jejich 

vlastností je v Tab. 3.5. 

Linkové kódy NRZ (Non Return to Zero) ani NRZ 1 (Non Return to Zero change at 1) 

neumožňují obnovu hodinového signálu. Obsahují stejnosměrnou složku. Rozlišení symbolů log. 0 a 
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log. 1 je nízké. Kódování NRZ je navíc citlivé na ztrátu impulsu, zkreslení jednoho symbolu vede ke 

zkreslení celé posloupnosti [20]. Zadaným požadavkům nevyhovuje. 

Obnovu hodinového signálu umožňuje kódování RZ (Return to Zero). S ním se rovněž získá 

dobré rozlišení symbolů log. 0 a log. 1. Jeho pásmo je široké, od stejnosměrné složky až po frekvence 

2fbit. Vyžaduje přenos tří úrovní [21]. Zadaným požadavkům nevyhovuje. 

Kódování PE (Phase Encoding), někdy také označované jako kódování Manchester, Williams 

nebo Ferranti, nabízí dobré rozlišení symbolů log. 0 a log. 1. Je bez stejnosměrné složky a umožňuje 

obnovu hodinového signálu. Tato přednost je ovšem vykoupena potřebou větší šířky pásma 2fbit. 

Maximum výkonové spektrální hustoty kódování PE se nachází ve ¾ fbit [21]. Zadaným požadavkům 

vyhovuje. Vzhledem k rozšířené součástkové základně se pro testování optických přijímačů jeví jako 

nejvýhodnější. 

 

Obr. 3.15: Průběhy a) základních linkových kódů a b) jejich normovaná spektrální hustota 

Na závěr kapitoly ještě několik poznámek k Tab. 3.5: Počty úrovní se mohou vztahovat 

k optické i elektrické straně přenosové soustavy. Popis stejnosměrné složky se vztahuje k elektrické 

straně při uvažování napětí obou polarit. U kódů NRZ, NRZ 1 a RZ je stejnosměrná složka vyvolána 

posloupností shodných symbolů. U kódu PE jsou data kódována náběžnou nebo sestupnou hranou, 

odtud je počet symbolů vyvážený a stejnosměrná složka nulová. S výjimkou NRZ je reakce na 

výpadek impulsu určena především technickou úrovni dekodéru.  

3.4.6 Návrh kodéru a dekodéru pro linkový kód PE (Manchester) 

I když je kódování PE poměrně rozšířené, nebylo lehké vybrat vhodný integrovaný obvod, který by 

zajistil převod kódu NRZ na PE (úprava dat z generátoru BERT pro optický vysílač) a opačně (úprava 

dat z optického přijímače pro přijímač BERT). Obvody byly buď zbytečně složité a zahrnovaly 

několik úrovní modelu OSI, nebo nevyhovovaly frekvenčním pásmem. Konečný výběr probíhal mezi 

obvodem HD-6409 od společnosti Intersil a DP8391, případně DP83910A od společnosti National 

Semiconductor. 

Jako nejvhodnější se jevil obvod HD-6409, který vyhovoval frekvenčním pásmem i 

nabízenými funkcemi. Navíc se jednalo o moderní a stále vyráběnou součástku. Nakonec se však 

ukázalo, že nevyhoví danému účelu. Na vině byl přijímač s nulovou tolerancí chybného symbolu. Již 

jediná chyba stačila k tomu, aby se otevřela smyčka PLL přijímače a ukončil přenos. S každou chybou 
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tak bylo nutné znovu synchronizovat vysílač a přijímač. Místo ojedinělých chyb docházelo k celým 

dávkám chyb a zahlcování přijímače BERT. Měření BER nebylo možné. Pozornost se tedy obrátila k 

obvodům DP8391 a DP83910A. Protože tyto obvody bývaly součástí síťových karet, jsou i přes své 

stáří stále hojně rozšířené. Zastávaly funkci sériového rozhraní IEEE 802.3 Ethernet/Thin-Ethernet 

s přenosovou rychlostí 10 Mbits
-1

. K jejich výhodám patří snadná implementace, k nevýhodám úzký 

rozsah přenosových rychlostí. Protože ve využití původní přenosové rychlostí 10 Mbits
-1

 brání 

setrvačnost výkonových LED optických vysílačů, byly učiněny pokusy s přenosy na nižších 

rychlostech. Chování obou obvodů bylo rozdílné a lišilo se podle typu fázového závěsu. 

 

Obr. 3.16: Schéma kodéru a dekodéru PE (Manchester) 

Nejmenší toleranci vykazoval obvod DP8391 s digitální smyčkou fázového závěsu. Nejnižší 

přenosová rychlost činila pouze 6 Mbits
-1

. Tato vlastnost se dala očekávat vzhledem k neměnnému 

kroku časového zpoždění digitálního fázového diskriminátoru [22]. Podstatně lepší výsledky byly 

dosaženy s obvodem DP83910A a analogovou smyčkou fázového závěsu. V tomto případě činila 

nejnižší přenosová rychlost 2 Mbits
-1

. Podle použité technologie fázového závěsu se rovněž lišila 

proudová spotřeba obvodu. Zatímco u obvodu DP8391 dosahovala 270 mA, u obvodu DP83910A to 
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bylo jen 70 mA. Je vidět, že pro testování optických přijímačů nejlépe vyhoví obvod DP83910A 

s přenosovou rychlostí 2 Mbits
-1

 (fbit = 2 MHz). 

Zapojení karty kodéru a dekodéru je na Obr. 3.16. Jádrem je obvod IC1 (DP83910A). Vstupní 

i výstupní brána je řešena jako symetrická s komplementárními signály TX+, TX- a RX+, RX-. 

V obou případech je zakončena konektory RJ11 s obsazením 6P2C (X1 a X2). Součásti R1 až R4, C1, 

C2 a TRF 1 vycházejí z doporučeného zapojení obvodu podle katalogového listu. Obvod IC2 

(74HC86) odděluje obvod IC1 od okolí. Slouží jako přímý, případně invertovaný budič konektorů 

BNC (X5, X7, X8 a X9). Hodinové signály vysílače (TXC) i přijímače (RXC) lze invertovat pomocí 

přepínačů S5 a S6. Signál TXE (zahájení a ukončení přenosu) je řízený buď z výstupu první poloviny 

obvodu IC3 (74HC74) pomocí náběžných hran na vstupu X6, nebo přímo ze vstupu X6 pomocí 

úrovně log. 1. Záleží na nastavení přepínače S4. Druhá polovina obvodu IC3 upravuje časování 

signálu CRS (indikace zachycení PLL). Původní nebo upravený časový průběh signálu CRS se vybírá 

přepínačem S7. Obvody IC4 až IC7 slouží k časování obvodu. Na výběr je buď vnitřní, nebo vnější 

zdroj hodinového signálu. Vnitřní zdroj hodinového signálu tvoří krystalový oscilátor IC4 (16 MHz) a 

dělička IC5 (74HCT393). Výběr hodinového signálu se řídí pomocí přepínačů S1 až S3 a multiplexoru 

IC6 (74HCT151). Vnější hodinový signál vstupuje konektorem X3. Je zesílen a upraven pomocí 

obvodu IC7 (74HC04). I když se jedná o číslicový obvod, pracuje jeho první hradlo IC7A v lineárním 

režimu. Toho je dosaženo pomocí zpětnovazebního rezistoru R23. Jeho pracovní bod se nachází mezi 

úrovněmi log. 0 a log. 1. V této oblasti je převodní charakteristika hradla nejstrmější a využívá se jako 

zesilovač. Navazující hradla IC7B a IC7C společně s rezistory R24 a R25 pracují jako komparátor 

s hysterezí a zajišťují stabilní úroveň na výstupu hradla IC7C. Výhodou tohoto zapojení je široký 

rozsah pracovních frekvencí i vstupních úrovní. Se zvětšováním amplitudy na vstupu přechází 

zesilovač IC7A z lineárního do saturovaného režimu, aniž by utrpěla šířka pásma. Nevýhodou tohoto 

zapojení je větší proudová spotřeba obvodu IC7, která se pohybuje kolem 25 mA. Z hlediska 

ztrátového výkonu a stability signálu by nemělo v lineárním režimu pracovat více než jedno hradlo. 

Obrazec desky plošného spoje kodéru a dekodéru je uveden v příloze B.  

3.4.7 Návrh převodníku symetrického a nesymetrického vedení 

Jak je patrné ze schématu na Obr. 3.16, přenáší se kódovaná informace pomocí symetrického vedení 

TX a RX. Symboly posloupnosti se nevyjadřují absolutní hodnotou signálu vůči zemi, ale vzájemným 

rozdílem. To je samozřejmě výhodné při přenosech informace na větší vzdálenosti, protože je 

zajištěna větší odolnost vůči rušení. Rušení totiž postihuje oba dva kanály současně a po rozdílu se 

neprojeví [23]. V konečném důsledku lze nahradit dražší koaxiální vedení levnější dvojlinkou při 

stejných parametrech. V některých případech se ovšem dálkový přenos nevyžaduje a symetrické 

zakončení představuje komplikaci. To může nastat při měření osciloskopem nebo při náhradě vedení 

optickou cestou. Ve všech těchto případech poslouží převodníky symetrického a nesymetrického 

vedení. 

Schéma převodníku nesymetrického vedení na symetrické je na Obr. 3.17 nahoře. Převodník 

má tři části. Základem první části je obvod IC1 (74HC04), který plní funkci zesilovače a komparátoru 

s hysterezí (podobně jako obvod IC7 na Obr. 3.16). Komparátor je zdvojený z důvodu rozdělení 

kapacitní zátěže mezi hradla IC1C a IC1D. Výstup hradla IC1D pokračuje do druhé části, kterou tvoří 

budič symetrického vedení IC2 (74HC86). Jedná se o budicí hradla IC2B a IC2C a řídicí hradlo IC2D. 

Pokud jsou na vstupech 4 a 10 budících hradel rozdílné logické úrovně, liší se rovněž logické úrovně 

na výstupech 6 a 8. Při zakončeném symetrickém vedení protéká střídavý proud. Jeho amplituda je 
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dána rozdílem napěťových úrovní log. 0 a log. 1, hodnotami rezistorů R9, R10 a zátěží symetrického 

vedení ZL. Pokud je symetrické vedení přizpůsobené, platí ZL = Z0 = 100 . Potom je amplituda 

proudu UCC/(R9+R10+ZL) = 12.5 mA.  

 

Obr. 3.17: Převodník nesymetrického vedení na symetrické (nahoře) a symetrického na nesymetrické (dole) 
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Aby nedocházelo k saturaci linkových transformátorů stejnosměrným proudem v intervalech, kdy se 

nepřenáší, přidává se obvod IC3 (74HC04) třetí části. Jedná se o vrcholové detektory kladného a 

záporného napětí. Ty jsou buzeny z komparátoru IC1C první části. Pokud se vysílá, liší se logické 

úrovně na vstupech hradla IC2A, výstup je jednotkový a řídicí hradlo IC2D invertuje. Pokud se 

nevysílá, dochází ke shodě logických úrovní na vstupech hradla IC2A, výstup je nulový a řídicí hradlo 

IC2D neinvertuje. Potom se rovněž shodují výstupy budících hradel IC2B a IC2C a proud vedením 

neprotéká. Spínač S1 obrací fázi mezi vedením X1 a X2.  

Schéma převodníku symetrického vedení na nesymetrické je na Obr. 3.17 dole. Symetrický 

signál vstupuje přes oddělovací transformátor TRF1. Pomocí rezistorů R19, R20, R24 a R25 se na 

vstupech zesilovačů IC4A a IC5A (74HC04) získá střídavé napětí opačných polarit. Každé z nich je 

zesilováno zvlášť. Až do výstupu z hradel IC4C a IC5C se signál zpracovává jako symetrický. 

K vlastnímu převodu symetrického signálu na nesymetrický dochází na hradlech IC6 (74HC86). Jedno 

z hradel IC6A nebo IC6C vždy invertuje, hradlo IC6B pracuje jako klopný obvod. Rezistory R30, R31 

a R32 formují odporový dělič, jehož výstupní hodnota závisí na aktuální hodnotě výstupu IC6A, IC6B 

a IC6C. Ta se porovnává s prahovou úrovní hradla IC6B a při rozdílu s výstupem překlápí stav. Pokud 

jsou na vstupech hradel IC6A a IC6C opačné logické úrovně, což je případ bez rušení, budou se na 

jejich výstupech shodovat. Pokud se také shodnou s výstupní úrovní IC6B, nedojde ke změně. 

V případě, že se s výstupní úrovní IC6B neshodnou, změní se výstupní logická úroveň výstupu IC6B 

na opačnou. Pokud jsou na vstupech hradel IC6A a IC6C shodné logické úrovně, což je případ 

souhlasného rušení, bude na výstupech hradel rozdíl. V tomto případě se vždy jedna z úrovní shodne 

s výstupní úrovní IC6B a ke změně výstupu IC6B nedojde. Hradla obvodu IC7 (74HC04) pracují jako 

budič nesymetrického koaxiálního vedení. Spínač S2 obrací fázi mezi vedením X3 a X4. 

Obrazce plošných spojů převodníků nesymetrického vedení na symetrické a symetrického na 

nesymetrické jsou uvedeny v příloze C. 

3.4.8 Test kodeku PE, ověření šířky pásma kódování PE 

Návrhem a výrobou napájecího rozvodu, převodníků úrovní ECL/TTL a TTL/ECL, kodeku PE a 

převodníků symetrického a nesymetrického vedení se vytvořilo potřebné technické zázemí pro 

hodnocení optických přijímačů. Zbývá ještě doplnit optický vysílač. Dříve než se tak stane, nebude od 

věci ověřit funkčnost již hotových bloků. K tomu poslouží „malá smyčka“ vysílače a přijímače, kterou 

uzavře symetrické, příp. nesymetrické vedení s kódem PE. Nabízí se rovněž zařazení přeladitelné 

pásmové propusti Krohn-Hite 3202 a ověření šířky pásma kódování PE. 

 

Obr. 3.18: Blokové schéma „malé smyčky“ a) uzavřené koaxiálním kabelem, b) pásmovou propustí 



   48 

 

 

Nejprve se ověřila funkčnost smyčky podle Obr. 3.18 a). Měřila se chybovost při přenosových 

rychlostech 2 Mbits
-1

 a 10 Mbits
-1

. V obou případech byla hodnota BER nulová. Zařazené bloky tedy 

pracují správně a jejich šířka pásma je pro uvedené přenosové rychlosti vyhovující. 

Poté se upravila smyčka podle Obr. 3.18 b). Zařazením pásmové propusti IV. řádu a 

přelaďováním dolní a horní mezní frekvence se nalezla šířka pásma kódování PE. Kritériem byla 

nulová hodnota BER při přenosu pseudonáhodné posloupnosti x
23

 + x
5
 + 1 (n = 23). Při bitové 

frekvenci fbit = 2 MHz je nejnižší přenášený kmitočet 120 kHz a nejvyšší přenášený kmitočet 2.1 MHz. 

Další zužování pásma vedlo nejprve k osamoceným chybám přenášené posloupnosti a nakonec 

k celým dávkám chyb. Tím se rovněž ověřila funkce přístroje SyntheSys BA400. Celý experiment je 

zachycen na Obr. 3.19. 

 

Obr. 3.19: Ověření činnosti tzv. „malé smyčky“. Měřič bitové chybovosti SyntheSys BA400 se nachází vlevo dole, 

pásmová propust Krohn-Hite 3202 vpravo dole, napájecí rozvod s kodekem PE a převodníky vlevo nahoře 
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4 Optický vysílač 

Testování optických přijímačů se neobjede bez optického vysílače. Vzhledem k možnostem kodeku 

PE je požadovaná minimální bitová frekvence vysílače fbit = 2 MHz, vztah (3.34). Dále je potřeba 

zajistit takový dosah vysílače, aby bylo možné testovat v interiéru i exteriéru. Vzhledem ke zkoumání 

odrazů, délkám kabeláže a manipulaci obsluhy se jako rozumná hodnota jeví 5 m. Protože je výstupní 

brána kodeku symetrická, bude symetrický také vstup vysílače. K propojení vystačí obyčejná 

dvojlinka. Vysílač bude napájen ze samostatného síťového zdroje. 

4.1 Výběr zdroje záření 

4.1.1 Výpočet požadovaného výkonu záření 

Výpočet výkonu zdroje záření vychází z parametru NEP (Noise Equivalent Power) použitého 

fotodetektoru. NEP odpovídá takovému optickému výkonu na vstupu fotodetektoru, při kterém je na 

jeho výstupu odstup signálu od šumu SNR = 1. Jednotkou je WHz
-1/2

. Hodnota NEP je vztažena ke 

konkrétní vlnové délce a pracovnímu bodu fotodetektoru. Přepočet na jinou vlnovou délku se provádí 

podle následujícího vztahu [24]: 

𝑁𝐸𝑃𝜆 = 𝑁𝐸𝑃0
𝑆0

𝑆𝜆
   [W ∙ Hz−1/2] (4.1) 

S0/S vyjadřuje poměr absolutních nebo relativních spektrálních citlivostí. Indexem 0 jsou rozlišeny 

parametry na známé vlnové délce, indexem  na hledané. Jak bude ukázáno dále, závisí hodnota NEP 

na fyzikálním principu fotodetektoru a velikosti temného proudu. U fotodetektorů s vnitřním zesílením 

bývá větší. Protože v této fázi návrhu ještě nebyl specifikován typ ani parametry fotodetektoru, 

předpokládá se průměrná hodnota NEP o velikosti 0.1 pWHz
-1/2

. 

Aby byl zajištěn spolehlivý přenos kódování PE a dostatečně jemné rozlišení chybovosti BER, 

volí se šířka pásma BW = 3 MHz a chybovost BER = 10
-9

. Pro hodnotu šumového výkonu pn platí: 

𝑝𝑛 = √𝑁𝐸𝑃2𝐵𝑊 = √(0.1 ∙ 10−12)2 ∙ 3 ∙ 106 =̇ 173.2 pW (4.2) 

Hodnota SNR se zjistí z grafu na Obr. 3.9. Pro chybovost BER = 10
-9

 je SNRdB = 21.5 dB. Po přepočtu 

podle vztahu (3.32) je SNR =̇ 141.3. Pro hodnotu užitečného výkonu ps platí: 

 𝑝𝑠 = 𝑝𝑛𝑆𝑁𝑅 = 173.2 ∙ 10−12 ∙ 141.3 =̇ 24.47 nW (4.3) 

Pro optickou komunikaci je výhodná blízká infračervená oblast. Nabízí se vyloučení vlivu 

okolního světla a široká součástková základna [25]. Protože se jedná o neviditelné záření, může se 

světelný tok  nahradit zářivým výkonem ps. Pro intenzitu ozáření EL platí [26]: 

𝐸𝐿 =
Φ

𝑆
=

𝑝𝑠

𝑆
   [W ∙ m−2] (4.4) 

V tomto případě je S citlivá plocha fotodetektoru. Nyní je potřeba zjistit, jaká musí být zářivost 

bodového zdroje I, aby se při vzdálenosti r dosáhlo intenzity ozáření EL: 

𝐸𝐿 =
𝐼Δ

𝑟2    [W ∙ m−2] (4.5) 
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Vzájemným porovnáním vztahů (4.4) a (4.5) se získá výraz pro požadovanou zářivost bodového 

zdroje I. Po dosazení vzdálenosti r = 5 m a průměrné plochy fotodetektoru S = 5 mm
2
 vychází: 

𝐼Δ =
𝑝𝑠

𝑆
𝑟2 =

24.47∙10−9

5∙10−6 52 = 122.35 mW ∙ sr−1 (4.6) 

4.1.2 LED dioda H2W5-950 

Jako vhodný zdroj infračerveného záření se jeví LED dioda H2W5-950 prodejce Roithner 

LaserTechnik. Přehled základních parametrů je uveden v Tab. 4.1. 

Tab. 4.1: Základní parametry infračervené LED diody H2W5-950 

Parametr Symbol Podmínka měření Typická hodnota Jednotka 

Úbytek napětí v propustném směru UF IF = 100 mA 1.15 V 

Závěrný proud IR UR = 5 V 10 A 

Zářivost Ie IF = 100 mA 2.5 mWsr
-1

 

Maximální vyzářený výkon Pe IF = 2 A 330 mW 

Vlnová délka maxima vyzařování  IF = 100 mA 940 nm 

Doba sepnutí tr IF = 100 mA 400 ns 

Doba vypnutí tf IF = 100 mA 400 ns 

 

Následuje posouzení výkonových parametrů. Ty jsou vyjádřeny zářivostí Ie a maximálním 

vyzářeným výkonem Pe. Vzhledem k dosažení co nejlepších dynamických parametrů a co nejlepšímu 

energetickému využití zdroje záření bude vhodné pracovat s proudy IF na horní hranici. Bude se tedy 

vycházet z maximálního vyzářeného výkonu Pe = 330 mW. Protože se nejedná o bodový zdroj, bude 

potřeba změřit směrovou charakteristiku a z ní pak určit reálnou hodnotu zářivosti I v daném směru. 

Nalezený tvar je na Obr. 4.1. 

Jak je ze směrové charakteristiky zřejmé, odpovídá maximum vyzařování vrcholovému úhlu 

120°. Zářivost zdroje I v uvažovaném prostorovém úhlu je dána podílem příslušného zářivého toku 

 a prostorového úhlu : 

𝐼𝛿 =
Φ𝛿

𝛿
     [W ∙ sr−1] (4.7) 

Nyní bude potřeba najít prostorový úhel  vymezovaný rotačním kuželem s vrcholovým úhlem 2. 

Vyjde se z rovnice pro povrch kulového vrchlíku [11]: 

𝑆 = 2π𝑟2(1 − cos 𝜒)     [m2] (4.8) 

Protože plný prostorový úhel odpovídá hodnotě 4 a povrch koule je 4r
2
, nalezne se prostorový úhel 

 z rovností podílů prostorového úhlu a plochy: 

𝛿

2π𝑟2(1−cos 𝜒)
=

4π

4π𝑟2  

Pro hledaný prostorový úhel platí: 

𝛿 =
1

𝑟2 2π𝑟2(1 − cos 𝜒) = 2π(1 − cos 𝜒) (4.9) 
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Protože je opět  = Pe = 330 mW a vrcholový vyzařovací úhel 2 = 120°, platí: 

𝐼𝛿 =
Φ𝛿

𝛿
=

Φ𝛿

2π(1−cos 𝜒)
=

330∙10−3

2π(1−cos 60°)
= 105 mW ∙ sr−1 (4.10) 

Nalezená hodnota 105 mWsr
-1

 je velice blízká požadované hodnotě 122.35 mWsr
-1

. Protože 

požadovaná hodnota svítivosti byla odvozena pro obecný fotodetektor, bere se jako orientační a nižší 

hodnota svítivosti LED H2W5-950 za vyhovující. 

 

Obr. 4.1: Směrová charakteristika infračervené diody LED s označením H2W5-950 

Jistou komplikaci ovšem představují dynamické parametry diody LED. Doba sepnutí i vypnutí 

je poměrně dlouhá a pohybuje se kolem 400 ns. Horní přenášený kmitočet se nalezne podle vztahu 

[10]: 

𝑓ℎ =̇
0.34

𝑡
     [Hz] (4.11) 

Po dosazení za t = 400 ns vychází mezní frekvence 875 kHz. Doba sepnutí a vypnutí byla změřena při 

proudu IF = 100 mA. Je zřejmé, že za setrvačností LED stojí její kapacita. Dá se proto očekávat, že 

navýšení budícího proudu zajistí lepší spínací a vypínací časy, tak jak plyne z následujícího výrazu: 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0
5 10 15 20

25
30

35
40

45
50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130
135

140
145

150
155

160165170175
180

185190195200
205

210
215

220
225

230

235

240

245

250

255

260

265

270

275

280

285

290

295

300

305

310
315

320
325

330
335

340345350355

LED H2W5-950 

výkon [uW], vzdálenost 0.55m výkon [uW], vzdálenost 0.4m



   52 

 

 

𝑡𝑟 = 𝑡𝑓 = 𝑡 =
𝐶𝑈𝐹

𝐼𝐹
     [s] (4.12) 

C je kapacita diody LED a UF úbytek napětí v propustném směru. Úpravou výrazu (4.12) se zjistí 

statická hodnota kapacity LED: 

𝐶 =
𝐼𝐹𝑡

𝑈𝐹
     [F] (4.13) 

 

Obr. 4.2: Závislost dynamického odporu Rd a kapacity Cd diody H2W5-950 na napětí v propustném směru UF 

Po dosazení za IF = 100 mA, t = 400 ns a UF = 1.15 V vychází 34.8 nF. Více informací o chování 

diody LED v propustném směru přináší graf na Obr. 4.2. Je vidět, že otevírání diody doprovází nárůst 

dynamické kapacity Cd. Při hodnotě propustného proudu IF = 100 A se pohybuje kolem 3.5 nF, při 

hodnotě 1 mA již kolem 37 nF. Aby se parazitní kapacita při spínání a vypínání LED projevila co 

nejméně, musí se používat maximální dovolené proudy a zajistit co nejmenší impedance v okruhu 

LED diody. 

4.2 Návrh optického vysílače 

Dimenzování budiče LED diody vychází z Tab. 4.1. Minimální impedance v okruhu LED diody se dá 

zajistit pomocí napěťového zdroje. 

4.2.1 Napěťové buzení LED diody 

Napěťové buzení LED diody zajistí dostatek proudu jak pro emitující část LED, tak pro její parazitní 

kapacitu. Problémem ovšem je nelineární VA charakteristika diody LED a její závislost na teplotě. 

Napětí zdroje musí odpovídat aktuálním potřebám diody LED, jinak hrozí její přetížení a destrukce 

[90]. Existuje několik způsobů, jak ochránit LED, nesmí se ovšem zapomínat na požadovanou rychlost 
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spínání a co nejjednodušší řešení budiče. Druhou možností je proudové buzení LED. Změna výkonu 

s proudem je lineární a případné výkyvy teploty nevedou k přetížení. Spínací a vypínací časy jsou 

delší. Parazitní kapacita se nabíjí pouze takovým proudem, který je nastaven obvodem zdroje. 

Nejhorší situace nastává při vypínání. Parazitní kapacita Cd se vybíjí přes proměnný dynamický odpor 

Rd, pokles napětí je velice pomalý. 

 

Obr. 4.3: Vzájemná záměna a) proudového a b) napěťového budícího zdroje 

 

Obr. 4.4: VA charakteristika LED diody H2W5-950 a její zatěžovací přímky 

Protože ani jeden ze způsobů není optimální, hledá se kompromis. Mezi jednoduché a 

elegantní řešení patří paralelní řazení diody LED a rezistoru Rdrv o co nejnižší ohmické hodnotě, Obr. 

4.3 a). Zajistí se tím malá časová konstanta obvodu a pevně daný rozsah budicího proudu Idrv. Jedinou 

nevýhodou je nárůst budícího proudu Idrv. Proudové buzení lze snadno převést na napěťové, Obr. 4.3 

b). Napětí Udrv se nalezne z Ohmova zákona: 

𝑈𝑑𝑟𝑣 = 𝑅𝑑𝑟𝑣𝐼𝑑𝑟𝑣     [V] (4.14) 
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Pokud se vyhoví požadavku co nejmenšího odporu Rdrv, bude změna výstupního napětí UF s proudem 

IF minimální a vlastnosti zdroje se budou blížit zdroji napěťovému [27]. Rozsah budicího proudu Idrv 

se nalezne pomocí průsečíků VA charakteristiky diody LED H2W5-950 a zatěžovacích přímek 

rezistoru Rdrv = 1 , Obr. 4.4. Vzhledem k potřebné modulaci světla jsou zatěžovací přímky dvě. 

Jejich poloha odpovídá minimální a maximální hodnotě proudu IF. Podle toho jsou rozlišeny jako MIN 

a MAX. Pracovní body LED diody (průsečíky) se nacházejí v lineární části VA charakteristiky. 

Minimální proud IF je přibližně 100 mA, maximální pak 1.75 A. Vzhledem k teplotním vlivům byla 

ponechána určitá rezerva. Malá časová konstanta obvodu je ovšem vykoupena většími hodnotami 

minimálního a maximálního budícího proudu Idrv. Jejich hodnoty jsou 1.24 A a 3.44 A. Vzhledem 

k pevně nastavené hodnotě minimálního a maximálního budícího proudu Idrv se případná změna 

optického výkonu provede mechanickým způsobem (stínítkem). 

4.2.2 Základní obvodová koncepce 

Jak již bylo řečeno v úvodu 4 kapitoly, bude mít vysílač vlastní síťový zdroj, převodník symetrického 

vedení na nesymetrické a výkonový budič diody LED. Protože jsou hodnoty Idrv poměrně vysoké, 

doplní se obvodem detekce dat. Pokud se data nebudou přenášet, odpojí se budič LED od zdroje. 

Vzhledem k tomu, že budicí veličinou je proud, použije se tranzistorů v zapojení se společnou bází 

nebo emitorem. Aby bylo dosaženo potřebného proudového rozsahu a vyhovujícího dynamického 

chování, rozdělí se zátěž do několika paralelních stupňů. Pro dobrou izolaci vstupu a výstupu a co 

nejlepší potlačení parazitních kapacit se koncový stupeň navrhne jako kaskoda [28]. 

4.2.3 Podrobný popis zapojení 

Schéma je zakresleno na Obr. 4.5. Vysílač lze opět rozdělit do několika částí. Převodník symetrického 

vedení na nesymetrické je realizován obvody IC1 (74HC04), IC2 (74HC04) a IC3 (74HC86). Funkce 

je shodná s popisem Obr. 3.17 dole. Výstup hradla IC3B je rozveden přes součinová hradla IC6 

(74HC00) na vstupy budičů kaskod (signály DR1 až DR4). Jak již bylo řečeno, pro dosažení dobrých 

dynamických parametrů se používá několika stupňů řazených paralelně. Ve schématu je zakreslen 

pouze jeden z nich. Jedná se o kaskodu tranzistorů T1 až T4 s řídicím signálem DR1 a budičem IC8 

(74HC04). Vstup kaskody se skládá ze tří tranzistorů T1 až T3, které pracují paralelně v zapojení SE. 

Jejich kolektorové proudy se sčítají a postupují přes stupeň T4 do obvodu diody LED. Tranzistor T4 

odpovídá první kaskodě, tranzistory T5 až T7 dalším třem. Všechny jsou v zapojení SB. Data vstupují 

přes hradla IC8A až IC8C, nastavení pracovního bodu se pak děje přes hradla IC8D až IC8F. Obvody 

IC4 (74HC86) a IC5 (74HC04) mají za úkol detekci dat. Obvod IC4 vykonává podobnou funkci jako 

obvod IC3. Děje se tak z důvodu rozdělení kapacitní zátěže při zachování co nejkratšího řetězce 

signálového toku. Hradla obvodu IC5 slouží jako vrcholové detektory kladného a záporného napětí. 

Jejich funkce je shodná s popisem Obr. 3.17 nahoře. Pokud se vysílá, liší se logické úrovně na 

vstupech IC4A. Na výstupu hradla IC4A je log. 1 a součinová hradla IC6 a IC7 (74HC00) jsou 

průchozí. Pokud se nevysílá, je na výstupu hradla IC4A log. 0, která se dále přenese na výstupy budičů 

IC8. Tím se zajistí minimální proud v obvodu diody LED o hodnotě 342 mA. Funkci odporu Rdrv 

zastává rezistor R44. Tranzistory T1 až T3 jsou osazeny miniaturními typy BC368. Ty se vyznačují 

vysokým proudovým zesilovacím činitelem h21 a vysokým kolektorovým proudem. Aby nedošlo 

k jejich přetížení, udržuje se napětí kolektor-emitor na minimální hodnotě (< 1 V). Z tohoto důvodu 

jsou báze tranzistorů T4 až T7 na hodnotě 6 V, což je hodnota jen o něco větší, než je napájecí napětí 

hradel (5 V). Tranzistory T4 až T7 jsou osazeny výkonovými typy BUH51 s typickou mezní frekvencí 

23 MHz. 
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Hradla budičů IC8 jsou napájena ze samostatného stabilizátoru IC11 o napětí 5 V. Snahou je 

eliminovat průnik signálů z části silnoproudé do slaboproudé. Slaboproudá část pak disponuje 

společným stabilizátorem IC9 o shodné hodnotě 5 V. Protože je obvod diody LED H2W5-950 buzen 

proudově, stabilizace jeho napětí není nutná. Spínač S1 obrací fázi mezi vedením X1 a vysílaným 

optickým signálem. Používá se síťový napájecí zdroj, který sestává z pojistky F1, planárního 

transformátoru TRF2, usměrňovače B1 a vyhlazovacího filtru C5. Vzhledem k velikosti vyhlazeného 

napětí 16 V na kondenzátoru C5 se nabízí člen LED4 (H2W5-950) a R44 zařadit v sérii dvakrát za 

sebou a tím lépe využít dodávaný výkon. Obrazce desek plošných spojů jsou uvedeny v příloze D. 

Rezistor R44 a výkonová LED dioda LED4 jsou umístěny na samostatné desce plošného 

spoje. Tato deska se propojuje s hlavní deskou pomocí dvou řadových konektorů. Tímto se budič stává 

univerzálním, výměna za jinou diodu LED je snadná a rychlá. Budič lze využít nejen k přenosům dat a 

testování přijímačů, ale rovněž k měření dynamických parametrů výkonových diod LED. Rezistor R44 

je tvořen paralelní kombinací 10 rezistorů, připraveno je 10 pozic SMD 2512. Hodnoty rezistorů a 

jejich počet vycházejí z požadované ohmické hodnoty a očekávané výkonové ztráty výsledného 

odporu a lze je určit na základě průsečíků zatěžovací přímky a VA charakteristiky LED diody, viz 

Obr. 4.4. Budicí proudy Idrv jsou nastaveny pevně, a to minimální proud na 1.24 A a maximální proud 

na 3.44 A. Pokud se nevysílá, protéká klidový proud cca 342 mA. 

4.3 Ověření parametrů optického vysílače 

Oživování vysílače probíhalo postupně po blocích. U většiny bloků nebyly zaznamenány žádné větší 

obtíže. Problémy se objevily až při oživování výkonové části.  

4.3.1 Výměna tranzistorů kaskody 

Nejprve byla výkonová část testována bez diody LED H2W5-950. Zapojen byl pouze rezistor R44, 1 

. Osciloskop byl plovoucí, jeho zemní svorka byla připojena ke kladnému napájecímu napětí 16 V 

(kladný pól kondenzátoru C5), vstup sondy pak ke kolektorům T4 až T7. Naměřené časy vzestupné a 

sestupné hrany byly velice dlouhé a nevyhovující. Aby se dalo lokalizovat problém, proběhlo další 

měření na emitorech tranzistorů T1 až T3 vůči zemi. Zde byly průběhy optimální, časy vzestupné a 

sestupné hrany kratší než 50 ns. Za problémem tedy stály tranzistory T4 až T7 osazené typy BUH51.  

  

Obr. 4.6: Průběhy napětí na rezistoru R44 (1 ) odpovídající budícímu proudu Idrv 
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Tyto byly vyjmuty a nahrazeny rychlejšími typy MJE182 s minimální tranzitní frekvencí 50 MHz. 

Protože MJE182 mají oproti BUH51 i větší proudový zesilovací činitel h21, pokleslo zatížení 

stabilizátoru IC10. Následně proběhlo nové měření na kolektorech T4 až T7 s mnohonásobně lepším 

výsledkem. Zachycené průběhy jsou na Obr. 4.6. Protože je měření vztaženo ke kladnému napájecímu 

napětí, odpovídá sestupná hrana nárůstu proudu Idrv a vzestupná hrana poklesu proudu Idrv. 

Z průběhu na pravé straně vyplývá, že budič lze používat až do přenosových rychlostí cca 10 

Mbits
-1

. Z uvedených průběhů je také vidět dodržení minimální a maximální hodnoty proudu Idrv 

protékajícího rezistorem R44 (hodnoty High a Low odpovídají napěťovým úbytkům na odporu 1 ). 

Nicméně při dlouhodobém provozu docházelo vlivem teploty k nárůstu minimálního i maximálního 

proudu až o 10 %. Tento jev byl způsoben tranzistory BC368 (např. pozice T1 až T3 v prvním stupni), 

které jsou v pouzdrech TO-92 mimo chladič. Aby se zlepšil odvod tepla a zajistila se vysoká 

spolehlivost, doplnilo se chlazení pomocí nuceného proudění vzduchu. 

4.3.2 Chlazení pomocí nuceného proudění 

Nucené proudění vzduchu bylo zavedeno ve směru od obvodů nízkého výkonu k obvodům vysokého 

výkonu a následně ven, mimo skříň vysílače. Původní levá bočnice pouzdra byla nahrazena bočnicí se 

dvěma ventilátory. Původní pravá bočnice pouzdra byla nahrazena děrovanou bočnicí. Jako 

ventilátory posloužily typy SUNON KDE1204PKV2A s technologií MAGLEV. Jedná se o malé 

ventilátory 40x40x20mm napájené stejnosměrným napětím 12 V s výkonem 0.6 W, otáčkami 6200 

min
-1

 a přečerpaným objemem vzduchu 13 m
3
h

-1
. Vzhledem k použití dvou ventilátorů činí výsledný 

přečerpaný objem vzduchu 26 m
3
h

-1
. Protože původní návrh s ventilátory nepočítal, je napájení 

ventilátorů zajištěno ze samostatného napájecího zdroje 12 V. Následné dlouhodobé měření 

napěťového úbytku na rezistoru R44 (kolektory T4 až T7 vůči kladnému napájecímu napětí) již 

neprokázalo nárůst budícího proudu Idrv vlivem teploty. Průběhy na Obr. 4.6 lze tak považovat za 

konečné.  

4.3.3 Ověření dynamických parametrů diody LED H2W5-950 

Dalším krokem bylo ověření dynamických parametrů výkonové LED diody H2W5-950. 

  

Obr. 4.7: Emitované záření LED diody H2W5-950 zachycené převodníkem Thorlabs DET10C/M 

Deska plošného spoje s neosazenou LED4 a osazeným rezistorem R44 (1 ) byla nahrazena deskou 

plošného spoje s osazenou LED4 (H2W5-950) a rezistorem R44 (1 ). K měření emitovaného záření 
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byl použit převodník Thorlabs DET10C/M s rozsahem spektrální citlivosti 700 až 1800 nm. Naměřené 

průběhy jsou zachyceny na Obr. 4.7. Je vidět, že uvedená LED dioda je pro přenosovou rychlost 2 

Mbits
-1

 nevhodná. Jejím hlavním nedostatkem je velká setrvačnost záření. Vzhledem k dostatečně 

krátkým časům vzestupné a sestupné hrany budícího proudu Idrv (< 50 ns) a nízké výstupní impedanci 

budiče Rdrv (1 ) stojí za setrvačnosti záření pravděpodobně luminofor, který snižuje teplotní odpor 

diody LED. Jediným východiskem tak zůstává použití jiného typu diody LED. 

4.3.4 Výkonová LED dioda VISHAY VSMY99445 

Parametry výkonové LED diody VSMY99445 jsou velice blízké původní LED diodě H2W5-950. 

Maximum spektrálního vyzařování je stejné a odpovídá hodnotě 940 nm. Trvalý proud v propustném 

směru IF je poloviční a činí 1 A. Naproti tomu je typická zářivost Ie pětinásobná a dosahuje hodnoty 

500 mWsr
-1

. Pro zářivost H2W5-950 viz vztah (4.10). Hlavní přínos však spočívá v dynamických 

parametrech a krátkých časech náběžné a sestupné hrany. Tyto nepřesahují 20 ns. Jediným rozdílem 

zůstává větší úbytek napětí v propustném směru UF, který při maximálním proudu 1 A činí cca 3 V. 

 

Obr. 4.8: VA charakteristika LED diody VSMY99445 a její zatěžovací přímky 

Pro stanovení hodnoty odporu Rdrv byla pořízena VA charakteristika LED diody VSMY99445 

a vyneseny zatěžovací přímky několika odporů Rdrv. Podle získaného minimálního a maximálního 

proudu LED diodou IF byla nakonec zvolena hodnota Rdrv = 1.25  (8 rezistorů 10  řazených 

paralelně). VA charakteristika a zatěžovací přímky rezistoru Rdrv = 1.25  pro minimální a maximální 

hodnotu budícího proudu Idrv jsou zachyceny na Obr. 4.8. Nalezená maximální hodnota proudu IF 

mírně překračuje přípustnou hodnotu trvalého proudu 1 A, což podle katalogového listu není na škodu. 

Při kódování Manchester a střídě signálu 50 % lze totiž maximální proud IF navýšit až na 2 A.  
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K měření emitovaného záření byl použit stejný převodník Thorlabs DET10C/M, jako u LED 

diody H2W5-950. Naměřené průběhy jsou zachyceny na Obr. 4.9. 

  

Obr. 4.9: Emitované záření LED diody VSMY99445 zachycené převodníkem Thorlabs DET10C/M 

Z průběhu na pravé straně vyplývá, že LED diodu VSMY99445 lze používat až do přenosových 

rychlostí cca 10 Mbits
-1

. Zvlnění v dolní části obrázku dokonce kopíruje zvlnění proudu Idrv na Obr. 

4.6. Lze tedy konstatovat, že dynamické parametry uvedené LED diody jsou více než dobré. Při 

srovnání s průběhy na Obr. 4.7 je rovněž patrný přibližně pětinásobný nárůst vyzářeného výkonu. Ten 

potvrzuje srovnání zářivostí Ie diod LED podle katalogových listů. Minimální hodnota záření na Obr. 

4.7 vpravo a Obr. 4.9 vlevo odpovídá temnému proudu fotodetektoru I0, který je vzhledem k spektrální 

citlivosti ’‘ > 1 m vyšší (detaily viz níže). 

Fyzické provedení zásuvných modulů LED (rezistor R44 a výkonová LED dioda LED4) je na 

Obr. 4.10. Fyzické provedení optického vysílače včetně přídavných ventilátorů je na Obr. 4.11. 

 

Obr. 4.10: Moduly LED. Vlevo měřicí deska (zespod R44 = 1 ), uprostřed VSMY99445, vpravo H2W5-950 
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Obr. 4.11: Optický vysílač. Zpracování signálu vlevo, výkonová část uprostřed, napájecí zdroj vpravo 
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5 Mobilní všesměrový segmentový optický přijímač 

Až dosud se práce zabývala výstavbou přípravků a zařízení, které přímo nesouvisely se zadáním práce. 

Na druhou stranu je nešlo obejít, neboť tvoří důležitou část optického přenosového řetězce, zpřesňují 

zadání z hlediska požadovaných přenosových parametrů a umožní měření hotového přijímače. 

Následující kapitola se již dostává k zadání práce, kterým je návrh všesměrového optického přijímače. 

Mobilní přijímač nemá stálou pozici, jeho vzdálenost od vysílače se neustále mění. Proměnný 

je rovněž úhel, který svírají hlavní laloky vysílací a přijímací soustavy. Tyto skutečnosti představují 

jistou komplikaci především z hlediska šumové optimalizace. Ideální všesměrový přijímač zabírá plný 

prostorový úhel. Za předpokladu, že se vysílač nachází nad přijímačem, lze uvažovat úhel poloviční, 

2 sr. I přesto bude takový přijímač zachycovat světelný šum pozadí celé hemisféry, zatímco užitečný 

světelný signál může přicházet jen z určité části. To je typický případ venkovního prostředí bez 

odrazů. O něco lepší podmínky zajišťuje přenos v místnosti a přítomnost odrazů. Výsledný odstup 

signálu od šumu na optické straně fotodetektoru bude proto dán poměrem celkového zachyceného 

výkonu užitečného signálu ps a celkového šumového výkonu pozadí pn optického kanálu: 

𝑆𝑁𝑅𝑖𝑛 =
𝑝𝑠

𝑝𝑛
     [/] (5.1) 

Zmíněný odstup signálu od šumu rovněž závisí na způsobu, jakým je zajištěn všesměrový 

příjem. Dá se očekávat, že přepínání na fotodetektor s nejsilnějším signálem bude v případě 

několikanásobného fotodetektoru výhodnější než soustava zrcadel nebo čoček koncentrující signál na 

jeden fotodetektor. Zatímco v prvním případě se přijímač omezuje jen na nejnutnější prostorový úhel, 

ve druhém případě to není méně než polovina prostorového úhlu. S rostoucím prostorovým úhlem pak 

narůstá i šum. Systémy přepínající na fotodetektor tedy dosahují lepšího SNRin. Nutno ovšem 

poznamenat, že za cenu větší složitosti a menší spolehlivosti. Především je potřeba rozpoznat 

fotodetektor s nejsilnějším signálem, což nemusí být jednoduché. Nelze totiž opomíjet rušivé signály 

např. umělého osvětlení, nebo atmosférických výbojů. 

Zajímavá je rovněž elektrická strana fotodetektoru. Zde vstupuje do hry vlastní šum 

fotodetektoru a šum navazujícího zesilovače. Nechť je tento šum vyjádřen pomocí pnA. Potom pro 

odstup signálu od šumu na elektrické straně fotodetektoru platí:  

𝑆𝑁𝑅𝑜𝑢𝑡 =
𝑝𝑠𝐾21

2

𝑝𝑛𝐾21
2 +𝑝𝑛𝐴

     [/] (5.2) 

Ze vztahu (5.2) vyplývá, že poměr ps/pn je dán optickou stranou fotodetektoru a na elektrické straně ho 

již nelze zvětšit. Ba naopak, pokud není zajištěno dostatečně velké výkonové zesílení K21
2
, odstup 

signálu od šumu citelně klesá díky přítomnosti členu pnA.  

Existuje celá řada způsobů, jak řešit všesměrový optický příjem. Mnoho konstrukcí využívá 

geometrické optiky a jednoho fotodetektoru. Nabízí se optická soustava tzv. rybího oka, která je 

rozšířená především v robotice [29]. Může to být technika dvou zrcadel v podobném uspořádání, jako 

u teleskopu [30]. Zajímavá je sestava konvexního zrcadla a konkávní čočky [31]. Zkoušely se rovněž 

optické koncentrátory s nezobrazovací optikou [32], [33], nebo dekorační trsy optických vláken [34]. 

Do další početné skupiny patří vícenásobné fotodetektory s přepínáním. Jedná se buď o konstrukce 

komunikující na velkou vzdálenost při nižších přenosových rychlostech [35], anebo o konstrukce 
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vysokorychlostní s kratším dosahem [36]. Do zvláštní skupiny patří všesměrové přijímače 

s hemisférickými fotonásobiči. Za všechny práce možno uvést [1] a [37]. 

Dosud podaný výčet možností všesměrového příjmu není samozřejmě vyčerpávající. 

Experimentovat se dá především na elektrické straně fotodetektoru při minimalizaci šumového výkonu 

pnA. Zajímavý je např. všesměrový příjem pomocí většího počtu fotodetektorů bez přepínání. 

Topologicky se jedná o tzv. paralelní zesilovač, který nabízí přídavné potlačení šumu. Více lze nalézt 

v materiálech [38], [39] nebo [40].  

5.1 Paralelní zesilovač 

Následuje stručný popis paralelního zesilovače, Obr. 5.1. Paralelní zesilovač sdružuje „s“ optických 

přijímačů s navazujícími zesilovači, které trvale pracují do společné zátěže. Optický šumový výkon pn 

vstupuje do přijímače stejnou cestou, jako optický užitečný výkon ps. Pokud je vstupní cesta s-

násobná, jako je tomu u paralelního zesilovače, pak je s-násobný užitečný i šumový fotoproud a s
2
-

násobný užitečný a šumový výkon. Dále platí, že každá vstupní cesta je zatížena přídavným šumovým 

výkonem fotodetektoru a navazujícího zesilovače, pnA. Protože se jedná o samostatné obvodové prvky, 

jejich šumové výkony nejsou vzájemně korelovány a pro s-násobný optický přijímač jsou přídavné 

šumové výkony vyjádřeny jako pnA1, pnA2, …, pnAs. Odstupy signálu od šumu na výstupech 

jednotlivých zesilovačů jsou podobně rozlišeny SNRout1, SNRout2, …, SNRouts. Nyní je potřeba tyto 

nekorelované šumové výkony sečíst. K tomu poslouží následující úvaha [41]: 

 

Obr. 5.1: Blokové schéma paralelního zesilovače 

Nechť jsou posloupnosti Xn, n = 1, 2, …, N a Ym, m = 1, 2, …, N náhodné a vzájemně 

nezávislé posloupnosti o shodném počtu realizací N. Platí, že pro každou hodnotu první posloupnosti 

Xn existuje N možných součtů s hodnotami posloupnosti Ym, matematicky zapsáno jako Xn + Ym, kde m 

= 1, 2, …, N. Protože hodnoty první posloupnosti Xn jsou rovněž z výběru od 1 do N, existuje celkem 

N
2
 součtů s rozdílnými indexy nm. Pro okamžitý výkon součtu dvou členů posloupností bude platit: 

(𝑋𝑛 + 𝑌𝑚)2 =  𝑋𝑛
2 + 𝑌𝑚

2 + 2𝑋𝑛𝑌𝑚  (5.3) 
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Střední hodnota výkonu součtu jednoho členu posloupnosti Xn se všemi členy posloupnosti Ym se 

nalezne jako: 

1

𝑁
∑ (𝑋𝑛 + 𝑌𝑚)2𝑁

𝑚=1 = 𝑋𝑛
2 +

1

𝑁
∑ 𝑌𝑚

2 + 2𝑋𝑛
1

𝑁
∑ 𝑌𝑚

𝑁
𝑚=1

𝑁
𝑚=1   (5.4) 

Pokud je střední hodnota posloupnosti Ym nulová, potom je poslední člen výrazu (5.4) také nulový: 

2𝑋𝑛
1

𝑁
∑ 𝑌𝑚 = 0𝑁

𝑚=1   (5.5) 

Rovnice (5.4) nabude tvaru: 

1

𝑁
∑ (𝑋𝑛 + 𝑌𝑚)2𝑁

𝑚=1 =  𝑋𝑛
2  +

1

𝑁
∑ 𝑌𝑚

2𝑁
𝑚=1 = 𝑋𝑛

2 + 𝑌2̅̅̅̅   (5.6) 

Podobně se nalezne střední hodnota výkonu součtu dvou celých posloupností: 

(𝑋 + 𝑌)2̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ =
1

𝑁
∑ (𝑋𝑛

2 + 𝑌2̅̅̅̅ )𝑁
𝑛=1 =  𝑋2̅̅̅̅ + 𝑌2̅̅̅̅   (5.7) 

Vztah (5.7) je možné zobecnit pro libovolný počet posloupností unA1, unA2, …, unAs, což jsou napěťové 

realizace šumových výkonů pnA1, pnA2, …, pnAs. Pokud platí rovnost pnA1 = pnA2 = … = pnAs, vztah (5.7) 

nabude tvaru: 

(𝑢𝑛𝐴1 + 𝑢𝑛𝐴2 + ⋯ + 𝑢𝑛𝐴𝑠)2̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 𝑠𝑢𝑛𝐴
2̅̅ ̅̅ ̅ = 𝑠𝑝𝑛𝐴  (5.8) 

Odstup signálu od šumu na elektrické straně paralelního zesilovače bude následující: 

𝑆𝑁𝑅𝑜𝑢𝑡 =
𝑠2𝑝𝑠𝐾21

2

𝑠2𝑝𝑛𝐾21
2 + 𝑠𝑝𝑛𝐴

     [/] (5.9) 

Přednosti paralelního zesilovače se nejlépe projeví v prostorech s odrazy, anebo na volném 

prostranství při přenosech signálu pomocí ultrafialového světla [1]. 

5.2 Fotodetektory 

Fotodetektor převádí dopadající optický signál na elektrický. Jeho frekvenční odezva závisí na 

využívaném fyzikálním principu. Kromě toho generuje vlastní šum, který se sčítá s užitečným 

elektrickým signálem. Výběr fotodetektoru je proto potřeba provádět s ohledem na požadované 

frekvenční a šumové vlastnosti. 

Fotodetektor je charakterizován svojí citlivostí [24]: 

𝑆0 =
𝐼𝑝

𝑃𝐿
=

𝑁𝑛𝑝𝑞

𝑡
𝑁𝑝ℎℎ𝜈

𝑡

=
𝑁𝑛𝑝

𝑁𝑝ℎ

𝑞

ℎ𝜈
= 휂

𝑞𝜆

ℎ𝑐
   [A ∙ W−1]    (5.10) 

Ve vztahu (5.10) představuje Ip primární fotoproud, PL zářivý výkon, Nph počet přijatých fotonů a Nnp 

počet párů elektron-díra, které se účastní fotoproudu. Veličina  představuje účinnost fotodetektoru: 

휂 =
𝑁𝑛𝑝

𝑁𝑝ℎ
   [/]    (5.11) 
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Jak bude ukázáno dále, některé fotodetektory disponují vnitřním zesílením Kp. To má za následek Kp-

násobné navýšení fotoproudu Ip daného fotodetektoru:  

𝐼𝑝
′ = 𝐾𝑝𝐼𝑝    (5.12) 

Ve vztahu (5.12) představuje Ip‘ sekundární fotoproud tekoucí vnějším obvodem, Ip pak primární 

fotoproud fotoaktivních párů. Citlivost fotodetektoru s vnitřním zesílením Kp vzrůstá: 

𝑆𝐾 =
𝐼𝑝

′

𝑃𝐿
= 𝐾𝑝

𝐼𝑝

𝑃𝐿
= 𝐾𝑝𝑆0   [A ∙ W−1]    (5.13) 

Mohlo by se zdát, že vnitřní zesílení Kp přináší pouze výhody. Není tomu tak. Především, vnitřní 

zesílení Kp nezmění odstup signálu od šumu primárního fotoproudu Ip. Vnitřnímu zesílení Kp podléhají 

jak signálové, tak i šumové změny fotoproudu. Ve skutečnosti bývá vnitřní zesílení Kp zatíženo 

přídavným šumem, který narůstá úměrně jeho velikosti [42]. Pokud je to možné, nastavuje se hodnota 

vnitřního zesílení Kp tak, aby výsledný šumový proud fotodetektoru inPD převyšoval šumový proud 

navazujícího zesilovače inA ne více než 3x: 

𝑖𝑛𝑃𝐷 ≤ 3𝑖𝑛𝐴   [A]    (5.14) 

5.2.1 Fotodioda PN, PIN 

Standardní dlouhovlnná PN fotodioda (oblast vlnových délek 0.8 až 0.95 m) patří mezi 

nízkofrekvenční fotodetektory. Záření vstupuje skrze bázi (vrstva N) o tloušťce řádu 1 až 10 m. 

Oblast prostorového náboje vzniká v kolektorovém substrátu (vrstva P) a je poměrně úzká. Její šířka 

se pohybuje v rozmezí 0,4 až 13 m. Dlouhovlnné záření proniká hluboko do oblasti kolektoru 

(substrátu), protože jeho koeficient absorpce je nízký. Pokud je vygenerován pár elektron-díra, dostává 

se do oblasti prostorového náboje difuzí. Jedná se o zdlouhavý proces, jehož časová konstanta leží 

mezi 1 až 100 s. Standardní dlouhovlnná fotodioda PN je proto vhodná pouze pro frekvenční pásmo 

do 10 kHz. 

Standardní krátkovlnná PN fotodioda (oblast vlnových délek 0.5 až 0.7 m) již patří mezi 

vysokofrekvenční fotodetektory. Krátkovlnné záření je v materiálu Si absorbováno v hloubkách 1 až 5 

m. Podle toho je rovněž upravena tloušťka báze na 0.5 až 2 m, aby se průchozí doby nosičů náboje 

zkrátily na minimum. Pokud je krátkovlnné záření zachyceno v oblasti prostorového náboje, pohybuje 

se vygenerovaný pár elektron-díra vlivem driftu. Časová odezva je podstatně kratší. 

Problémem je tedy dlouhovlnné záření [42]. Jen pro představu: Záření o vlnových délkách 0.8 

až 0.95 m bývá v materiálu Si absorbováno v hloubkách 10 až 50 m, a pokud se jedná o 

dlouhovlnné záření 1.06 m, hloubka se zvětšuje až na 700 m! Odtud vyplývá, že vysokofrekvenční 

dlouhovlnná fotodioda vyžaduje speciální konstrukci – strukturu PIN. U takové fotodiody je vrstva P a 

N rozdělena izolační vrstvou I. Tato vrstva neobsahuje nosiče náboje a odtud nenarušuje elektrické 

pole mezi vrstvou P a N. Tím je oblast prostorového náboje rozšířena na celou oblast I. Nyní je možné 

přizpůsobit se absorpční hloubce záření právě šířkou vrstvy I. Pro dlouhovlnné záření 0.8 až 0.95 m 

je šířka vrstvy I od 20 do 60 m, pro dlouhovlnné záření 1.06 m je šířka vrstvy I od 200 do 500 m. 

V posledním uvedeném případě se ještě využívá odrazu na zadní straně kolektoru, takže celková 

záchytná délka je dvojnásobná, tj. 400 až 1000 m. Při požadované intenzitě elektrického pole řádově 

10
6
 Vm

-1
 vycházejí pracovní napětí 20 až 60 V pro vlnové délky 0.8 až 0.95 m, a 200 až 500 V pro 
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vlnové délky 1.06 m. Izolační vrstva I má rovněž příznivý vliv na celkovou kapacitu přechodu. Ta 

bývá u struktury PIN o jeden až dva řády nižší, než u klasické struktury PN.  

Fotodioda nedisponuje vnitřním zesílením, Kp = 1. Její šumová výkonová proudová spektrální 

hustota se nalezne podle vztahu: 

𝐽2(𝑓)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 2𝑞𝐼0   [A2Hz−1] (5.15) 

Veličina q je náboj elektronu, I0 je temný proud. Šířka pásma fotodiody PIN dosahuje desítek až 

stovek MHz. 

5.2.2 Lavinová fotodioda PN, PIN, NPIP 

Zesílení pomocí lavinového děje lze uskutečnit již v běžné struktuře PN. Předpokladem je dostatečně 

velké svorkové napětí a odtud i dostatečně silné elektrické pole 3.10
7
 až 5.10

7
 Vm

-1
 v oblasti 

prostorového náboje. Primární nosiče náboje generované světlem nebo teplem jsou vlivem 

elektrického pole urychlovány. Získávají tak potřebnou energii k tomu, aby při srážkách s krystalovou 

mříží generovaly nosiče nové, sekundární. Pokud se uvedený proces několikrát opakuje, jedná se o 

lavinový děj. Tento proces je možné řídit, takže pro jeden primární nosič náboje je vygenerováno M 

sekundárních nosičů náboje. Jedná se ovšem o nelehký úkol [43]. Především je potřeba zajistit 

homogenní PN přechod a dále, vysoce stabilní svorkové napětí fotodiody. Jen pro představu, při 

násobení M = 10 a toleranci 10 % je potřebná stabilita svorkového napětí 0.5 , zatímco při násobení 

M = 200 a stejné toleranci je potřebná stabilita svorkového napětí již 0.01 %! Úkol je to o to těžší, že 

je potřeba stabilizovat napětí desítek až stovek voltů. Závislost násobícího koeficientu M na 

svorkovém napětí U popisuje empirický Millerův vztah: 

𝑀 =
1

1−(
𝑈

𝑈𝐵
)

𝜉    [/] (5.16) 

Hodnota exponentu  se pohybuje v rozsahu 2 až 5, UB je lavinové průrazné napětí, při kterém 

násobící koeficient M dosahuje nekonečna. 

Lavinová PN fotodioda je pro dlouhovlnné záření stejně nevhodná, jako obyčejná PN 

fotodioda. Zdálo by se, že řešení opět spočívá v zařazení izolační vrstvy I mezi vrstvu P a N. Lavinový 

děj se ovšem neobejde bez potřebné intenzity elektrického pole, takže nárůst vzdálenosti mezi vrstvou 

P a N musí doprovázet další nárůst již tak vysokého svorkového napětí. Např. lavinová fotodioda PIN 

s izolační vrstvou 20 až 60 m, což odpovídá detekci dlouhovlnného záření 0.8 až 0.95 m, by 

vyžadovala napětí kolem 3 kV. Takto vysoká hodnota je však neakceptovatelná. Hledala se proto jiná 

cesta. Uspokojivé řešení přinesla až struktura NPIP, která obsahuje dvě samostatné oblasti sériově 

řazené [44]. V první oblasti se záření detekuje, ve druhé pak dochází k násobení primárních nosičů.  

Co se týká detekce, uvedená struktura nese všechny výhody fotodiody PIN, co se pak týká násobení, 

úzká oblast strmého přechodu PN si vystačí s podstatně nižším napětím. Pracovní napětí takto 

upravené struktury již nepřesáhne 200 V.   

Lavinová fotodioda NPIP patří mezi nejrychlejší fotodetektory s pásmem jednotek až desítek 

GHz. 
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Lavinová fotodioda se tedy vyznačuje vnitřním zesílením, platí Kp = M, jak uvádí [42]. Díky 

němu je každý primární nosič náboje znásoben M-krát. Její šumová výkonová proudová spektrální 

hustota je: 

𝐽2(𝑓)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 2𝑞𝐼0�̅�2+𝛾   [A2Hz−1] (5.17) 

Exponent  popisuje přídavný šum lavinové fotodiody vlivem vnitřního zesílení. Pro výrobu 

lavinových fotodiod se jako nejlepší materiál osvědčil křemík [42]. Kromě toho, že vykazuje malý 

temný proud, má rovněž malou hodnotu . Ta se pohybuje v rozmezí 0.2 až 0.3. Jeho nevýhodou je 

úzký rozsah vlnových délek, které dosahují nejvýše 1 až 1.1 m. Pro oblast 1.3 až 1.5 m byly 

vyvinuty lavinové fotodiody na bázi Ge, GaInAs a InP. V těchto materiálech na rozdíl od křemíku 

lavinu rozvíjejí jak elektrony, tak i díry, a přídavný šum je podstatně větší,   0.85. 

5.2.3 Fotorezistor 

Po dopadu fotonu vzniká ve fotorezistoru pár elektron-díra. V tom je fotorezistor podobný fotodiodě. 

Na rozdíl od fotodiody mu však chybí PN přechod a vlastní elektrické pole, které by tento pár 

rozdělilo. Proto se musí přiložit pole vnější. Doba průchodu elektronu od jednoho kontaktu 

fotorezistoru ke druhému je dána vztahem: 

𝜏𝑡𝑟𝑛 =
𝑙

𝑣𝑛
=

𝑙

𝜇𝑛𝐸
=

𝑙2

𝜇𝑛𝑈
   [s] (5.18) 

Podobně lze zapsat pro dobu průchodu díry: 

𝜏𝑡𝑟𝑝 =
𝑙

𝑣𝑝
=

𝑙

𝜇𝑝𝐸
=

𝑙2

𝜇𝑝𝑈
   [s] (5.19) 

Proměnné vn a vp vyjadřují rychlost pohybu elektronů a děr, n a p jsou pohyblivosti elektronů a děr 

v daném polovodičovém materiálu, E je intenzita elektrického pole v materiálu fotorezistoru, l je 

vzdálenost mezi kontakty a konečně U je napětí na kontaktech fotorezistoru. 

Fotorezistor disponuje vnitřním zesílením Kp podobně jako lavinová fotodioda [43]. Vděčí za 

to skutečnosti, že doby trn a trp jsou kratší než doba life, což je doba života páru elektron díra, nebo 

také časový úsek mezi vznikem páru a jeho rekombinací. Odtud je vnitřní zesílení vyjádřeno: 

𝐾𝑝 =
𝜏𝑙𝑖𝑓𝑒

𝜏𝑡𝑟𝑛
+

𝜏𝑙𝑖𝑓𝑒

𝜏𝑡𝑟𝑝
=

𝜏𝑙𝑖𝑓𝑒

𝑙2 𝑈(𝜇𝑛 + 𝜇𝑝)   [/] (5.20) 

Vztahy (5.18) a (5.19) předpokládají, že daný typ nosiče náboje vzniká u kontaktu souhlasné polarity a 

pak překonává celou délku fotorezistoru. Může ovšem nastat i případ opačný, kdy daný typ nosiče 

náboje ihned odchází do vnějšího obvodu. Střední doba průchodu elektronu nebo díry je potom 

poloviční: 

𝜏𝑡𝑟𝑛̅̅ ̅̅ ̅ =
𝜏𝑡𝑟𝑛

2
   ;     𝜏𝑡𝑟𝑝̅̅ ̅̅ ̅ =

𝜏𝑡𝑟𝑝

2
   [s] (5.21) 

Vztah (5.20) platí za předpokladu, že páry rekombinují pouze v materiálu fotorezistoru. Ve skutečnosti 

ovšem rekombinují i na kontaktech. Zpravidla také platí ostrá nerovnost 𝜏𝑙𝑖𝑓𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅  >> 𝜏𝑡𝑟𝑝̅̅ ̅̅ ̅. V tom případě 

se musí brát za dobu života páru elektron-díra 𝜏𝑡𝑟𝑝̅̅ ̅̅ ̅ místo 𝜏𝑙𝑖𝑓𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ . Vztah pro vnitřní zesílení nabývá 

tvaru: 
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𝐾𝑝 = 𝜏𝑡𝑟𝑝̅̅ ̅̅ ̅
𝑈(𝜇𝑛+𝜇𝑝)

𝑙2 =
𝑙2

2𝜇𝑝𝑈

𝑈(𝜇𝑛+𝜇𝑝)

𝑙2 =
1

2
(

𝜇𝑛

𝜇𝑝
+ 1)   [/] (5.22) 

Ze vztahu (5.22) vyplývá, že vnitřní zesílení fotorezistoru Kp je výhradně v režii použitého materiálu. 

Rozdíly mezi tranzitní dobou a dobou života nosičů náboje nemusí znamenat jen výhodu, tak 

jak je tomu v případě vnitřního zesílení Kp. Uvedený rozdíl také znamená časovou prodlevu mezi 

dopadajícím zářením a aktuálním počtem párů elektron díra, které se účastní fotoproudu. Horní mezní 

kmitočet fotorezistorů se pohybuje v rozmezí od 15 Hz do 150 kHz a je dán geometrií a materiálem 

fotorezistoru. Setrvačnost fotorezistoru rovněž potvrzuje šumová proudová výkonová spektrální 

hustota, která je frekvenčně závislá: 

𝐽2(𝑓)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 4𝑞𝐼0
𝜏𝑙𝑖𝑓𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅2

𝜏𝑡𝑟
2

1

1+𝜔2𝜏𝑡𝑟
2    [A2Hz−1] (5.23) 

Protože se na vnitřním zesílení fotorezistoru podílí jen jeden typ nosičů (𝜏𝑡𝑟𝑛̅̅ ̅̅ ̅ >> 𝜏𝑡𝑟𝑝̅̅ ̅̅ ̅), přídavný šum 

je zanedbatelný. 

5.2.4 Fototranzistor 

Bipolární fototranzistor trpí malou šířkou pásma, která se pohybuje v jednotkách kHz. Nejvíce je 

postižena vypínací doba. Hlavní vinu nese Millerova kapacita.  

V případě bipolárního tranzistoru je záření detekováno v oblasti kolektorového přechodu. 

Příspěvek emitorového přechodu je malý z důvodu malé plochy tohoto přechodu. Výsledný 

fotoelektrický proud protéká bází, kde je zesilován činitelem h21. Ve funkci fototranzistoru může 

pracovat i struktura JFET. Fotoelektrický proud Ip generovaný v oblasti hradla vyvolává napěťový 

úbytek ve vnějším obvodu hradla IpRL a tím i změnu proudu ve výstupním obvodu GIpRL. Přitom G 

vyjadřuje strmost JFET tranzistoru [mAV
-1

]. 

Fototranzistor tedy disponuje vnitřním zesílením Kp. Pro bipolární fototranzistor je Kp = h21, 

pro JFET fototranzistor je zase Kp = GRL. Obecně je struktura JFET citlivější, než struktura bipolární, 

ale z hlediska co nejlepšího vyladění parametrů se vytváří struktura fotodiody a JFET tranzistoru 

samostatně.  

Za označením fototranzistor se tedy nejčastěji skrývá struktura bipolární, která se z důvodu 

nižší citlivosti a malé šířky pásma hodí jen k automatizačním účelům [45]. Šumy fototranzistoru jsou 

totožné s šumy bipolárního tranzistoru, které budou probírány dále. 

5.2.5 Maticové snímače CID (Charge Injected Device) a CCD (Charge Coupled Device) 

Jedná se o složitější struktury pro zachycení a zpracování obrazu. Co se týká převodu paralelní 

informace na sériovou, pracuje struktura CID v režimu multiplexoru, zatímco struktura CCD v režimu 

posuvného registru. V případě optických komunikací by snad mohly být užitečné u systémů MIMO 

(Multiple Input, Multiple Output), práce [46]. Fungování buňky CID nebo CCD je podobné činnosti 

fotodiody s tím rozdílem, že náboj neodchází do vnějšího obvodu, ale do kapacity následujícího 

stupně. Z tohoto důvodu je šum základní buňky shodný se šumem fotodiody [42]. Jedná se o bílý šum 

s proudovou výkonovou spektrální hustotou podle výrazu (5.15). Protože se jedná o rozvětvenou 

strukturu s integrací, šířka pásma není velká a dosahuje jednotek kHz.  
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5.2.6 Závěrečná poznámka k fotodetektorům 

Jak již bylo uvedeno výše, k převodu optického signálu na elektrický se nabízí fotodioda, lavinová 

fotodioda, fotorezistor, fototranzistor a maticové snímače CID a CCD. Lavinová fotodioda, 

fotorezistor a fototranzistor navíc disponují vnitřním zesílením Kp. Pro návrh všesměrového 

segmentového optického přijímače byla zvolena PIN fotodioda. Bylo tak učiněno z následujících 

důvodů: 

1) Fotodioda PIN nabízí dostatečné frekvenční pásmo. Podle katalogového listu fotodiody 

BPW34 je časová odezva pro náběžnou i sestupnou hranu stejná a činí 100 ns. Přitom 

fotodioda pracuje do zátěže RL = 1 k při závěrném napětí 10 V a vlnové délce  = 820 nm. 

Podle vztahu (4.11) dosahuje její šířka pásma 3.4 MHz. Časová odezva fotodiody BP104F je 

rychlejší, liší se ovšem podmínky měření. Při zátěži RL = 50 , závěrném napětí 5 V a vlnové 

délce  = 850 nm činí náběžná i sestupná hrana 20 ns. Její šířka pásma dosahuje 17 MHz. 

Vzhledem k rozdílným podmínkám měření a řádově stejným kapacitám Cp lze obě dvě diody 

považovat za rovnocenné. Jinou kapitolu představují PIN fotodiody řady HP5082-4200, 

jejichž spínací a vypínací časy nepřekračují 1 ns. Rychlá časová odezva je ovšem vykoupena 

podstatně menší plochou přechodu a tím i podstatně menším fotoproudem Ip při stejné 

intenzitě ozáření. Nelze ovšem zapomínat, že cílovou aplikací těchto fotodiod jsou vláknově 

optické spoje, pro které byly např. svojí fotocitlivou plochou přizpůsobeny. Šířka pásma 

zvolené fotodiody by proto měla odpovídat požadované šířce pásma, ale neměla by ji zbytečně 

překračovat, neboť se tak děje na úkor fotocitlivé plochy. 

2) Cílovou aplikací přijímače jsou bezvláknové optické sítě. Ty jsou vystaveny po většinu doby 

svého provozu vysokoúrovňovému světelnému pozadí. Jejich temný proud I0, pokud se takto 

dá ještě nazvat, může dosahovat až jednotek A. Očekává se tedy větší šumový proud 

fotodiody než navazujícího zesilovače. Podmínka (5.14) bude splněna a není proto důvod 

k výběru fotodetektoru s vnitřním zesílením Kp. 

3) Práce se kromě jiného zabývá využitím běžných fotodiod ve fotoparametrickém režimu. Aby 

bylo možné provést co nejpřesnější srovnání dosažených parametrů, byly PIN fotodiody 

zvoleny jak pro konvenční, tak pro fotoparametrický přijímač.  

Mezi vhodné kandidáty se tak řadí fotodiody BPW34 a PB104F. 

5.3 Příjem optického signálu pomocí fotodiody 

Následuje podrobný rozbor vlastností fotodiody s praktickými poznámkami k návrhu přijímače. 

5.3.1 Temný proud fotodiody 

Temný proud fotodiody se skládá ze tří složek [42]. Ty jsou rozlišeny podle svého původu: 

Proud v důsledku tepelného kmitání krystalové mříže nese označení Idg (darkness 

generation). Generování páru elektron díra je vyvoláváno fonony. Tak jako je foton částicí 

elektromagnetického vlnění s energií We = hf, je fonon částicí mechanického vlnění s energií Wm = kT. 

Přitom h a k jsou Planckova a Boltzmannova konstanta, f je frekvence záření a T je absolutní teplota. 

Fonony generuje každá látka s teplotou T vyšší než 0 K. Proud Idg bývá také označován jako saturační 

proud. Je základní materiálovou konstantou VA charakteristiky diody: 
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𝐼 = 𝐼𝑑𝑔 (e
𝑈

𝑈𝑇 − 1)   [A] (5.24) 

Svorkové napětí diody je vyjádřeno symbolem U, tepelné napětí symbolem UT. Proud Idg odpovídá 

proudu diody při polování v závěrném směru (U < 0 V). Za stejných podmínek se také měří (nedá se 

totiž přesně vypočítat). Co se týká fotodiody, hodnota proudu Idg je ta část temného proudu, která 

nezávisí na dopadajícím záření. 

Proud v důsledku tepelného vyzařování pozadí nese označení Idb (darkness background). 

Tento proud je vyvoláván fotony především dlouhovlnného záření. Velikost tohoto proudu závisí na 

spektrální citlivosti použité fotodiody. Následuje odvození jeho velikosti [47], [48]: 

Nejprve je potřeba zjistit celkové množství fotonů dopadajících na fotodetektor v důsledku 

tepelného vyzařování pozadí. Předpokládá se vyzařování černého tělesa při teplotě povrchu T, 

jednotkový čas, jednotkový rozsah vlnových délek, jednotková plocha fotodetektoru a poloviční 

prostorový úhel 2 sr. Předpokládá se rovněž, že fotodetektor je chlazený a vyzařuje mnohonásobně 

méně, než sám přijímá. Na základě Planckova zákona platí: 

𝑛(𝜆) =
2π𝑐

𝜆4(e
ℎ𝑐

𝑘𝑇𝜆−1)

   [/] (5.25) 

Výraz (5.25) vyjadřuje hustotu toku dopadajícího záření na fotodetektor z celé hemisféry zahřáté na 

teplotu T. Integrováním výrazu (5.25) přes spektrální rozsah vlnových délek 0 až ’‘ se nalezne 

celkové množství částic dopadajících na fotodetektor: 

𝑛𝑒𝑓𝑓 = 𝜎′𝑇3(0.416𝑥′′2 + 0.83𝑥′′ + 1)𝑒−𝑥′′
 (5.26) 

Konstanta 𝜎′ je modifikovaná Stefan – Boltzmannová konstanta o hodnotě 1.5210
9
 mm

-2
sK

-1
. 

Z důvodu integrování za použití substituce došlo k úpravám integračních mezí podle vztahu: 

𝑥′′ =
ℎ𝑐

𝑘𝑇𝜆′′ (5.27) 

Výsledná proudová hustota jdb vyvolána dopadajícím zářením se nalezne jako součin náboje q 

s výrazem (5.26) za předpokladu, že každý dopadající foton vytvoří pár elektron-díra: 

𝑗𝑑𝑏 = 𝑞𝑛𝑒𝑓𝑓 = 𝑞𝜎′𝑇3(0.416𝑥′′2 + 0.83𝑥′′ + 1)𝑒−𝑥′′
   [A ∙ m−2] (5.28) 

Proudová hustota jdb podle vztahu (5.28) odpovídá spektrální citlivosti fotodetektoru v rozsahu 

vlnových délek od 0 do ’‘. Pokud má fotodetektor omezený spektrální rozsah zespoda (‘) i shora 

(‘‘), nalezne se výsledná proudová hustota jako rozdíl: 

𝑗𝑑𝑏(𝜆′,  𝜆′′) = 𝑗𝑑𝑏(𝜆′′) − 𝑗𝑑𝑏(𝜆′)   [A ∙ m−2] (5.29) 

Nyní je potřeba zjistit, jak významný bude proud Idb pro zvolené fotodiody BPW34 a BP104F. 

Jejich citlivost je ze strany dlouhovlnného záření ohraničená hodnotou 1 m. Plocha okénka fotodiody 

BPW34 je 7.5 mm
2
, plocha okénka fotodiody BP104F je 4.84 mm

2
. Výpočet je následující: 
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’‘ = 110
-6

, x’’= 47.96, jdb = 9.72910
-21

 Am
-2

, Idb = 72.9710
-21

 A pro fotodiodu BPW34, Idb = 

47.0910
-21

 A pro fotodiodu BP104F. 

Nalezené hodnoty proudů Idb jsou velice malé, menší než průchod 1 elektronu za 1 sekundu. U výše 

zmíněných fotodiod nemá složka proudu Idb praktický význam a není proto třeba se jí zabývat. 

Při práci s fotodiodami s horní citlivostí ’‘  2 m nastává situace jiná. Při podobných rozměrech 

okénka dosahují hodnoty proudů Idb již stovek pA! Je proto potřeba přistoupit k opatřením, které tento 

proud minimalizují. Patří sem snížení teploty prostředí obklopujícího fotodetektor (chlazení optické 

soustavy a vlastního fotodetektoru), redukce zorného pole (FOV) fotodetektoru a zúžení spektrálního 

okna ‘, ‘‘ fotodetektoru. 

Proud v důsledku záření, které nepochází ze zdrojů tepelného vyzařování pozadí, nese 

označení Ipb (photocurrent background). Tento proud je vyvoláván fotony jak dlouhovlnného, tak 

krátkovlnného záření. Většinou se jedná o přímé, odražené nebo rozptýlené sluneční záření, příp. 

umělé světelné zdroje. Minimalizace proudu spočívá v redukci zorného pole (FOV) fotodetektoru a 

zúžení spektrálního okna ‘, ‘‘ fotodetektoru. 

Pro výsledný temný proud fotodiody platí: 

𝐼0 = 𝐼𝑑𝑔 + 𝐼𝑑𝑏 + 𝐼𝑝𝑏   [A] (5.30) 

Kvalitní fotodioda vyniká především vysokou kvantovou účinností fotodetektoru  a co 

nejmenší hodnotou temného proudu Idg. Hodnoty Idb a Ipb jsou určeny cílovou aplikací. 

5.3.2 Měření temného proudu fotodiod BP104F a BPW34 

Hodnoty temného proudu Idg udává katalogový list výrobce. Typická i maximální hodnota je v obou 

případech stejná. Typická činí 2 nA, maximální pak 30 nA. Jak bude ukázáno dále, skutečné hodnoty 

jsou přibližně o dva řády nižší. 

 

Obr. 5.2: Grafy relativní spektrální citlivosti, Srel = f (), tak jak je udává katalogový list 
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Protože hodnoty temného proudu Idb jsou zanedbatelné (viz kapitola výše), zbývá vyšetřit 

složku temného proudu Ipb. Ta je dána křivkou spektrální citlivosti, Obr. 5.2. Fotodioda BPW34 je 

širokopásmová a pokrývá jak viditelnou, tak infračervenou oblast. Fotodioda BP104F je úzkopásmová 

s maximem spektrální citlivosti v blízké infračervené oblasti. Jak plyne ze závěru předchozí kapitoly, 

snahou je zajistit co nejmenší temný proud I0, v tomto případě pak jeho dominantní složku Ipb. Bude 

proto vyšetřeno několik případů možného světelného pozadí a vybrána fotodioda s nejmenším 

proudem Ipb. 

Pro měření temného proudu bylo použito pikoampérmetru Keithley 6485, pro měření intenzity 

osvětlení zase luxmetru PU150. Měřicí obvod byl uspořádán podle Obr. 5.3. Během měření temného 

proudu Idg byl měřicí obvod uzavřen do frézované krabice z magneticky měkké oceli s odnímatelným 

víkem. Její konstrukce a provedení stíní cizí elektrické i magnetické pole a umožňuje tak dosáhnout co 

nejpřesnějších výsledků měření [49]. Závěrné předpětí fotodiody bylo zajištěno pomocí destičkové 9 

V baterie. Její nominální hodnota byla 9.91 V, čili velice blízká podmínce měření UR = 10 V podle 

katalogového listu. Naměřené hodnoty shrnuje Tab. 5.1. 

 

Obr. 5.3: Měřicí obvod pro vyšetření temného proudu fotodiody 

Tab. 5.1: Výsledky měření temného proudu Idg a celkového temného proudu I0 = Idg + Ipb 

Fotodioda 
Temný proud Idg 

(temná komora) 

Temný proud I0 

(žhavené žárovky 

200 lx) 

Temný proud I0 

(svítidla LED 

400 lx) 

Temný proud I0 

(denní světlo 

550 lx *) 

BPW34 62 pA 26.6 A 4.18 A 19.3 A 

BP104F 46.9 pA 20.8 A 132.3 nA 7.09 A 

*) měřeno v interiéru místnosti bez přímého slunečního záření 

Měřením bylo zjištěno, že oproti katalogovým hodnotám jsou skutečné hodnoty proudů Idg 

podstatně nižší. Rozdíl je pravděpodobně způsoben nedostatečným optickým zastíněním při testování 

ve výrobě a odtud pramenící úpravou garantovaných parametrů. Vzhledem k plánovanému provozu 

fotodiod za přítomnosti vysokoúrovňového světelného pozadí jsou proudy Idg zanedbatelné. 

Dále byly změřeny proudy Ipb (Ipb  I0) za přítomnosti umělého a denního osvětlení. Nejméně 

příznivé podmínky vytvářejí světelné zdroje žhavených žárovek. Je obecně známo, že maximum jejich 

vyzařování leží v blízké infračervené oblasti. Protože totéž platí o vrcholech relativních spektrálních 

citlivostí obou fotodiod, jsou naměřené proudy Ipb největší i přes nejmenší světelnou intenzitu. 

Vzájemně se liší jen minimálně ve prospěch BP104F. Naopak moderní světelné zdroje LED jsou pro 
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optické bezvláknové spoje nejvýhodnější. Generované proudy Ipb jsou v obou případech výrazně nižší. 

Pro fotodiodu BPW34 dosahuje rozdíl téměř jednoho řádu, pro fotodiodu BP104F již překračuje řády 

dva! Provoz za denního světla hovoří také ve prospěch fotodiody BP104F. Favoritem přijímače 

optické bezvláknové sítě se tak stává fotodioda BP104F. Tento závěr se dal očekávat vzhledem 

k výrazně užšímu spektrálnímu oknu ‘, ‘‘ fotodiody BP104F.  

 

Obr. 5.4: Měření temného proudu Idg a I0 = Idg + Ipb 

5.3.3 Odvození prvků náhradního modelu fotodiody 

Na základě informací předchozích kapitol bude rovnice fotodiody vypadat následovně [42]: 

𝐼 = 𝐼𝑑𝑔 (e
𝑈

𝑈𝑇 − 1) − 𝐼𝑑𝑏 − 𝐼𝑝𝑏   [A] (5.31) 

V podstatě se jedná o rovnici obyčejné diody (5.24) v posunutí podél osy y o hodnotu – Idb a – Ipb. 

Pomocí několika algebraických úprav je možné oddělit lineární a exponenciální část: 

𝐼𝑑𝑔e
𝑈

𝑈𝑇 = 𝐼 + 𝐼𝑑𝑔 + 𝐼𝑑𝑏 + 𝐼𝑝𝑏 (5.32) 

Diferencováním výrazu (5.31) podle napětí U se získá dynamická vodivost dI/dU, převrácením 

zlomku pak dynamický odpor Rp: 

𝑅𝑝 =
𝑑𝑈

𝑑𝐼
=

𝑈𝑇

𝐼𝑑𝑔e
𝑈

𝑈𝑇

   [Ω] (5.33) 

S využitím vztahu (5.32) se dá vztah (5.33) výhodně přepsat: 
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𝑅𝑝 =
𝑑𝑈

𝑑𝐼
=

𝑈𝑇

𝐼+𝐼𝑑𝑔+𝐼𝑑𝑏+𝐼𝑝𝑏
=

𝑈𝑇

𝐼+𝐼0
   [Ω] (5.34) 

Pro dynamickou kapacitu fotodiody při svorkovém napětí U = 0 V platí následující vztah: 

𝐶𝑝 = 휀0휀𝑟
𝐴𝑒

𝑊
   [F] (5.35) 

Veličina 0 je permitivitou vakua, r je relativní permitivita, Ae je plocha přechodu a W její šířka. Šířka 

W je dána technologickým uspořádáním přechodu. U fotodiody PIN se bere za šířku přechodu šířka 

izolační vrstvy I, W = Wi, u standardního PN přechodu je šířka vrstvy dána následujícím vztahem [50]:  

𝑊 = √
2 0 𝑟𝑈𝑒

𝑞𝑁𝑑
   [m] (5.36) 

Veličina Ue vyjadřuje elektromotorické napětí přechodu PN, q je náboj elektronu a Nd počet atomů 

příměsi (donorů). Pokud je svorkové napětí fotodiody záporné, U < 0 V, sčítá se svorkové napětí U se 

členem Ue, šířka přechodu W narůstá a dynamická kapacita Cp klesá. Při kladném svorkovém napětí, U 

> 0 V, je tomu naopak.   

Fotodioda může pracovat ve třech základních režimech: 

1) Režim naprázdno, I = 0 A  

2) Režim nakrátko, U = 0 V 

3) Režim vodivostní, U < 0 V 

ad a) Režim naprázdno je charakterizován svorkovým napětím, které se s intenzitou osvětlení 

logaritmicky mění. Protože je toto napětí i teplotně závislé, k měření světelné intenzity se nepoužívá. 

Dynamický odpor Rp se nalezne dosazením I = 0 A do vztahu (5.34): 

𝑅𝑝𝑂𝐶 =
𝑑𝑈

𝑑𝐼
=

𝑈𝑇

𝐼𝑑𝑔+𝐼𝑑𝑏+𝐼𝑝𝑏
=

𝑈𝑇

𝐼0
   [Ω] (5.37) 

ad b) Režim nakrátko je k měřicím účelům nejvhodnější. Není totiž přítomen temný proud Idg. 

Závislost zkratového proudu na intenzitě osvětlení je lineární, a to až přes 9 dekád. Dynamický odpor 

Rp se nalezne dosazením U = 0 V do vztahu (5.33): 

𝑅𝑝𝑆𝐶 =
𝑑𝑈

𝑑𝐼
=

𝑈𝑇

𝐼𝑑𝑔
   [Ω] (5.38) 

ad c) Vodivostní režim je charakterizován nejmenší kapacitou Cp a odtud nejrychlejší časovou 

odezvou. Jeho nevýhodou je větší závěrný proud blízký hodnotě Idg a větší výstřelový šum. Závislost 

fotoproudu na intenzitě osvětlení není lineární. Jeho dynamický odpor Rp je popsán vztahem (5.33). 

Závislost dynamického odporu na teplotě je v tomto případě vysoká, neboť teplotní napětí UT figuruje 

rovněž v exponentu. 

Pokud je přítomné vyzařování pozadí, nejmenší dynamický odpor vykazuje režim naprázdno. 

O něco větší hodnotu dynamického odporu má režim nakrátko. Pokud není přítomné vyzařování 

pozadí, je dynamický odpor obou režimů shodný. Největší a silně teplotně závislý dynamický odpor 

má režim vodivostní.  

𝑅𝑝(𝑈 < 0 𝑉) > 𝑅𝑝𝑆𝐶 > 𝑅𝑝𝑂𝐶 (5.39) 
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Analýza dynamického odporu je důležitá z hlediska šumového přizpůsobení. V ideálním 

případě je vnitřní odpor navazujícího zesilovače stejný nebo větší.  

5.3.4 Náhradní šumový model fotodiody 

Za šumem fotodiody stojí náhodná superpozice pulzů nábojových nosičů [42]. Pokud je časová 

konstanta obvodu několikanásobně vyšší než délka proudového pulzu, lze elementární proudový pulz 

popsat Diracovým pulzem: 

∫ 𝛿(𝑡 − 𝑡0)d𝑡 = 1
∞

−∞
 (5.40) 

Z uvedené definice vyplývá, že vlastní pulz (t – t0) má rozměr [s
-1

]. Proudový pulz vyvolaný jedním 

elektronem pak odpovídá zápisu: 

𝐼(𝑡) = 𝑞𝛿(𝑡 − 𝑡0) (5.41) 

Mohutnost Diracova proudového pulzu odpovídá náboji q. Z matematické definice Diracova pulzu 

vyplývá, že jeho frekvenční spektrum je na intervalu (-; ) spojité, konstantní a rovné mohutnosti 

pulzu, v tomto případě náboji q. Na intervalu kladných frekvencí (0; ) je pak rovno dvojnásobku: 

𝐼𝑛(𝑓) = 2𝑞 (5.42) 

Amplitudové spektrum proudového Diracova pulzu je tedy pevně dáno. To ovšem neplatí o spektru 

fázovém.  Náhodná poloha pulzu t0 odpovídá náhodnému fázovému spektru. Proudová výkonová 

spektrální hustota 𝐽2(𝑓)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  je se spektrem 𝐼𝑛(𝑓) vázána následujícím vztahem: 

𝐽2(𝑓)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ =
𝐼𝑛

2(𝑓)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

2

1

𝑡𝑚
=

𝐼𝑛
2(𝑓)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

2𝑡𝑚
 (5.43) 

První část výrazu souvisí s názvem „výkonová“ a definuje vztah mezi efektivní hodnotou a 

amplitudou harmonického signálu. Druhá část výrazu zajišťuje přechod od Fourierovy transformace 

k Fourierově řadě s konečným časem pozorování tm. Dosazením (5.42) do (5.43) se získá výraz 

proudové výkonové spektrální hustoty jednoho nosiče náboje: 

𝐽2(𝑓)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ =
(2𝑞)2

2𝑡𝑚
=

2𝑞2

𝑡𝑚
 (5.44) 

Proudová výkonová spektrální hustota všech nosičů náboje Nm, které se zúčastní přenosu v čase tm, je 

dána vztahem: 

𝐽2(𝑓)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 𝑁𝑚
2𝑞2

𝑡𝑚
= 2𝑞

𝑞𝑁𝑚

𝑡𝑚
= 2𝑞𝐼𝑚 = 2𝑞𝐼0   [A2Hz−1] (5.45) 

Výsledný proud Im = qNm/tm odpovídá m-té realizaci. Pro nekonečně velký počet realizací a tm →  je 

nahrazen středním proudem I0. Proud I0 představuje temný proud fotodiody podle výrazu (5.30). Vztah 

(5.45) podobně jako (5.15) je tzv. Shottky-ho definicí výstřelového šumu (shot noise) fotodiody. 

Neomezuje se však pouze na ni, ale platí obecně pro jakýkoli PN přechod.  

Vztah (5.45) odpovídá šumu fotodiody, která je polovaná závěrně a kterou protéká závěrný 

proud I0. Pokud je závěrné předpětí malé a zvláště, pokud je fotodioda polována v propustném směru, 
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nabývá na důležitosti propustný proud, 𝐼𝑑𝑔e
𝑈

𝑈𝑇. Protože jsou závěrný proud 𝐼0 a propustný proud 

𝐼𝑑𝑔e
𝑈

𝑈𝑇 statisticky nezávislé, platí: 

𝐽2(𝑓)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 2𝑞𝐼0 + 2𝑞𝐼𝑑𝑔e
𝑈

𝑈𝑇    [A2Hz−1] (5.46) 

Svorkové napětí fotodiody je vyjádřeno symbolem U, tepelné napětí symbolem UT. V případě, že 

fotodioda pracuje nakrátko, U = 0 V a výraz (5.46) nabude tvaru: 

𝐽2(𝑓)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 2𝑞𝐼0 + 2𝑞𝐼𝑑𝑔 (5.47) 

Pokud temný proud I0 neobsahuje složky vyzařování pozadí (Idb = 0 A, Ipb = 0 A), vztah (5.47) se dále 

zjednoduší: 

𝐽2(𝑓)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 4𝑞𝐼𝑑𝑔 (5.48) 

V případě, že fotodioda pracuje naprázdno, 𝐼 = 0 𝐴 a podle výrazu (5.32) bude 𝐼0 = 𝐼𝑑𝑔𝑒
𝑈

𝑈𝑇. Výraz 

(5.46) nabude tvaru: 

𝐽2(𝑓)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 4𝑞𝐼0 (5.49) 

Pokud se výrazy (5.48) a (5.49) rozšíří členem kT/kT, bude zřejmé, že šumové proudové výkonové 

spektrální hustoty fotodiod v režimu nakrátko a naprázdno odpovídají šumovým proudovým 

výkonovým spektrálním hustotám jejich dynamických odporů v pracovních bodech nakrátko a 

naprázdno: 

𝐽2(𝑓)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 4𝑞𝐼𝑑𝑔 = 4𝑘𝑇
𝑞

𝐾𝑇
𝐼𝑑𝑔 = 4𝑘𝑇

𝐼𝑑𝑔

𝑈𝑇
=

4𝑘𝑇

𝑅𝑝𝑆𝐶
 (5.50) 

𝐽2(𝑓)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 4𝑞𝐼0 = 4𝑘𝑇
𝑞

𝐾𝑇
𝐼0 = 4𝑘𝑇

𝐼0

𝑈𝑇
=

4𝑘𝑇

𝑅𝑝𝑂𝐶
 (5.51) 

Šumový proudový generátor 2qI0 působí na stejných svorkách jako signálový generátor Ip, 

dynamický odpor Rp a dynamická kapacita Cp. To vede na paralelní šumový model fotodiody, jehož 

schéma je na Obr. 5.5. 

 

Obr. 5.5: Náhradní šumový model fotodiody 
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5.4 Analýza prvků fotoelektrického převodníku 

5.4.1 Náhradní šumový model rezistoru 

Tepelný šum je součástí všech rezistorů, dále pak některých polovodičových struktur, kde je náboj 

přepravován v objemu polovodiče mimo oblast přechodu PN. Pokud je modelován pomocí šumového 

proudového zdroje a paralelního odporu, hodnotu proudové výkonové spektrální hustoty určuje 

následující vztah: 

𝐽𝑇
2(𝑓)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ =

4𝑘𝑇

𝑅
   [A2Hz−1] (5.52) 

Ve vztahu je k Boltzmannova konstanta, T absolutní teplota a R velikost odporu struktury. Při 

modelování pomocí šumového napěťového zdroje a sériového odporu je potřeba vypočítat napěťovou 

výkonovou spektrální hustotu: 

𝑒𝑛
2(𝑓)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 𝐽𝑇

2(𝑓)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅𝑅2 =
4𝑘𝑇

𝑅
𝑅2 = 4𝑘𝑇𝑅   [V2Hz−1] (5.53) 

5.4.2 Náhradní šumový model tranzistoru FET 

Nejdůležitější částí polem řízeného tranzistoru je kanál, který propojuje svorky D (drain) a S (source). 

Vodivost kanálu 1/RC je řízena napětím mezi svorkami G (gate) a S. Pokud je napětí UGS = 0 V a 

napětí UDS = UD, protéká proud ID = UD/RC. Napětí UD se rozprostírá podél celého kanálu a závěrně 

polarizuje PN přechod mezi kanálem a elektrodou G. Nejširší oblast prostorového náboje je v blízkosti 

svorky D. Při určitém napětí UD = UCO vyplní oblast prostorového náboje celou šířku kanálu. Od 

tohoto bodu napětí kanálu již nenarůstá a celý případný rozdíl napětí UD-UCO je soustředěn do úzké 

vyprázdněné oblasti mezi svorkou D a kanálem. Neměnné napětí kanálu UCO zajišťuje neměnný proud 

kanálu ID = UCO/RC. Pokud je napětí řídicí elektrody G vybaveno záporným napětím UCO (tzv. prahové 

napětí, cut-off voltage) dojde k rozšíření vyprázdněné oblasti přes celou šířku kanálu ihned u svorky S. 

Svorka D a S bude rozpojena, proud ID = 0 A. Na základě výše uvedeného popisu chování lze pro 

transkonduktanci G tranzistoru JFET odvodit: 

𝐺 =
|Δ𝐼𝐷|

|Δ𝑈𝐺|
=

𝑈𝐶𝑂

𝑅𝐶

1

𝑈𝐶𝑂
=

1

𝑅𝐶
   [S] (5.54) 

 

Obr. 5.6: Náhradní model tranzistoru FET a) se zdroji podle fyzikální podstaty, b) s přepočítaným výstupním 

šumovým zdrojem na vstup 

Při závěrné polarizaci PN přechodu mezi hradlem G a kanálem protéká proud Ia, který má za následek 

výstřelový šum s proudovou výkonovou spektrální hustotou 𝐽𝑎
2̅. Odpor kanálu RC je zdrojem tepelného 

šumu 𝐽𝑎2
2̅̅ ̅̅  (thermal noise). Podle [42] lze zapsat: 
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𝐽𝑎
2̅ = 2𝑞𝐼𝑎    [A2Hz−1] (5.55) 

𝐽𝑎2
2̅̅ ̅̅ = 4𝑘𝑇

1

𝑅𝐶
𝜓 = 4𝑘𝑇𝐺𝜓   [A2Hz−1] (5.56) 

Koeficient  vyjadřuje proměnnou šířku kanálu. V případě tranzistoru JFET je  = 
1
/2 pro malé 

záporné předpětí hradla, nebo  = 
2
/3 pro větší závěrné předpětí hradla. V případě struktury MISFET 

je  = 
2
/3 a nezávisí na záporném předpětí hradla.  

Někdy je výhodné přepočítat všechny šumové zdroje na vstup. V tomto případě se přepočet 

týká tepelného šumu kanálu: 

𝑒𝑛
2̅̅ ̅ =

𝐽𝑎2
2̅̅ ̅̅̅

𝐺2 =
4𝑘𝑇𝜓𝐺

𝐺2 =
4𝑘𝑇𝜓

𝐺
   [V2Hz−1] (5.57) 

5.4.3 Náhradní šumový model bipolárního tranzistoru 

Na rozdíl od tranzistoru FET je vstupní odpor bipolárního tranzistoru přesně popsán následující 

rovnicí: 

𝑅𝑎 =
𝑈𝑇

𝐼𝑏
   [Ω] (5.58) 

Tranzistor FET pracuje jako převodník napětí-proud, zatímco bipolární tranzistor pracuje jako 

proudový zesilovač [50]: 

𝑖𝑐 = ℎ21𝑒𝑖𝑏   [A] (5.59) 

Rozšířením vztahu (5.59) zlomkem Ra/Ra lze najít cestu k transkonduktanci bipolárního tranzistoru: 

𝑖𝑐 =
ℎ21𝑒

𝑅𝑎
𝑅𝑎𝑖𝑏 = 𝐺𝑢𝑏   [A] (5.60) 

Vstupní napětí ub je dáno součinem 𝑅𝑎𝑖𝑏, transkonduktance G podílem: 

 𝐺 =
ℎ21𝑒

𝑅𝑎
= ℎ21𝑒

𝐼𝑏

𝑈𝑇
=

𝐼𝑐

𝑈𝑇
   [A] (5.61) 

 

Obr. 5.7: Náhradní model bipolárního tranzistoru a) se zdroji podle fyzikální podstaty, b) s přepočítaným výstupním 

šumovým zdrojem na vstup 

Transkonduktance bipolárního tranzistoru G je h21e násobkem vstupní vodivosti 1/Ra. Proudy Ib a Ic 

označují stejnosměrné proudy dané pracovním bodem bipolárního tranzistoru, zatímco proudy ib a ic 

jsou proudy střídavé – signálové.  
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Vstupní i výstupní šum bipolárního tranzistoru má vlastnosti výstřelového šumu [42]: 

𝐽𝑎
2̅ = 2𝑞𝐼𝑏   [A2Hz−1] (5.62) 

𝐽𝑎2
2̅̅ ̅̅ = 2𝑞𝐼𝑐 = 2𝑞ℎ21𝑒𝐼𝑏 = 4𝑘𝑇

𝑞ℎ21𝑒𝐼𝑏

𝑘𝑇

1

2
= 4𝑘𝑇

𝐼𝑐

𝑈𝑇

1

2
= 4𝑘𝑇𝐺𝜓   [A2Hz−1] (5.63) 

Skutečná hodnota  se pohybuje v mezích 
1
/2 až 

2
/3. Hlavní nevýhodou bipolárního tranzistoru je 

závislost obou šumových proudových výkonových spektrálních hustot na hodnotě stejnosměrného 

bázového proudu Ib, viz (5.62) a (5.63). Na první pohled se to může zdát nelogické, neboť snižování 

proudu Ib povede k poklesu obou výkonových spektrálních hustot. Nicméně s poklesem proudu Ib 

rovněž klesá transkonduktance G, viz (5.61), a tím i odstup signálu od šumu na výstupu tranzistoru. To 

lze nejlépe dokázat přepočítáním výstupního šumu (5.63) na vstup: 

𝑒𝑛
2̅̅ ̅ =

𝐽𝑎2
2̅̅ ̅̅̅

𝐺2 =
2𝑞𝐼𝑐

𝐺2 = 4𝑘𝑇
𝐼𝑐

𝑈𝑇

1

2

1

𝐺2 = 4𝑘𝑇𝐺𝜓
1

𝐺2 =
4𝑘𝑇𝜓

𝐺
= 4𝑘𝑇𝜓

𝑈𝑇

𝐼𝑐
= 4𝑘𝑇𝜓

𝑈𝑇

ℎ21𝑒𝐼𝑏
   [V2Hz−1] (5.64) 

Na základě vztahů (5.62) a (5.64) je zřejmé, že požadavky na velikost bázového proudu Ib jsou 

protichůdné. 

5.4.4 Blikavý šum (Flicker Noise) 

Tento šum se nevztahuje na konkrétní obvodový prvek či fyzikální strukturu, ale je společný všem 

elektronickým součástkám [6]. Patří mezi technologické ukazatele, podobně jako praskavý šum 

(Popcorn Noise). Jeho proudová výkonová spektrální hustota s rostoucí frekvencí klesá a je 

definována vztahem: 

𝐽𝐹
2(𝑓)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ =

𝐹𝑁

𝑓𝜙    [A2Hz−1] (5.65) 

Exponent  se pohybuje v rozmezí od 0.8 do 1.2. Na rozdíl od výstřelového šumu 2qI nebo tepelného 

šumu 4kT/R nemá blikavý šum pevný fyzikální základ a není proto jednoduché určit konstantu FN. 

V praxi existují případy, kdy se součásti co do elektrických parametrů shodují, avšak z hlediska 

blikavého šumu výrazně liší [42]. 

Neshodu se vztahem (5.65) rovněž vykazují všechny spínače, např. tranzistory FET. Podle 

zdroje [51] je úroveň blikavého šumu spínačů výrazně nižší než výpočet. To potvrzuje další práce [52] 

rozborem hyperbolické funkce 1/f, která nalevo od frekvence spínání neroste, ale stagnuje. 

Co se týká moderních křemíkových součástek, jejich blikavý šum zaniká v bílém šumu při 

frekvencích do 10 Hz. Opakem je materiál GaAs, jehož blikavý šum převažuje až do jednotek MHz 

[53]. Blikavý šum rovněž doprovází polykrystalické fotorezistory (např. PbS), nebo fotorezistory na 

bázi tříprvkových sloučenin (MCT). Vyskytuje se u propustně orientovaných fotodiod nebo u fotodiod 

s velkým závěrným předpětím. U tranzistorů JFET bývá zdrojem blikavého šumu především závěrně 

polovaný přechod hradla G. V náhradním šumovém modelu jsou potom generátory blikavého šumu 

FN/f a výstřelového šumu 2qIa řazeny paralelně.  
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5.5 Obvodová realizace fotoelektrického převodníku 

 

Obr. 5.8: a) Zapojení vstupní části převodníku, b) náhradní model pro střídavé signály 

Výstupní napětí převodníku je popsáno následujícím vztahem [42]: 

𝑈𝑜𝑢𝑡 = 𝐾21𝑈𝑖𝑛 = 𝐾21𝑍𝑖𝑛𝐼𝑝   [V] (5.66) 

Přitom je K21 napěťový přenos zesilovače, Uin a Uout vstupní a výstupní napětí zesilovače, Ip fotoproud 

a Zin vstupní impedance. Platí následující: 

1

𝑍𝑖𝑛
=

1

𝑅𝑖𝑛
+ 𝑗𝜔𝐶𝑖𝑛   [S] (5.67) 

1

𝑅𝑖𝑛
=

1

𝑅𝑝
+

1

𝑅𝐿
+

1

𝑅𝑎
   [S] (5.68) 

𝐶𝑖𝑛 = 𝐶𝑝 + 𝐶𝑠 + 𝐶𝑎    [F] (5.69) 

Celkový vstupní odpor Rin je dán paralelní kombinací dynamického odporu fotodiody Rp, zatěžovacího 

odporu fotodiody RL a vstupního odporu zesilovače Ra. Celková vstupní kapacita Cin se získá jako 

součet dynamické kapacity fotodiody Cp, parazitní kapacity plošného spoje Cs a vstupní kapacity 

zesilovače Ca. 

Protože vstupní veličinou fotoelektrického převodníku je fotoproud Ip a výstupní veličinou 

napětí Uout, bude mít celkový přenos rozměr transimpedance: 

𝐾 =
𝑈𝑜𝑢𝑡

𝐼𝑝
=

𝐾21𝑈𝑖𝑛

𝐼𝑝
=

𝐾21𝑍𝑖𝑛𝐼𝑝

𝐼𝑝
= 𝐾21𝑍𝑖𝑛   [Ω] (5.70) 

Je jistě žádoucí, aby bylo dosaženo co největší transimpedance K. K tomu je zapotřebí jak velkého 

napěťového přenosu zesilovače K21, tak vysoké vstupní impedance Zin. Pokud není přítomné 

vyzařování pozadí, je dynamický odpor fotodiody Rp vysoký, řádově jednotky M. Z hlediska 

dobrého šumového přizpůsobení by měly mít podobnou hodnotu také odpory RL a Ra. Vysoká vstupní 

impedance bude tedy zajištěna. Ta ovšem nepřináší pouze výhody.  

První omezení souvisí s požadovaným pracovním napětím fotodiody UPD, které se nalezne 

podle vztahu: 

𝑈𝑃𝐷 = 𝑈𝑝𝑠
𝑅𝑝

𝑅𝐿+𝑅𝑝
   [V] (5.71) 
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Pokud je napájecí napětí Ups dáno, bude při shodě odporů RL = Rp napětí fotodiody nejvýše poloviční. 

S vyššími hodnotami RL bude napětí UPD dále klesat. 

Druhé omezení souvisí s požadovanou stabilitou pracovního napětí UPD na fotodiodě: 

𝑈𝑃𝐷 = 𝑈𝑝𝑠 − 𝑅𝐿𝐼0   [V] (5.72) 

Pokud je odpor RL příliš velký, může vést i nepatrná změna temného proudu I0 k velkým změnám 

úbytku RLI0.  Značný rozptyl pracovního bodu fotodiody znemožní šumovou optimalizaci, případně 

povede ke změně polarity fotodiody! 

Třetí omezení souvisí se vstupní kapacitou Cin. Vstupní odpor Rin a vstupní kapacita Cin 

formují filtr dolní propusti. Jeho mezní kmitočet fhighRC se nalezne podle vztahu: 

𝑓ℎ𝑖𝑔ℎ𝑅𝐶 =
1

2𝜋𝑅𝑖𝑛𝐶𝑖𝑛
   [Hz] (5.73) 

Velký vstupní odpor Rin omezuje šířku pásma převodníku, což může být nežádoucí! 

Čtvrté a poslední omezení je dáno přípustnou mírou přeslechů a interferencí. Toto je 

především případ vícenásobných fotodetektorů (matic). Vstupní odpor Rin prvního kanálu a parazitní 

kapacita Cx druhého kanálu formují horní propust. Její přenos je tím větší, čím je větší vstupní odpor 

Rin. 

Existuje naštěstí způsob, jak zachovat velké vstupní odpory a přitom eliminovat zmíněná 

omezení. Co se týká nízkofrekvenčních převodníků, řešení spočívá v zavedení zpětné vazby, 

především pak ve využití operačních zesilovačů. U vysokofrekvenčních převodníků je situace 

komplikovanější, neboť zpětná vazba může vést k potenciální nestabilitě. Určitým východiskem jsou 

operační zesilovače s proudovou zpětnou vazbou, které nahrazují operační zesilovače s napěťovou 

zpětnou vazbou. 

5.6 Náhradní šumový model fotoelektrického převodníku 

Náhradní šumový model fotodiody lze převzít z Obr. 5.5 beze změny, náhradní šumové modely 

zesilovače FET nebo BT se musí přepočítat [42], [6]. Jejich nevýhodou je šumový napěťový zdroj, 

který je řazen sériově ke vstupu, Obr. 5.9 a). Protože je již známa celková vstupní impedance 

převodníku, dá se napěťový zdroj přepočítat do podoby proudového zdroje a sloučit s šumovým 

paralelním modelem, Obr. 5.9 b).  

Matematický zápis transformace vypadá následovně: 

𝑒𝑛
2̅̅̅̅

𝑍𝑖𝑛
2 ≈

4𝑘𝑇𝜓

𝐺
(𝜔2𝐶𝑖𝑛

2 +
1

𝑅𝑖𝑛
2 ) =

4𝑘𝑇𝜓

𝐺
𝜔2𝐶𝑖𝑛

2 +
4𝑘𝑇

𝑅𝑖𝑛

𝜓

𝑅𝑖𝑛𝐺
   [A2Hz−1] (5.74) 

Za Zin bylo přitom dosazeno ze vztahu (5.67). Z důvodu přehlednosti byla ve vztahu (5.74) provedena 

určitá zjednodušení, proto je transformace jen přibližná. Pokud je RinG >> 1, lze poslední člen také 

zanedbat. Nyní jsou na vstupu pouze proudové zdroje a můžou se sloučit: 

𝐽𝑃𝐷𝐴
2̅̅ ̅̅ ̅̅ =

𝐹𝑁

𝑓
+ 2𝑞𝐼0 + 2𝑞𝐼𝑎 +

4𝑘𝑇

𝑅𝑖𝑛
+

4𝑘𝑇𝜓

𝐺
𝜔2𝐶𝑖𝑛

2    [A2Hz−1] (5.75) 
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Následuje krátká rekapitulace šumových proudových výkonových spektrálních hustot tak, jak 

je uvádí (5.75): 

𝐹𝑁

𝑓
 blikavý šum fotodiody a zesilovače 

2𝑞𝐼0 výstřelový šum fotodiody 

2𝑞𝐼𝑎 výstřelový šum zesilovače 

4𝑘𝑇

𝑅𝑖𝑛
 tepelný šum celkového vstupního odporu Rin podle definice (5.68) 

4𝑘𝑇𝜓

𝐺
𝜔2𝐶𝑖𝑛

2  výstupní šum zesilovače přepočítaný na vstup nejprve jako šumový napěťový 

zdroj 𝑒𝑛
2̅̅ ̅, následně transformovaný na proudový zdroj 

𝑒𝑛
2̅̅̅̅

𝑍𝑖𝑛
2  

 

Obr. 5.9: a) Náhradní šumový model převodníku s výstupním šumem zesilovače v podobě napěťového zdroje na 

vstupu, b) tentýž model s výstupním šumem zesilovače v podobě proudového zdroje na vstupu 

Výstřelový a tepelný šum není frekvenčně závislý, patří mezi tzv. bílé šumy. Celková 

proudová výkonová spektrální hustota bílého šumu se nalezne podle vztahu: 

2𝑞𝐼𝑛 = 2𝑞𝐼0 + 2𝑞𝐼𝑎 +
4𝑘𝑇

𝑅𝑖𝑛
 (5.76) 

Uvedená definice poslouží při normování výrazu (5.75) a nalezení mezí bílého šumu flowN a fhighN. 

Relativní šumové spektrum  (f) je dáno podílem výrazu (5.75) a (5.76):  

Ξ(𝑓) =
𝐽𝑃𝐷𝐴

2 (𝑓)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

2𝑞𝐼𝑛
=

𝐹𝑁

2𝑞𝐼𝑛

1

𝑓
+ 1 +

(2𝜋𝐶𝑖𝑛)2𝑒𝑛
2̅̅̅̅

2𝑞𝐼𝑛
𝑓2 =

𝑓𝑙𝑜𝑤𝑁

𝑓
+ 1 +

𝑓2

𝑓ℎ𝑖𝑔ℎ𝑁
2   [/] (5.77) 

Dolní mez bílého šumu flowN se nalezne podle vztahu: 
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𝑓𝑙𝑜𝑤𝑁 =
𝐹𝑁

2𝑞𝐼𝑛
   [Hz] (5.78) 

Horní mez bílého šumu fhighN se nalezne podle vztahu: 

𝑓ℎ𝑖𝑔ℎ𝑁 =
√2𝑞𝐼𝑛

2𝜋𝐶𝑖𝑛𝑒𝑛̅̅̅̅
   [Hz] (5.79) 

První čtyři členy výrazu (5.75) odpovídají původním definicím blikavého, výstřelového a 

tepelného šumu. Poslední člen kromě výstupního šumu zesilovače nese všechny stopy matematických 

úprav, které umožnily změnu jeho působiště. Jednalo se o úpravu členem 1/G
2
 (transformace 

výstupního proudového šumu na vstupní napěťový) a 𝜔2𝐶𝑖𝑛
2  (transformace vstupního napěťového 

šumu na vstupní proudový). S poslední úpravou se rovněž objevila frekvenční závislost. 

5.7 Fotoelektrické převodníky s operačními zesilovači 

5.7.1 Fotoelektrický převodník se zpětnou vazbou 

Následuje odvození vztahů obecného fotoelektrického převodníku se zpětnou vazbou [54], [55]. 

Schéma je na Obr. 5.10. 

 

Obr. 5.10: Fotoelektrický převodník se zpětnou vazbou 

Pro zpětnovazební napětí Ufb platí: 

𝑈𝑓𝑏 + 𝑈𝑖𝑛 = 𝑈𝑜𝑢𝑡  

𝑈𝑓𝑏 = 𝑈𝑜𝑢𝑡 − 𝑈𝑖𝑛 = 𝑈𝑜𝑢𝑡 −
𝑈𝑜𝑢𝑡

𝐾21
=̇ 𝑈𝑜𝑢𝑡    [V] (5.80) 

Pro vzájemný poměr proudů Ip1 a Ip2 platí: 

|
𝐼𝑝2

𝐼𝑝1
| = |

𝑈𝑖𝑛
𝑍𝑎

𝑈𝑓𝑏

𝑍𝑓𝑏

| =̇ |

𝑈𝑖𝑛
𝑍𝑎

𝑈𝑜𝑢𝑡
𝑍𝑓𝑏

| = |
𝑈𝑖𝑛𝑍𝑓𝑏

𝑈𝑜𝑢𝑡𝑍𝑎
| = |

1

𝐾21

𝑍𝑓𝑏

𝑍𝑎
| ≪ 1  

𝐼𝑝 =̇ 𝐼𝑝1   [A] (5.81) 

Transimpedance byla definována vztahem (5.70). Na základě výše odvozeného platí: 
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𝐾 =
𝑈𝑜𝑢𝑡

𝐼𝑝
= |

𝑈𝑓𝑏

𝐼𝑝1
| = 𝑍𝑓𝑏    [Ω] (5.82) 

Pro ekvivalentní vstupní impedanci platí: 

𝑍𝑒𝑞 =
𝑈𝑖𝑛

𝐼𝑝
=

𝑈𝑜𝑢𝑡

𝐾21

1

𝐼𝑝
= |

𝑍𝑓𝑏𝐼𝑝

𝐾21𝐼𝑝
| =

𝑍𝑓𝑏

𝐾21
  [Ω] (5.83) 

Zavedení zpětné vazby přináší tyto výhody [54], [55]: 

1) Zátěž fotodiody je realizována zpětnovazební impedancí Zfb, přitom ekvivalentní vstupní 

impedance Zeq je K21 krát nižší! Nic nebrání tomu, aby impedance Zfb byla co největší. 

2) Signál na výstupu narůstá úměrně Rfb, zatímco šum úměrně Rfb. Velké Rfb se vyplatí! 

3) Pracovní napětí fotodetektoru PD je Ups. Je stabilní a nezávislé na temném proudu I0. 

4) Malá vstupní impedance Zeq odstraňuje přeslechy. 

5) Časová konstanta převodníku je výhradně určena odporovou a reaktanční složkou Zfb. 

6) Transimpedance je dána Zfb a nikoli K21Zin. Stabilita přenosu je tak určena pouze stabilitou Zfb. 

Fotoelektrický převodník se zpětnou vazbou je charakterizován třemi důležitými impedancemi [42]: 

1) Efektivní vstupní impedancí Zeff, pomocí které se dá určit vstupní napětí Uin: 

1

𝑍𝑒𝑓𝑓
= (

1

𝑅𝑝
+

1

𝑅𝐿
+

1

𝑅𝑎
+

𝐾21

𝑅𝑓𝑏
) + 𝑗𝜔(𝐶𝑝 + 𝐶𝑠 + 𝐶𝑎 + 𝐾21𝐶𝑓𝑏)   [S] (5.84) 

2) Vstupní impedancí Zin s rozpojenou zpětnou vazbou, se kterou budou pracovat přepočty 

šumů (dá se ukázat, že zpětná vazba nezmění odstup signálu od šumu): 

1

𝑍𝑖𝑛
= (

1

𝑅𝑝
+

1

𝑅𝐿
+

1

𝑅𝑎
+

1

𝑅𝑓𝑏
) + 𝑗𝜔(𝐶𝑝 + 𝐶𝑠 + 𝐶𝑎 + 𝐶𝑓𝑏)   [S] (5.85) 

3) Zpětnovazební impedancí Zfb. Jedná se o čistou zatěžovací impedanci pro výpočet 

výstupního napětí Uout. Tuto impedanci neovlivňuje žádná další složka vstupní impedance Zin. 

Zátěž RL ztrácí na významu a nepřipojuje se. 

5.7.2 Vyšetření stability a šumových poměrů zpětnovazebního fotoelektrického převodníku 

Jak již bylo řečeno výše, zavedení zpětné vazby sebou přináší riziko nestability. Existuje několik 

kritérií, podle kterých se riziko posuzuje. 

 

Obr. 5.11: Fotoelektrický převodník, jeho obvodové prvky a šumové zdroje 
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První způsob zkoumá celkový přenos otevřené smyčky, který je součinem přenosu operačního 

zesilovače a přenosu pasivní sítě [54], [55], [56]. Frekvenční charakteristika operačního zesilovače 

K21(f) je dána použitým typem operačního zesilovače OA a měla by být součástí katalogového listu. 

Mezi vhodné operační zesilovače patří takové, které mají pouze jeden pól v kladné části frekvenční 

charakteristiky a protínají úroveň 0 dB pod úhlem 20dB/dek. Tento průsečík vytyčuje tranzitní 

frekvenci fT. Pokud je známo zesílení na nízkých kmitočtech K21, lze odvodit mezní kmitočet 

operačního zesilovače fm (desítky Hz) a jeho frekvenčně závislé napěťové zesílení K21(f): 

𝑓𝑇 = 𝐾21𝑓𝑚   [Hz] (5.86) 

𝐾21(𝑓) = 𝐾21
1

1+𝑗
𝑓

𝑓𝑚

   [/] (5.87) 

Přenos pasivní sítě odpovídá přenosu frekvenčně závislého děliče Zfb a Zin z výstupu operačního 

zesilovače OA na jeho záporný vstup, Obr. 5.11: 

𝛽(𝑓) =
𝑍𝑖𝑛

𝑍𝑖𝑛+𝑍𝑓𝑏
=

1

𝑅𝑓𝑏
+𝑗𝜔𝐶𝑓𝑏

1

𝑅𝑖𝑛
+

1

𝑅𝑓𝑏
+𝑗𝜔(𝐶𝑖𝑛+𝐶𝑓𝑏)

   [/] (5.88) 

Obsahuje jeden pól a jednu nulu. Frekvence pólu přenosu  (f) je dána vztahem: 

𝑓𝑝 =
1

2𝜋(
𝑅𝑖𝑛𝑅𝑓𝑏

𝑅𝑖𝑛+𝑅𝑓𝑏
)(𝐶𝑖𝑛+𝐶𝑓𝑏)

=
1

2𝜋(𝑅𝑖𝑛||𝑅𝑓𝑏)(𝐶𝑖𝑛+𝐶𝑓𝑏)
   [Hz] (5.89) 

Frekvence nuly přenosu  (f) odpovídá signálové šířce pásma a je dána vztahem: 

𝑓𝑧 =
1

2𝜋𝑅𝑓𝑏𝐶𝑓𝑏
   [Hz] (5.90) 

Přenos otevřené smyčky potom odpovídá součinu obou přenosů: 

𝐾𝑂𝐿(𝑓) = 𝐾21(𝑓)𝛽(𝑓)   [/] (5.91) 

Pokud je celkový fázový posuv otevřené smyčky menší než cca 315° při velikosti přenosu 0 dB, je 

zesilovač stabilní [54], [55].  

Druhý způsob je grafický a odtud i názornější [57]. Spočívá ve vyšetření průsečíku 

frekvenčních charakteristik operačního zesilovače a tzv. šumového zesílení v Bodeho diagramu. 

Šumové zesílení odpovídá převrácené hodnotě přenosu pasivní sítě: 

𝑁𝐺(𝑓) =
1

𝛽(𝑓)
=

𝑍𝑖𝑛+𝑍𝑓𝑏

𝑍𝑖𝑛
   [/] (5.92) 

Co se týká pólu a nuly šumového zesílení, v platnosti zůstávají vztahy (5.89) a (5.90), i když podle 

(5.92) by měly být definovány obráceně. Na Obr. 5.12 jsou zachyceny tři případy fotoelektrického 

převodníku, které se liší z hlediska frekvenční kompenzace a stability. Rozhoduje úhel, pod kterým se 

charakteristiky protínají. Pokud je totožný s úhlem , který svírá přímka 20dB/dek s vodorovnou osou, 

je zesilovač stabilní. Pokud je větší než úhel , je zesilovač nestabilní. 
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Skutečný přenos vstupního šumového napětí 𝑒𝑛̅̅ ̅ na výstup je záležitostí uzavřené smyčky 

operačního zesilovače a pasivní sítě: 

𝐾𝐶𝐿(𝑓) =
𝑢𝑛̅̅ ̅̅

𝑒𝑛̅̅̅̅
=

1

𝛽(𝑓)+
1

𝐾21(𝑓)

   [/] (5.93) 

 

Obr. 5.12: Vyšetření stability pomocí Bodeho diagramu a) nekompenzovaného, b) nízkofrekvenčního, 

c) vysokofrekvenční fotoelektrického převodníku 

 

Obr. 5.13: Přenos uzavřené smyčky KCL(f) operačního zesilovače a pasivní sítě a) nekompenzovaného, 

b) nízkofrekvenčního, c) vysokofrekvenčního fotoelektrického převodníku 

Průběhy KCL(f) pro stejné případy fotoelektrického převodníku doplňuje Obr. 5.13. Pokud je 

fotoelektrický převodník správně kompenzován, odpovídá 3 dB pokles zesílení KCL(f) a tím i horní 

mezní kmitočet uzavřené smyčky fCL průsečíku amplitudových charakteristik operačního zesilovače 

K21(f) a pasivní sítě NG (f). Horní mezní kmitočet fCL rovněž vytyčuje šumovou šířku pásma.  

𝑓𝐶𝐿 =̇
𝐶𝑓𝑏

𝐶𝑖𝑛+𝐶𝑓𝑏
𝑓𝑇   [Hz] (5.94) 

Následuje analýza jednotlivých převodníků: 

Obrázky ad a) popisují nekompenzovaný převodník, tzn. převodník bez zpětnovazební kapacity 

Cfb. Úhel přibližování dosahuje maxima, tzn. 2, převodník je nestabilní a osciluje. O problému 

rovněž vypovídá výrazné převýšení frekvenční charakteristiky uzavřené smyčky KCL(f). Frekvence 

průsečíku fx se nalezne jako geometrický průměr frekvencí fp a fT: 
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𝑓𝑥 = √𝑓𝑝𝑓𝑇   [Hz] (5.95) 

Obrázky ad b) popisují nízkofrekvenční převodník. Úhly se shodují, převodník je stabilní. Tady je 

důležité upozornit na jednu věc: I když je signálová šířka pásma vytyčená frekvencí fz, šumová šířka 

pásma fCL se přibližuje fT. Nic na tom nezmění ani navýšení kompenzační kapacity Cfb. Omezení 

šumové šířky pásma lze dosáhnout až samostatnou dolní propustí na výstupu převodníku. Její mezní 

kmitočet se volí shodně s fz [57]. 

Obrázky ad c) popisují vysokofrekvenční převodník. Jeho frekvence nuly fz se volí shodně 

s frekvencí fx nekompenzovaného převodníku. Jen tak se zajistí co nejširší signálové pásmo a stabilita. 

Pokud platí, že Rin >> Rfb a Cin >> Cfb, je kompenzační kapacita Cfb dána následujícím vztahem: 

𝐶𝑓𝑏 =̇ √
𝐶𝑖𝑛

2𝜋𝑓𝑇𝑅𝑓𝑏
   [F] (5.96) 

 

Obr. 5.14: Vnitřní architektura operačního zesilovače s proudovou zpětnou vazbou 

Pro vysokofrekvenční fotoelektrické převodníky jsou nejvhodnější operační zesilovače s proudovou 

zpětnou vazbou [54], [55], [57], [58]. Díky poněkud odlišné vnitřní architektuře mají malý vnitřní 

odpor invertující svorky, Obr. 5.14. Ten je roven dynamickému odporu přechodu báze-emitor 

tranzistoru T1 a T2 (desítky až stovky ). Větší proud tekoucí do invertující svorky má sice za 

následek větší šum 𝐽𝑎
2̅, ale ten, jak bude ukázáno dále, je stejně zanedbatelný v porovnání 

s vysokofrekvenčním šumem 𝑒𝑛
2̅̅ ̅𝜔2𝐶𝑖𝑛

2 . Na druhou stranu je malý vnitřní odpor Ra velice výhodný, 

neboť omezuje vliv vstupní kapacity Cin. Frekvence pólu se tak dostává velice vysoko a ve většině 

případů není potřeba žádné kompenzace. Fotoelektrický převodník pak může naplno využívat šířku 

pásma operačního zesilovače. Ta bývá ve stovkách MHz. Zapojení převodníků s proudovou zpětnou 

vazbou a napěťovou zpětnou vazbou jsou totožné. Liší se pouze návrh některých součástí. 

Zpětnovazební rezistor Rfb je dán podle doporučení výrobce a může se měnit jen v omezeném rozsahu. 

Frekvence uzavřené smyčky fCLT (obdoba mezní frekvence fT) závisí na doporučené (příp. zvolené) 

hodnotě Rfb. Frekvence pólu fp se nalezne jako: 
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 𝑓𝑝 =
1

2𝜋(𝑅𝑎||𝑅𝑓𝑏)(𝐶𝑖𝑛+𝐶𝑓𝑏)
   [Hz] (5.97) 

Frekvence nuly fz se nalezne jako: 

𝑓𝑧 =
1

2𝜋𝑅𝑓𝑏𝐶𝑓𝑏
   [Hz] (5.98) 

Volí se opět shodně s frekvencí fx: 

𝑓𝑧 = 𝑓𝑥 = √𝑓𝑝𝑓𝐶𝐿𝑇   [Hz] (5.99) 

Po několika úpravách a zjednodušeních lze kompenzační kapacitu Cfb vyjádřit následovně: 

𝐶𝑓𝑏 =̇ √
𝑅𝑎

𝑅𝑓𝑏
√

𝐶𝑖𝑛

2𝜋𝑓𝐶𝐿𝑇𝑅𝑓𝑏
   [F] (5.100) 

Tolik k operačnímu zesilovači s proudovou zpětnou vazbou. Pro další informace lze odkázat na 

vhodnou literaturu, příp. katalogové listy výrobců. 

Výstupní šumové napětí 𝑢𝑛̅̅̅̅  obsahuje ještě další šumové příspěvky, které shrnuje Tab. 5.2. 

Výsledná napěťová výkonová spektrální hustota je dána následujícím vztahem: 

𝑢𝑛
2(𝑓)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ = 𝑒𝑛

2̅̅ ̅𝐾𝐶𝐿
2 (𝑓) + 𝐽𝑎

2̅𝐾𝐼
2(𝑓) + 𝑒𝑛𝑅𝑖𝑛

2̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅𝐾𝑅𝑖𝑛
2 (𝑓) + 𝑒𝑛𝑅𝑓𝑏

2̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅𝐾𝑅𝑓𝑏
2 (𝑓)   [V2Hz−1] (5.101) 

Tab. 5.2: Přehled šumových zdrojů fotoelektrického převodníku 

Šumový zdroj Matematická transformace 

Napěťová výkonová 

spektrální hustota 

na výstupu 

Zjednodušený výpočet 

šumového výkonu 

𝑒𝑛
2̅̅ ̅ 𝐾𝐶𝐿

2 (𝑓) = [
1

𝛽(𝑓) +
1

𝐾21(𝑓)

]

2

 𝑒𝑛
2̅̅ ̅𝐾𝐶𝐿

2 (𝑓) 𝑒𝑛
2̅̅ ̅ (1 +

𝐶𝑖𝑛

𝐶𝑓𝑏
)

2

𝑓𝐶𝐿1.57 

𝐽𝑎
2̅ 𝐾𝐼

2(𝑓) = (
1

1
𝑅𝑓𝑏

+ 𝑗𝜔𝐶𝑓𝑏

)

2

 𝐽𝑎
2̅𝐾𝐼

2(𝑓) 𝐽𝑎
2̅𝑅𝑓𝑏

2 𝑓𝑧1.57 

𝑒𝑛𝑅𝑖𝑛
2̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 𝐾𝑅𝑖𝑛

2 (𝑓) = [
1

(
1

𝑅𝑓𝑏
+ 𝑗𝜔𝐶𝑓𝑏) 𝑅𝑖𝑛

]

2

 𝑒𝑛𝑅𝑖𝑛
2̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅𝐾𝑅𝑖𝑛

2 (𝑓) 𝑒𝑛𝑅𝑖𝑛
2̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 𝑅𝑓𝑏

2

𝑅𝑖𝑛
2 𝑓𝑧1.57 

𝑒𝑛𝑅𝑓𝑏
2̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 𝐾𝑅𝑓𝑏

2 (𝑓) = (
1

1 + 𝑗𝜔𝑅𝑓𝑏𝐶𝑓𝑏
)

2

 𝑒𝑛𝑅𝑓𝑏
2̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅𝐾𝑅𝑓𝑏

2 (𝑓) 𝑒𝑛𝑅𝑓𝑏
2̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅𝑓𝑧1.57 

 

V inženýrské praxi zpravidla vystačí zjednodušený výpočet. Poslední sloupec tabulky proto obsahuje 

integrální hodnoty výkonu podle efektivní šířky pásma. Signálová šířka pásma odpovídá frekvenci fz, 

šumová šířka pásma frekvenci fCL. Potom je výsledné šumové napětí na výstupu dáno vztahem: 
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𝑢𝑛 =̇ √1.57 [𝑒𝑛
2̅̅ ̅ (1 +

𝐶𝑖𝑛

𝐶𝑓𝑏
)

2

𝑓𝐶𝐿 + 𝐽𝑎
2̅𝑅𝑓𝑏

2 𝑓𝑧 + 𝑒𝑛𝑅𝑖𝑛
2̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 𝑅𝑓𝑏

2

𝑅𝑖𝑛
2 𝑓𝑧 + 𝑒𝑛𝑅𝑓𝑏

2̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅𝑓𝑧]   [V] (5.102) 

Násobení koeficientem 1.57 odpovídá přírůstku šumu za mezní frekvencí fz nebo fCL při použití filtru I. 

řádu. 

Doposud byly šumové zdroje přepočítávány na vstup (RTI … Referred to Input). Tak tomu 

bude i nadále. Cílem je ztotožnit působiště signálu a šumu a šumy co nejpřesněji porovnat. Určitou 

výjimku činí tato kapitola, neboť transformuje šumové příspěvky na výstup (RTO … Referred to 

Output). Důvod je jediný: teoretické poznatky ověřit měřením, a to právě na výstupu. Podrobnosti 

přináší následující kapitola. 

5.7.3  Měření výkonové spektrální hustoty šumu operačních zesilovačů OP27, OPA602 a 

OPA627 

Schéma přípravku je zakresleno na Obr. 5.15. Závěrné napětí fotodiody PD je pevné na hodnotě UR = 

10 V. Zpětnovazební rezistor Rfb je rozdělen na tři samostatné rezistory z důvodu potlačení vlastní 

kapacity. Měřený operační zesilovač je napájený symetricky ze dvou destičkových 9 V baterií. Je tak 

činěno z důvodu vyloučení šumů síťových napájecích zdrojů [59]. Výstup operačního zesilovače je 

vyveden pouze pro střídavé signály přes oddělovací kapacitu 100 nF. Sériově řazený rezistor 10  

potlačuje vliv kapacitní zátěže (vstupní kapacita měřicích přístrojů a propojovacích kabelů).  

 

Obr. 5.15: Schéma měřicího přípravku pro vyšetření spektrální hustoty šumu fotoelektrického převodníku 

Tab. 5.3: Základní parametry použitých měřicích přístrojů 

Typ měřicího přístroje Frekvenční rozsah Vstupní odpor 
Vstupní 

kapacita 

Spektrální analyzátor Tektronix 7L5, plug-in L3 10 Hz – 5 MHz 1 M 28 pF 

True RMS voltmetr HP3400A, 

rozsahy 1 mV až 0.3 V 
10 Hz – 10 MHz 10 M 50 pF 

 

Pro měření výstupního napětí un byl použit buď střídavý voltmetr HP3400A nebo spektrální analyzátor 

Tektronix 7L5 se zásuvnou kartou L3. Základní parametry uvedených přístrojů jsou uvedeny v Tab. 

5.3. Voltmetr HP3400A měří skutečnou efektivní hodnotu signálu. Pracuje na kompenzačním 

principu, tzn. na porovnávání tepelných účinků signálu a stejnosměrného proudu protékajícího 

ručkovým měřidlem. Je proto vhodný k měření šumových napětí. Spektrální analyzátor 7L5 disponuje 
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velice nízkým šumovým pozadím, tak jak bylo ukázáno v úvodu práce. Měření spektrální hustoty byla 

prováděna se šířkou pásma mezifrekvenčního filtru BW = 300 Hz. Praktická ukázka měřicí sestavy je 

na Obr. 5.16.  

 

Obr. 5.16: Měřicí sestava pro vyhodnocování šumu operačních zesilovačů 

Byly vybrány celkem tři typy operačních zesilovačů a to především s ohledem na co nejnižší 

vstupní šumové napětí a vstupní šumový proud. Podrobnosti přináší Tab. 5.4. 

Tab. 5.4: Základní parametry operačních zesilovačů 

Typ operačního 

zesilovače 
Technologie 𝐼𝐵[pA] 

𝐽𝑎 

[fA ∙ Hz−1/2] 
𝑒𝑛 

[nV ∙ Hz−1/2] 
𝐶𝑎[pF] 𝑓𝑇[MHz] 

OP27G bipolární 15000 400 *) 3 8 8 

OPA602BP DiFET 1 0.6 13 1 6.5 

OPA627BP DiFET 1 1.6 5.2 8 16 

*) Proudová kompenzace klidových proudů IB, Ja neodpovídá √2𝑞𝐼𝐵, ale je vyšší! 

Výpočet hodnot součástí vycházel ze vztahů výše uvedených. Zpětnovazební rezistor Rfb (100 

k) byl zvolen na základě známé vstupní kapacity Cin a požadované signálové šířky pásma fz. Další 

obvodové parametry lze nalézt v Tab. 5.5. 

Tab. 5.5: Charakteristické údaje fotoelektrického převodníku podle Obr. 5.15 

Typ 
Cp [pF] 

*) 

Cs 

[pF] 

Ca 

[pF] 

Cin 

[pF] 

Rfb 

[k] 

fp 

[kHz] 

fT 

[MHz] 

fz = fCL = fx 

[kHz] 

Cfb 

[pF] 

OP27G 16 3 8 27 100 58.9 8 686 2.32 

OPA602BP 16 3 1 20 100 79.6 6.5 720 2.21 

OPA627BP 16 3 8 27 100 58.9 16 971 1.64 

*) Kapacita je určena na základě grafu Cp = f (UR) v katalog. listě fotodiody BP104F pro UR = 10 V. 

Nejprve byla měřena integrální hodnota šumového napětí v pásmu 10 Hz až 10 MHz. Hodnoty 

šumového napětí pro jednotlivé typy operačních zesilovačů uvádí Tab. 5.6. Pro porovnání jsou 
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přiloženy i hodnoty vypočtené. Z porovnání hodnot vyplývá, že změřené jsou cca 3x větší než 

vypočtené. Na vině jsou neověřované hodnoty katalogových listů a parazitní kapacity plošného spoje. 

Ve všech případech byl převodník kompenzován nedostatečně a vykazoval rezonanční převýšení. I 

když nebyla prokázána nestabilita, byl posílen vliv vysokofrekvenčního šumu 𝑒𝑛
2̅̅ ̅𝜔2𝐶𝑖𝑛

2 . 

Tab. 5.6: Vypočítaná a naměřená efektivní hodnota výstupního šumového napětí un 

Typ Vypočítaná hodnota un [V], vztah (5.102) Naměřená hodnota un [V], Obr. 5.15 

OP27G 71 235 

OPA602BP 146 565 

OPA627BP 123 360 

 

 

Obr. 5.17: Spektrální hustota šumového napětí un převodníku podle Obr. 5.15 

Nakonec bylo přikročeno k měření výkonové spektrální hustoty pomocí spektrálního 

analyzátoru 7L5, Obr. 5.17. Šumové příspěvky unipolárních operačních zesilovačů (OPA602BP nebo 

OPA627BP) na nízkých kmitočtech jsou zanedbatelné (nejmenší klidové proudy) a výsledný šumový 

výkon převodníku je dán pouze šumovým výkonem zpětnovazebního rezistoru Rfb = 100 k 

(20log4kTRfbBW = -123 dBV). Bipolární operační zesilovač OP27G má díky nejmenšího vstupního 

šumového napětí 𝑒𝑛̅̅ ̅ zase nejmenší šumové převýšení na vysokých kmitočtech. Malé šumové 

převýšení by šlo rovněž očekávat od unipolárního operačního zesilovače OPA602BP díky minimální 
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vstupní kapacitě Ca. Ta však není osamocena a díky většímu vstupnímu šumovému napětí 𝑒𝑛̅̅ ̅ je 

výsledek právě opačný. Největší šířka pásma převodníku OPA627BP se pak projevuje největší úrovní 

VF šumu v pravé části charakteristiky. 

5.8 Minimalizace šumu fotoelektrického převodníku 

5.8.1 Vliv prvního zesilovacího stupně na celkový šum  

Až na předchozí dvě kapitoly byly všechny šumové zdroje převodníku uvažovány a porovnávány na 

vstupu. Šumové zdroje, které nepůsobily na vstupu, se na něj musely přepočítat (výstupní šum 

tranzistoru). Při zpracování nízkoúrovňových signálů je celkové zesílení zpravidla rozloženo do 

několika stupňů. Děje se tak z důvodu zachování potřebné šířky pásma a stability. Počet šumových 

příspěvků, které je potřeba přepočítat, naroste. Dá se přitom ukázat, že při správné volbě napěťového 

zesílení prvního stupně jsou šumové příspěvky vyšších stupňů zanedbatelné [6].  

Zesílení prvního stupně je dáno vztahem (5.66). Pokud se bere výstupní napětí Uout jako 

úbytek na rezistoru RL2 v důsledku protékajícího proudu Iout, platí: 

𝐾21 =
𝑈𝑜𝑢𝑡

𝑈𝑖𝑛
=

𝐼𝑜𝑢𝑡

𝑈𝑖𝑛
𝑅𝐿2 = 𝐺𝑅𝐿2   [/] (5.103) 

Veličina G vyjadřuje transkonduktanci zesilovacího stupně, čili závislost výstupního proudu Iout na 

vstupním napětí Uin, viz vztahy (5.54) a (5.60). Šum na výstupu prvního stupně je tvořen tepelným 

šumem rezistoru RL2 a výstupním šumem tranzistoru.  

𝑈2
2̅̅ ̅̅ = (4𝑘𝑇𝐺𝜓 +

4𝑘𝑇

𝑅𝐿2
) 𝑅𝐿2

2    [V2Hz−1] (5.104) 

Nechť jsou pro další uvažování všechny zesilovací stupně totožné: 

𝐾21 = 𝐾32 = ⋯ = 𝐾(𝑁+1)𝑁 = 𝐺𝑅𝐿2   ;    𝑈2
2̅̅ ̅̅ = 𝑈3

2̅̅ ̅̅ = ⋯ = 𝑈𝑁+1
2̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 𝑈2̅̅ ̅̅  (5.105) 

N vyjadřuje počet stupňů zesilovače. Vstupní výstřelový šum 2qIa se bere do úvahy pouze u prvního 

stupně. Pro další stupně je v porovnání s výstupními šumy zanedbatelný a proto se nepočítá. Celkové 

vstupní šumové napětí se nalezne jako součet výstupních šumových napětí přepočítaných na vstup: 

𝑒𝑛
2̅̅ ̅ =

𝑈2
2̅̅ ̅̅

𝐾21
2 +

𝑈3
2̅̅ ̅̅

𝐾31
2 + ⋯

𝑈𝑁+1
2̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

𝐾(𝑁+1)1
2 =  𝑈2̅̅ ̅̅ [

1

(𝐺𝑅𝐿2)2 +
1

(𝐺𝑅𝐿2)4 + ⋯ +
1

(𝐺𝑅𝐿2)2𝑁]   [V2Hz−1] (5.106) 

𝑒𝑛
2̅̅ ̅ =  

𝑈2̅̅ ̅̅

(𝐺𝑅𝐿2)2 [1 +
1

(𝐺𝑅𝐿2)2 + ⋯ +
1

(𝐺𝑅𝐿2)2(𝑁−1)]   [V2Hz−1] (5.107) 

Vytknutím před závorku ve vztahu 5.107 lze odlišit zesílení prvního stupně od stupňů 

následujících (byť mají shodné zesílení GRL2). Zatímco vliv prvního zesilovacího stupně je 

multiplikativní (člen před závorkou), vliv následujících stupňů je aditivní (členy v závorce). Vysoké 

zesílení prvního stupně eliminuje příspěvky všech výstupních šumů. Protože vliv každého dalšího 

stupně klesá s násobkem druhé mocniny, je součet členů závorky přibližně roven jedné. Platí: 

𝑒𝑛
2̅̅ ̅ =̇  

𝑈2̅̅ ̅̅

(𝐺𝑅𝐿2)2 =
(4𝑘𝑇𝐺𝜓+

4𝑘𝑇

𝑅𝐿2
)𝑅𝐿2

2

(𝐺𝑅𝐿2)2 = 4𝑘𝑇 (𝜓 +
1

𝐺𝑅𝐿2
)

1

𝐺
=̇

4𝑘𝑇𝜓

𝐺
   [V2Hz−1] (5.108) 
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Výraz 5.108 se shoduje s výrazy (5.57) a (5.64) za předpokladu, že  >> 1/GRL2. Ve správně 

navrženém zesilovači je vstupní napěťový šum určen pouze výstupním šumem tranzistoru prvního 

stupně.  

5.8.2 Minimalizace šumu u nízkofrekvenčních fotoelektrických převodníků 

Minimalizace se provádí s ohledem na temný proud fotodiody I0. Tady záleží na tom, která z jeho tří 

složek převáží. U fotodiod se spektrální citlivostí < 2 m se Idb zanedbává. Zůstává složka Idg a Ipb. Pro 

nízkoúrovňové světelné pozadí je I0 = Idg, pro vysokoúrovňové pozadí pak I0 = Idg + Ipb. Pro 

minimalizaci šumů nízkofrekvenčního fotoelektrického převodníku je potřeba učinit následující [42]: 

1) Udržet výstřelový šum zesilovače na nižší hodnotě, než je hodnota výstřelového šumu fotodiody: 

2𝑞𝐼𝑎 ≤ 2𝑞𝐼0    
 

⇒   𝐼𝑎 ≤ 𝐼0 (5.109) 

2) Udržet tepelný šum celkového vstupního odporu Rin na nižší hodnotě, než je hodnota výstřelového 

šumu fotodiody: 

4𝑘𝑇

𝑅𝑖𝑛
≤ 2𝑞𝐼0    

 
⇒    𝑅𝑖𝑛 ≥

4𝑘𝑇

2𝑞𝐼0
 (5.110) 

3) Vybrat zesilovač s takovým vstupním napěťovým šumem 𝑒𝑛̅̅ ̅ a zajistit takovou celkovou vstupní 

kapacitu Cin, aby horní mez bílého šumu fhighN překračovala požadovanou horní mez převodníku fh: 

√2𝑞𝐼0

2𝜋𝐶𝑖𝑛𝑒𝑛̅̅̅̅
= 𝑓ℎ𝑖𝑔ℎ𝑁 ≥ 𝑓ℎ    

 
⇒   𝐶𝑖𝑛𝑒𝑛̅̅ ̅ ≤

√2𝑞𝐼0

2𝜋𝑓ℎ
 (5.111) 

Z výše uvedeného vyplývá, že nejnáročnější bude návrh převodníku s nízkoúrovňovým 

pozadím. Kritickými parametry jsou co nejmenší vstupní proud zesilovače Ia, a co největší celkový 

vstupní odpor Rin. Protože se jedná o nízkofrekvenční zesilovač, požadavek na co nejmenší vstupní 

kapacitu Cin není tak přísný. 

5.8.3 Minimalizace šumu u vysokofrekvenčních fotoelektrických převodníků 

Minimalizace se provádí s ohledem na člen 𝑒𝑛
2̅̅ ̅𝜔2𝐶𝑖𝑛

2 , který se na vysokých frekvencích stává 

dominantní. Pro minimalizaci šumů vysokofrekvenčního fotoelektrického převodníku je potřeba učinit 

následující [57], [6]: 

1) Vybrat zesilovač s co nejmenším vstupním šumovým napětím 𝑒𝑛̅̅ ̅ a s co nejmenší vstupní kapacitou 

Ca. Dále potlačit kapacitu fotodiody Cd a parazitní kapacitu Cs v zájmu dosažení co nejmenší celkové 

vstupní kapacity Cin. 

2) Udržet tepelný šum celkového vstupního odporu Rin na nižší hodnotě, než je hodnota členu 

𝑒𝑛
2̅̅ ̅𝜔2𝐶𝑖𝑛

2  pro požadovaný horní mezní kmitočet převodníku fh, h = 2fh: 

4𝑘𝑇

𝑅𝑖𝑛
≤ 𝑒𝑛

2̅̅ ̅𝜔ℎ
2𝐶𝑖𝑛

2    
 

⇒   𝑅𝑖𝑛 ≥
4𝑘𝑇

𝑒𝑛
2̅̅̅̅ 𝜔ℎ

2𝐶𝑖𝑛
2  (5.112) 

3) Ověřit horní mezní kmitočet fhighRC, který určuje celkový vstupní odpor Rin a celková vstupní 

kapacita Cin: 
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𝑓ℎ𝑖𝑔ℎ𝑅𝐶 =
1

2𝜋𝑅𝑖𝑛𝐶𝑖𝑛
≥ 𝑓ℎ    (5.113) 

Pokud není podmínka splněna, měl by se úbytek zesílení v horní části pásma kompenzovat 

samostatným korekčním obvodem [42]. 

Protože je vstupní odpor Rin dimenzován podle vztahu (5.112), má menší hodnotu než 

v případě nízkofrekvenčního fotoelektrického převodníku. Podobně lze uvolnit požadavek na co 

nejnižší vstupní proud zesilovače Ia. Úpravou vztahu (5.110) se získá následující: 

4𝑘𝑇

𝑅𝑖𝑛
= 2𝑞𝐼𝑎    

 
⇒   𝐼𝑎 =

4𝑘𝑇

2𝑞𝑅𝑖𝑛
=

4𝑈𝑇

2𝑅𝑖𝑛
=

2𝑈𝑇

𝑅𝑖𝑛
 (5.114) 

U vysokofrekvenčních fotoelektrických převodníků je potřeba usilovat o co nejmenší 

celkovou vstupní kapacitu Cin a co nejmenší vstupní napěťový šum zesilovače 𝑒𝑛̅̅ ̅.  

5.8.4 Optimální napětí fotodiody 

Podle aproximace (5.24) nebo (5.31) narůstá závěrná hodnota proudu s rostoucím závěrným napětím 

velice rychle a již od hodnoty cca 100 mV dosahuje hraniční meze temného proudu Idg. To však 

neodpovídá skutečnosti. Podle údajů katalogového listu BP104F roste závěrný proud IR (Idg) se 

závěrným napětím UR téměř lineárně v celém rozsahu, Obr. 5.18 a). S nárůstem závěrného proudu 

roste také šum 2qIdg. Na druhé straně zvyšování závěrného napětí UR snižuje kapacitu přechodu Cp a 

tím i velikost šumu 𝑒𝑛
2̅̅ ̅𝜔2𝐶𝑖𝑛

2 , Obr. 5.18 b). Úkolem proto bude vyšetřit teoretickou i praktickou 

závislost šumu převodníku na závěrném napětí fotodiody UR [24], [42]. 

 

Obr. 5.18: Závislost a) závěrného proudu IR a b) kapacity Cp na závěrném napětí UR fotodiody BP104F 

Dosud byl saturační proud Idg považován za konstantu stanovenou měřením. Jak bude ukázáno 

dále, není rovněž těžké získat matematický popis. Především, saturační proud Idg je dán množstvím 

párů elektron-díra, které byly vygenerovány v určitém objemu polovodiče za určitý čas v důsledku 

absorpce fononů. Tyto páry jsou generovány jak v oblasti prostorového náboje, tak v kvazineutrálních 

oblastech N a P. Množství generovaných páru je pro každou oblast jiné. Lze tedy zapsat [50], [42]: 

𝐼𝑑𝑔 = 𝑞𝐴𝑒𝑊𝑏
𝑛𝑝

𝜏𝑝
+ 𝑞𝐴𝑒𝑊

𝑛𝑖

𝜏𝑖
+ 𝑞𝐴𝑒𝐿𝑛

𝑛𝑛

𝜏𝑛
   [A] (5.115) 
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Ve vztahu (5.115) jsou ni koncentrace intrinsických nosičů, np, nn koncentrace minoritních nosičů, i 

doba života nosičů v oblasti prostorového náboje, p doba života děr v oblasti N a n doba života 

elektronů v oblasti P. Podíl koncentrace a doby života se pak vztahuje k jednotkovému objemu. Objem 

polovodiče se nalezne jako součin průřezu Ae a šířky vrstvy W. Wb je šířkou báze, W je šířkou oblasti 

prostorového náboje a Ln je difúzní délka kolektoru. Ta nahrazuje skutečnou šířku kolektoru a 

odpovídá takové hloubce kolektoru, ze které se ještě můžou nosiče náboje do oblasti PN přechodu 

dostat. 

I přes poměrně jednoduchý matematický výraz (5.115) není jednoduché jeho vyčíslení. 

Největší rozptyl hodnot vykazují koncentrace minoritních nosičů np, nn a doby života. Proto i učiněný 

závěr, že nejlepší je měření. Na druhou stranu lze matematického zápisu využít k vyšetření závislosti 

Idg na šířce W a odtud na svorkovém napětí fotodiody U. Nechť je proud Idg výhradně generován 

v oblasti prostorového náboje. S využitím výrazu (5.36) lze (5.115) přepsat: 

𝐼𝑑𝑔 =̇ 𝑞𝐴𝑒𝑊
𝑛𝑖

𝜏𝑖
= 𝑞𝐴𝑒

𝑛𝑖

𝜏𝑖
√

2 0 𝑟𝑈

𝑞𝑁𝑑
      [A] (5.116) 

Kapacita fotodiody již byla popsána výše výrazem (5.35). 

Nyní může být přikročeno k vyšetření šumové proudové výkonové spektrální hustoty 

převodníku na pracovním napětí U fotodiody: 

𝐽𝑃𝐷𝐴
2̅̅ ̅̅ ̅̅ = 2𝑞𝐼𝑑𝑔 + 𝑒𝑛

2̅̅ ̅𝜔2𝐶𝑝
2 = 2𝑞 (𝑞𝐴𝑒𝑊

𝑛𝑖

𝜏𝑖
) + 𝑒𝑛

2̅̅ ̅𝜔2 (휀0휀𝑟
𝐴𝑒

𝑊
)

2
=

2𝑞2 𝑛𝑖

𝜏𝑖
𝐴𝑒√

2 0 𝑟𝑈

𝑞𝑁𝑑
+ (𝑒𝑛̅̅ ̅𝜔휀0휀𝑟𝐴𝑒)2 𝑞𝑁𝑑

2 0 𝑟𝑈
=  

= 𝐵𝐼𝑁1√𝑈 +
𝐵𝐼𝑁2

𝑈
 (5.117) 

Nalezená závislost je binomická [11] s koeficienty BIN1 a BIN2. Ty jsou vyjádřeny jako: 

𝐵𝐼𝑁1 = 2𝑞2 𝑛𝑖

𝜏𝑖
𝐴𝑒√

2 0 𝑟

𝑞𝑁𝑑
 (5.118) 

𝐵𝐼𝑁2 =
1

2
(𝑒𝑛̅̅ ̅𝜔𝐴𝑒)2휀0휀𝑟𝑞𝑁𝑑 (5.119) 

Extrémy funkce (5.117) se naleznou z průsečíků její první derivace s nulou: 

d𝐽𝑃𝐷𝐴
2̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

d𝑈
=

1

2

𝐵𝐼𝑁1

√𝑈𝑜𝑝𝑡
−

𝐵𝐼𝑁2

𝑈𝑜𝑝𝑡
2 = 0 (5.120) 

Pomocí několika algebraických úprav se získá optimální napětí fotodiody Uopt: 

𝑈𝑜𝑝𝑡 = (2
𝐵𝐼𝑁2

𝐵𝐼𝑁1
)

2

3
 (5.121) 

Optimální napětí Uopt se rovněž dá vyjádřit jako: 

𝐵𝐼𝑁1√𝑈𝑜𝑝𝑡 = 2
𝐵𝐼𝑁2

𝑈𝑜𝑝𝑡
 (5.122) 
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Při srovnání se závěrem výrazu (5.117) vyplývá, že při optimálním napětí fotodiody Uopt je její 

šumová proudová výkonová spektrální hustota oproti členu 𝑒𝑛
2̅̅ ̅𝜔2𝐶𝑝

2 dvojnásobná. Potom platí: 

𝐽𝑃𝐷𝐴
2̅̅ ̅̅ ̅̅ = 3𝑞𝐼𝑑𝑔(𝑈𝑜𝑝𝑡)   [A2Hz−1] (5.123) 

Protože se vyšetřují podíly složek celého spektra a hledá se co nejmenší širokopásmový šum, 

podmínka (5.122) bude splněna jen při provozu fotodiody s vysokoúrovňovým pozadím (velký temný 

proud a výstřelový šum). Tento závěr potvrzují měření na převodníku v temné komoře, kde je 

závislost šumového napětí un na závěrném napětí fotodiody UR monotónní. Měřicí obvod byl sestaven 

podle Obr. 5.19. 

 

Obr. 5.19: Schéma měřicí sestavy pro nalezení optimální hodnoty závěrného napětí fotodiody 

K měření posloužil stejný přípravek, jako při vyšetřování šumů operačních zesilovačů. Ten byl 

doplněn samostatným zdrojem proměnného napětí 0  20 V výměnou za zdroj pevného napětí 10 V. 

Aktuální hodnotu napětí fotodiody zobrazoval stejnosměrný voltmetr Mastech MS8222H, šumové 

napětí převodníku zase střídavý voltmetr HP3400A, Obr. 5.20. Přípravek i zdroj proměnného napětí 

napájely 9 V baterie. Tím byly vyloučeny šumy síťových napájecích zdrojů a zemní smyčky [59]. Šum 

potenciometru zdroje proměnného napětí blokoval kondenzátor 100 nF. Grafy naměřených závislostí 

jsou na Obr. 5.21.  

 

Obr. 5.20: Měřicí sestava pro nalezení optimálního napětí fotodiody 
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Obr. 5.21: Závislost šumového napětí un na závěrném napětí UR pro různé operační zesilovače převodníku 

 

Obr. 5.22: Závislost šumového napětí un na závěrném napětí UR pro různé kompenzační kapacity Cfb 

Shodu s teoretickými závěry vykazuje převodník s operačním zesilovačem OPA602BP. 

Šumové napětí un s rostoucím závěrným napětím fotodiody UR klesá. Z hlediska frekvenční 

kompenzace se jedná o případ na Obr. 5.13 b). Přenos uzavřené smyčky KCL(f) se přibližuje k přímce 

(asymptotě) K21(f) zleva a nevykazuje sebemenší převýšení. Tento operační zesilovač rovněž vyniká 
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nejmenší vstupní kapacitou, Ca = 1 pF. Změna celkové vstupní kapacity Cin s napětím UR je proto ze 

všech převodníků největší.  

Nesoulad s teoretickými závěry vykazuje převodník s operačním zesilovačem OPA627BP. 

Šumové napětí un s rostoucím závěrným napětím fotodiody UR roste! Na vině je nedostatečná 

kompenzace převodníku. Jedná o případ na Obr. 5.13 a). Přenos uzavřené smyčky KCL(f) se přibližuje 

k přímce (asymptotě) K21(f) zprava a vykazuje převýšení. Se zvětšující se kompenzační kapacitou Cfb 

klesá jak šumové napětí un, tak i jeho závislost na UR, Obr. 5.22. Se zvětšující se kompenzační 

kapacitou klesá také rozdíl mezi vypočítaným (Tab. 5.6) a naměřeným (Obr. 5.22) šumovým napětím 

un pro UR = 10 V. 

Minimální závislost šumového napětí un na závěrném napětí fotodiody UR byla nalezena u 

převodníku s operačním zesilovačem OP27G. Je to způsobeno jeho velice malým vstupním šumovým 

napětím 𝑒𝑛̅̅ ̅ a naopak výraznějším vstupním šumovým proudem 𝐽�̅�. Vzhledem k jeho větší vstupní 

kapacitě Ca = 8 pF je zde rovněž menší změna celkové vstupní kapacity Cin s napětím UR. 

Ve správně kompenzovaném fotoelektrickém převodníku je výhodnější větší závěrné napětí 

fotodiody UR. Bude tak postaráno o co nejmenší vysokofrekvenční šum 𝑒𝑛
2̅̅ ̅𝜔2𝐶𝑖𝑛

2  a co největší 

záchytnou oblast fotodiody. 

5.8.5 Optimální návrh nízkošumového tranzistoru FET 

 

Obr. 5.23: Struktura tranzistoru JFET 

Spočívá v analýze vysokofrekvenčního šumu: 

𝐽2̅ = 𝑒𝑛
2̅̅ ̅𝜔2𝐶𝑖𝑛

2 =
4𝑘𝑇𝜓

𝐺
𝜔2𝐶𝑖𝑛

2 = 𝜔2(𝐶𝑝 + 𝐶𝑠 + 𝐶𝑎 + 𝐶𝑓𝑏)
2 4𝑘𝑇𝜓

𝐺
=̇ 𝜔2(𝐶𝑝 + 𝐶𝑎)

2 4𝑘𝑇𝜓

𝐺
 (5.124) 

Zjednodušení provedené na závěr vychází ze skutečnosti, že Cp >> Cs + Cfb. Jak je zřejmé z výrazu 

(5.124), vysokofrekvenční šum tranzistoru FET je dán poměrem 𝐶𝑎
2/𝐺. Mohlo by se zdát, že navýšení 

vodivosti G pomůže tento šum eliminovat. Problémem ovšem je, že vodivost G a kapacita Ca 

tranzistoru FET jsou vázané a narůstají ve stejném poměru (obdoba paralelního řazení tranzistorů). 

Navýšení vodivosti G šumové poměry ještě zhorší, neboť čitatel naroste s druhou mocninou kapacity 
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Ca. Protože je proudová výkonová spektrální hustota vysokofrekvenčního šumu (5.124) také závislá na 

kapacitě fotodiody Cp, musí se optimální hodnota vstupní kapacity Caopt hledat [42]. 

Odvození transkonduktance i kapacity tranzistoru FET vychází z rozměrového náčrtku na Obr. 

5.23. Šířka oblasti prostorového náboje W již byla definována vztahem (5.36). Zde se jedná se o 

hloubku závěrně polovaného přechodu kanálu a hradla: 

𝑊 =̇ √
2 0 𝑟𝑈𝐶𝑂

𝑞𝑁𝑑
= √

2 0 𝑟𝑈𝐶𝑂

𝑞𝑁𝑑

𝜇

𝜇
= √2휀0휀𝑟𝑈𝐶𝑂𝜇

1

𝑞𝑁𝑑𝜇
= √2휀0휀𝑟𝑈𝐶𝑂𝜇𝜌     [m] (5.125) 

Ve vztahu (5.125) vyjadřuje  pohyblivost nosičů náboje a  měrný odpor polovodičového materiálu. 

Za napětí hradla se dosazuje hodnota prahového napětí UCO (cut-off). Pro vstupní kapacitu tranzistoru 

JFET platí: 

𝐶𝑎 = 휀0휀𝑟
𝑆

𝑙
= 휀0휀𝑟

𝑏𝐿
𝑊

3

=
3 0 𝑟𝑏𝐿

𝑊
   [F] (5.126) 

Násobení hodnotou 3 je korekcí proměnné hloubky kanálu W. Pro výpočet transkonduktance platí: 

𝐺 =
1

𝑅𝐶
=

𝑊𝑏

𝜚𝐿
   [S] (5.127) 

Dosazením (5.125) a (5.126) do (5.127) se získá vztah popisující závislost transkonduktance 

tranzistoru G na jeho vstupní kapacitě Ca: 

𝐺 =
2𝜇

3𝐿2 𝐶𝑎𝑈𝐶𝑂   [S] (5.128) 

Nic již nebrání nalezení minima vysokofrekvenčního šumu. Dosazením (5.128) do (5.124) se získá:  

𝐽2̅ =̇ 𝜔2(𝐶𝑝 + 𝐶𝑎)
2 4𝑘𝑇𝜓

𝐺
= 𝜔2(𝐶𝑝 + 𝐶𝑎)

2 4𝑘𝑇𝜓
2𝜇

3𝐿2𝐶𝑎𝑈𝐶𝑂

=
𝜔24𝑘𝑇𝜓

2𝜇

3𝐿2𝑈𝐶𝑂

(√𝐶𝑎 +
𝐶𝑝

√𝐶𝑎
)

2

  [A2Hz−1] (5.129) 

Výraz v závorce představuje binomickou závislost 𝐵𝐼𝑁1√𝐶𝑎 +
𝐵𝐼𝑁2

√𝐶𝑎
 s koeficienty BIN1 = 1, BIN2 = Cp. 

Extrémy funkce (5.129) se naleznou z průsečíků její první derivace s nulou: 

d(√𝐶𝑎+
𝐶𝑝

√𝐶𝑎
)

d𝐶𝑎
=

1

2

1

√𝐶𝑎
+ 𝐶𝑝 (−

1

2
)

1

(𝐶𝑎)
3
2

= 0 (5.130) 

Pomocí několika algebraických úprav se získá optimální vstupní kapacita tranzistoru Caopt: 

𝐶𝑎𝑜𝑝𝑡 = 𝐶𝑝 (5.131) 

Ze vztahu (5.131) vyplývá důležitý závěr: Fotodetektor a zesilovač by měl být přizpůsoben nejen 

z hlediska činného odporu, viz vztah (5.110), ale také z hlediska kapacity. První podmínka je 

kritická v případě nízkofrekvenčních převodníků, druhá v případě vysokofrekvenčních. 

Při kapacitním přizpůsobení bude proudová výkonová spektrální hustota vysokofrekvenčního 

šumu následující: 
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𝐽2̅ =̇
𝜔24𝑘𝑇𝜓

2𝜇

3𝐿2𝑈𝐶𝑂

(√𝐶𝑎 +
𝐶𝑝

√𝐶𝑎
)

2

=
𝜔24𝑘𝑇𝜓

2𝜇

3𝐿2𝑈𝐶𝑂

4𝐶𝑝 = 24
𝜔2𝑘𝑇𝜓𝐶𝑝𝐿2

𝜇𝑈𝐶𝑂
   [A2Hz−1] (5.132) 

Jedinou možností, jak navýšit transkonduktanci G a neovlivnit vstupní kapacitu Ca, je vyrobit 

tranzistor z materiálu s vysokou pohyblivostí nosičů náboje , vztah (5.128). Nabízí se např. GaAs. 

S rostoucí transkonduktancí G však roste ztrátový výkon tranzistoru FET!  

Teoretické poznatky by měly být potvrzeny praxí. K tomuto účelu poslouží poslední dva řádky 

Tab. 5.4. Jsou zde uvedeny vstupní napěťové šumy a vstupní kapacity operačních zesilovačů FET. 

Operační zesilovač OPA602BP disponuje výjimečně nízkou vstupní kapacitou Ca = 1pF, ale jeho 

vstupní napěťový šum je poměrně vysoký, 𝑒𝑛 = 13 nV ∙ Hz−1/2. Při vývoji druhého operačního 

zesilovače OPA627BP byl kladen důraz na co nejnižší vstupní napěťový šum, 𝑒𝑛 = 5.2 nV ∙ Hz−1/2. 

Toho bylo dosaženo navýšením transkonduktance G a s ní i vstupní kapacity Ca, která již dosahuje 8 

pF! S rostoucí transkonduktancí G také narostl ztrátový výkon. Podle katalogových listů je napájecí 

proud operačního zesilovače OPA627BP 7 mA, zatímco u operačního zesilovače OPA602BP jen 3 

mA. Výběr vhodného zesilovače proto bude nanejvýš vhodné podřídit podmínce (5.131). Pro rychlé 

fotodiody z řady HP5082-4200 jsou udávané kapacity Cp menší než 4 pF (UR = 10 V) a tudíž 

nejvhodnějším operačním zesilovačem bude OPA602BP.  Naopak, pro fotodiody BPW34 nebo 

BP104F jsou udávané kapacity Cp  nad 10 pF (UR = 10 V) a nejvhodnějším operačním zesilovačem 

bude OPA627BP.  

5.8.6 Optimální filtrace 

Při analýze nízkofrekvenčního fotoelektrického převodníku bylo zjištěno, že se liší jeho signálová a 

šumová šířka pásma. Přitom šumová šířka pásma byla podstatně větší než signálová. To se projevilo 

nežádoucím nárůstem šumu na výstupu a poklesem odstupu signálu od šumu. Problém byl vyřešen 

připojením dolní propusti, která omezila šumovou šířku pásma. Stačilo eliminovat tu část spektra, 

která nenesla žádný signál, pouze šum [57]. Obvody selekce jsou proto velice důležité. Cílem kapitoly 

je nalézt parametry optimálního filtru. 

Odstup signálu od šumu byl definován výrazem (3.32). Jedná se o poměr výkonu signálu a 

výkonu šumu ve stejném měřicím bodě. Nechť je signál definován spojitým spektrem o šířce BWs a 

shodnou amplitudou Uout i fází všech harmonických složek, šum pak napěťovou spektrální hustotou 

𝑒𝑛̅̅ ̅. Signál i šum prochází filtrem, který je charakterizován přenosem KF a šířkou pásma BWF. Odstup 

signálu od šumu na výstupu filtru se nalezne podle vztahu:  

𝑆𝑁𝑅𝑑𝐵 
= 10 log (

𝑝𝑠

𝑝𝑛
) = 20log (

𝐾𝐹
𝑈𝑜𝑢𝑡

√2
𝐵𝑊𝐹

√𝐾𝐹
2𝑒𝑛

2̅̅̅̅ 𝐵𝑊𝐹

)   [dB] (5.133) 

Vztah byl upraven pro efektivní hodnoty napětí signálu a napětí šumu. Výkon signálu narůstá přímo 

úměrně se šířkou pásma filtru BWF, zatímco výkon šumu s druhou odmocninou šířky pásma filtru 

BWF. Největšího odstupu signálu od šumu je dosaženo při shodě šířky pásma filtru a signálu, BWF = 

BWs.  S dalším zvětšováním šířky pásma filtru BWF odstup signálu od šumu opět klesá, neboť 𝑒𝑛̅̅ ̅ je 

nenulové i za hranicí pásma BWs, Obr. 5.24. Pro maximální odstup signálu od šumu platí [42]: 
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𝑆𝑁𝑅𝑑𝐵𝑚𝑎𝑥 
=  20log (

𝐾𝐹
𝑈𝑜𝑢𝑡

√2
𝐵𝑊𝑠

√𝐾𝐹
2𝑒𝑛

2̅̅̅̅ 𝐵𝑊𝑠

) = 20 log (
𝑈𝑜𝑢𝑡

√2

1

𝑒𝑛̅̅̅̅
√𝐵𝑊𝑠)  [dB] (5.134) 

Šířka pásma optimálního filtru se musí shodovat se šířkou pásma užitečného signálu! Platí: 

𝐵𝑊𝐹 = 𝐵𝑊𝑠 (5.135) 

SNR narůstá nejen s rozdílem amplitud signálu a šumu, což je pochopitelné, ale také se šířkou 

pásma signálu BWs. O tom se lze přesvědčit při porovnání frekvenční a amplitudové modulace. 

Frekvenční modulace na rozdíl od amplitudové zabírá podstatně větší šířku pásma, ale také mnohem 

lépe odolává šumu kanálu. 

 

Obr. 5.24: Odvození a) optimální šířky pásma filtru BWF a b) optimálního přenosu filtru KF1, KF2, … KFn 

Nechť je užitečný signál složen ze dvou signálových bloků o stejné šířce pásma BWs, ale rozdílných 

amplitud Uout1 a Uout2. Odstup signálu od šumu nabude tvaru: 

𝑆𝑁𝑅𝑑𝐵 
=  20log (

𝐾𝐹1
𝑈𝑜𝑢𝑡1

√2
𝐵𝑊𝑠+𝐾𝐹2

𝑈𝑜𝑢𝑡2
√2

𝐵𝑊𝑠

√𝐾𝐹1
2 𝑒𝑛

2̅̅̅̅ 𝐵𝑊𝑠+𝐾𝐹2
2 𝑒𝑛

2̅̅̅̅ 𝐵𝑊𝑠

)   [dB] (5.136) 

Nyní bude potřeba zjistit, pro jaké KF2 bude odstup signálu od šumu maximální. Extrémy závorky 

funkce (5.136) se naleznou z průsečíků její první derivace s nulou. Pro zjednodušení bude uvažováno: 

Uout1/2 = 1, KF1 = 1, BWs = 1, 𝑒𝑛̅̅ ̅ = 1. Platí: 

d

d𝐾𝐹2
 
(1+𝐾𝐹2

𝑈𝑜𝑢𝑡2
√2

)

√1+𝐾𝐹2
2

=

𝑈𝑜𝑢𝑡2
√2

√1+𝐾𝐹2
2 −(1+𝐾𝐹2

𝑈𝑜𝑢𝑡2
√2

)
𝐾𝐹2

√1+𝐾𝐹2
2

1+𝐾𝐹2
2 = 0  

𝑈𝑜𝑢𝑡2

√2
(1 + 𝐾𝐹2

2 ) − (1 + 𝐾𝐹2
𝑈𝑜𝑢𝑡2

√2
) 𝐾𝐹2 =

𝑈𝑜𝑢𝑡2

√2
− 𝐾𝐹2 = 0  

𝑈𝑜𝑢𝑡2

√2
= 𝐾𝐹2 (5.137) 
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Vzhledem k podmínce Uout1/2 = 1, KF1 = 1 (normování amplitudy signálu a přenosu prvního filtru) 

lze učinit tento závěr: pokud má být odstup signálu od šumu maximální, poměry amplitud a relativních 

přenosů se musí shodovat [42], [10]: 

𝑈𝑜𝑢𝑡2
√2

𝑈𝑜𝑢𝑡1
√2

=
𝐾𝐹2

𝐾𝐹1
 (5.138) 

Tuto podmínku lze zobecnit pro n-násobný počet signálových bloků ve spektru a n-násobný počet 

filtrů (základní harmonická a vyšší harmonické složky), nebo pro obecné spojité spektrum. V praxi to 

znamená, že normovaný amplitudový přenos optimálního filtru se musí shodovat s normovaným 

amplitudovým spektrem signálu! 

5.9 Návrh fotoelektrického převodníku segmentového přijímače 

Návrh fotoelektrického převodníku se opírá o závěry předchozích kapitol. Byla učiněna tato 

rozhodnutí: 

Volba linkového kódu PE, zajištění optimální filtrace fh = ¾ fbit. Pro testování optických 

přijímačů byl zvolen kód PE, kapitola 3.4.5. Na základě kapitoly 5.8.6 byl stanoven horní mezní 

kmitočet fotoelektrického převodníku fh = ¾ fbit = ¾ 210
6
 = 1.5 MHz. V zájmu zachování 

jednoduchosti fotoelektrického převodníku je aproximace spektra signálu PE jen přibližná. Protože 

šumové příspěvky z oblasti nízkých frekvencí nejsou až tak významné, volil se dolní mezní kmitočet fl 

= 100 kHz. 

Volba technologie fotodetektoru podle vlnové délky záření a dynamických parametrů – 

fotodioda PIN. Cílovou aplikací přijímače jsou bezvláknové optické sítě. Díky vysokoúrovňovému 

světelnému pozadí se očekává větší temný proud I0 a odtud i větší šumový proud fotodiody než 

navazujícího zesilovače. Podmínka (5.14) bude splněna a není proto důvod k výběru fotodetektoru 

s vnitřním zesílením Kp. Protože se jedná o komunikaci na vlnové délce  = 940 nm při přenosové 

rychlosti 2 Mbits
-1

, byla zvolena fotodioda PIN. Více viz kapitola 5.2.1. 

Výběr fotodiody podle plochy přechodu a šířky pásma - typy BPW34 a BP104F. Šířka 

pásma zvolené fotodiody PIN by měla odpovídat požadované šířce pásma signálu BWs, ale neměla by 

ji zbytečně překračovat, neboť se tak děje na úkor fotocitlivé plochy, viz kapitola 5.2.6. Vzhledem 

k linkovému kódu PE a přenosové rychlosti 2 Mbits
-1

 je možné považovat BWs = 3 MHz. Mezi 

vhodné kandidáty patří BPW34 a BP104F. Vyřazeny byly fotodiody PIN série HP5082-4200.  

Výběr fotodiody podle šířky spektrální charakteristiky - typ BP104F. O velikosti temného 

proudu I0 rozhoduje nejen intenzita světelného pozadí, ale také tvar charakteristiky spektrální citlivosti 

S (). Pro zajištění co nejnižšího šumu fotodetektoru je potřeba volit typ s co nejužší spektrální 

charakteristikou. V tomto ohledu je výhodnější BP104F před BPW34. 

Zpracování fotoproudu pomocí zesilovače se zpětnou vazbou. Zavedením zpětné vazby se 

získá možnost samostatné volby pracovního napětí fotodiody UPD a zatěžovacího rezistoru RL. Zpětná 

vazba se dále postará o stabilní pracovní napětí fotodiody i přes změnu světelného pozadí, UPD = Ups. 

Díky minimalizaci vstupní impedance RL na Zeq (RL = Rfb) se zajistí vysoký mezní kmitočet fhighRC, viz 

kapitola 5.7.1. Vyžaduje se ovšem operační zesilovač s vysokým tranzitním kmitočtem fT a zajištění 
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stability pomocí vhodné pasivní sítě Zfb. Mezi vhodné operační zesilovače patří OP27G, OPA602BP a 

OPA627BP. 

Šumová optimalizace podle požadavků vysokofrekvenčního převodníku. Protože je horní 

mezní kmitočet fh = 1.5 MHz poměrně vysoký, provádí se optimalizace s ohledem na člen 𝑒𝑛
2̅̅ ̅𝜔2𝐶𝑖𝑛

2 . 

Mezi vhodné operační zesilovače patří typy s co nejmenší vstupní kapacitou Ca a co nejmenším 

vstupním napěťovým šumem 𝑒𝑛̅̅ ̅, viz kapitola 5.8.3. 

Tab. 5.7: Minimální hodnota Rin a maximální hodnota Ia optimalizovaného převodníku 

Typ 
Ca 

[pF] 

Cin 

[pF] 

𝑒𝑛̅̅ ̅ 

[nV ∙ Hz−
1
2] 

fx 

[MHz] 
𝑒𝑛

2̅̅ ̅𝜔𝑥
2𝐶𝑖𝑛

2  
Rin 

[k] 

Ia 

[A] 

fT 

[MHz] 
fp 

[kHz] 

Rfb  

[k] 

Cfb 

[pF] 

OP27G 8 27 3 1.5 0.58310
-24

 28.4 1.82 8 281.3 20.96 5.06 

OPA602BP 1 20 13 1.5 6.00510
-24

 2.76 18.7 6.5 346.2 22.99 4.62 

OPA627BP 8 27 5.2 1.5 1.75110
-24

 9.46 5.47 16 140.6 41.92 2.53 

 

Optimalizace s ohledem na člen 𝑒𝑛
2̅̅ ̅𝜔2𝐶𝑖𝑛

2  připouští menší hodnoty odporů Rin a odtud i Rfb - 

vztah (5.85) a větší hodnoty klidových proudů zesilovače Ia, Tab. 5.7. Nízké hodnoty součinu 𝑒𝑛
2̅̅ ̅𝜔𝑥

2𝐶𝑖𝑛
2  

mají operační zesilovače OP27G a OPA627BP. U operačního zesilovače OP27G nelze vyhovět 

podmínce Rfb > Rin. Vzhledem k hornímu meznímu kmitočtu fh = 1.5 MHz vychází hodnota Rfb 

poměrně nízká, celkový šum naroste a šumové přednosti operačního zesilovače budou ztraceny. Větší 

hodnoty Rfb připouští operační zesilovač OPA627BP. Má sice 3x větší hodnotu součinu 𝑒𝑛
2̅̅ ̅𝜔2𝐶𝑖𝑛

2  než 

v předchozím případě, ale zachovává podmínku Rfb > Rin. Díky větší hodnotě Rfb je také dosažena větší 

transimpedance stupně, vztah (5.82), a šumy následujících stupňů se již tolik neprojeví. U operačního 

zesilovače OPA602BP se i přes větší napěťový šum 𝑒𝑛̅̅ ̅ nabízí velice nízká vstupní kapacita Ca. Ta se 

však sčítá s kapacitou fotodetektoru Cp a montáže Cs a hodnota součinu 𝑒𝑛
2̅̅ ̅𝜔2𝐶𝑖𝑛

2  vychází vysoká. 

Odtud je sestava fotodiody BP104F a OPA602BP pro vysokofrekvenční aplikace nevhodná. Co se 

týká operačních zesilovačů OP27G a OPA627BP, jsou jejich vypočítané maximální hodnoty proudů Ia 

menší než hodnota temného proudu I0 za denního světla, Tab. 5.1. Podmínka (5.14) je opět splněna. 

Jak bylo zmíněno v kapitole 5.7.2, nabízí se pro vysokofrekvenční fotoelektrické převodníky operační 

zesilovače s proudovou zpětnou vazbou. Jejich vstupní klidové proudy Ia jsou však stále vyšší, než 

přípustné hodnoty podle Tab. 5.7. Např. u typu EL2160 (výrobce Intersil) může být hodnota proudu 

invertující svorky až 25 A. Na základě výše popsaných kritérií nejlépe vyhoví operační zesilovač 

OPA627BP. 

Výběr operačního zesilovače s ohledem na kapacitní přizpůsobení – OPA627BP. Jak již 

vyplynulo z úvah předcházejícího odstavce nebo z kapitoly 5.8.5, měla by být vstupní kapacita 

operačního zesilovače Ca srovnatelná s kapacitou použité fotodiody Cp. Toto je v případě operačního 

zesilovače OPA627BP a fotodiody BP104F splněno. 

 Závěrné napětí fotodiody blízké maximální dovolené hodnotě. Protože měření šumu 

v závislosti na závěrném napětí fotodiody neprokázalo očekávaný extrém (kapitola 5.8.4), volí se 

závěrné napětí fotodiody co největší. Kapacita fotodiody Cp se tak sníží na minimum a s ní i 

vysokofrekvenční šum. Velké závěrné napětí fotodiody rovněž zajistí velkou šířku přechodu a 

citlivost. Vzhledem k případným změnám provozních podmínek bude hodnota závěrného napětí 

nastavitelná. 
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Obr. 5.25: Schéma fotoelektrického převodníku segmentového přijímače 

Zajištění dobré frekvenční kompenzace pomocí nastavitelného prvku. Aby byl průnik 

vysokofrekvenčních šumů co nejmenší, nesmí mít přenos uzavřené smyčky operačního zesilovače KCL 

(f) převýšení. Potom také platí, že s poklesem kapacity fotodiody Cp klesá celkový šum. Protože je 

potřebná kompenzační kapacita Cfb závislá na mnoha faktorech (rozptyl součástí, obrazec plošného 
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spoje), zařídí se jako nastavitelná. Aby byl nastavitelný rozsah co největší, potlačí se parazitní kapacita 

zpětnovazebního rezistoru Rfb jeho rozdělením na tři části. 

Schéma fotoelektrického převodníku je na Obr. 5.25. Protože se používá šestiboký jehlan, s = 

6, vyskytuje se fotoelektrický převodník celkem 6x. Jedná se o obvody IC1 až IC6 (OPA627BP), 

zpětnovazební rezistory R1 až R18 (13k) a ladicí kondenzátory C1 až C6 (1.5 až 5 pF). Hodnoty 

součástí Rfb, Cfb vycházejí z Tab. 5.7. Závěrné napětí fotodiod se vytváří pomocí napěťové reference 

IC7 (MC1404U10) a invertujícího operačního zesilovače IC8 (OP27). Oba dva obvody vykazují 

velice nízký šum. Napětí katod je neměnné, změna napětí anod se provádí nepřímo pomocí změny 

napětí neinvertujících svorek obvodů IC1 až IC6. Protože jezdec odporového potenciometru bývá 

zdrojem přídavného šumu, řeší se změna závěrného napětí fotodiod pomocí přepínání odboček 

odporové sítě R39 až R48. Aby byly sekce vzájemně izolované a šumy fotodiod nekorelované, přivádí 

se napětí k fotodiodám pomocí dolních propustí R19 až R30 a C7 až C18.  Kondenzátory C13 až C18 

navíc potlačují šumové proudy neinvertujících svorek operačních zesilovačů IC1 až IC6. Rezistory 

R31 až R36 eliminují vliv případné kapacitní zátěže. Obrazec desky plošného spoje je uveden 

v příloze E. 

 

Obr. 5.26: Osazená deska fotoelektrického převodníku segmentového přijímače 
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5.10 Nastavení fotoelektrického převodníku 

Vzhledem k tomu, že časy vzestupné a sestupné hrany optického vysílače nepřesahují 40 ns, viz Obr. 

4.9, a šířka pásma fotoelektrického převodníku je pouze 1.5 MHz, lze optického vysílače použít 

k nastavení frekvenční kompenzace fotoelektrického převodníku. Dříve než se tak stane, je potřeba 

zvolit závěrné napětí fotodiod pomocí výběru odbočky odporové sítě R39 až R48. Tím se také zvolí 

konečná hodnota kapacity fotodiody Cp a vyloučí její další vliv na míru kompenzace. Protože je 

optický přijímač šestinásobný, musí se kompenzace provádět 6x, pro každou sekci zvlášť. Osciloskop 

se postupně připojuje na výstupy operačních zesilovačů IC1 až IC6 a měří se vůči zemi. Pro nastavení 

frekvenční kompenzace slouží ladicí kondenzátory C1 až C6. Nalezené průběhy pro minimální a 

maximální kapacitu ladicího kondenzátoru zachycuje Obr. 5.27. Optimální a žádaný průběh napětí při 

buzení optickým obdélníkovým signálem (viz Obr. 4.9) je na Obr. 5.28. Je vidět, že rozsah kapacity 

ladicího kondenzátoru (1.5 až 5 pF) a všechna opatření vedoucí k dosažení tohoto rozsahu byla volena 

správně. Optimální průběh napětí byl dosažen u každého fotoelektrického převodníku. 

  

Obr. 5.27: Napětí na výstupu IC1 pro minimální (vlevo) a maximální (vpravo) kapacitu C1 

 

Obr. 5.28: Optimální průběh napětí na výstupu IC1 

Při nastavování frekvenční kompenzace ležel optický přijímač na vysílači tak, aby fotodioda 

kompenzované sekce zachycovala jen určitou část vysílaného záření. Při přímém ozáření docházelo 

k saturaci obvodů fotoelektrického převodníku a nebylo možné kompenzovat. Pohled na měřící 
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pracoviště přináší Obr. 5.29. Pokud by bylo potřeba změnit závěrné napětí fotodiod, kompenzace by se 

musela provádět znovu. 

 

Obr. 5.29: Nastavování frekvenční kompenzace fotoelektrického převodníku 
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6 Optimální využití segmentového optického přijímače 

Segmentový přijímač je realizován jako sestava 6 fotodetektorů, jejichž zorná pole (FOV) vyplňují 

polovinu prostorového úhlu, nebo také jednu hemisféru. K uchycení fotodetektorů slouží stěny 

komolého jehlanu. Každá stěna komolého jehlanu svírá se základnou úhel 45°. Citlivá plocha 

fotodetektoru a stěny komolého jehlanu jsou rovnoběžné. 

6.1 Vyšetření odstupu signálu od šumu v závislosti na rovině dopadu optického 

svazku 

Dopadající zářivý tok (výkon) kromě jiných veličin závisí na úhlu n, který svírá normála 

fotodetektoru se spojnicí středu fotodetektoru a zdroje záření. Závislost je kosinová podle vztahu: 

Φ = 𝐸𝐿𝑚𝑆 cos 𝜑𝑛 = 𝐸𝐿𝑆 = 𝐸𝐿𝑚𝑆𝑝   [W] (6.1) 

Přitom ELm je maximální hodnota intenzity ozáření. Velikost výkonu v závislosti na rovině dopadu 

optického svazku se dá vyšetřovat dvojím způsobem. První způsob předpokládá plochu fotodetektoru 

S konstantní, proměnná je pouze intenzita ozáření EL v závislosti na úhlu n. Druhý způsob 

předpokládá intenzitu ELm konstantní, proměnný je pouze průmět plochy fotodetektoru Sp do roviny 

kolmé na směr dopadajícího záření. V obou případech jsou rozměry fotodetektoru vůči vzdálenosti 

fotodetektoru a zdroje záření zanedbatelné. Dopadající paprsky se považují za rovnoběžné. 

 

Obr. 6.1: Popis situace při odvozování úhlu n 
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6.1.1 Výpočet úhlu n mezi normálou strany a spojnicí strany s bodem záření Z 

Uvedený postup vychází z Obr. 6.1. Vzhledem k mechanickému uspořádání je vyšetřování strany 

komolého jehlanu a citlivé plochy fotodetektoru totožné. Jediný rozdíl spočívá ve velikosti ploch. 

Využije se postupů lineární algebry [60]. Souřadnice jednotlivých bodů jsou definovány 

následovně: 

𝐴 = (𝑎1, 𝑎2, 𝑎3), 𝐵 = (𝑏1, 𝑏2, 𝑏3), 𝐶 = (𝑐1, 𝑐2, 𝑐3), 𝐷 = (𝑑1, 𝑑2, 𝑑3), 𝑍 = (𝑧1, 𝑧2, 𝑧3) (6.2) 

Indexy 1, 2 a 3 odpovídají osám x, y a z. Pro souřadnice bodů S1, S2 a S platí následující: 

𝑆1 =
𝐴+𝐷

2
= (

𝑎1+𝑑1

2
,

𝑎2+𝑑2

2
,

𝑎3+𝑑3

2
) , 𝑆2 =

𝐵+𝐶

2
= (

𝑏1+𝑐1

2
,

𝑏2+𝑐2

2
,

𝑏3+𝑐3

2
) (6.3) 

𝑆 =
𝑆1+𝑆2

2
= (

𝑎1+𝑏1+𝑐1+𝑑1

4
,

𝑎2+𝑏2+𝑐2+𝑑2

4
,

𝑎3+𝑏3+𝑐3+𝑑3

4
) (6.4) 

Dále je potřeba vyjádřit vektory 𝑆𝐴̅̅̅̅  a 𝑆𝐵̅̅̅̅ : 

𝑆𝐴̅̅̅̅ = 𝐴 − 𝑆 = (
3𝑎1−𝑏1−𝑐1−𝑑1

4
,

3𝑎2−𝑏2−𝑐2−𝑑2

4
,

3𝑎3−𝑏3−𝑐3−𝑑3

4
) = (𝑝1, 𝑝2, 𝑝3) (6.5) 

𝑆𝐵̅̅̅̅ = 𝐵 − 𝑆 = (
−𝑎1+3𝑏1−𝑐1−𝑑1

4
,

−𝑎2+3𝑏2−𝑐2−𝑑2

4
,

−𝑎3+3𝑏3−𝑐3−𝑑3

4
) = (𝑞1, 𝑞2, 𝑞3) (6.6) 

Normálový vektor �̅� roviny ABC je určen vektorovým součinem 𝑆𝐴̅̅̅̅  a 𝑆𝐵̅̅̅̅ . Platí: 

�̅� = 𝑆𝐴̅̅̅̅  × 𝑆𝐵̅̅̅̅ = (𝑝2𝑞3 − 𝑝3𝑞2, 𝑝3𝑞1 − 𝑝1𝑞3, 𝑝1𝑞2 − 𝑝2𝑞1) = (𝑛1, 𝑛2, 𝑛3) (6.7) 

Normálový vektor �̅� je kolmý k vektorům 𝑆𝐴̅̅̅̅  a 𝑆𝐵̅̅̅̅  s velikostí rovnou obsahu rovnoběžníku, který oba 

vektory vytyčují. Dále je potřeba určit spojnici středu strany jehlanu S a bodu zdroje záření Z: 

𝑆𝑍̅̅̅̅ = 𝑍 − 𝑆 = (𝑧1 −
𝑎1+𝑏1+𝑐1+𝑑1

4
, 𝑧2 −

𝑎2+𝑏2+𝑐2+𝑑2

4
, 𝑧3 −

𝑎3+𝑏3+𝑐3+𝑑3

4
) = (𝑟1, 𝑟2, 𝑟3) (6.8) 

Hledaný úhel n se nalezne jako normovaný skalární součin vektorů �̅� a 𝑆𝑍̅̅̅̅ : 

cos 𝜑𝑛 =
�̅�∙𝑆𝑍̅̅̅̅

‖�̅�‖∙‖𝑆𝑍̅̅̅̅ ‖
=

𝑛1𝑟1+𝑛2𝑟2+𝑛3𝑟3

√𝑛1
2+𝑛2

2+𝑛3
2√𝑟1

2+𝑟2
2+𝑟3

2
 (6.9) 

6.1.2 Projekce plochy fotodetektoru do roviny dopadajícího záření 

Výše uvedený postup je poněkud pracný, neboť vyžaduje samostatný výpočet bodů A, B, C, D 

vyšetřované plochy. Tomu se dá předejít zavedením maticového počtu. Vyjde se z jednoduchého 

geometrického útvaru, který se pomocí posuvů a rotací přemístí na místo určení. Výpočet se nejen 

zrychlí, ale také zpřehlední. Na rozdíl od předchozí kapitoly se nehledá úhel n, ale průmět plochy 

fotodetektoru Sp do roviny kolmé na směr dopadajícího záření. Podrobnosti rozvádí práce [61]. 

Nechť je čtverec ABCD (nebo jiný geometrický útvar) umístěn v počátku. Jeho body popisují 

vektory A = [a1 a2 a3]
T
, B = [b1 b2 b3]

T
, C = [c1 c2 c3]

T
, D = [d1 d2 d3]

T
. Pokud má být finální poloha 

čtverce vůči ose „x“ pootočena, vynásobí se vektory bodů maticí: 
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𝐴𝑟𝑜𝑡𝑥 = [
1 0 0
0 cos(𝑟𝑜𝑡𝑥) − sin(𝑟𝑜𝑡𝑥)

0 𝑠𝑖𝑛(𝑟𝑜𝑡𝑥) cos(𝑟𝑜𝑡𝑥)
] (6.10) 

Operace je zachycena na Obr. 6.2 a). Matematicky se zapíše následovně: 

𝐴′ = 𝐴𝑟𝑜𝑡𝑥 ∙ 𝐴, 𝐵′ = 𝐴𝑟𝑜𝑡𝑥 ∙ 𝐵, 𝐶′ = 𝐴𝑟𝑜𝑡𝑥 ∙ 𝐶, 𝐷′ = 𝐴𝑟𝑜𝑡𝑥 ∙ 𝐷 (6.11) 

 

Obr. 6.2: Manipulace se čtvercem ABCD v kartézské soustavě souřadnic 

Čtverec nemusí být nutně vázán na počátek [0, 0, 0]. Pokud má dojít k posunutí ve směru osy „y“, 

připočte se ke každé souřadnici vektor: 

𝑝𝑜𝑠𝑦 = [0 𝑣𝑦 0]𝑇 (6.12) 

Operace je zachycena na Obr. 6.2 b). Matematicky se zapíše následovně: 

𝐴′ = 𝐴 + 𝑝𝑜𝑠𝑦, 𝐵′ = 𝐵 + 𝑝𝑜𝑠𝑦, 𝐶′ = 𝐶 + 𝑝𝑜𝑠𝑦, 𝐷′ = 𝐷 + 𝑝𝑜𝑠𝑦 (6.13) 

Podobně se dá upravit poloha ve směru osy „z“. V tomto případě se připočte vektor: 
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𝑝𝑜𝑠𝑧 = [0 0 𝑣𝑧]𝑇 (6.14) 

Operace je zachycena na Obr. 6.2 c). Matematicky se zapíše následovně: 

𝐴′ = 𝐴 + 𝑝𝑜𝑠𝑧, 𝐵′ = 𝐵 + 𝑝𝑜𝑠𝑧, 𝐶′ = 𝐶 + 𝑝𝑜𝑠𝑧, 𝐷′ = 𝐷 + 𝑝𝑜𝑠𝑧 (6.15) 

Protože jsou stěny jehlanu natočeny nejen kolem osy „x“, ale také kolem osy „z“, bude se opět násobit 

maticí: 

𝐴𝑟𝑜𝑡𝑧 = [
cos(𝑟𝑜𝑡𝑧) − sin(𝑟𝑜𝑡𝑧) 0
𝑠𝑖𝑛(𝑟𝑜𝑡𝑧) cos(𝑟𝑜𝑡𝑧) 0

0 0 1

] (6.16) 

Operace je zachycena na Obr. 6.2 d). Matematicky se zapíše následovně: 

𝐴′ = 𝐴𝑟𝑜𝑡𝑧 ∙ 𝐴, 𝐵′ = 𝐴𝑟𝑜𝑡𝑧 ∙ 𝐵, 𝐶′ = 𝐴𝑟𝑜𝑡𝑧 ∙ 𝐶, 𝐷′ = 𝐴𝑟𝑜𝑡𝑧 ∙ 𝐷 (6.17) 

Pomocí operací popsaných výše se získaly souřadnice bodů A, B, C, D, které odpovídají konečné 

pozici čtverce. Dále je potřeba určit souřadnice středu čtverce S. Ty se naleznou jako aritmetický 

průměr souřadnic bodů A, B, C, D:  

𝑆 =
𝐴+𝐵+𝐶+𝐷

4
 (6.18) 

Dále je potřeba určit spojnici středu čtverce S a bodu zdroje záření Z: 

𝑆𝑍̅̅̅̅ = 𝑍 − 𝑆 = (𝑧1 −
𝑎1+𝑏1+𝑐1+𝑑1

4
, 𝑧2 −

𝑎2+𝑏2+𝑐2+𝑑2

4
, 𝑧3 −

𝑎3+𝑏3+𝑐3+𝑑3

4
) (6.19) 

Projekce P čtverce ABCD do roviny kolmé na směr šíření paprsků, tj. vektoru 𝑆𝑍̅̅̅̅ , se nalezne jako 

projekce samostatných bodů A, B, C, D: 

𝑃(𝐴) = 𝐴 − (𝐴𝑇𝑆𝑍̅̅̅̅ )𝑆𝑍̅̅̅̅   

𝑃(𝐵) = 𝐵 − (𝐵𝑇𝑆𝑍̅̅̅̅ )𝑆𝑍̅̅̅̅   

𝑃(𝐶) = 𝐶 − (𝐶𝑇𝑆𝑍̅̅̅̅ )𝑆𝑍̅̅̅̅   

𝑃(𝐷) = 𝐷 − (𝐷𝑇𝑆𝑍̅̅̅̅ )𝑆𝑍̅̅̅̅  (6.20) 

Poslední úkol spočívá ve výpočtu plochy S vytyčené body 𝑃(𝐴), 𝑃(𝐵), 𝑃(𝐶), 𝑃(𝐷). Za tímto účelem 

je potřeba definovat uhlopříčky �̅� a 𝑓:̅ 

�̅� = 𝑃(𝐷) −  𝑃(𝐵) (6.21) 

𝑓̅ = 𝑃(𝐶) −  𝑃(𝐴) (6.22) 

Plocha se pak nalezne jako polovina násobku absolutních hodnot vektorů �̅� a 𝑓 ̅a sinu úhlu 𝜗, který 

svírají: 

𝑆𝑝 =
1

2
‖�̅�‖ ∙ ‖𝑓̅‖ ∙ sin 𝜗 (6.23) 

Úhel 𝜗 se nalezne ze známého vztahu: 
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cos 𝜗 =
�̅�∙�̅�

‖�̅�‖∙‖𝑓̅‖
 (6.24) 

Pokud jsou rozměry držáku – komolého jehlanu – vůči vzdálenosti držáku a zdroje záření 

rovněž zanedbatelné, dá se výše uvedený postup zjednodušit. Především, body čtverce A, B, C, D se 

rozmístí symetricky kolem počátku [0, 0, 0]. Odbourají se posuvy posy a posz a zachovají se pouze 

rotace rotx a rotz. I přes uvedené operace zůstane střed čtverce S stále v počátku [0, 0, 0]. Vektor 

spojnice středu čtverce S a bodu zdroje záření Z splyne s bodem Z. 

 

Obr. 6.3: Projekce plochy fotodetektorů do roviny dopadajícího záření v závislosti na orientaci jehlanu 

  

Obr. 6.4: Projekce plochy jednotlivých segmentů do roviny kolmé na směr šíření paprsků 

6.1.3 Výpočet projekce 

Cílem je nalézt průměty ploch všech 6 fotodetektorů, určit jejich velikosti a vyšetřit jejich změnu s 

úhlem dopadajícího záření z. Nechť je nejprve komolý jehlan orientován podle Obr. 6.3 a). Zdroj 

záření se přemisťuje po kružnici, a to ze směru osy x do směru osy z. Změny průmětů ploch a jejich 
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velikostí pro segmenty SA, SB a SC zachycuje Obr. 6.4 a). Nechť je dále komolý jehlan orientován 

podle Obr. 6.3 b). Zdroj záření se opět přemisťuje po kružnici. Změny průmětů ploch a jejich velikostí 

pro segmenty SA, SB, SC a SD zachycuje Obr. 6.4 b). V obou případech se celková plocha nalezne 

součtem. Při orientaci jehlanu podle Obr. 6.3 a) stačí sečíst průměty ploch segmentů SA, SB, SC a 

vynásobit 2. Při orientaci jehlanu podle Obr. 6.3 b) je potřeba sečíst průměty ploch segmentů SB a SC 

a vynásobit 2, nakonec pak přičíst průměty ploch segmentů SA a SD. Průměty ploch neozářených 

segmentů jsou pro daný úhel z nulové. Závislost celkové plochy na úhlu z podává Obr. 6.5. Výpočet 

projekce byl realizován v programu Excel. 

 

Obr. 6.5: Výsledný součet normovaných ploch v závislosti na úhlu z a orientaci jehlanu 

Optimální provoz segmentového přijímače se nalezne pomocí následující úvahy: Nechť je 

každý fotodetektor charakterizován jednotkovým signálovým proudem a jednotkovým šumovým 

proudem. Paralelní zesilovač sčítá jak signálové, tak šumové proudy všech segmentů. V případě 

signálového proudu se získá 6 - násobek proudu jednoho segmentu, v případě šumového proudu se 

získá √6 - násobek proudu jednoho segmentu. Pokud by byla fotocitlivá plocha každého fotodetektoru 

orientována kolmo na směr dopadajících paprsků a pokud by byly vstupní výkony fotodetektorů 

stejné, zlepší se odstup signálu od šumu (6/√6)
2
 krát, nebo také 6 krát. Protože je signálový proud 

fotodetektoru úměrný jeho ploše [42], lze provést záměnu proudu a plochy a analyzovat Obr. 6.5. 

V případě použitého komolého jehlanu svírají jeho stěny a základna úhel 45°. Při dopadu paprsků 

kolmých na základnu je průmět plochy každého fotodetektoru maximální. Pokud je výchozí plocha 

fotodetektoru jednotková, činí její průmět 1/√2, pro 6 fotodetektorů pak 6/√2 = 3√2 = 4.243. Tuto 

hodnotu také nabývá křivka v pravé části grafu při úhlu z = 90°. S poklesem úhlu z ovšem velikost 

průmětu plochy klesá a při úhlu z = 0° je jen o něco větší než 1. Velikost šumového proudu (plochy) 

je však konstantní a rovna √6 = 2.449. Aby se tedy dalo výhod paralelního zesilovače využívat, musí 
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být celkový průmět plochy fotodetektorů a odtud i součet jednotkových signálových proudů větší než 

2.449. Tomu odpovídá úhel z > 32°. Pokud je úhel z = 32°, je poměr celkového signálového proudu 

a celkového šumového proudu roven jedné, což je stejný výsledek jako při použití jednoho 

fotodetektoru. Nejlepší odstup signálu od šumu se dosahuje pro z = 90°, ovšem dosažená hodnota je 

pouze (3√2/√6)
2

= 3 (4.8 dB). Zlomy na křivkách v Obr. 6.5 odpovídají úhlům, při kterých začínají 

přispívat dosud neozářené segmenty. 

6.1.4 Paralelní zesilovač a jeho aplikace 

Bylo by jistě zajímavé ve výpočtech projekcí pokračovat. Variací komolého jehlanu je neskutečně 

mnoho, ať už se rozdíly týkají počtu segmentů nebo úhlu mezi stěnami a základnou. Vzhledem 

k tomu, že optimalizace není hlavní náplní práce, následuje jen krátký rozbor podmínek, za kterých je 

výhodné paralelní zesilovač provozovat. 

Jako zdroj úvah poslouží výraz (5.9) popisující odstup signálu od šumu na elektrické straně 

paralelního zesilovače: 

𝑆𝑁𝑅𝑜𝑢𝑡 =
𝑠2𝑝𝑠𝐾21

2

𝑠2𝑝𝑛𝐾21
2 + 𝑠𝑝𝑛𝐴

     [/]  

Výraz se upraví tak, že se rozliší počet fotodetektorů s’ zachycujících užitečný signál ps od celkového 

počtu fotodetektorů s: 

𝑆𝑁𝑅𝑜𝑢𝑡 =
𝑠′2𝑝𝑠𝐾21

2

𝑠2𝑝𝑛𝐾21
2 + 𝑠𝑝𝑛𝐴

     [/] (6.25) 

Pokud je zajištěno rovnoměrné pokrytí signálem, nebo pokud jsou přítomné odrazy, může se 

uvažovat s’ = s. Za těchto podmínek se s rostoucím počtem fotodetektorů s eliminuje šumový výkon 

pnA (šumový výkon fotodetektoru a navazujícího zesilovače) a zvětšuje odstup signálu od šumu SNRout. 

Pokud jsou ovšem některé fotodetektory trvale zastíněny a užitečný signál jimi nevstupuje, 

přepíše se rovnost s’ = s na nerovnost s’ < s. Nyní bude záležet na velikosti šumového výkonu pozadí 

pn. Pokud bude jeho hodnota v porovnání s výkonem pnA zanedbatelná, pn << pnA, upraví se vztah 

(6.25) následovně: 

 𝑆𝑁𝑅𝑜𝑢𝑡 =
𝑠′2𝑝𝑠𝐾21

2

𝑠𝑝𝑛𝐴
     [/] (6.26) 

I zde se dá očekávat zvětšení odstupu signálu od šumu SNRout, neboť čitatel narůstá s druhou 

mocninou počtu ozářených fotodetektorů s’. Navyšování počtu fotodetektorů bude opět prospěšné. 

Problémem tedy zůstává nezanedbatelná úroveň šumového výkonu pn. Pokud je pn > pnA, 

přepíše se vztah (6.25) následovně: 

𝑆𝑁𝑅𝑜𝑢𝑡 =
𝑠′2𝑝𝑠𝐾21

2

𝑠2𝑝𝑛𝐾21
2 = (

𝑠′

𝑠
)

2 𝑝𝑠

𝑝𝑛
     [/] (6.27) 

Za tohoto stavu se již malý rozdíl mezi počtem ozářených fotodetektorů s’ a celkovým počtem 

fotodetektorů s projeví velice nepříznivě. Stejně nepříznivý vliv vykáže nárůst počtu fotodetektorů. 
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Závěrem lze tedy říci, že se paralelní zesilovač vyplatí v prostorech s odrazy, nebo 

v prostorech s nízkou úrovní optického rušení. 

6.2 Praktické ověření paralelního zesilovače 

Ověření paralelního zesilovače a všesměrového segmentového přijímače bylo provedeno pomocí 

modelu automobilu. Stávající rádiový přijímač byl demontován a nahrazen přijímačem optickým. 

Výkonové prvky byly ponechány. Ovládání pohybu vpřed stejně jako řízení směru bylo zajištěno 

pomocí dvou servomotorů. Ty byly řízeny pomocí šířkově modulovaného signálu, který se získal jako 

obálka signálu optického, frekvenčně klíčovaného [89]. Pro rozlišení kanálů se použilo rozdílné 

frekvence. Kanály se přenášely postupně za sebou, každý ve vlastním časovém rámci. 

Ve vysílači bylo použito dvou výkonových LED diod H2W5-950 popsaných v kapitole 4. 

Diody byly řazeny sériově za sebou a buzeny proudem cca 1 A. Maximální vysílaný optický výkon 

činil 300 mW. Proměnná střída dvou šířkově modulovaných signálů se získávala pomocí časovačů 

555 řízených potenciometry. 

 

Obr. 6.6: Praktické ověření paralelního zesilovače v různých prostorech 
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Přijímač využíval paralelního zesilovače o třech sekcích. Fotodiody byly připevněny na 

stěnách šestibokého jehlanu, přitom obsazena byla každá druhá stěna. Naměřená citlivost přijímače 

byla 100 nW. Zohlednila se přitom proměnná střída signálu pohybující se mezi 15 až 32 %. Větší 

citlivosti přijímače bránil dvoukanálový provoz, především pak nedostatečná selekce kanálů a odtud 

plynoucí vzájemný přeslech. 

Výsledky shrnuje Obr. 6.6. Nejlepší dosah vykazovalo autíčko v interiéru. Ať už se jednalo o 

prostornou halu, nebo dlouhou chodbu, získal se rádius přes 9 m. Přesné rozměry prostorů podává 

Obr. 6.6 a) a b). Nejhorší dosah zase vykazovalo autíčko v exteriéru, konkrétně v travnatém a 

křovinatém porostu, Obr. 6.6 c). Zde činil rádius jen něco málo přes 4 m. Průměrný dosah vykazovalo 

autíčko na parkovišti, Obr. 6.6 d). Tady se rádius přiblížil 6 m, a to opět díky odrazům. O ty se 

postaraly stěny budov a karosérie automobilů. 

Během testování se vysílač nacházel nad přijímačem s výškovým rozdílem přibližně 0.9 m, 

Obr. 6.6 e). Tato hodnota není příliš příznivá, zvláště v prostředí bez odrazů. V případě travnatého a 

křovinatého porostu a dosahu kolem 4 m vychází nejmenší úhel z pouze 12°. Protože úroveň 

optického rušení byla nízká, vyplatilo by se navýšit počet fotodetektorů. Další podrobnosti lze nalézt 

v práci [40]. 
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7 Fotoparametrický zesilovač 

7.1 Historie fotoparametrických zesilovačů 

Jak již vyplynulo z předchozích úvah, nepříznivý dopad šumu zesilovače na celkový odstup signálu od 

šumu fotoelektrického převodníku je možné minimalizovat pomocí fotodetektorů s vnitřním 

zesílením, viz vztah (5.14). Co se týče oblasti optických komunikací, nabízí se pouze lavinová 

fotodioda. Dá se ovšem ukázat, že s vnitřním zesílením může pracovat i obyčejná fotodioda. Toho je 

možné dosáhnout provozem fotodiody v režimu varaktorového zesilovače. Takový zesilovač má 

všechny vlastnosti standardního varaktorového zesilovače s tím rozdílem, že užitečný signál 

nevstupuje elektrickou, ale optickou cestou. 

Výhoda fotoparametrického zesilovače spočívá v navýšení odstupu signálu od šumu díky 

použití jen jednoho prvku. Ten ovšem plní dvojí roli. Slouží jak pro optický příjem, tak pro zesílení. 

Celkový počet šumových zdrojů se redukuje. Ze šumových zdrojů fotodiody a zesilovače zůstávají jen 

šumové zdroje fotodiody.  

Myšlenka fotoparametrického zesilovače není nová. Poměrně široká diskuze na toto téma 

probíhala začátkem 60. let. S prvními příspěvky přišel Saito a kolektiv [62]. Pokračoval Sawyer [63]. 

Na stranu opozice se postavili Garbrecht a Heinlein v práci [64]. Ohniskem sporu bylo odvození 

výsledného šumového faktoru. Podle Garbrechta a Heinleina měla větší šanci na úspěch oddělená 

sestava fotodiody a parametrického zesilovače.  Potvrzení výhod fotoparametrického zesilovače 

nakonec podali nezávisle na sobě autoři práce [65] a [66]. 

Je pravdou, že slučování funkcí do jednoho prvku doprovází určité kompromisy. Sloučit 

funkce v tolika ohledech protichůdných prvků, jakými jsou fotodioda a varaktor, se zdá být skoro 

nemožné. Fotodioda je konstruována pro vysokou kvantovou účinnost, nejčastěji jako struktura PIN. 

Pracuje zpravidla při velkém závěrném napětí a široké depletiční oblasti. Potom je její kapacita malá a 

téměř nezávislá na závěrném napětí. Varaktor je na tom přesně opačně. Navrhuje se tak, aby se jeho 

kapacita s napětím měnila co nejvíce. Toho se dosahuje pomocí strmého PN přechodu a úzké 

depletiční oblasti. Zkoumání této problematiky včetně navržených řešení podává práce [67].   

Diskuze fotoparametrických zesilovačů probíhá i v současnosti. Za všechny práce možno 

uvést [68] a [69]. Pole zkoumání je stále velice široké. Řeší se módy parametrického zesilování, 

součástková základna, šířka pásma apod. Přispět k tomuto tématu se také chystá tato práce. Pokusí se 

odpovědět na některé praktické otázky, a to např. na možnosti fotoparametrického zesilování za 

použití běžně dostupných fotodiod. 

7.2 Varaktorové zesilovače 

Jejich hlavní předností je velice nízký šum. S výhodou se jich používá při kmitočtech nad 300 MHz. 

V této frekvenční oblasti klesá kosmický šum a s ním i šum antén. Větší citlivosti přijímačů už jen 

brání šumy konvenčních zesilovačů. Varaktorové zesilovače jsou pak vítanou náhradou. S výhodou se 

jich také používá na druhém konci frekvenčního pásma, a to u kmitočtů menších než cca 100 Hz. 

Oproti jiným zesilovačům zde nevykazují blikavý šum [6]. Uplatňují se na vstupech lékařských 

přístrojů, např. EEG [70], nebo jako modulátory elektrometrických operačních zesilovačů, viz např. 
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hybridní obvod Analog Devices AD310J [71]. V dnešní době ustupují moderním nízkošumovým 

tranzistorům J-FET, ale jen mimo pásmo blikavého šumu 1/f. 

Varaktorové zesilovače jsou svojí činností podobné aditivním směšovačům, které využívají 

nelineární VA charakteristiku některých polovodičů. Pokud působí dva signály o různých kmitočtech 

na shodné nelineární zátěži, získá se co do frekvence celá řada součtových a rozdílových produktů. 

Účinnost je nízká, odpor diody energii pouze spotřebovává. Pokud se ale nelineární odpor nahradí 

nelineární kapacitou nebo indukčností, což je případ varaktorových zesilovačů, energie se 

nespotřebovává, ale transformuje mezi součtovými a rozdílovými složkami. I když se nelze vyhnout 

ztrátám, které jsou způsobeny např. zbytkovými činnými odpory nebo polarizací dielektrika, celková 

účinnost je vysoká. 

7.2.1 Manley-Roweho rovnice 

Energetické poměry na nelineární reaktanci patří k základním rovnicím reaktančních obvodů. Lze jich 

použít jak na indukčnost, tak na kapacitu bez ohledu na tvar nelinearity reaktance. Nazývají se 

Manley-Roweho rovnicemi. Další odvození bude vztaženo na nelineární bezeztrátovou kapacitu [72]. 

Nechť je kmitočet signálu označen jako 1 a kmitočet hybný (čerpací) jako pump. Pro co největší 

přehlednost bude použita substituce: 

𝜔1𝑡 = 𝑥;          𝜔𝑝𝑢𝑚𝑝𝑡 = 𝑦 (7.1) 

Náboj na kondenzátoru bude vyjádřen komplexní Fourierovou řadou dvou proměnných: 

𝑞(𝑥, 𝑦) = ∑ ∑ 𝑄𝑚,𝑛ej(𝑚𝑥+𝑛𝑦)+∞
𝑛=−∞

+∞
𝑚=−∞  (7.2) 

Protože q je reálná funkce, platí: 

𝑄𝑚,𝑛 = 𝑄−𝑚−𝑛
∗  (7.3) 

Kde * označuje komplexně sdruženou hodnotu. Derivací vztahu (7.2) podle času se získá proud 

tekoucí kondenzátorem: 

𝑖 =
d𝑞

d𝑡
= ∑ ∑ 𝐼𝑚,𝑛ej(𝑚𝑥+𝑛𝑦)+∞

𝑛=−∞
+∞
𝑚=−∞  (7.4) 

Amplitudy proudu odpovídají výrazu: 

𝐼𝑚,𝑛 = j(𝑚𝜔1 + 𝑛𝜔𝑝𝑢𝑚𝑝)𝑄𝑚,𝑛 (7.5) 

Člen v závorce odpovídá derivaci vnitřní funkce výrazu (7.2). Podobně jako u náboje platí: 

𝐼𝑚,𝑛 = 𝐼−𝑚−𝑛
∗  (7.6) 

Napětí na kondenzátoru je nyní periodickou funkcí dvou proměnných: 

𝑢 = f(𝑞) = f[𝑞(𝑥, 𝑦)] = F(𝑥, 𝑦) (7.7) 

Předpokládá se, že je určeno jednoznačnou funkcí a rozvede se rovněž v komplexní Fourierovu řadu 

dvou proměnných x a y: 



   118 

 

 

𝑢 = ∑ ∑ 𝑈𝑚,𝑛ej(𝑚𝑥+𝑛𝑦)+∞
𝑛=−∞

+∞
𝑚=−∞  (7.8) 

Opět platí: 

𝑈𝑚,𝑛 = 𝑈−𝑚−𝑛
∗  (7.9) 

Součinitele Fourierovy řady jsou určeny výrazem: 

𝑈𝑚,𝑛 =
1

4𝜋2 ∫ d𝑦 ∫ d𝑥 F(𝑥, 𝑦)e−j(𝑚𝑥+𝑛𝑦)2𝜋

0

2𝜋

0
 (7.10) 

Obě dvě strany rovnice (7.10) se vynásobí výrazem j𝑚𝑄𝑚,𝑛
∗  a sečtou pro všechny indexy m a n: 

∑ ∑ j𝑚𝑄𝑚,𝑛
∗+∞

𝑛=−∞ 𝑈𝑚,𝑛
+∞
𝑚=−∞ =

1

4𝜋2 ∫ d𝑦 ∫ d𝑥 F(𝑥, 𝑦) ∑ ∑ j𝑚𝑄𝑚,𝑛
∗+∞

𝑛=−∞
+∞
𝑚=−∞ e−j(𝑚𝑥+𝑛𝑦)2𝜋

0

2𝜋

0
 (7.11) 

Změna pořadí integrace a sumace je možná. Levá strana rovnice (7.11) je rovna až na znaménko 

derivaci rovnice (7.2) podle argumentu x: 

𝜕𝑞

𝜕𝑥
= ∑ ∑ j𝑚𝑄𝑚,𝑛ej(𝑚𝑥+𝑛𝑦)+∞

𝑛=−∞
+∞
𝑚=−∞ =

∑ ∑ j𝑚𝑄−𝑚,−𝑛
∗ ej(𝑚𝑥+𝑛𝑦) = − ∑ ∑ j𝑚𝑄𝑚,𝑛

∗ e−j(𝑚𝑥+𝑛𝑦)+∞
𝑛=−∞

+∞
𝑚=−∞

+∞
𝑛=−∞

+∞
𝑚=−∞  (7.12) 

S využitím rovnice (7.12) se zjednoduší zápis pravé strany rovnice (7.11): 

∑ ∑ j𝑚𝑄𝑚,𝑛
∗+∞

𝑛=−∞ 𝑈𝑚,𝑛
+∞
𝑚=−∞ = −

1

4𝜋2 ∫ d𝑦 ∫ d𝑥 F(𝑥, 𝑦)
2𝜋

0

𝜕𝑞

𝜕𝑥

2𝜋

0
 (7.13) 

Dále se nabízí úprava levé strany rovnice (7.11) pomocí amplitud proudu. Za tímto účelem se upraví 

vztah (7.5):  

𝑄𝑚,𝑛 =
𝐼𝑚,𝑛

j(𝑚𝜔1+𝑛𝜔𝑝𝑢𝑚𝑝)
= −j

𝐼𝑚,𝑛

𝑚𝜔1+𝑛𝜔𝑝𝑢𝑚𝑝
 (7.14) 

Protože platí výrazy (7.3) a (7.6), lze také zapsat: 

𝑄𝑚,𝑛
∗ = −j

𝐼𝑚,𝑛
∗

−𝑚𝜔1−𝑛𝜔𝑝𝑢𝑚𝑝
= j

𝐼𝑚,𝑛
∗

𝑚𝜔1+𝑛𝜔𝑝𝑢𝑚𝑝
 (7.15) 

Rovnice (7.11) nabude konečnou podobu: 

∑ ∑
𝑚𝑈𝑚,𝑛𝐼𝑚,𝑛

∗

𝑚𝑓1+𝑛𝑓𝑝𝑢𝑚𝑝

+∞
𝑛=−∞

+∞
𝑚=−∞ =

1

2𝜋
∫ d𝑦 ∫ d𝑥 F(𝑥, 𝑦)

2𝜋

0

𝜕𝑞

𝜕𝑥

2𝜋

0
 (7.16) 

Obdobně se dá rovnice (7.10) násobit výrazem j𝑛𝑄𝑚,𝑛
∗  a dojde se k podobnému výsledku:  

∑ ∑
𝑛𝑈𝑚,𝑛𝐼𝑚,𝑛

∗

𝑚𝑓1+𝑛𝑓𝑝𝑢𝑚𝑝

+∞
𝑛=−∞

+∞
𝑚=−∞ =

1

2𝜋
∫ d𝑥 ∫ d𝑦 F(𝑥, 𝑦)

2𝜋

0

𝜕𝑞

𝜕𝑦

2𝜋

0
 (7.17) 

Součin 𝑈𝑚,𝑛𝐼𝑚,𝑛
∗  je úměrný komplexnímu výkonu na kmitočtu |𝑚𝑓1 + 𝑛𝑓𝑝𝑢𝑚𝑝|. Střední výkon 

dodaný reaktanci na tomto kmitočtu má velikost: 

𝑃𝑚,𝑛 = 𝑈𝑚,𝑛𝐼𝑚,𝑛
∗ + 𝑈𝑚,𝑛

∗ 𝐼𝑚,𝑛 (7.18) 
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Aby se dal střední výkon implementovat v rovnicích (7.16) a (7.17), upraví se jejich levé strany a 

dvojnásobný součet. V případě rovnice (7.16) se bude postupovat následovně: 

∑ ∑
𝑚𝑈𝑚,𝑛𝐼𝑚,𝑛

∗

𝑚𝑓1+𝑛𝑓𝑝𝑢𝑚𝑝

+∞
𝑛=−∞

+∞
𝑚=−∞ = ∑ ∑

𝑚𝑈𝑚,𝑛𝐼𝑚,𝑛
∗

𝑚𝑓1+𝑛𝑓𝑝𝑢𝑚𝑝

+∞
𝑛=−∞

0
𝑚=−∞ + ∑ ∑

𝑚𝑈𝑚,𝑛𝐼𝑚,𝑛
∗

𝑚𝑓1+𝑛𝑓𝑝𝑢𝑚𝑝

+∞
𝑛=−∞

+∞
𝑚=0  (7.19) 

Dále se upraví první člen pravé strany: 

∑ ∑
𝑚𝑈𝑚,𝑛𝐼𝑚,𝑛

∗

𝑚𝑓1+𝑛𝑓𝑝𝑢𝑚𝑝

+∞
𝑛=−∞

0
𝑚=−∞ = ∑ ∑

−𝑚𝑈−𝑚,𝑛𝐼−𝑚,𝑛
∗

−𝑚𝑓1+𝑛𝑓𝑝𝑢𝑚𝑝
= ∑ ∑

−𝑚𝑈−𝑚,−𝑛𝐼−𝑚,−𝑛
∗

−𝑚𝑓1−𝑛𝑓𝑝𝑢𝑚𝑝

−∞
𝑛=+∞

+∞
𝑚=0

+∞
𝑛=−∞

+∞
𝑚=0 =

∑ ∑
𝑚𝑈𝑚,𝑛

∗ 𝐼𝑚,𝑛

𝑚𝑓1+𝑛𝑓𝑝𝑢𝑚𝑝
 −∞

𝑛=+∞
+∞
𝑚=0  (7.20) 

Nakonec se levá strana výrazu (7.16) zapíše takto: 

∑ ∑
𝑚𝑈𝑚,𝑛

∗ 𝐼𝑚,𝑛

𝑚𝑓1+𝑛𝑓𝑝𝑢𝑚𝑝
 −∞

𝑛=+∞
+∞
𝑚=0 + ∑ ∑

𝑚𝑈𝑚,𝑛𝐼𝑚,𝑛
∗

𝑚𝑓1+𝑛𝑓𝑝𝑢𝑚𝑝
=+∞

𝑛=−∞
+∞
𝑚=0 ∑ ∑

𝑚𝑃𝑚,𝑛

𝑚𝑓1+𝑛𝑓𝑝𝑢𝑚𝑝

+∞
𝑛=−∞

+∞
𝑚=0  (7.21) 

A celý výraz získá podobu: 

∑ ∑
𝑚𝑃𝑚,𝑛

𝑚𝑓1+𝑛𝑓𝑝𝑢𝑚𝑝

+∞
𝑛=−∞

+∞
𝑚=0 =

1

2𝜋
∫ d𝑦 ∫ d𝑥 F(𝑥, 𝑦)

2𝜋

0

𝜕𝑞

𝜕𝑥

2𝜋

0
 (7.22) 

Obdobně bude vypadat levá strana výrazu (7.17): 

∑ ∑
𝑛𝑈𝑚,𝑛

∗ 𝐼𝑚,𝑛

𝑚𝑓1+𝑛𝑓𝑝𝑢𝑚𝑝
 +∞

𝑛=0
−∞
𝑚=+∞ + ∑ ∑

𝑛𝑈𝑚,𝑛𝐼𝑚,𝑛
∗

𝑚𝑓1+𝑛𝑓𝑝𝑢𝑚𝑝
=+∞

𝑛=0
+∞
𝑚=−∞ ∑ ∑

𝑛𝑃𝑚,𝑛

𝑚𝑓1+𝑛𝑓𝑝𝑢𝑚𝑝

+∞
𝑛=0

+∞
𝑚=−∞  (7.23) 

A celý výraz získá podobu: 

∑ ∑
𝑛𝑃𝑚,𝑛

𝑚𝑓1+𝑛𝑓𝑝𝑢𝑚𝑝

+∞
𝑛=0

+∞
𝑚=−∞ =

1

2𝜋
∫ d𝑥 ∫ d𝑦 F(𝑥, 𝑦)

2𝜋

0

𝜕𝑞

𝜕𝑦

2𝜋

0
 (7.24) 

Předpokládá se, že závislost u = f (q) nevykazuje hysterezi. Náboj q (x, y) se mění s hodnotami 

x, y periodicky, perioda je 2, počáteční i koncová velikost náboje q je stejná. Počátek lze zvolit tak, 

že funkce  

F(𝑥, 𝑦)
𝜕𝑞

𝜕𝑥
;  F(𝑥, 𝑦)

𝜕𝑞

𝜕𝑦
  

jsou liché. Potom jsou oba dva integrály na pravé straně rovnice (7.22) a (7.24) nulové. Zapíše se: 

∑ ∑
𝑚𝑃𝑚,𝑛

𝑚𝑓1+𝑛𝑓𝑝𝑢𝑚𝑝

+∞
𝑛=−∞

+∞
𝑚=0 = 0 (7.25) 

∑ ∑
𝑛𝑃𝑚,𝑛

𝑚𝑓1+𝑛𝑓𝑝𝑢𝑚𝑝

+∞
𝑛=0

+∞
𝑚=−∞ = 0 (7.26) 

Rovnice (7.25) a (7.26) určují vzájemné vztahy mezi výkony pohlcenými a vydanými 

nelineární reaktancí na jednotlivých kmitočtech. Pm, n označuje střední výkon na nelineární reaktanci 

při kmitočtu m, n. Výkon Pm, n je kladný, jestliže je pohlcen nelineární reaktancí, a záporný, jestliže je 

vydán nelineární reaktancí. 
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7.2.2 Druhy reaktančních obvodů 

Níže jsou uvedeny jen ty reaktanční obvody, u kterých je výkonové zesílení Ap větší nebo rovno 1. 

a) Směšovač typu neobracející modulátor. Na reaktanční prvek vstupuje užitečný signál o 

frekvenci f1 a výkonu P1, hybný signál o frekvenci fpump a výkonu Ppump. Z reaktančního prvku pak 

vystupuje signál na doplňkovém kmitočtu f3 a výkonu P3. Přitom platí: f3 = fpump + f1. Jiné součtové a 

rozdílové kmitočty nemají zátěže a jejich energie je nulová. Aby se vyhovělo značení výrazů (7.25) a 

(7.26), zapíše se: 

𝑚 = 1, 𝑛 = 0: 𝑃1,0 = 𝑃1  

𝑚 = 0, 𝑛 = 1: 𝑃0,1 = 𝑃𝑝𝑢𝑚𝑝  

𝑚 = 1, 𝑛 = 1: 𝑃1,1 = 𝑃3  

Vztah (7.25) se přepíše takto: 

𝑃1,0

𝑓1
+

𝑃1,1

𝑓1+𝑓𝑝𝑢𝑚𝑝
=

𝑃1

𝑓1
+

𝑃3

𝑓3
= 0 (7.27) 

Vztah (7.26) se přepíše takto: 

𝑃0,1

𝑓𝑝𝑢𝑚𝑝
+

𝑃1,1

𝑓1+𝑓𝑝𝑢𝑚𝑝
=

𝑃𝑝𝑢𝑚𝑝

𝑓𝑝𝑢𝑚𝑝
+

𝑃3

𝑓3
= 0 (7.28) 

Výkonové zesílení se odvodí z výrazu (7.27): 

𝐴𝑝 = −
𝑃3

𝑃1
=

𝑓3

𝑓1
 (7.29) 

Výkonové zesílení je dáno poměrem výstupního a vstupního kmitočtu. Výstupní signál vzniká jako 

směšovací produkt na nelineární reaktanci, přičemž výkon výstupního signálu P3 > P1. Vstupní a 

výstupní odpor reaktančního zvyšujícího směšovače je jen kladný, v zařízení nemohou vzniknout 

oscilace. 

b) Směšovač typu obracející modulátor. Na reaktanční prvek vstupuje užitečný signál o 

frekvenci f1 a výkonu P1, hybný signál o frekvenci fpump a výkonu Ppump. Z reaktančního prvku pak 

vystupuje signál na doplňkovém kmitočtu f2 a výkonu P2. Přitom platí: f2 = fpump - f1. Jiné součtové a 

rozdílové kmitočty nemají zátěže a jejich energie je nulová. Aby se vyhovělo značení výrazů (7.25) a 

(7.26), zapíše se: 

𝑚 = 1, 𝑛 = 0: 𝑃1,0 = 𝑃1  

𝑚 = 0, 𝑛 = 1: 𝑃0,1 = 𝑃𝑝𝑢𝑚𝑝  

𝑚 = −1, 𝑛 = 1: 𝑃−1,1 = 𝑃2  

Vztah (7.25) se přepíše takto: 

𝑃1,0

𝑓1
+

−𝑃−1,1

−𝑓1+𝑓𝑝𝑢𝑚𝑝
=

𝑃1

𝑓1
−

𝑃2

𝑓2
= 0 (7.30) 
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Vztah (7.26) se přepíše takto: 

𝑃0,1

𝑓𝑝𝑢𝑚𝑝
+

𝑃−1,1

−𝑓1+𝑓𝑝𝑢𝑚𝑝
=

𝑃𝑝𝑢𝑚𝑝

𝑓𝑝𝑢𝑚𝑝
+

𝑃2

𝑓2
= 0 (7.31) 

Pokud je výkon Ppump kladný a pokud je absorbován nelineární reaktancí, pak podle výrazu (7.31) musí 

být výkon P2 záporný a z nelineární reaktance vystupuje na kmitočtu f2. A dále, pokud je výkon P2 

záporný, pak podle výrazu (7.30) musí být také záporný výkon P1 a z nelineární reaktance vystupuje 

na frekvenci f1. Výkon hybného generátoru Ppump přechází do výkonu signálu P1 a výkonu signálu P2. 

Výkonové zesílení na kmitočtu f2 se nalezne z výrazu (7.30): 

𝐴𝑝 =
𝑃2

𝑃1
=

𝑓2

𝑓1
 (7.32) 

Zesílení je opět dáno poměrem výstupního a vstupního kmitočtu. Vstupní a výstupní odpory 

směšovače jsou záporné, soustava je nestabilní a při dostatečně velkém signálu hybného generátoru 

mohou vzniknout oscilace na signálovém i výstupním (doplňkovém) kmitočtu. 

c) Nedegenerovaný zesilovač (tříkmitočtový). Rozložení kmitočtů je stejné jako 

v předchozím případě. Vstupní signál o frekvenci f1 se však přivádí a zesílen odebírá na stejném 

kmitočtu pomocí cirkulátoru nebo můstkového zapojení. Okruh, který je naladěn na kmitočet f2 = fpump 

– f1, se rovněž nazývá doplňkový, tak jako v předchozím případě. Z rovností vztahů (7.30) a (7.31) se 

pro poměry výkonů a kmitočtů získá: 

𝑃1

𝑓1
+

𝑃𝑝𝑢𝑚𝑝

𝑓𝑝𝑢𝑚𝑝
= 0 (7.33) 

Dodávaný hybný výkon se na nelineární reaktanci absorbuje, Ppump > 0. Odtud musí být výkon signálu 

P1 záporný, P1 < 0, což znamená, že z reaktance zesílený vystupuje. Jeho velikost je dána vztahem: 

𝑃1 = −𝑃𝑝𝑢𝑚𝑝
𝑓1

𝑓𝑝𝑢𝑚𝑝
 (7.34) 

d) Degenerovaný zesilovač (dvoukmitočtový). Jedná se o zvláštní případ nedegenerovaného 

typu zesilovače, pro který platí fpump = 2f1, f2 = fpump – f1. Liší se hlavně tím, že velikost zesílení závisí 

na fázových podmínkách mezi napětím signálu a napětím hybného generátoru. Pro poměry výkonů a 

kmitočtů platí: 

𝑃1

𝑓1
+

𝑃𝑝𝑢𝑚𝑝

2𝑓1
= 0 (7.35) 

e) Reaktanční násobič kmitočtu. Na nelineární reaktanci se přivádí pouze výkon hybného 

generátoru Ppump s kmitočtem fpump. Odebíraný výkon Pn je na harmonickém kmitočtu nfpump. Jiné 

harmonické kmitočty nemají zátěže a jejich energie je nulová. Aby se vyhovělo značení výrazu (7.26), 

zapíše se: 

𝑚 = 0, 𝑛 = 1: 𝑃0,1 = 𝑃𝑝𝑢𝑚𝑝  

𝑚 = 0, 𝑛: 𝑃0,𝑛 = 𝑃𝑛  

Vztah (7.26) se přepíše takto: 
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𝑃0,1

𝑓𝑝𝑢𝑚𝑝
+

𝑛𝑃0,𝑛

𝑛𝑓𝑝𝑢𝑚𝑝
=

𝑃𝑝𝑢𝑚𝑝

𝑓𝑝𝑢𝑚𝑝
+

𝑛𝑃𝑛

𝑛𝑓𝑝𝑢𝑚𝑝
=

𝑃𝑝𝑢𝑚𝑝

𝑓𝑝𝑢𝑚𝑝
+

𝑃𝑛

𝑓𝑝𝑢𝑚𝑝
= 0 (7.36) 

U bezeztrátové reaktance se tedy celý vstupní výkon Ppump transformuje na výkon harmonického 

kmitočtu Pn: 

𝑃𝑝𝑢𝑚𝑝 = −𝑃𝑛 (7.37) 

Ve skutečnosti je účinnost menší než 100 % v důsledku ztrát v nelineární reaktanci a prvcích obvodu. 

7.2.3 Parametry nelineární reaktance 

Záměrně se zde nehovoří o „varaktoru“, ale raději o „nelineární reaktanci“, neboť je snahou využít i 

těch součástí, které k této funkci nebyly původně určeny. Náhradní schéma diody polarizované 

v závěrném směru je na Obr. 7.1 a). Pokud je dioda používána na nízkých kmitočtech (< 100 MHz), 

anebo pokud jsou parazitní indukčnost Ls a parazitní kapacita Cp vyladěny vnějším obvodem 

(úzkopásmové aplikace), lze uvažovat zjednodušené schéma podle Obr. 7.1 b). Na vyšších kmitočtech 

(> 1MHz) lze ještě zanedbat vodivost G (u), neboť je při porovnání s vodivostí (susceptancí) C (u) 

mnohem nižší. Totéž platí v případě fotodiody (viz kapitola 5.3.3). Zbývá tedy vyšetřit nelineární 

reaktanci C(u) a sériový odpor Rs. 

 

Obr. 7.1: Náhradní model diody a) celkový, b) při vyladění parazitních prvků vnějším obvodem 

Při závěrném předpětí představuje polovodičový přechod PN kapacitu, která je funkcí napětí 

na přechodu. Při malých napětích signálu na přechodu je průběh kapacity C určen přibližným vztahem 

[72]: 

 𝐶(𝑢) = 𝐶(0) (1 −
𝑢

𝑈𝑒
)

−
1

𝑁
 (7.38) 

Nebo je vyjádřen převrácenou hodnotou kapacity diody, tzv. elastancí B = 1/C: 

𝐵(𝑢) = 𝐵(0) (1 −
𝑢

𝑈𝑒
)

1

𝑁
 (7.39) 

C (0) a B (0) je kapacita a elastance diody při jejím nulovém předpětí, Ue je elektromotorické napětí 

PN přechodu, u je napětí na diodě a 1/N je exponent, který závisí na geometrickém tvaru a na 

rozdělení příměsí PN přechodu. Pokud je přechod strmý a změna koncentrací výrazná, může se 
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uvažovat 1/N = 1/2. Pokud je přechod pozvolný, lineární, platí 1/N = 1/3. Některé technologie 

umožňují dosáhnout 1/N až 1, což je lepší hodnota než u standardního strmého přechodu. 

Kapacita diody se mění podle přivedeného napětí u. To se vyjádří vztahem: 

−𝑢 = 𝑈𝑏𝑖𝑎𝑠 + 𝑈𝑝𝑢𝑚𝑝 cos 𝜔𝑝𝑢𝑚𝑝𝑡 (7.40) 

Napětí Ubias je stejnosměrné předpětí diody, Upump je amplituda hybného napětí. Dosazením do rovnice 

pro kapacitu (7.38), se získá: 

𝐶(−𝑢) = 𝐶(0) [1 +
𝑈𝑏𝑖𝑎𝑠+𝑈𝑝𝑢𝑚𝑝 cos 𝜔𝑝𝑢𝑚𝑝𝑡

𝑈𝑒
]

−
1

𝑁
 (7.41) 

Kapacita diody při předpětí Ubias je dána vztahem: 

𝐶(𝑈𝑏𝑖𝑎𝑠) = 𝐶(0) [1 +
𝑈𝑏𝑖𝑎𝑠

𝑈𝑒
]

−
1

𝑁
 (7.42) 

Potom lze průběh kapacity přepsat do tvaru [72]: 

𝐶(−𝑢) =̇ 𝐶(𝑈𝑏𝑖𝑎𝑠)[1 + 휁 cos 𝜔𝑝𝑢𝑚𝑝𝑡]
−

1

𝑁 (7.43) 

Výraz 

휁 =
𝑈𝑝𝑢𝑚𝑝

𝑈𝑏𝑖𝑎𝑠+𝑈𝑒
 (7.44) 

představuje relativní amplitudu hybného napětí. Rovnici (7.43) lze obecně vyjádřit pomocí Fourierovy 

řady: 

𝐶(−𝑢) = 𝐶0 + 2𝐶1 cos 𝜔𝑝𝑢𝑚𝑝𝑡 + ⋯ (7.45) 

Podobně se vyjádří elastance diody: 

𝐵(−𝑢) = 𝐵0 + 2𝐵1 cos 𝜔𝑝𝑢𝑚𝑝𝑡 + ⋯ (7.46) 

Koeficienty Fourierovy řady jsou v případě kapacity určeny integrálem: 

𝐶𝑛 = 𝐶(𝑈𝑏𝑖𝑎𝑠)
1

𝜋
∫ (1 + 휁 cos 𝜔𝑝𝑢𝑚𝑝𝑡)

−
1

𝑁
𝜋

0
cos 𝑛𝜔𝑝𝑢𝑚𝑝𝑡휁(𝜔𝑝𝑢𝑚𝑝𝑡) (7.47) 

Koeficienty Fourierovy řady jsou v případě elastance určeny integrálem: 

𝐵𝑛 = 𝐵(𝑈𝑏𝑖𝑎𝑠)
1

𝜋
∫ (1 + 휁 cos 𝜔𝑝𝑢𝑚𝑝𝑡)

1

𝑁
𝜋

0
cos 𝑛𝜔𝑝𝑢𝑚𝑝𝑡휁(𝜔𝑝𝑢𝑚𝑝𝑡) (7.48) 

Přitom se bere n = 0, 1, 2, 3 …  

Jakost diody závisí na nelinearitě reaktanční diody, tzn. na velikostech krajních kapacit nebo 

elastancí. Při maximálním závěrném napětí diody je kapacita přechodu minimální, Cmin, a elastance 

maximální, Bmax. Při nulovém předpětí diody, případně při malém napětí v propustném směru je 

kapacita přechodu maximální, Cmax, a elastance minimální, Bmin. V tomto případě vstupuje do hry 
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sériový odpor Rs, který má konečný dopad na nejmenší hodnotu Bmin. Modulace hybným napětím je 

díky odporu Rs omezena. Výhodnější je proto modulace hybným proudem. Koeficienty Bn je možné 

exaktně vyjádřit pro 휁 = 1 (což bývá splněno). Řešení vede na použití „gama funkce“,  (z), někdy 

také označované jako Eulerův integrál druhého druhu, která je zobecněním faktoriálu pro obor 

komplexních čísel. 

Pro zobecnění vztahu (7.48) se zavádí tzv. modulační poměr diody, který je vyjádřen vztahem 

[73]: 

𝑚𝑛 =
|𝐵𝑛|

𝐵𝑚𝑎𝑥−𝐵𝑚𝑖𝑛
 (7.49) 

Hodnoty koeficientů mn v závislosti na typu přechodu a modulace přináší Tab. 7.1. Konkrétní rozkmit 

základní elastance B1 (shodný s kmitočtem fpump) se nalezne pomocí modulačního poměru m1, krajních 

hodnot elastancí Bmin, Bmax určených z katalogu výrobce a vztahu (7.49). To stejné platí pro složku B0 

nebo B2. 

Tab. 7.1: Vlastnosti reaktanční diody s plným rozkmitem elastance, zdroj [72] 

Plný rozkmit elastance 

휁 = 1 

Modulace hybným napětím Modulace hybným proudem 

Lineární přechod, 

1/N = 1/3 

Strmý přechod, 

1/N = 1/2 

Lineární přechod, 

1/N = 1/3 

Strmý přechod, 

1/N = 1/2 

m0 0.713 0.637 0.637 0.500 

m1 0.178 0.212 0.212 0.250 

m2 0.0509 0.0424 0.0424 0 

m3 0.0255 0.0182 0.0182 0 

 

7.2.4 Rezonanční okruhy varaktorového zesilovače 

Okruhy varaktorového zesilovače mohou být řazeny v sérii, nebo paralelně. Pokud se používá 

sériového řazení okruhů, rezonanční obvody jsou paralelní, pokud se používá paralelního řazení 

okruhů, rezonanční obvody jsou sériové, Obr. 7.2. Z hlediska funkčnosti jsou oba dva způsoby stejné. 

 

Obr. 7.2: Řazení okruhů varaktorového zesilovače, a) sériové, b) paralelní 

Obecně je výhodnější napájet reaktanční diodu sinusovým proudem (nábojem). Při napájení 

sinusovým napětím stojí v cestě sériový odpor Rs a indukčnost pouzdra Ls. Dochází tak ke zkreslení 

napětí na kapacitě (elastanci) diody. Protože je činný odpor paralelního rezonančního obvodu 
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mnohonásobně větší než činný odpor sériového rezonančního obvodu (což určuje požadovaná šířka 

pásma a jakost), dosahuje se proudového buzení nejlépe pomocí paralelního rezonančního obvodu a 

zapojení na Obr. 7.2 a). Paralelní rezonanční obvod je také nejrozšířenější zátěží kolektorových 

obvodů selektivních zesilovačů [74]. Zesilovač a okruh se pak naváže docela snadno, vystačí 

transformátorová vazba. 

7.3 Fotoparametrický zesilovač s frekvenční transpozicí 

Tento zesilovač byl původně navržen pro model auta popsaného v práci [40] a zmíněného rovněž 

v kapitole 6.2. Používá se zde optický, frekvenčně klíčovaný, šířkově modulovaný signál. Přenášená 

informace se získává z obálky detekovaného signálu a na frekvenci klíčování již tolik nezáleží. 

Případná změna frekvence, které se dopouští neobracející modulátor varaktorového zesilovače, nebude 

na škodu. Obálka zůstane zachována. Použitím neobracejícího modulátoru se naopak získá 

bezpodmínečná stabilita zapojení při velkém zesílení a nízkém šumu. Energetické poměry zapojení 

popisuje odstavec 7.2.2 a). 

Z údajů Tab. 7.1 vyplývá, že se při napěťovém buzení a strmém PN přechodu dosahuje stejný 

modulační poměr diody m1, jako při proudovém buzení a lineárním PN přechodu. Zavedením 

proudového buzení je možné dosáhnout dobrého parametrického zesilování i za použití nepříliš 

vhodného prvku, jakým je fotodioda. Fotoparametrický zesilovač se proto realizuje pomocí sériového 

řazení okruhů, Obr. 7.2 a). Jeho schéma je na Obr. 7.3. Sériové řazení okruhů využívaly i některé 

starší práce, viz např. [63]. 

Pro fotoparametrické zesilování bylo použito fotodiody BPW34. Mezní hodnoty kapacit a 

elastancí rozvádí Tab. 7.2. Jsou zde rovněž uvedeny hodnoty fotodiody BP104F. Pokud by se 

pracovalo s rozkmitem mezi nulovým a maximálním závěrným napětím, je použití fotodiody BPW34 

výhodnější. Pokud se však pracuje s rozkmitem mezi 0 a 20 V, je zase výhodnější použití fotodiody 

BP104F. Nicméně ani pro snížený rozkmit 20 V není rozdíl elastancí nijak zásadní a výsledky se dají 

očekávat velice podobné. 

Tab. 7.2: Mezní hodnoty kapacit a elastancí běžných fotodiod BPW34 a BP104F 

Typ fotodiody Cmin [pF] Cmax [pF] Bmin [pF
-1

] Bmax [pF
-1

] Bmax-Bmin [pF
-1

] 

BPW34 (plný rozkmit 60 V) 9 69 14.510
9
 11110

9
 96.510

9
 

BPW34 (omezený rozkmit 20 V) 12 69 14.510
9
 83.310

9
 68.810

9
 

BP104F (plný rozkmit 20 V) 9 48 20.810
9
 11110

9
 90.210

9
 

 

Jádro fotoparametrického zesilovače tvoří rezonanční obvody označené římskými číslicemi I. 

až III. Rezonanční obvod I. je naladěn na čerpací kmitočet fpump, rezonanční obvod II. na signálový 

kmitočet f1 a rezonanční obvod III. na doplňkový kmitočet f3. Šířka pásma obvodu II. a III. se musí 

shodovat se šířkou pásma signálu. Stejnosměrné předpětí varaktoru – fotodiody – je zavedeno pomocí 

 článku C3, L4, C4. Kapacita C4 je volena tak, aby pro všechny frekvence okruhů představovala 

zkrat. Indukčnost L4 a kapacita C3 zabraňuje úniku signálu do napájecího obvodu Ubias.  

Jak vyplývá ze vztahu (7.29), velkého zesílení Ap se dosahuje při velkém rozestupu kmitočtů f3 

a f1, potažmo fpump a f1. S poklesem f1 nebo s nárůstem fpump se ovšem zmenšuje vzdálenost kmitočtu f3 

od hybného kmitočtu fpump a od sousedních směšovacích produktů. Obecně lze tedy říci, že konstrukce 
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parametrických zesilovačů klade vysoké nároky na jakost rezonančních obvodů a odtud na jakost 

cívek a kondenzátorů. 

Pro výrobu jakostních cívek se používá feritové jádro se vzduchovou mezerou, lankový vodič 

(obzvláště na vyšších frekvencích) a vinutí s potlačenou mezizávitovou kapacitou (vinutí jen v jedné 

vrstvě, po sekcích, křížové vinutí). Čím je podíl mezizávitové kapacity na celkové kapacitě 

rezonančního obvodu menší, tím je menší podíl dielektrických ztrát izolace vodiče na celkových 

ztrátách rezonančního obvodu [75]. Co se týče jakostních kondenzátorů, hodí se typy 

s polystyrénovým dielektrikem. 

Uvedená konstrukce pracuje s kmitočtem hybného generátoru fpump = 1 MHz, se signálovým 

kmitočtem f1 = 20 kHz a doplňkovým kmitočtem f3 = 1.02 MHz. Signálová šířka pásma je 5 kHz. Na 

základě vztahu (7.29) vychází: 

𝐴𝑝 = −
𝑃3

𝑃1
=

𝑓3

𝑓1
=

1.02∙106

20∙103 = 51  

 

Obr. 7.3: Fotoparametrický zesilovač – směšovač typu neobracející modulátor 

Paralelní rezonanční obvod I. Napětí hybného generátoru je navázáno pomocí 

transformátoru TRF1. Primární stranu transformátoru (kolektor tranzistoru T1) tvoří 1 závit, 

sekundární stranu transformátoru (paralelní rezonanční obvod) tvoří 8 závitů. Protože se impedance 

transformuje se čtvercem poměru závitů (8
2
 = 64), promítá se konečná výstupní impedance tranzistoru 

T1 do jakosti paralelního rezonančního obvodu jen minimálně. Transformátor byl zhotoven na 

hrníčkovém jádře Epcos K1, AL = 100 nH. Jádro má vzduchovou mezeru. Při 8 závitech na sekundární 

straně transformátoru bylo dosaženo indukčnosti L1 = 6.4 H. Zhotovená cívka byla ověřena na 

síťovém analyzátoru dohromady s kondenzátorem C8 = 3.9 nF. Naměřený rezonanční kmitočet činí 

1.017893 MHz, šířka pásma 5.64 kHz a dosažená jakost 180. Při hodnotě reaktance cívky cca 40  na 

kmitočtu 1 MHz dosahuje ztrátový odpor paralelního rezonančního obvodu 7.2 k. Transformovaný 

odpor na primární straně vinutí činí 113 . Hodnota R4 pak vychází z rozkmitu hybného napětí na 
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vstupu a z požadovaného rozkmitu hybného napětí na kolektoru tranzistoru T1, potažmo 

z požadovaného rozkmitu hybného napětí na fotodiodě D1. Hodnoty kondenzátorů C9 a C10 upravují 

střední frekvenci filtru na 1 MHz. Rezistory R2, R3, R4 a R5 nastavují pracovní bod zesilovače T1. S 

kolektorovým proudem 14 mA se dosahuje maximální tranzitní kmitočet tranzistoru BC560. Rezistor 

R1 zakončuje 50  koaxiální vedení. 

Paralelní rezonanční obvod II. Plní velice důležitou funkci. Rozpojuje svorky fotodiody pro 

signálové pásmo. Jeho napětí odpovídá signálovému fotoproudu a umožňuje tak směšování s hybným 

napětím. Indukčnost L2 činí 14.4 mH, kapacita C5 činí 3.9 nF. Celková jakost obvodu L2, C5 

dosahuje 228. Při hodnotě reaktance cívky cca 1.8 k na kmitočtu 20 kHz dosahuje ztrátový odpor 

paralelního rezonančního obvodu 412 k. Protože původní jakost obvodu vychází příliš vysoká a 

šířka pásma úzká, sníží se jakost obvodu odporem R’. Aby se dosáhlo signálové šířky pásma 5 kHz, 

zapojuje se rezistor R’ = 7.5 k. Hodnoty kondenzátorů C6 a C7 upravují střední frekvenci filtru na 

20 kHz. 

 

Obr. 7.4: Praktická realizace fotoparametrického zesilovače 

Paralelní rezonanční obvod III. Indukčnost L3 = 6.4 H je realizována podobně jako 

indukčnost L1. Používá se stejné hrníčkové jádro, vinutí i materiál. Kapacita C11 činí 3.3 nF. Střední 

frekvenci filtru 1.02 MHz upravují kondenzátory C12 a C13. Jakost zůstává stejná, cca 180, stejně tak 

šířka pásma 5.6 kHz, která musí odpovídat šířce pásma signálu. Výstupní signál – směšovací produkt 

f3 – je vyveden pomocí zesilovače T2. Ten je osazen nízkošumovým tranzistorem JFET, J310. Vstupní 

impedance stupně je vysoká, takže nezatěžuje rezonanční obvod. Nastavení pracovního bodu je 

zajištěno pomocí rezistoru R6 a indukčnosti L3. Zesílený signál se odebírá na rezistoru R7. Vlivem 

konečné strmosti filtru L3, C11, C12 a C13 a velkého rozkmitu hybného napětí dochází k silnému 

průniku hybného napětí do dalších obvodů zpracování. Aby se tomu zabránilo, doplňuje se výstup 

zesilovače T2 krystalem X1. Kmitočet krystalu odpovídá kmitočtu odlaďovaného napětí, v tomto 

případě 1 MHz. Při sériové rezonanci krystalu dochází k poklesu zatěžovacího odporu zesilovače T2 

až k hodnotě sériového odporu krystalu. Čím je sériový odpor krystalu nižší, tím lépe je hybné napětí 

potlačeno. Sériový odpor je dán velikostí krystalu a držáku. Co se týká držáku HC-49/U (KD 2/13 

podle značení bývalé Tesly), hodnota odporu nebývá nižší než 200 . Co se však týká držáku KK 2/30 

(opět značení bývalé Tesly), klesá hodnota odporu až na 30 . Výstup zesilovače T2 je ještě proudově 
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posílen obvodem BUF634. Vstupní i výstupní vazba je střídavá. Pracovní bod obvodu IC1 je nastaven 

do středu napájecího napětí pomocí rezistorů R9 a R10. 

Praktická realizace fotoparametrického zesilovače je zachycena na Obr. 7.4. Fotodioda 

BPW34 je zapojena uprostřed univerzální desky plošného spoje. Paralelní rezonanční obvod hybného 

kmitočtu se nachází vlevo dole, paralelní rezonanční obvod doplňkového kmitočtu zase vpravo dole. 

V horní části je umístěn paralelní rezonanční obvod signálového kmitočtu a krystal 1 MHz. 

7.3.1 Měření fotoparametrického zesilovače 

 

Obr. 7.5: Ekvivalentní fotoelektrický převodník bez fotoparametrického zesílení 

Měření fotoparametrického zesilovače bylo provedeno pro několik vstupních úrovní optického 

signálu. Aby bylo možné co nejlépe vyhodnotit dosažené parametry zesilovače, byl sestaven ještě 

jeden obvod podle Obr. 7.5. Ten až na určité drobnosti kopíruje pravou část zapojení z Obr. 7.3. Jedná 

se o jednoduchý optický přijímač, který zesiluje ve stejném frekvenčním pásmu, jako je vstupní signál. 

Aby se daly zapojení z Obr. 7.3 a Obr. 7.5 srovnávat, musí být zátěžový odpor fotodiody roven 

ztrátovému odporu paralelního rezonančního obvodu III. Paralelní kombinace R* a R** tedy musí být 

blízká hodnotě 7.2 k. 

Naměřená spektra obou zesilovačů zachycuje Obr. 7.6. Grafy jsou rozlišeny podle amplitudy 

fotoproudu. Na levé straně obrázku jsou spektra jednoduchého fotoelektrického převodníku 

s odporovou zátěží (Obr. 7.5). Na pravé straně obrázku jsou spektra fotoparametrického zesilovače 

(Obr. 7.3). Fotoparametrický zesilovač pracoval s rozkmitem čerpacího napětí 20 V, tzn. Upump = 10 

V a Ubias = 10 V. Správnou činnost fotoparametrického zesilovače dokládá velké množství součtových 

a rozdílových složek. Předmětem zkoumání bude složka na frekvenci 20 kHz levého obrázku a složka 

na frekvenci 1.02 MHz pravého obrázku. Co se týče amplitudy fotoproudu 10 A, dosažený rozdíl činí 

20 dB. S poklesem amplitudy rozdíl narůstá. Co se týče amplitudy fotoproudu 3.2 A, dosažený rozdíl 

činí 24 dB, a pro amplitudu 1 A téměř 26 dB. Uvedený rozdíl tedy náleží fotoparametrickému 

zesílení. Vypočítané zesílení je ovšem větší a činí 34 dB (51x). Za rozdílem 8 dB stojí jak ztráty v 
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obvodu, kde se vlivem konečné strmosti filtru rozptylovaly i výkony dalších součtových a rozdílových 

složek, tak vlastní vzorec (7.29), který nezahrnuje skutečnou nelinearitu elastance [72]. 

  

  

  

Obr. 7.6: Spektrum výstupního signálu standardního zesilovače (vlevo), fotoparametrického zesilovače (vpravo) 
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Z pravé strany obrázku je rovněž vidět pronikání hybného kmitočtu do dalších obvodů zpracování. 

Jedná se o spektrální čáru na kmitočtu 1 MHz o velikosti cca -30 dBV. Velikost čáry je pro všechny tři 

hodnoty fotoproudu konstantní. Pokud by amplituda fotoproudu dále klesala, začala by působit velice 

rušivě. Muselo by se pak použít jiného obvodového řešení (můstek) nebo propracovanějšího způsobu 

filtrace.  

7.4  Fotoparametrický zesilovač bez frekvenční transpozice 

Jak vyplývá z podaného přehledu literatury, velice oblíbené jsou fotoparametrické zesilovače 

nedegenerované a degenerované, které neprovádějí frekvenční transpozici. Ve většině případů se 

zpracovává úzké frekvenční pásmo. Širší pásmo není jednoduché zpracovat. Problémy činí jak obvody 

selekce, tak frekvenčně závislé zesílení (viz vztahy v úvodu). Fotoparametrický zesilovač, který by 

pokryl pásmo kódování Manchester, tak musí být, vzhledem k rozsahu a složitosti, ponechán 

budoucímu zkoumání. Na druhou stranu lze říci, že fotoparametrické zesilování je dosažitelné i 

s obyčejnými fotodiodami.  
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8 Automatické řízení citlivosti 

Automatické řízení citlivosti řeší kolísající úroveň přijímaného signálu. Ta je u mobilních přijímačů 

nejčastěji způsobena změnou jejich polohy, u fixních přijímačů zase změnou parametrů optického 

kanálu. Fixní hodnota zesílení není možná. Při silném signálu by docházelo k přebuzení stupně a 

zhoršení dynamických parametrů, dále ke zkreslení a k poklesu odstupu signálu od šumu. Díky 

konečnému napájecímu napětí je maximální hodnota rozkmitu signálu omezena a další neřízené 

zesilování navýší pouze šum. Následky přebuzení tranzistoru v zapojení se společným emitorem 

ukazuje Obr. 8.1 a). Kromě posílení vyšších harmonických složek na výstupu rovněž klesá impedance 

na vstupu, což se negativně promítne do parametrů stupně předcházejícího. Co se týká zesilovačů se 

zpětnou vazbou, dosažení saturovaného stavu a následné vychýlení pracovního bodu může vést i 

k oscilacím. Zesílení je proto potřeba v závislosti na velikosti signálu regulovat. Jak vyplynulo z 

kapitoly 5, od prvního zesilovacího stupně se očekává velké zesílení při co nejmenším vlastním šumu. 

Návrh je velice striktní jak na parametry použitých součástek, tak na jejich počet. Z tohoto hlediska 

není vhodné do topologie prvního stupně jakkoli zasahovat. Proměnné zesílení se tedy očekává od 

stupňů následujících. Tím se zesilovací schéma rozdělilo na dvě části, fixní a variabilní. Přitom 

zesilovač s proměnnou hodnotou zesílení by měl být schopen lineárně zpracovat maximální signál 

zesilovače s pevnou hodnotou zesílení. Blokové schéma diskutovaného zesilovače ukazuje Obr. 8.1 b). 

Kromě bloku zesilovače pevného a proměnného zesílení je ještě potřeba vrcholového nebo 

kvadratického detektoru, zdroje referenčního napětí a stejnosměrného zesilovače regulační odchylky. 

Výstup tohoto zesilovače pokračuje do řídícího vstupu zesilovače s proměnným zesílením a uzavírá 

tak regulační smyčku.  

 

Obr. 8.1: a) Zkreslení signálu vlivem přebuzení tranzistoru, b) smyčka automatického řízení citlivosti 

Základním stavebním kamenem celé smyčky je zesilovač s proměnným zesílením (VGA). 

Jeho úkolem je lineárně zpracovat žádaný rozsah signálových úrovní v zadané šířce frekvenčního 

pásma. Že to není lehký úkol, dokazuje celá řada prací ukázaných dále. 

8.1 Zesilovače s proměnným zesílením (VGA) 

Podle způsobu řízení se rozdělují do dvou skupin. Analogové řízení zpravidla používá jen jeden vstup. 

Velikost zisku zesilovače je řízena buď velikosti napětí, nebo proudu. Přitom lze nastavit jakoukoli 

hodnotu zesílení v daném rozsahu. Číslicové řízení potřebuje celou sběrnici. Počet hodnot zesílení je 

konečný s tím, že nejmenší krok má jistou nenulovou hodnotu a jakákoli jiná hodnota je jeho 

násobkem. Obecně je číslicové řízení vhodné u systémů s mikroprocesory. 
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8.1.1 Zesilovače s proměnným zesílením řízené analogově 

Mezi základní představitele patří diferenční tranzistorový stupeň, Obr. 8.2 a). Jeho vstupní a výstupní 

napětí je vázáno vztahem: 

𝑢2 = 𝛼𝐹 . 𝐼𝐸𝐸  . 𝑅𝐿  . tanh (
− 𝑢1

2 .  𝑈𝑇
) (8.1) 

Proměnná F vyjadřuje proudové zesílení tranzistoru v zapojení se společnou bází. To bývá o něco 

menší než 1. Zesílení diferenčního stupně je dáno především velikostí kolektorového odporu RL a 

celkovým emitorovým proudem IEE. Ten je možné řídit a odtud i přenos celého stupně. Nevýhodou 

diferenčního stupně je poměrně malý rozsah vstupních napětí, který ještě lze lineárně zpracovat. 

Nebývá větší než 50 mV. Tento problém lze odstranit zařazením emitorových odporů u každého 

tranzistoru, to však na úkor celkového zesílení. Diferenční stupeň se stal součástí mnoha struktur, ať 

už v diskrétní, nebo integrované podobě. Kromě toho prošel mnohými úpravami. Za všechny práce lze 

uvést např. [76], [77], [78], [79], [80] a [81]. Diferenční stupeň je rovněž součástí Gilbertovy buňky. 

Té je využíváno pro násobení napětí obou polarit. Jedná se o tzv. čtyřkvadrantovou násobičku. Blíže 

se o ní rozvádí práce [82].  

Funkci řídícího prvku může rovněž zastávat tranzistor J-FET. Nesmí ovšem pracovat v oblasti 

saturace. Pokud je tato podmínka zajištěna, lze na odpor kanálu nahlížet jako na napětím řízený odpor. 

Další podrobnosti podává práce [83], [54]. 

 

Obr. 8.2: Části zesilovačů s proměnným zesílením, podrobnosti v textu 

Velikost zesílení lze také upravovat velikostí dynamického odporu, který je závislý na poloze 

pracovního bodu jakékoli nelineární součástky. Nabízí se např. dioda. Jednoduchý diodový atenuátor 

ukazuje Obr. 8.2 b). Ten je zpravidla doplněn o napěťový zesilovač. Nevýhodou tohoto uspořádání je 

práce s nízkými signálovými úrovněmi (kolem 20 mV) a odtud přídavné zatížení šumem. Přesto je tato 

architektura používána, viz práce [84]. 

Na vysokých frekvencích si s vysokými úrovněmi signálu poradí dioda PIN. Jejím základem 

je rozdělený PN přechod na oblasti P, I a N. Otevření diody je možné až po zaplnění oblasti I nosiči 

náboje. Uzavření je opačný proces. Oblast I je poměrně široká a obojí vyžaduje určitý čas. Pokud 

frekvence narůstá, přesun nosičů ustává. Konstantní počet nosičů v oblasti I se pak chová jako rezistor 

o hodnotě R, a to i při velkých signálech. Aby dioda PIN pracovala jako regulátor, přivádí se na ni 

vysokofrekvenční signál společně se stejnosměrným proudem, Obr. 8.2 c). Stejnosměrný proud zajistí 

určitý počet nosičů náboje ve vyprázdněné oblasti I, zatímco vysokofrekvenční proud je využije 
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k přenosu náboje, aniž by ovlivnil jejich počet. Odtud je dioda PIN základem vysokofrekvenčních 

atenuátorů a spínačů, např. [85] a [86]. 

Nepříliš známou součástkou je memristor. Jeho rozbor je proveden v práci [87]. Jedná se o 

vrstvu TiO2 o celkové tloušťce 10 nm. Část této vrstvy je vodivá, část nevodivá. V náhradním modelu 

tak představuje dva rezistory řazené sériově. Opět se využívá konečné pohyblivosti nosičů náboje, 

tentokrát oxidu titaničitého, TiO2. Při pomalých změnách přiloženého napětí (kolem 1 Hz) vykazuje 

VA charakteristika memristoru výraznou hysterezi. Při rychlých změnách (kolem 100 Hz) hystereze 

zaniká a VA charakteristika je lineární. Pokud je memristor současně zatížen jak stejnosměrným, tak 

střídavým napětím, lze stejnosměrným napětím řídit odpor a tím i průchod napětí střídavého. V tom je 

memristor podobný diodě PIN s tím rozdílem, že je lineární i pro mnohem nižší frekvence. 

8.1.2 Zesilovače s proměnným zesílením řízené číslicově 

Základem je napěťový dělič s větším množstvím výstupních odboček. Tento dělič stojí buď před 

zesilovačem, podobně jako v práci [84], anebo je řazen ve zpětné vazbě operačního zesilovače, Obr. 

8.2 d). Počet spínačů odpovídá počtu hodnot zesílení. Po aktivaci daného spínače dojde k propojení 

výstupu odporového děliče se vstupem operačního zesilovače. Vlastní signál spínačem neprochází, 

nedochází tak ke zkreslení ani velkých signálů. Typickým představitelem tohoto řešení je obvod 

AD526, [57]. 

8.2 Zesilovač s proměnným zesílením využívající diodový můstek 

Tento zesilovač patří do skupiny zesilovačů řízených analogově. Je však probírán zvlášť, a to hned 

z několika důvodů. Poprvé byl publikován docela nedávno v práci [40]. Zaslouží si proto větší 

pozornost jak z hlediska popisu činnosti, tak dosažených vlastností. Je součástí smyčky automatického 

řízení citlivosti zde navrhovaného mobilního všesměrového segmentového optického přijímače.  

Jeho obvodové schéma je na Obr. 8.3. I když se v dnešní době nabízí spousta zesilovačů s 

proměnným zesílením v integrované podobě, jeho hlavní výhoda spočívá v odděleném návrhu 

vlastního zesilovače a řídicí větve. Jak bude ukázáno dále, konstruktér si volí nejen vlastní operační 

zesilovač s jeho vstupními, výstupními, frekvenčními a šumovými charakteristikami, ale rovněž 

maximální rozkmit výstupního signálu podle přípustného zkreslení. 

 

Obr. 8.3: Zesilovač s proměnným zesílením využívající diodový můstek 
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8.2.1 Popis činnosti 

Obvodové schéma je možno rozdělit do dvou samostatných částí. První část tvoří invertující zesilovač, 

který se skládá z operačního zesilovače OA a pasivní sítě Ramp1 a Ramp2. Rezistor Rt zakončuje budicí 

vedení, rezistor Rsep odděluje kapacitní zátěž a potlačuje případnou nestabilitu stupně. Druhou část 

tvoří řídicí větev. Patří sem napěťový dělič Rd1, Rd2, vazební kondenzátory Cc1 a Cc2, diodový můstek 

D1 až D4 a rezistory nastavující pracovní bod diodového můstku Rbias. Propojka S slouží pro 

vyšetřování šumu. S vytaženou propojkou se měří šum vlastního zesilovače OA a pasivní sítě Ramp1 a 

Ramp2, se zasunutou propojkou se měří šum celku. Blokovací kondenzátor Cc3 brání průniku signálu do 

řídicího napětí Uc. 

Zesílení se řídí změnou polohy pracovního bodu diod D1 až D4. Přitom se využívá 

nelineárních charakteristik diod a proměnného dynamického odporu rd v závislosti na poloze 

pracovního bodu. Změna pracovního bodu je vyvolána změnou proudu v propustném směru IF. Ten je 

určen velikostí řídicího napětí Uc a velikostí odporů Rbias. Pokud jsou VA charakteristiky diod shodné, 

pak je shodný jejich proud v propustném směru IF a diody D1 až D4 je možné nahradit rezistory o 

stejném odporu rd. Na základě takto linearizovaného modelu platí: 

𝐴 = −
1

𝑅𝑎𝑚𝑝1(
1

𝑅𝑎𝑚𝑝2
+

1
𝑅𝑑2

1+
𝑟𝑑

𝑅𝑑1
+

𝑟𝑑
𝑅𝑑2

+
𝑟𝑑

𝑅𝑏𝑖𝑎𝑠
+

𝑟𝑑
2

2𝑅𝑑1𝑅𝑏𝑖𝑎𝑠
+

𝑟𝑑
2

2𝑅𝑑2𝑅𝑏𝑖𝑎𝑠

)

   [/] (8.2) 

Vztah (8.2) lze samozřejmě dále zjednodušit. Na druhou stranu jsou samostatně stojící zlomky 

s proměnnou rd výhodné a umožňují snadnou analýzu pro rd →  Ω  rd → 0 Ω: 

lim𝑟𝑑→ 𝐴 = −
1

𝑅𝑎𝑚𝑝1(
1

𝑅𝑎𝑚𝑝2
)

= −
𝑅𝑎𝑚𝑝2

𝑅𝑎𝑚𝑝1
   [/] (8.3) 

lim𝑟𝑑→0 𝐴 = −
1

𝑅𝑎𝑚𝑝1(
1

𝑅𝑎𝑚𝑝2
+

1

𝑅𝑑2
)

= −

𝑅𝑎𝑚𝑝2𝑅𝑑2
𝑅𝑎𝑚𝑝2+𝑅𝑑2

𝑅𝑎𝑚𝑝1
= −

𝑅𝑎𝑚𝑝2||𝑅𝑑2

𝑅𝑎𝑚𝑝1
   [/] (8.4) 

Velký dynamický odpor rd uzavírá signálovou cestu skrz diodový můstek a jak je vidět ze 

vztahu (8.3), celkový přenos stupně je určen pouze pasívní sítí invertujícího operačního zesilovače. Za 

těchto podmínek je zesílení stupně největší. Jak bude ukázáno dále, velký dynamický odpor diod 

rovněž zamezuje jakémukoli pronikání šumu do signálové cesty, ať už se jedná o šumové napětí 

rezistorů Rd1, Rd2, Rbias, nebo šum řídicího napětí Uc. Tento stav je velice výhodný, neboť největší 

zesílení stupně se právě žádá při zpracování nejmenších signálů za přítomnosti co nejmenšího šumu. 

S nárůstem vstupního signálu již není potřeba tak velkého zesílení. Pokles zesílení se docílí 

poklesem dynamického odporu rd diod D1 až D4. Cesta skrz diodový můstek se otevírá. Pro maximální 

vstupní signál se pak vnitřní odpor rd přibližuje nule. Za těchto podmínek je zesílení nejmenší a 

odpovídá výrazu (8.4). Tentokrát se na výsledném přenosu stupně podílí jak pasívní síť operačního 

zesilovače, tak rezistor děliče řídicí větve Rd2. Ten se řadí paralelně k rezistoru Ramp2.  

Návrh stupně vychází z mezních přenosů definovaných výrazy (8.3) a (8.4). Základem je 

požadované maximální zesílení udané poměrem Ramp2/Ramp1. Co se týká hodnot rezistorů Ramp1 a Ramp2, 

musí se přihlédnout k požadovanému nejmenšímu zesílení a akceptovatelné hodnotě Rd2. Pokud má 

být nejmenší zesílení rovno 1, je potřeba počítat s rovností Ramp1 = Rd2. Nyní bude záležet na 
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akceptovatelné hodnotě zatížení stupně (Rd1 + Rd2 vůči zemi) a přípustném nejmenším vstupním 

odporu stupně (Ramp1 vůči virtuální zemi). Maximální zesílení není vhodné volit příliš velké, nejlépe 

10x až 15x. Při větším zesílení narůstá hodnota Ramp2 a posiluje vliv parazitních kapacit řídicí větve. 

Dalším důležitým krokem je návrh odporového děliče Rd1 a Rd2. Jeho dělicí poměr vychází 

z požadované maximální výstupní amplitudy stupně a přípustného zkreslení. Pokud má být odstup 

mezi I. a III. harmonickou větší než 25 dB, měla by být amplituda signálu na výstupu z děliče Rd1 a Rd2 

menší než 140 mV. Vzhledem k zachování symetrie můstku se volí oba dva rezistory Rbias shodné. 

Jejich hodnota vychází z maximální hodnoty proudu IF a rozsahu řídicího napětí Uc. Vazební kapacity 

Cc1 a Cc2 určují společně s výstupním odporem děliče Rd1 a Rd2 a dynamickým odporem rd minimální 

frekvenci, od které se začíná uplatňovat řídicí větev. S poklesem dynamického odporu rd se minimální 

frekvence posouvá nahoru. Při nulové hodnotě dynamického odporu je nejvyšší. Velikosti vazebních 

kapacit se proto musí volit tak, aby zajistily maximálně plochou frekvenční charakteristiku v rozsahu 

přenášeného pásma. 

 Úkolem popisovaného zesilovače je navázat na fotoelektrický převodník a zajistit potřebné 

zesílení pro další zpracování datového toku. Pro kódování Manchester byla v kapitole 3.4.8 

experimentálně zjištěna dolní přenášená frekvence 120 kHz a horní přenášená frekvence 2.1 MHz. 

V obou případech se však jednalo o strmé filtry IV. řádu. Z pohledu optimální filtrace by pak měl 

vystačit filtr I. řádu s mezní frekvencí ¾ fbit, tj. 1.5 MHz jak pro horní, tak pro dolní propust. Protože je 

navrhovaný přijímač několikastupňový, určité typy filtru se opakují (střídavá vazba mezi stupni – 

horní propust) a proto nezůstane u filtru I. řádu. Bude proto vhodné pásmo rozšířit, zvláště na straně 

horní propusti. Mezní frekvence horní propusti byla tedy posunuta směrem dolů na hodnotu 20 kHz. 

Dolní propust je realizována v rámci fotoelektrického převodníku pomocí prvků Rfb a Cfb. Její mezní 

frekvence odpovídá ¾ fbit, tj. 1.5 MHz. Aby bylo dosaženo optimální filtrace a zachován pokles 20 

dB/dek odpovídající filtru I. řádu, musí být mezní frekvence dolní propusti v navazující kaskádě 

podstatně vyšší. To je požadavek kladený na operační zesilovače OA na Obr. 8.3. Byl zvolen typ 

LT1360 s mezní frekvencí fT = 50 MHz. Při zisku 20 dB je pak mezní frekvence stupně 5 MHz. Ve 

skutečnosti je o něco vyšší, protože přenos stupně vykazuje mírné rezonanční převýšení. Další 

hodnoty součástí byly navrženy následovně: Ramp1 = 2k2, Ramp2 = 22k, Rd2 = 1k, Rd1 = 100, Rbias = 2k7, 

Cc1 = 100n, Cc2 = 100n, D1 až D4 … 1N4148. Velikost kapacity Cc3 se řeší teprve v rámci smyčky 

automatického řízení citlivosti. Rezistor Rsep s hodnotou 51  je použit pouze u posledního stupně. 

Protože jsou známy již všechny hodnoty součástí stupně, je možné odvodit závislost zesílení A 

na protékajícím proudu diodami IF a odtud na přiloženém řídicím napětí Uc. Při odvozování bude 

využita exponenciální aproximace VA charakteristiky diody, viz vztah (5.24), s mírnou úpravou: 

𝐼𝐹 = 𝐼𝑑𝑔 (e
𝑈𝐹

𝑎𝑈𝑇 − 1)   [A] (8.5) 

Ta spočívá v doplnění násobícího faktoru „a“ u teplotního napětí UT, aby bylo dosaženo co nejlepší 

shody se skutečnou VA charakteristikou [50]. Derivováním vztahu (8.5) podle napětí diody UF se 

získá výraz pro dynamickou vodivost gd: 

d𝐼𝐹

d𝑈𝐹
= (𝐼𝑑𝑔 e

𝑈𝐹
𝑎𝑈𝑇) 

1

𝑎𝑈𝑇
=

1

𝑟𝑑
= 𝑔𝑑    [S] (8.6) 

Pro vyjádření řídicího napětí Uc bude výhodnější osamostatnit napětí na diodě UF: 
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𝑈𝐹 = 𝑎𝑈𝑇 ln
𝑎𝑈𝑇

𝑟𝑑𝐼𝑑𝑔
   [V] (8.7) 

Řídicí napětí Uc je pak dáno součtem napěťových úbytků na rezistorech Rbias a diodách D1, D3 (nebo 

D2, D4): 

𝑈𝐶 = 2𝑈𝐹 + 4𝑅𝑏𝑖𝑎𝑠𝐼𝐹 = 2𝑈𝐹 + 4𝑅𝑏𝑖𝑎𝑠𝐼𝑑𝑔 (e
𝑈𝐹

𝑎𝑈𝑇 − 1)   [V] (8.8) 

  

Obr. 8.4: Závislost zesílení stupně A na a) dynamickém odporu rd, b) řídicím napětí Uc 

Závislost zesílení stupně A na hodnotě dynamického odporu rd je vyjádřena výrazem (8.2). Graficky je 

vynesena na Obr. 8.4 a) Velikost napětí v propustném směru UF v závislosti na dynamickém odporu rd 

je vyjádřena výrazem (8.7). Velikost řídicího napětí Uc podle požadovaného napětí diody UF je 

vyjádřena výrazem (8.8). Porovnáním závislostí Uc = f (rd) a A = f (rd) se nalezne závislost A = f (Uc). 

Ta je vynesena na Obr. 8.4 b). Při výpočtech bylo dosazováno: UT = 26 mV, a = 2, Idg = 6 nA 

(1N4148).  

Jak vyplývá z Obr. 8.4 a), přechod mezi hodnotami zesílení 0 a 20 dB je při správné volbě 

součástí poměrně strmý a vystačí si se změnou dynamického odporu rd ne větší než dvě dekády. Jak je 

vidět z Obr. 8.4 b), změna zesílení v závislosti na řídicím napětí Uc je nelineární, blízká hyperbolické 

funkci. Nejstrmější průběh vykazuje v počátku mezi hodnotami napětí 0.5 a 2 V. S tím je třeba počítat 

při zajišťování stability smyčky automatického řízení citlivosti. Byla rovněž dosažena dobrá shoda 

mezi vypočítanou a naměřenou závislostí. Hodnoty naměřené závislosti udává Tab. 8.1. 

Tab. 8.1: Naměřená závislost zesílení A a řídicího napětí Uc 

A [dB] 20 19 18 17 16 14 12 10 6 0 

Uc [V] 0.600 0.856 0.980 1.059 1.186 1.386 1.651 1.956 2.907 6.100 

 

8.2.2  Analýza dynamických vlastností 

Horní mezní kmitočet uzavřené smyčky operačního zesilovače a pasivní sítě se nalezne z průsečíku 

jejich frekvenčních charakteristik. Frekvenční charakteristika použitého operačního zesilovače 

LT1360 má pouze jeden pól v kladné části frekvenční charakteristiky a protíná úroveň 0 dB pod úhlem 
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20dB/dek. Tento průsečík vytyčuje mezní frekvenci samotného operačního zesilovače fT, která činí 50 

MHz. Přenos pasivní sítě  se pro jednoduchost uvažuje frekvenčně nezávislý. Nyní bude potřeba 

vyšetřit změnu jeho velikosti v závislosti na dynamickém odporu diod rd. K tomu poslouží 

linearizovaný model na Obr. 8.5 a). 

 

Obr. 8.5: Linearizované modely pro výpočet a) horního mezního kmitočtu fCL, b) dolního mezního kmitočtu fl 

Velikost přenosu pasivní sítě  je dána následujícím výrazem: 

β =
𝑢1

𝑢0
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+
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)(
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1
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2 −
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)(
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1

𝑅𝑏𝑖𝑎𝑠
)𝑅𝑎𝑚𝑝2(

1

𝑅𝑎𝑚𝑝1
+

1

𝑅𝑎𝑚𝑝2
+

2

𝑟𝑑
)−

𝑅𝑎𝑚𝑝2𝑅𝑑2

𝑟𝑑
2 (

1

𝑅𝑑1
+

1

𝑅𝑑2
+

2

𝑟𝑑
)−

𝑅𝑎𝑚𝑝2𝑅𝑑2

𝑟𝑑
2 (

1

𝑅𝑎𝑚𝑝1
+

1

𝑅𝑎𝑚𝑝2
+

2

𝑟𝑑
)
 (8.9) 

Přenos pasivní sítě  byl nalezen pomocí metody uzlových napětí, přitom se využilo zjednodušení 

vyplývající ze symetrie můstku [27]. Graf závislosti přenosu pasivní sítě  na dynamickém odporu 

diod rd je na Obr. 8.6 a). Horní mezní kmitočet uzavřené smyčky operačního zesilovače a pasivní sítě 

fCL se pak nalezne podle vztahu: 

𝑓𝐶𝐿 = β𝑓𝑇   [Hz] (8.10) 

  

Obr. 8.6: a) Závislost přenosu  na odporu rd, b) závislost horního mezního kmitočtu fCL na řídicím napětí Uc 
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Podobně jako v předchozí kapitole lze podle dynamického odporu rd dohledat závislost horního 

mezního kmitočtu uzavřené smyčky fCL na zesílení A nebo na řídicím napětí Uc. Určitým překvapením 

může být závislost fCL na řídicím napětí Uc, Obr. 8.6 b). Největší propad horního mezního kmitočtu fCL 

totiž nastane ihned na začátku, tj. při změně napětí Uc z 0.5 na 1 V. To podle Obr. 8.4 b) odpovídá 

poklesu zesílení z hodnoty 10 na 8. Může za to otevření diodového můstku, které díky rezistorům Rbias 

výrazně ovlivní přenos pasivní sítě . Skutečný přenos uzavřené smyčky operačního zesilovače a 

pasivní sítě vykazuje mírné rezonanční převýšení, viz Obr. 8.7, proto jsou naměřené hodnoty horního 

mezního kmitočtu uzavřené smyčky fCL v závislosti na řídicím napětí Uc o něco vyšší, než vypočítané. 

Jejich číselné hodnoty udává Tab. 8.2. 

Jak již bylo zmíněno, největší vliv na přenos pasivní sítě  má velikost rezistorů Rbias. Pokud 

by byl diodový můstek řízen z proudových zdrojů (Rbias  ) a dále, pokud by bylo zajištěno Rd2/Rd1 

= Ramp2/Ramp1, přenos  by byl i přes změnu dynamického odporu rd konstantní (konstantní by rovněž 

zůstal horní mezní kmitočet uzavřené smyčky fCL). 

Tab. 8.2: Naměřená závislost horního mezního kmitočtu uzavřené smyčky fCL na řídicím napětí Uc 

Uc 

[V] 
0 0.49 0.72 0.84 0.92 1 1.07 1.15 1.23 1.36 1.51 1.75 2.21 3.31 6 

fCL 

[MHz] 
7.6 6.5 5 4.3 4.1 3.9 3.8 3.8 3.8 4 4.2 4.4 4.8 5 5 

 

  

Obr. 8.7: Naměřené frekvenční charakteristiky zesilovače s proměnným zesílením využívajícím diodový můstek 

To lze ověřit pomocí Obr. 8.5 a). Uvedené podmínky totiž vedou na vyvážený můstek, ve kterém se 

změna odporu diagonály rd neprojeví. Nárůst odporů Rbias si ovšem vyžádá větší změnu rd při stejné 

změně zesílení A. To je patrné z výrazu (8.2), kde nárůst Rbias ve jmenovateli omezí vliv rd v čitateli, a 

to hned u několika zlomků. 

Zbývá ještě vyšetřit dolní přenášený kmitočet fl. K tomu poslouží linearizovaný model podle 

Obr. 8.5 b). Poměr vstupního napětí uo a výstupního proudu isum je dán následujícím výrazem: 
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𝑢𝑜

𝑖𝑠𝑢𝑚
=

[2(𝑅𝑑1||𝑅𝑑2)+
1

𝑗𝜔𝐶𝑐1/2
+𝑟𝑑+𝑅𝑏𝑖𝑎𝑠][𝑅𝑏𝑖𝑎𝑠+𝑟𝑑+

1

𝑗𝜔𝐶𝑐2/2
]−𝑅𝑏𝑖𝑎𝑠

2

𝑅𝑏𝑖𝑎𝑠
   [Ω] (8.11) 

Impedance uo/isum byla nalezena pomocí metody smyčkových proudů, přitom se využilo zjednodušení 

vyplývající ze symetrie můstku. Další postup spočívá v rozdělení výrazu na reálnou a imaginární část 

s tím, že se hledá jejich rovnost pro zadané rd. Ta nastává při dolním mezním kmitočtu fl. Graf 

závislosti dolního mezního kmitočtu fl na dynamickém odporu diod rd je na Obr. 8.8. Nalezené 

hodnoty dolního mezního kmitočtu se týkají pouze řídicí větve. Dolní mezní kmitočet celého 

zesilovače je pak o něco vyšší, neboť výsledný přenos A je určen paralelní kombinací řídicí větve a 

pasivní sítě operačního zesilovače. 

 

Obr. 8.8: Graf závislosti dolního mezního kmitočtu řídicí větve fl na dynamickém odporu diod rd 

8.2.3 Analýza zkreslení 

Hlavním zdrojem nelinearity jsou diody můstku řídicí větve. Pokud je řídicí větev uzavřena, ke 

zkreslení signálu nedochází. To je případ maximálního zesílení a nejmenších vstupních signálů. 

S nárůstem signálu a poklesem zesílení se řídicí větev otevírá a dochází k určitému zkreslení. Oproti 

jiným obvodovým strukturám je však velice nízké. Jeho rozbor podávají následující řádky. 

Jako základ teoretické analýzy poslouží diodový atenuátor podle Obr. 8.9 a). Při změně 

vstupního signálu u1 dojde ke změně proudu idiv a změně napětí u2. Při nárůstu napětí u2 naroste napětí 

na diodě D2 a poklesne napětí na diodě D1. V případě odporové zátěže by se přesun pracovního bodu 

konal po přímce – tečně k danému pracovnímu bodu. V případě jen jediné diody by se přesun 

pracovního bodu konal po její nelineární charakteristice. V případě dvou diod se změny napětí a 

proudu do určité míry kompenzují. Výsledkem je částečné potlačení nelinearit. To se dá dokázat 

následující úvahou: Pokud na diodě D1 klesne napětí, klesne rovněž její proud i1, ale ne o tolik, kolik 

by odpovídalo poklesu při pohybu pracovního bodu po tečně, Obr. 8.9 b). Rezistorem R tak bude 

v případě jen jediné diody protékat větší proud idiv, než by protékal s odporovou zátěží. Je tady ovšem 

dioda druhá. Na diodě D2 napětí naroste. S ním naroste i proud i2 a opět o víc, než by odpovídalo 

nárůstu při pohybu pracovního bodu po tečně. Protože diodou D2 vytéká z uzlu více proudu i2, než by 

se dělo s odporovou zátěží, vykompenzuje se nadbytek proudu i1, který naopak diodou D1 do uzlu 

vtéká. Změna proudu idiv bude proto velice blízká pohybu pracovního bodu po tečně, neboť proudy 

diodami i1 a i2 se částečně kompenzují! Platí: 
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𝑖𝑑𝑖𝑣 + 𝑖1 = 𝑖2 (8.12) 

𝑖𝑑𝑖𝑣 = 𝑖2 − 𝑖1 (8.13) 

Proud diodou byl naposledy vyjádřen vztahem (8.5). Jak dokazují předchozí kapitoly, 

exponenciální závislost proudu IF na napětí UF je velice blízká skutečnosti, viz např. Obr. 8.4 b). 

Exponenciální funkce proto dobře poslouží při studiu zkreslení. Přehled o výskytu vyšších 

harmonických poskytne přepis funkce pomocí mocninné řady. Jedná se o tzv. Taylorův rozvoj [11], 

který je definován následovně: 

f(𝑥0) +
𝑓′(𝑥0)

1!
(𝑥 − 𝑥0) +

𝑓′′(𝑥0)

2!
(𝑥 − 𝑥0)2 +

𝑓′′′(𝑥0)

3!
(𝑥 − 𝑥0)3 + ⋯ (8.14) 

Podmínkou je existence derivací všech řádů. Pro jednoduchost se uvažuje rozvoj exponenciální funkce 

e
x
 v okolí bodu 0. Ten vede na zápis: 

e𝑥 = 1 +
𝑥

1!
+

𝑥2

2!
+

𝑥3

3!
+ ⋯ (8.15) 

 

Obr. 8.9: a) Zapojení diodového děliče, b) VA charakteristika diody, c) střídavé schéma diodového můstku 

Pokud je hodnota x > 0, zápis je beze změny. Pokud je hodnota x < 0, přepíše se vztah (8.15) 

následovně:  

 e−𝑥 = 1 −
𝑥

1!
+

𝑥2

2!
−

𝑥3

3!
+ ⋯ (8.16) 

Podle výrazu (8.5) je potom x = UF/aUT. Tím je připraven matematický základ pro popis situace na 

Obr. 8.9 a). 

Změna napětí u2 diodového děliče představuje pro jednu diodu kladnou změnu napětí UF (x > 

0), pro druhou diodu pak zápornou změnu napětí UF (x < 0). Na základě výrazu (8.13) se proud 

rezistorem R nalezne jako rozdíl proudů obou diod: 

𝐼𝑑𝑖𝑣 = 𝐼2 − 𝐼1 = 𝐼𝑑𝑔(e𝑥 − e−𝑥) = 2𝐼𝑑𝑔 sinh 𝑥 = 2𝐼𝑑𝑔 sinh
𝑈𝐹

𝑎𝑈𝑇
 (8.17) 

Vztah (8.17) lze rovněž přepsat pomocí mocninné řady (8.15) a (8.16): 

𝐼𝑑𝑖𝑣 = 𝐼2 − 𝐼1 = 𝐼𝑑𝑔(e𝑥 − e−𝑥) = 2𝐼𝑑𝑔 (
𝑥

1!
+

𝑥3

3!
+

𝑥5

5!
+ ⋯ ) (8.18) 
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Ze vztahu (8.18) vyplývá, že se díky společné činnosti obou diod vykompenzovaly sudé členy. Podle 

závěrů práce [88] je pak možné tvrdit, že se také vykompenzovaly sudé harmonické složky, což je jistě 

žádoucí! Základní názor o zkreslení, které vnáší např. třetí harmonická složka, se pak získá jako poměr 

kubického a prvního členu mocninné řady: 

𝜅3 ≈
𝑥3

3!
𝑥

1!

=
𝑥2

3!
=

1

3!
(

𝑈𝐹

𝑎𝑈𝑇
)

2
 (8.19) 

Za napětí UF se dosazuje maximální hodnota napětí u2 (amplituda) na výstupu děliče. I když je výše 

podané odvození jen přibližné, dosahuje se dobré shody se skutečností. 

Nyní je potřeba zodpovědět dvě otázky. První je ta, zdali jsou poznatky o zkreslení diodového 

děliče aplikovatelné ve věci diodového můstku. Druhá je ta, zdali jsou odlišnosti děliče a můstku 

jednoduše definovatelné a jak se projeví v matematickém vyjádření. 

I když společné obvodové rysy nelze popřít, odpověď na první otázku přinášejí především 

naměřená data, viz níže. Nalezené vyšší harmonické složky jsou pouze liché, přitom mezi 

nejvýznamnější patří III. a V. Sudé harmonické složky nejsou obsaženy. V tomto ohledu je dosaženo 

shody s výrazem (8.18) a lze tedy říci, že z hlediska zkreslení je chování děliče a můstku podobné. V 

obou případech se také jedná o účinky téhož proudu idiv. V případě diodového děliče se napětí na 

výstupu u2 nalezne jako rozdíl u1 – idiv x R, v případě diodového můstku je právě idiv proudem, který 

vtéká do virtuální země operačního zesilovače (nebo alespoň jeho část, která neodteče rezistory Rbias). 

Viz Obr. 8.9 c) a proudy i1’, i2’. 

Odpověď na druhou otázku spočívá v nalezených odlišnostech a případné úpravě vztahu 

(8.19). V případě diodového děliče je mezi jeho středem a signálovou zemí pouze jedna dioda. 

V případě diodového můstku, Obr. 8.9 c), je mezi jeho středem a signálovou zemí sériové řazení dvou 

diod (odpor Rbias se zatím neuvažuje). Nechť jsou pro další úvahu nejprve diody polarizovány shodně 

(katoda-anoda a katoda-anoda). Bude se jednat o standardní sériové řazení diod, které se ve vztahu 

(8.5) projeví zdvojnásobením jmenovatele exponentu. Kdyby zůstalo pouze u této skutečnosti, zvýší 

se přípustný rozkmit signálu pro dané zkreslení 2x, vztah (8.19), případně se pro daný rozkmit signálu 

sníží zkreslení 4x. Skutečný diodový můstek však polarizuje diody obráceně (katoda-anoda a anoda 

katoda). U první diody se tak získá konkávní, a u druhé konvexní charakteristika (nebo opačně). Tím 

se nelinearita ještě více potlačí. Nepříznivě ale působí rezistory Rbias, které část proudu odklánějí mimo 

druhou diodu a tak zabraňují plné kompenzaci. Platí totiž i1 > i1‘, i2 > i2‘. Na základě provedených 

úvah lze očekávat mnohem lepší výsledky, než u diodového děliče, a vztah (8.19) upravit na 

nerovnost: 

𝜅3 <
1

3!
(

𝑈𝐹

2𝑎𝑈𝑇
)

2
 (8.20) 

Vztah (8.20) lze ověřit pomocí velikosti naměřených dat. Odstup I. a III. harmonické složky je 

v nejhorším případě lepší než 25 dB při amplitudě 141 mV na výstupu děliče Rd1 a Rd2. Tomu 

odpovídá amplituda 1.41 V na výstupu zesilovače! Vzhledem k výstupnímu odporu uvedeného děliče 

Rd1 a Rd2 cca 90  a nejmenšímu odporu rd cca 100  je pak nejmenší amplituda napětí na diodách D2, 

D4 kolem 70 mV (pro vyšší hodnoty rd je amplituda napětí na diodách samozřejmě vyšší). Pokud se do 

výrazu (8.20) dosadí za UF = 70 mV, je očekávané zkreslení  menší než 7610
-3

 a očekávaný odstup I. 
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a III. harmonické větší než 22.5 dB. Nejméně příznivá hodnota nalezená měřením je tedy lepší, než 

nejvíce příznivá hodnota nalezená výpočtem! 

  

  

  

Obr. 8.10: Naměřené vyšší harmonické složky na výstupu operačního zesilovače při zesílení 0 dB až 16 dB 
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Obr. 8.11: Naměřené vyšší harmonické složky na výstupu operačního zesilovače při zesílení 17 dB až 20 dB 

Měření probíhalo tak, že se pro daný přenos zesilovače vždy našla taková vstupní amplituda, 

při které byla výstupní amplituda rovna 1.41V (0 dBV). To je zřejmé z níže uvedených grafů, kde je 

hodnota I. harmonické právě na úrovni 0 dBV. Pro buzení bylo použito čistého harmonického signálu 

o frekvenci 200 kHz, který se odebíral z generátoru Rohde&Schwarz 826.4517.52. Výstupní spektrum 

zesilovače bylo měřeno pomocí spektrálního analyzátoru Tektronix 7L5. Naměřené průběhy jsou 

zachyceny na Obr. 8.10 a Obr. 8.11. Velikost zesílení je uvedena vždy v záhlaví grafu. 

8.2.4 Šumová analýza 

Vyšetřování šumu zesilovače s proměnným zesílením využívajícího diodový můstek se provede ve 

dvou krocích. Nejprve se vyšetří samotný operační zesilovač OA s pasivní sítí Ramp1 a Ramp2, následně 

celý zesilovač pro různé velikosti přenosu. Za tímto účelem je doplněna propojka „S“. Ta je zakreslena 

jak v hlavním schématu, Obr. 8.3, tak ve schématu popisujícím šumové zdroje, Obr. 8.12. Porovnáním 

naměřených dat půjde snadno rozlišit příspěvky vlastního operačního zesilovače a jeho pasivní sítě a 

příspěvky diodového můstku.  

Pokud se má vyšetřit samotný operační zesilovač OA a jeho pasivní síť, musí se propojka 

S odstranit. Přenos zesilovače tak bude činit 20 dB. Přehled šumových zdrojů, jejich velikostí a 
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transformací na výstup popisuje Tab. 8.3. Při výpočtu tepelného šumu rezistorů Ramp1 a Ramp2 bylo za 

termodynamickou teplotu T dosazováno 300 K. Dále bylo při výpočtu hodnot tabulky uvažováno 

nekonečně velké zesílení operačního zesilovače OA, K21  . Celková napěťová výkonová spektrální 

hustota šumu na výstupu operačního zesilovače je rovna součtu hodnot všech řádků posledního 

sloupce tabulky a činí 14.15310
-15

 V
2
Hz

-1
. Pro ověření bylo použito spektrálního analyzátoru 

Tektronix 7L5. Při nastavené šířce pásma filtru 300 Hz se naměřené hodnoty pohybují kolem -115 

dBV, viz Obr. 8.13. Pokud se vypočtená napěťová výkonová spektrální hustota vynásobí stejnou 

šířkou pásma a odmocní, získá se hodnota -113.7 dBV, což je dobrá shoda se skutečností! Naměřená 

spektrální hustota je uvedeném pásmu konstantní. To také odpovídá přenosu na Obr. 8.7 a). 

 

Obr. 8.12: Náhradní schéma zesilovače s proměnným zesílením zachycující šumové zdroje 

Tab. 8.3: Přehled šumových zdrojů operačního zesilovače a jeho pasivní sítě bez diodového můstku 

Šumový 

zdroj 
Velikost 

Matematická 

transformace 

Výpočet napěťové 

výkonové spektrální 

hustoty na výstupu 

Hodnota napěťové 

výkonové spektrální 

hustoty na výstupu 

𝑒𝑛̅̅ ̅ 

(LT1360) 

910
-9 

[V ∙ Hz−1/2] 
𝐾𝐶𝐿

2 (𝑓) = [
1

𝛽(𝑓) +
1

𝐾21(𝑓)

]

2

 𝑒𝑛
2̅̅ ̅𝐾𝐶𝐿

2 (𝑓) 9.810
-15

 

𝐽�̅� 
(LT1360) 

0.910
-12 

[A ∙ Hz−1/2] 
𝐾𝐼

2(𝑓) = 𝑅𝑎𝑚𝑝2
2 𝐽𝑎

2̅𝐾𝐼
2(𝑓) 39210

-18
 

𝑒𝑛𝑅𝑎𝑚𝑝1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  

(2k2) 

610
-9 

[V ∙ Hz−1/2] 
𝐾𝑅𝑎𝑚𝑝1

2 (𝑓) = (
𝑅𝑎𝑚𝑝2

𝑅𝑎𝑚𝑝1

)

2

 𝑒𝑛𝑅𝑎𝑚𝑝1
2̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝐾𝑅𝑎𝑚𝑝1

2 (𝑓) 3.610
-15

 

𝑒𝑛𝑅𝑎𝑚𝑝2̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  

(22k) 

1910
-9 

[V ∙ Hz−1/2] 
𝐾𝑅𝑎𝑚𝑝2

2 (𝑓) = 1 𝑒𝑛𝑅𝑎𝑚𝑝2
2̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝐾𝑅𝑎𝑚𝑝2

2 (𝑓) 36110
-18

 

 

Jak již bylo avizováno, v druhém kroku zbývá vyšetřit celkový šum zesilovače, který zahrnuje 

jak vlastní operační zesilovač a jeho pasivní síť, tak diodový můstek. Propojka S je instalována zpět. 

Co se týká samotného operačního zesilovače a jeho pasivní sítě, lze využít závěrů poslední tabulky. 

Dominantním zdrojem šumu zůstává napěťový šum operačního zesilovače 𝑒𝑛̅̅ ̅. Bude akorát nutné 

zohlednit změnu přenosu pasivní sítě , Tab. 8.4. Příspěvek tepelného šumu rezistoru Ramp1 bude 

podřízen změně rezistoru Ramp2’ a výslednému zesílení Ramp2’/Ramp1, Tab. 8.5. Přitom Ramp2’  

(rd+Rd2)||Ramp2. Příspěvek tepelného šumu rezistoru Ramp2 je možno zanedbat. Zanedbat lze také 
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spektrální hustotu 𝐽�̅�, neboť když se neuplatnila při maximu zpětnovazebního rezistoru Ramp2, neuplatní 

se při hodnotách nižších, Ramp2’. Pozornost se ještě obrací k proudové spektrální hustotě 𝐽𝑟𝑑
̅̅ ̅̅  a jejímu 

účinku na náhradním rezistoru Ramp2’. Pro každý přenos zesilovače je proto potřeba určit velikost 

náhradního rezistoru Ramp2’ a velikost proudu diodou IF. Výsledný výstřelový šum diod se pak nalezne 

podle výrazu: 

𝐽𝑟𝑑
2̅̅ ̅̅ = 4 ∙ 2𝑞𝐼𝐹 = 8𝑞𝐼𝐹   [A2Hz−1] (8.21) 

 

Obr. 8.13: Naměřená spektrální hustota šumového napětí un zesilovače podle Obr. 8.12 

Jedná se o výstřelový šum jedné diody násobený jejich počtem, tedy čtyřmi. Hodnoty výkonové 

spektrální hustoty 𝐽𝑟𝑑
2̅̅ ̅̅ 𝐾𝐼

2(𝑓) v závislosti na nastaveném přenosu zesilovače udává Tab. 8.6. 

Tab. 8.4: Příspěvek šumového napěťového zdroje en [VHz-1/2] a jeho přepočet na výstup 

Uc [V] 0 0.5 1.0 1.5 2.0 4.0 

rd [] 810
6
 8010

3
 310

3
 110

3
 600 200 

A [/] 10 9.984 7.08 4 2.8 1.32 

A [dB] 20 19.99 17 12 9 2.43 

 [/] 0.090864 0.086847 0.067989 0.071894 0.075226 0.080974 

𝑒𝑛
2̅̅ ̅ [V2Hz−1] 8110

-18
 8110

-18
 8110

-18
 8110

-18
 8110

-18
 8110

-18
 

𝐾𝐶𝐿
2 (𝑓) [/] 121 133 216 193 177 153 

𝑒𝑛
2̅̅ ̅𝐾𝐶𝐿

2 (𝑓) [V2Hz−1] 9.810
-15

 10.810
-15

 17.510
-15

 15.610
-15

 14.310
-15

 12.410
-15

 

 

Tab. 8.5: Příspěvek šumového napěťového zdroje enRamp1 [VHz-1/2] a jeho přepočet na výstup 

Uc [V] 0 0.5 1.0 1.5 2.0 4.0 

A [/] 10 9.984 7.08 4 2.8 1.32 

A [dB] 20 19.99 17 12 9 2.43 

𝑒𝑛𝑅𝑎𝑚𝑝1
2̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ [V2Hz−1] 3610-18

 3610-18
 3610-18

 3610-18
 3610-18

 3610-18
 

𝐾𝑅𝑎𝑚𝑝1
2 (𝑓) [/] 100 99.682 50.126 16 7.84 1.742 

𝑒𝑛𝑅𝑎𝑚𝑝1
2̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅𝐾𝑅𝑎𝑚𝑝1

2 (𝑓) [V2Hz−1] 3.6010
-15

 3.5910
-15

 1.8010
-15

 57610
-18

 28210
-18

 62.710
-18
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Tab. 8.6: Příspěvek šumového proudového zdroje Jrd [AHz-1/2] a jeho přepočet na výstup 

Uc [V] 0 0.5 1.0 1.5 2.0 4.0 

rd [] 810
6
 8010

3
 310

3
 110

3
 600 200 

A [/] 10 9.984 7.08 4 2.8 1.32 

A [dB] 20 19.99 17 12 9 2.43 

IF [A] 50010
-12

 64410
-9

 17.310
-6

 5210
-6

 86.710
-6

 26010
-6

 

𝐽𝑟𝑑
2̅̅ ̅̅  [A2Hz−1] 64110

-30
 82510

-27
 2210

-24
 6710

-24
 11110

-24
 33310

-24
 

Ramp2’ [] 22000 21965 15576 8800 6160 2904 

𝐾𝐼
2(𝑓) [Ω2] 48410

6
 482.510

6
 242.610

6
 77.4410

6
 37.910

6
 8.4310

6
 

𝐽𝑟𝑑
2̅̅ ̅̅ 𝐾𝐼

2(𝑓) [V2Hz−1] 31010
-21

 39810
-18

 5.3410
-15

 5.1910
-15

 4.2110
-15

 2.8110
-15

 

 

Tab. 8.7: Přehled šumových zdrojů operačního zesilovače a jeho pasivní sítě včetně diodového můstku 

Uc [V] 0 0.5 1.0 1.5 2.0 4.0 

𝑒𝑛
2̅̅ ̅𝐾𝐶𝐿

2 (𝑓) [V2Hz−1] 9.810
-15

 10.810
-15

 17.510
-15

 15.610
-15

 14.310
-15

 12.410
-15

 

𝑒𝑛𝑅𝑎𝑚𝑝1
2̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅𝐾𝑅𝑎𝑚𝑝1

2 (𝑓) [V2Hz−1] 3.6010
-15

 3.5910
-15

 1.8010
-15

 57610
-18

 28210
-18

 62.710
-18

 

𝐽𝑟𝑑
2̅̅ ̅̅ 𝐾𝐼

2(𝑓) [V2Hz−1] 31010
-21

 39810
-18

 5.3410
-15

 5.1910
-15

 4.2110
-15

 2.8110
-15

 

𝑢𝑛
2̅̅̅̅  [V2Hz−1] 13.410

-15
 14.810

-15
 24.610

-15
 21.410

-15
 18.810

-15
 15.310

-15
 

𝑢𝑛̅̅̅̅  [dBV],𝑓 = 300 Hz -114 -113.5 -111.3 -111.9 -112.5 -113.4 

 

Celková napěťová výkonová spektrální hustota šumu na výstupu operačního zesilovače je 

rovna součtu hodnot posledních řádků uvedených tabulek podle příslušného řídicího napětí Uc. 

Nalezené hodnoty jsou uvedeny v Tab. 8.7 a označeny jako 𝑢𝑛
2̅̅̅̅  [𝑉2𝐻𝑧−1]. Pro ověření bylo použito 

spektrálního analyzátoru Tektronix 7L5. Naměřené spektrální hustoty šumu zachycuje Obr. 8.14, ze 

kterých je vidět dobrá shoda s výpočty. Rozdíly mezi naměřenými a vypočtenými hodnotami 

nepřesahují 2 dB. Pro řídicí napětí Uc = 0 V a Uc = 0.5 V je naměřená spektrální hustota šumu v 

uvedeném pásmu konstantní. To opět odpovídá přenosu 20 dB na Obr. 8.7 a), který vykazuje 

rezonanční převýšení. Pro řídicí napětí Uc = 1.0 V a vyšší jsou naměřené spektrální hustoty šumu 

s rostoucí frekvencí klesající. Stejný trend vykazují příslušné frekvenční charakteristiky na Obr. 8.7 a). 

Závislost integrální hodnoty šumového napětí v pásmu 10 Hz až 10 MHz na řídicím napětí Uc je 

zachycena na Obr. 8.15. Integrální hodnota šumového napětí je ovlivněna příspěvky šumu z vyšších 

frekvencí, které s rostoucím napětím Uc slábnou (viz grafy na Obr. 8.14). Data byla pořízena 

voltmetrem HP3400A. 

Tab. 8.8: Naměřené integrální hodnoty šumového napětí zesilovače s proměnným zesílením 

Pouze operační zesilovač a pasívní síť, 

propojka S odstraněna 
Uc [V] 0 0.5 1.0 1.5 2.0 4.0 

357 un [V] 363 363 347 318 305 290 

 

Porovnáním Obr. 8.13 a Obr. 8.14 pro řídicí napětí Uc = 0 V lze učinit závěr, že diodový 

můstek při nulovém řídicím napětí Uc do výsledného šumu nikterak zásadně nepřispívá. To je také 

zřejmé z porovnání hodnot Tab. 8.8. Při měření šumu byly dodrženy zásady a postupy probírané 

v kapitole 5.7.3. 
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Obr. 8.14: Naměřená spektrální hustota šumového napětí un zesilovače podle Obr. 8.12 
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Obr. 8.15: Naměřená závislost šumového napětí v pásmu 10 Hz až 10 MHz na řídicím napětí Uc 

8.3 Zesilovač s automatickým řízením citlivosti 

Celkové schéma zachycuje Obr. 8.17. Základní jednotku tvoří zesilovač s proměnným zesílením 

využívající diodový můstek. Jeho vlastnosti byly popsány v předcházejících kapitolách. Zesilovače 

jsou celkem čtyři, kaskádně za sebou. Jejich vzájemná vazba je střídavá. Mezní kmitočet každé takto 

vytvořené horní propusti činí 10.6 kHz (členy C9-R13, C12-R20, C15-R27). Jeho hodnota vychází z 

Obr. 8.7 a). Úkolem je zadržet pásmo, které nepodléhá řízení přenosu. Na vině jsou vazební kapacity 

Cc1 a Cc2 (kondenzátory C7, C8, C10, C11, C13, C14, C16 a C17). Výstup čtvrtého stupně pokračuje 

na oddělovací zesilovač IC5 a vrcholový detektor T1. Oddělovací zesilovač IC5 zajišťuje dostatek 

proudu pro případné koaxiální vedení a zátěž 50 . Vrcholový detektor je vázán střídavě členem C18-

R37-R38. Aby byla vstupní impedance tranzistoru T1 shodná pro obě dvě půlvlny, přidává se dioda 

D17. Protože se tranzistor T1 otevírá pouze při záporné půlvlně, jedná se o jednocestný usměrňovač se 

zesílením na T1 a vyhlazením na C19 až C26. Zátěž vrcholového detektoru tvoří jak rezistor R39, tak 

všechny čtyři diodové můstky. Podle dosaženého rozkmitu na výstupu X1 se mění velikost 

usměrněného napětí a odtud i zesílení každého stupně. Svorkovnice SV4 slouží k diagnostickým 

účelům. 

Zásady pro volbu rezistorů Ramp1 a Ramp2 byly rozvedeny v kapitole 8.2.1. Uvedený popis se 

však nezabývá vlivem rezistoru Ramp1 a Ramp2 na celkový šum. Aby nedošlo k navýšení výstupního 

šumu vlivem napěťového šumového zdroje enRamp1, příp. proudového šumového zdroje 𝐽�̅�, je vhodné 

volit Ramp1 a Ramp2 co nejmenší. U druhého až čtvrtého stupně byly ponechány hodnoty Ramp1 = 2k2, 

Ramp2 = 22k, u prvního stupně se snížily na polovinu. Tímto se však omezil rozsah změny přenosu. 

Maximální zesílení zesilovače s automatickým řízením citlivosti činí 10 000 (80 dB), minimální 2 (6 

dB). 

Členy C1-R1, C2-R2, …, C6-R6 slouží k navázání fotoelektrických převodníků jednotlivých 

segmentů. Ty se připojují pomocí konektoru SV1. K výběru segmentů dochází pomocí propojek a 

svorkovnice SV2. Aby byla při změně počtu segmentů zachována stále stejná hodnota rezistoru Ramp1 
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 1k, byla doplněna svorkovnice SV3. Pomocí ní se pak příslušné rezistory R1 až R6 řadí paralelně. 

Kombinaci propojek zachycuje Obr. 8.16. Pokud je ozáření všech fotodetektorů shodné a konstantní, 

bude také konstantní signálový proud vtékající do prvního stupně, a to i přes změnu počtu segmentů. 

Za těchto podmínek pak bude možné vyšetřovat míru šumu v závislosti na počtu segmentů. Mezní 

frekvence členů C1-R1, C2-R2, …, C6-R6 je volena dostatečně nízko tak, aby byla zachována 

potřebná šířka pásma při libovolné změně počtu segmentů. 

 

Obr. 8.16: Konfigurace svorkovnic SV2 a SV3 podle počtu aktivních segmentů, červená elipsa = vodivé propojení 

8.3.1 Stabilita smyčky automatického řízení citlivosti 

Primární a úmyslně vytvořená smyčka se uzavírá přes vrcholový detektor a řídicí napětí diodových 

můstků Uc. Jejím úkolem je na výstupu X1 udržovat konstantní rozkmit napětí. Jeho amplituda kolísá 

kolem hodnoty 1.4 V a je určena děličem R37, R38 a požadovaným proudem diodových můstků, 

potažmo proudem báze tranzistoru T1. Aby byla obálka výstupního napětí stabilní, nesmí být při 

zesílení větším než 1 celkový fázový posuv smyčky větší než 270°, anebo opačně, při větším fázovém 

posuvu než 270° nesmí být zesílení smyčky větší než 1. Protože má uvedená smyčka pouze jeden pól 

tvořený zátěží diodových můstků, rezistorem R39 a kondenzátory C19 až C26, je splněna první 

podmínka a smyčka obálky je stabilní. 

Kromě primární a žádané smyčky se však podobným způsobem formuje smyčka sekundární a 

nežádaná. Ta se uzavírá přes vrcholový detektor, řídicí napětí diodových můstků Uc, odpory R11, R18, 

R25, R32, diody D1, D5, D9, D13 a kondenzátory C8, C11, C14, C17. Přesněji řečeno, nejedná se o 

jednu smyčku, ale hned o smyčky čtyři. Protože proud smyček končí v součtových uzlech operačních 

zesilovačů, je zesilován stejně jako užitečný signál. Nepostihuje obálku signálu, ale jeho okamžitou 

hodnotu. Nestabilitu vyvolávají pouze ty smyčky, které se uzavírají přes lichý počet stupňů a jejichž 

fázový úhel společně s obracečem fáze T1 skládá 360°. Nežádaným oscilacím předchází sudý počet 

stupňů, kvalitní kondenzátory C19 až C26 větších kapacit a střídavá vazba mezi stupni a vrcholovým 

detektorem. První opatření zajistí, že nejsilnější signál na konci zesilovací kaskády bude vždy 

v protifázi a nevyhoví tak fázové podmínce oscilací. Druhé opatření zajistí pokles zesílení parazitní 

smyčky (nízká reaktance a sériový odpor). Stejný účinek bude mít třetí opatření. 
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Jak již bylo zmíněno výše, zisk zesilovače s automatickým řízením citlivosti je velice vysoký 

a dosahuje 80 dB. Protože navíc nedochází k frekvenční transpozici, hrozí vznik dalších parazitních 

vazeb a oscilací. Díky tomuto faktu musí být návrh celého přijímače velice pečlivý. To se týká jak 

návrhu plošných spojů, tak konečného mechanického uspořádání. Obrazec desky plošného spoje 

zesilovače s automatickým řízením citlivosti je uveden v příloze F. Aby byla vzdálenost mezi prvním 

a posledním stupněm co největší, vede se signálová cesta po obvodu plošného spoje. Praxe rovněž 

ukázala, že se parazitní vazby uzavírají nejen v rámci jedné desky, ale také mezi deskami navzájem. 

Z tohoto důvodu byla deska fotoelektrického převodníku segmentového přijímače a deska zesilovače 

s automatickým řízením citlivosti odstíněna pomocí zemněné vodivé přepážky. Fotografie konečného 

mechanického uspořádání optického přijímače je součástí přílohy G. 

 

Obr. 8.18: Osazená deska zesilovače s automatickým řízením citlivosti 
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9 Hodnocení všesměrového segmentového optického přijímače 

Cílem bodu 1) disertační práce bylo zjistit celkový odstup signálu od šumu na výstupu optického 

přijímače v závislosti na počtu činných fotodiod (sekcí) paralelního zesilovače. K tomuto měření je 

zapotřebí měřiče chybovosti BER, kodeku PE (Manchester), optického vysílače a především 

testovaného optického přijímače. Toto měření tedy vyžaduje sestavení tzv. „velké smyčky“, která 

umožní přenos volným prostorem. 

9.1 Příprava měření 

Blokové schéma měřící sestavy je na Obr. 9.1. Jedná se o rozšíření blokového schématu z Obr. 3.18. 

Většina bloků zůstala stejných, přibyly pouze bloky optického přenosu. 

 

Obr. 9.1: Blokové schéma „velké smyčky“ uzavřené optickou cestou 

Ověřování tzv. „malé smyčky“ v kapitole 3.4.8 prokázalo bezchybnou činnost jak vlastního 

analyzátoru BER (SyntheSys BA400), tak převodníků úrovní (TTL/ECL, ECL/TTL), kodeku PE a 

převodníků vedení (sym/asym, asym/sym). Zbývá tedy doladit prostředky optického přenosu a 

optickou cestu. 

První problém, který se po výstavbě „velké smyčky“ vyskytnul, souvisel s pronikáním rušení 

rozvodné sítě 230 V přes napájecí zdroj optického přijímače +/- 15 V do přenosové cesty. Bylo proto 

přikročeno k nahrazení síťového zdroje pomocí dvou akumulátorů 12 V, 2.2 Ah, podobně jako při 

měření šumu v předchozích kapitolách. Vzhledem k nižšímu napětí akumulátorů bylo potřeba znovu 

ověřit spolehlivou činnost optického přijímače, především pak činnost šestinásobného fotoelektrického 

převodníku. Kontrola se týkala referenčního zdroje 10 V, MC1404U10 (IC7, Obr. 5.25) a invertujícího 

operačního zesilovače OP27 (IC8, Obr. 5.25). Oba dva prvky pracovaly spolehlivě až do hodnoty +/- 

12.2 V. Akumulátory se proto udržovaly co nejvíce nabité (12.8 až 12.2 V). I když se tímto opatřením 

podařilo rušení eliminovat, nevymizelo úplně. 

Druhý problém tedy opět souvisel s pronikáním rušení, tentokrát ale po jiné cestě než 

galvanické. Rušení magnetickým polem bylo vyloučeno, neboť se v nejbližším okolí nenacházely 

žádné spotřebiče většího příkonu. Zůstalo tedy pole elektrické. Rušení kapacitní cestou se také jevilo 

jako nejpravděpodobnější, neboť vstupní impedance všech šesti fotoelektrických převodníků jsou 

poměrně vysoké (cca 40 k). Optický přijímač byl proto přiklopen větším kovovým sítkem, které 

bylo propojeno se středem napájecího napětí optického přijímače. Kovové sítko zajistilo průchod 

optického signálu, ale odvedlo rušivé náboje do zemnícího přívodu. Dále se ještě optický přijímač 
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podložil nerezovým plechem, aby se elektricky odstínily zesilovače automatického řízení citlivosti.  

Tento plech se rovněž propojil se středem napájecího napětí optického přijímače. Uvedená opatření 

vedla k téměř dokonalému odstínění optického přijímače. Jak bude uvedeno dále, pečlivé odstínění 

potvrdilo měření chybovosti kratší trasy, kdy se při 6 fotodetektorech, přenosové rychlosti 2 Mbits
-1

 a 

době měření cca 150 minut nevyskytla ani jediná chyba. Měření „velké smyčky“ dokumentuje Obr. 

9.2. 

 

Obr. 9.2: Měření parametrů všesměrového segmentového optického přijímače 

 

9.2 Měření všesměrového segmentového optického přijímače 

To spočívalo v měření chybovosti přenosu pseudonáhodné posloupnosti x
23

 + x
5
 + 1 (n = 23) při 

přenosové rychlosti 2 Mbits
-1

. Z naměřených dat se pak za podmínek probíraných v kapitole 3.4.1 

odvodil odstup signálu od šumu daného optického přijímače. Vyšetřoval se optický přijímač jako 

celek v závislosti na počtu činných fotodiod (sekcí) paralelního zesilovače. 

Jak se ukázalo, změna parametrů optického přijímače pro činný jeden nebo šest fotodetektorů 

byla příliš velká. Kratší optická trasa umožnila změřit optický přijímač s menším počtem činných 

fotodetektorů, ale pro větší počet již byla chybovost nulová. Naopak delší optická trasa umožnila 

změřit optický přijímač s větším počtem činných fotodetektorů, nicméně pro menší počet již nešlo 

spojení vybudovat. Bylo proto potřeba měřit na dvou optických trasách. 

Kratší optická cesta byla vybudována jen jedním hlavním odrazem od stropu. Optický vysílač 

byl nakloněn do takového úhlu, aby se vznikající odraz rozprostíral právě nad optickým přijímačem. 

Využilo se přitom přirozeného rozptylu štukové omítky. Půdorysná vzdálenost vysílače a přijímače 
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byla malá a činila 1.5 m. Výška stropu byla 3 m. Poloha vysílače dole u země a přijímače nahoře na 

stole bránila v navázání přímé přenosové cesty. 

Delší optická cesta byla vybudována několika odrazy od stropu a od stěn. Optický přijímač byl 

přenesen do koutu místnosti, kde bylo zajištěno rovnoměrné pokrytí optickým signálem. Optický 

vysílač již nebyl nakloněn. Půdorysná vzdálenost vysílače a přijímače byla dvojnásobná než v prvním 

případě a činila 3 m. Výška stropu byla stejná, 3 m. Poloha vysílače dole a přijímače nahoře opět 

bránila v navázání přímé přenosové cesty. 

Tab. 9.1: Průměrné hodnoty BER a SNR podle počtu činných fotodiod (sekcí) paralelního zesilovače 

Počet činných sekcí paralelního zesilovače 1 2 3 6 

Naměřená průměrná hodnota BER [/] 

(kratší optická trasa) 
4.2510

-5
 2.4910

-5
 1.6610

-9
 / 

Odpovídající hodnota SNR [dB] 

(kratší optická trasa) 
17.91 18.19 21.45 / 

Naměřená průměrná hodnota BER [/] 

(delší optická trasa) 
/ / 4.7910

-5
 2.7210

-8
 

Odpovídající hodnota SNR [dB] 

(delší optická trasa) 
/ / 17.85 20.72 

Vypočítaná hodnota SNR [dB] 

vztažená k delší optické trase 
14.31 14.59 17.85 20.72 

 

Protože výskyt chyb je náhodný, stejně jako naměřený údaj chybovosti BER, bylo potřeba 

provést větší množství měření. Objem přenesených dat byl vždy alespoň desetinásobkem převrácené 

hodnoty očekávané chybovosti. Průměrné hodnoty těchto realizací shrnuje Tab. 9.1. Odstup signálu od 

šumu (SNR) se získal pomocí výpočtů v programu Excel. Lze ho také zkontrolovat pomocí grafu na 

Obr. 3.9. 

Poslední řádek Tab. 9.1 vychází z chybovosti delší optické trasy s tím, že dopočítává hodnotu 

pro dva činné fotodetektory z kratší optické trasy, tzn. 17.85 – (21.45 - 18.19) = 14.59 dB, a podobně 

dopočítává hodnotu pro jeden činný fotodetektor z kratší optické trasy, tzn. 17.85 – (21.45 – 17.91) = 

14.31 dB. Pokud by se podařilo navázat spojení pro delší optickou trasu a jeden činný fotodetektor, 

byla by chybovost opravdu vysoká a pohybovala by se kolem 4.6310
-3

. 

Je vidět, že provoz jednoho nebo dvou fotodetektorů nepřináší až takový rozdíl v chybovosti 

nebo dosaženém odstupu signálu od šumu. Provoz dvou fotodetektorů se totiž oproti jiným 

konfiguracím vyjímal v přítomnosti shluků chyb. Shluky chyb jsou v měřiči Synthesys BA400 

definovány pomocí parametru EFI (Error Free Interval) a MBL (Minimum Burst Lenght). Výskyty 

chyb se tedy nejdříve filtrují parametrem EFI. Pokud je bitová vzdálenost mezi chybami větší než 

hodnota EFI, bere se každá chyba jako ojedinělá a nezahrnuje se do shluku chyb. Pokud je naopak 

bitová vzdálenost menší než hodnota EFI, uloží se taková dvojice do registru započatého shluku chyb. 

Aby se opravdu jednalo o shluk chyb, musí ještě následovat další chyby s bitovou vzdáleností menší 

než EFI a celkový počet bitů mezi první a poslední chybou musí být větší než hodnota MBL. Během 

měření bylo vždy nastaveno EFI = 16 a MBL = 32. Při činnosti dvou fotodetektorů tedy byla vysoká 

pravděpodobnost působení šumových napětí ve stejné fázi, což vedlo ke špičkám šumového napětí 

větších než běžné šumové pozadí. Při provozu jednoho fotodetektoru, stejně tak při provozu většího 

počtu fotodetektorů než 2 nebyly shluky chyb zaznamenány. 
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Provoz šesti fotodetektorů v prostorech s odrazy zajišťuje velkou komunikační vzdálenost při 

nízké chybovosti. Naměřená průměrná hodnota chybovosti 2.7210
-8

 při drahách paprsků 6 a více 

metrů je toho důkazem. 

Měření byla prováděna v noci a přes den při částečném zatemnění. Nebyly přitom shledány 

větší rozdíly chybovosti. Větší rozdíly nastaly až při silných intenzitách slunečního světla. 

Tab. 9.2: Velikost řídicího napětí Uc  podle počtu činných fotodiod (sekcí) paralelního zesilovače 

Počet činných sekcí paralelního zesilovače 1 2 3 6 

Řídicí napětí Uc smyčky AGC [V] 1.002 0.935 0.896 0.867 

 

Za zmínku ještě stojí hodnoty řídicího napětí Uc smyčky AGC uvedené v Tab. 9.2. Ty byly 

pořízeny bez signálu v zatemnění. Malá hodnota řídicího napětí Uc přitom odpovídá malému 

vstupnímu signálu (nebo šumu), zatímco velká hodnota řídicího napětí Uc odpovídá velkému 

vstupnímu signálu (nebo šumu). Je vidět, že nárůst počtu činných fotodetektorů nedoprovází nárůst 

celkového šumu, ale naopak jeho pokles. Tím je opět potvrzena výhoda paralelního zesilovače. 
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10  Závěr 

Cílem disertační práce bylo navrhnout všesměrový optický přijímač s dynamickou rozhodovací 

úrovní, požadovanou přenosovou rychlostí, vysokou citlivostí a nízkým šumem. 

Existuje celá řada způsobů a konstrukcí, které zajišťují co nejmenší úroveň šumu daného 

elektronického zařízení. Většinou se však jedná o poměřování technologií, případně o hledání 

optimálních podmínek provozu konkrétních polovodičů. Zajímavější je ovšem omezování šumu na 

základě určité metody. Patří sem MASER, parametrický zesilovač, paralelní zesilovač a zařízení 

provádějící autokorelaci. I když je autokorelace mocný nástroj, není při kontinuálním toku dat příliš 

praktický. MASER je zase drahé a rozměrné zařízení kvantové elektroniky, navíc vhodné pouze pro 

oblast mikrovlnné techniky. Předmětem zájmu proto zůstává paralelní zesilovač a parametrický 

zesilovač. Oba dva zesilovače mají své silné i slabé stránky a lze je za určitých podmínek výhodně 

použít i v optických komunikacích. Oba dva také byly zkoumány pro aplikace v bezvláknových 

optických sítích. 

Hlavním předmětem zájmu byl paralelní zesilovač. Jeho použití vyplynulo z potřeby zajištění 

všesměrového příjmu a použití několika samostatných fotodetektorů. Nabízely se dvě možnosti řešení. 

První z nich počítala s přepínáním na fotodetektor s nejsilnějším signálem, druhá ve sloučení 

fotodetektorů a celkovým součtovým signálem. Po rešerši mnoha prací se ukázalo, že opomíjená 

zůstává právě oblast paralelního zesilovače a to zcela neprávem. Bylo proto přirozenou reakcí začít se 

touto oblastí zabývat. 

Vývoj optického přijímače je od samého počátku spojován s úsilím co nejlepšího potlačení 

šumu a zajištění co největší citlivosti. Hlavní otázkou ovšem bylo, jak co nejlépe uchopit hodnocení 

šumových parametrů optického přijímače v závislosti na konfiguraci přijímače, v tomto případě na 

počtu činných fotodetektorů (sekcí) paralelního zesilovače. Existuje celá řada způsobů, jak měřit 

okamžitá šumová napětí, ať už elektronických součástí nebo hotových funkčních bloků. Tyto přístupy 

jsou ovšem odtrženy od hlavního ukazatele, a tím je síla signálu v daném místě. K dalším možnostem 

patří měření šumového čísla dvojbranů. Zde se však naráží na problém, jak postupovat při rozdílných 

veličinách vstupního a výstupního signálu. Proto byla zvolena nepřímá metoda měření. Ta 

předpokládá přenos definovaného datového toku a měření výsledné chybovosti dat. Při dodržení 

určitých podmínek lze zpětně získat informaci o odstupu signálu od šumu, což je pro hodnocení 

dosažených parametrů žádoucí. Tato metoda se proto použila i v této práci.  

Celou práci by bylo možné rozdělit do dvou základních částí. První část byla přípravná a 

zahrnovala pořízení, přípravu a vývoj prostředků, kterých bylo potřeba pro měření chybovosti a přenos 

vhodného linkového kódu. Součástí této etapy byl rovněž vývoj optického vysílače pro bezvláknové 

spoje, jehož základní charakteristikou byl velký výstupní optický výkon ve srovnání s vysílači pro 

vláknové komunikace. Na přípravnou část pak navazovala část hlavní, která zahrnovala vývoj 

fotoelektrických převodníků, vývoj zesilovačů s proměnným zesílením, realizaci smyčky 

automatického řízení citlivosti a první pokusy s fotoparametrickými zesilovači. Výše vyjmenované 

činnosti doprovázel jak teoretický rozbor, tak praktický návrh a realizace. Určitou výjimku tvořila 

teoretická analýza komolého jehlanu a výpočet průmětů fotodetektorů do roviny dopadajícího záření. 

Šumová měření tedy vycházela z měření chybovosti přenášených dat. Za tímto účelem byl 

pořízen tester chybovosti (BERT) od zaniklé firmy Synthesys BA400. Uvedený přístroj byl velice 



   157 

 

 

všestranný, nabízel široký rozsah přenosových rychlostí a širokou škálu přenášených posloupností. K 

přednostem také patřilo jednoduché uživatelské rozhraní. Jeho nevýhodou byla neměnná hladina 

napěťových úrovní odpovídající podle typu signálu buď technologii ECL, nebo TTL. Bylo proto 

potřeba postavit několik převodníků ECL/TTL, případně opačně TTL/ECL. 

Za tímto účelem se vyšlo z nabízené rodiny obvodů ECL, a to MC10xxx, MC10Hxxx, 

MC100Exxx a dalších. Snahou bylo vyhovět nejen konkrétnímu požadavku žádaného převodu úrovní, 

ale nabídnout i některé logické funkce, případně paměťové členy. Byla zde také snaha o převod úrovní 

k hladině 0 V na impedanci 50 , a to za účelem snadného připojení vysokofrekvenčního osciloskopu 

a kontrole průběhů až do kmitočtů 400 MHz. Všem zmíněným požadavkům bylo vyhověno. Aby byla 

dosažena co největší univerzálnost zařízení, byly převodníky úrovní zhotoveny modulárním 

způsobem. Základem se stal napájecí rám o celkové kapacitě 6 slotů. Ten rozvádí stabilizovaná napětí 

+5 V a -5.2 V s proudovou kapacitou 1 A. Co se týká zásuvných karet, byly zhotoveny tyto: 1 ks 

převodníku ECL/TTL (4 vstupy, 4 výstupy + další 2 výstupy pro osciloskop), 2 ks převodníků 

TTL/ECL (4 vstupy, 4 výstupy + 1 výstup negovaný), 1 ks převodníku analogového signálu na 

dvoustavový ECL (1 vstup, 2 výstupy), 1 ks karty s logickou funkcí OR na úrovních ECL (2 vstupy a 

3 přímé výstupy se shodnou logickou funkcí), 1 ks karty s logickou funkcí AND na úrovních ECL (2 

vstupy, 1 přímý a 1 negovaný výstup), 1 ks karty s logickou funkcí XOR na úrovních ECL (2 vstupy, 

1 přímý a 1 negovaný výstup) a 1 ks karty s klopným obvodem D, případně RS na úrovních ECL (4 

vstupy D, CLK, R, S, 1 přímý a 1 negovaný výstup). Uvedeným zařízením byl vytvořen předpoklad 

pro co nejširší využití analyzátoru chybovosti BA400, a to v jeho celém frekvenčním pásmu 400 Hz až 

400 MHz. 

Po úspěšném ověření převodníků úrovní pokračovaly další práce výběrem vhodného 

linkového kódu, a dále návrhem a zhotovením příslušného kodéru a dekodéru. Za linkový kód bylo 

zvoleno kódování PE, někdy také označované jako kódování Manchester. Na integrovaný 

kodér/dekodér byly kladeny požadavky, které se týkaly šířky pásma, a důležitou podmínkou byla 

neexistence kontrolních obvodů, které by bránily přenosu vzniklých chyb. Výběr nakonec padnul na 

výběhové typy DP83910A, které bývaly součástí síťových karet počítačů. I když jsou tyto obvody 

navrženy pro datový tok 10 Mbits
-1

, vyhověly taktéž na přenosové rychlosti mnohem nižší, a to 2 

Mbits
-1

. Kromě vlastního obvodu DP83910A byla osazena kmitočtová ústředna s výstupy 16, 8, 4, 2 a 

1 MHz, budiče vedení a některé doplňkové logické funkce. Co se týkalo fyzické realizace, přišlo se 

s nápadem začlenit kodér a dekodér do napájecího rámu převodníků úrovní. Vyhověly napájecí úrovně 

i plocha desky plošného spoje. 

Protože linkové brány integrovaného kodeku PE byly konstruovány jako symetrické, 

s výhodou se jich využilo při přenosech na větší vzdálenosti. Použila se přitom telefonní dvojlinka o 

charakteristické impedanci 100 . Nicméně symetrické brány vylučovaly připojení některých přístrojů 

s koaxiálními vstupy a výstupy. Navrhly se proto převodníky symetrického a asymetrického vedení, a 

to 1 ks převodníku RJ-11 (6P2C) na BNC a 1 ks převodníku BNC na RJ-11 (6P2C). Fyzicky se opět 

jednalo o kartu napájecího rámu převodníku úrovní popsanou výše. Převodníky byly zkonstruovány 

pomocí obvodů 74HC a 74HCT, a to co nejjednodušeji a nejspolehlivěji. Dbalo se také na co nejnižší 

počet hradel v signálové cestě. Díky vhodnému obvodovému řešení bylo dosaženo šířky pásma 20 

MHz. 

Celou přípravnou etapu završil vývoj a výroba optického vysílače. Jako zdroj záření byla 

vybrána výkonová dioda LED, H2W5-950. Návrh budiče proto vycházel z jejich proudových a 
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impedančních parametrů. K jeho návrhu se přistupovalo s velkým respektem, protože se jednalo o 

spínání proudů 3A v časech kratších 100 ns. Výkonové jádro proto tvořilo paralelní zapojení několika 

zesilovačů uspořádaných jako kaskoda. Zátěž tvořila výkonová dioda LED s paralelně zapojeným 

rezistorem. Jeho ohmická hodnota byla nízká, stejně jako výsledná časová konstanta. Aby bylo 

připojení optického vysílače ke kodéru PE co nejjednodušší, vyřešil se jeho vstup také jako 

symetrický. Vzhledem k energetickým nárokům byl optický vysílač realizován jako samostatná 

jednotka s vlastním napájecím zdrojem. Pro úsporu energie se ještě doplnil obvod detekce vysílání. I 

když vlastní oživování vysílače doprovázely problémy, daly se vyřešit jednoduchou záměnou 

pomalých polovodičů za rychlejší polovodiče. To se týkalo výkonových tranzistorů BUH51, které 

byly nahrazeny typy MJE182, a výkonové diody LED, H2W5-950, která byla nahrazena typem 

VSMY99445. Požadovaná přenosová rychlost vysílače byla 2 Mbits
-1

. Tato hodnota byla nejen 

dosažena, ale dokonce 5x překročena. Měření ukázalo, že optický vysílač je schopen pracovat až do 

hodnoty BR = 10 Mbits
-1

při zachování 84 % původního rozkmitu intenzity vyzařování. Za tímto 

úspěchem stálo jak vlastní obvodové řešení, tak propracovaná topologie plošného spoje. Dbalo se 

především na co nejnižší indukčnost v okruhu diody LED a napájecího zdroje. Aby byl optický vysílač 

univerzální, osadila se dioda LED na samostatném oddělitelném modulu. Nečiní proto problém 

nahradit stávající diodu LED typem jiného spektra či výkonu vyzařování. Vysílač může sloužit nejen 

k telekomunikačním účelům, ale také k testování výkonových diod LED. Práce zde nabídla zajímavé 

obvodové řešení i prostorovou topologii, kterou se nabízí dále rozvíjet při konstrukci budoucích 

optických vysílačů. 

Poté následovala etapa hlavní. Její náplní byl návrh všesměrového segmentového optického 

přijímače. Optický přijímač byl navržen jako paralelní. Jeho vstup tvořilo šest fotodetektorů a šest 

navazujících zesilovačů. Dohromady tak bylo zformováno šest fotoelektrických převodníků. Každý 

fotoelektrický převodník pracoval samostatně. Ke sčítání signálů docházelo až na začátku druhé 

zesilovací kaskády. Ta náležela smyčce automatického řízení citlivosti. O výsledném šumu optického 

přijímače rozhodoval šum fotoelektrického převodníku. Jeho návrh vycházel z podrobného 

teoretického rozboru a posledních vědeckých poznatků. Jejich rozsáhlý přehled přinesla pátá kapitola. 

Tento rozbor může být zobecněn a využit při podobných návrzích v budoucnu. Při stavbě 

fotoelektrických převodníků bylo použito běžných nízkošumových fotodiod a operačních zesilovačů. 

Každému fotodetektoru náležela jedna stěna komolého jehlanu. Jeho stěny svíraly se 

základnou úhel 45°. Geometrické uspořádání zajišťovalo dobrý příjem signálu shora, zatímco při 

příchodu signálu zboku byly některé fotodetektory zastíněny. Vyvstala proto otázka, za jakých 

podmínek se ještě dá výhod paralelního zesilovače využívat a za jakých se naopak výhody ztrácí. 

Analyzoval se proto celkový fotoproud paralelního zesilovače v závislosti na úhlu dopadajícího záření. 

Jeho průsečík s konstantní hodnotou šumového proudu vytyčil úhel 32°. Tato poměrně nízká hodnota 

vybízí k využití paralelního zesilovače nejen v uzavřených prostorech s odrazy, ale také ve volném 

prostoru. Práce se omezila pouze na šestiboký komolý jehlan a úhly stěn 45°. Protože variací 

komolého jehlanu je mnoho, můžou se budoucí práce ubírat cestou zkoumání a optimalizace 

nejvhodnějšího tvaru. 

Protože zadání práce požadovalo návrh optického přijímače s dynamickou rozhodovací 

úrovní, byla problematice zesilovačů s proměnným zesílením a smyčce automatického řízení citlivosti 

věnována náležitá pozornost. Téma práce se stalo výzvou vedoucí k novému řešení, jednoduché 

konstrukci a špičkovým parametrům. Základem se stal operační zesilovač s diodovým můstkem ve 

zpětné vazbě. Vlastnosti zesilovače přitom určuje především použitý operační zesilovač. To se týká 



   159 

 

 

stejnosměrných, střídavých i šumových parametrů. Mezi největší přednosti patří nízké zkreslení i při 

velkém rozkmitu vstupního signálu. Odstup I. a III. harmonické složky činil v nejhorším případě 25 

dB při amplitudě 1.41 V. 

Poslední částí práce byla analýza a konstrukce fotoparametrického zesilovače. I když je 

parametrické zesilování dobře známé a teoreticky zvládnuté, stále se nevyčerpaly všechny jeho 

možnosti. Parametrické zesilovače jsou zpravidla složitější než běžné konvenční zesilovače. Přesto se 

jich v některých aplikacích používá, neboť zajišťují velice nízké šumové číslo. Potlačení šumu zde 

není zásluhou polovodičových technologií, ale metody, podobně jako u paralelního zesilovače. 

Fotoparametrické zesilovače zajišťují nejmenší možnou úroveň šumu fotoelektrických převodníků 

dosažitelnou běžnými prostředky. Výzkum jejich vlastností byl zde omezen na dosažitelný zisk při 

použití běžných fotodiod. Zbývá celá řada námětů, ze kterých mohou čerpat budoucí práce. Prvním 

z nich je návrh vlastního nedegenerovaného zesilovače. Dalším z nich zase úpravy vedoucí k rozšíření 

frekvenčního pásma. V neposlední řadě se pak může jednat o návrat k všesměrovému segmentovému 

optickému přijímači, výměně konvenčních zesilovačů za fotoparametrické, měření a srovnávání 

dosažených šumových parametrů… 

Celá práce završila měřením chybovosti datového přenosu. Dosažené výsledky ukazují na to, 

že výraznější potlačení šumu přichází až se třemi nebo vícero činnými fotodetektory. Předložené 

výsledky zatím nejsou konečné. Bude potřeba měřit v dalších prostorech a to nejen odrazem, ale také 

přímým spojením. Zajímavé výsledky rovněž nabídnou nové paralelní zesilovače s optimalizovaným 

komolým jehlanem. 

S ohledem na cíle disertační práce lze shrnout následující: 

Ad 1) Podařilo se navrhnout a zrealizovat mobilní všesměrový segmentový optický přijímač. První 

konstrukce přijímače byla ověřena na modelu auta se třemi fotodiodami a pulsní šířkovou modulací 

[40]. Druhá konstrukce, zde publikovaná, umožnila příjem optického signálu při přenosové rychlostí 2 

Mbits
-1

 a kódování Manchester. V obou případech se podařilo prokázat, že paralelní zpracování vede 

ke snížení šumu, jehož přímým důsledkem je zvýšení odstupu signálu od šumu. Potlačení šumu na 

analogové straně přijímače je klíčové, ať už se jedná o kódování a přenos binárního signálu, nebo o 

modulaci a přenos analogového signálu. V prvním případě se zamezuje falešné detekci, příp. 

maskování pulsů, v druhém případě je možné použít složitější kvadraturní amplitudovou modulaci a 

vícebitový A/D převodník. Kromě optického přijímače byl rovněž zrealizován i optický vysílač. 

Stávající optické vysílače nevyhovovaly především z hlediska vyzářeného výkonu. Protože se budící 

proudy výkonových diod LED pohybují v jednotkách ampér, byla volena nižší přenosová rychlost. 

Ad 2) Podařilo se analyzovat podmínky šíření optického signálu s využitím paralelního zesilovače. 

Ten tvořilo 6 fotodiod připevněných na stěnách šestibokého komolého jehlanu a 6 fotoelektrických 

převodníků. Stěny jehlanu a základna svíraly úhel 45°. Byly zkoumány průměty ploch fotodetektorů 

do roviny dopadajícího záření při orientaci jehlanu stěnou ke zdroji a hranou ke zdroji. Byl nalezen 

minimální úhel 32° mezi dopadajícími paprsky a základnou, při kterém je odstup signálu od šumu na 

výstupu paralelního zesilovače roven odstupu signálu od šumu na výstupu jen jednoho 

fotoelektrického převodníku. Přídavné potlačení šumu související s provozem paralelního zesilovače 

nastává až při úhlech větších než 32°. Nalezený minimální úhel platí pro otevřený prostor. 

Ad 3) Podařilo se analyzovat činnost fotoparametrického zesilovače s PIN fotodiodami. Byl navržen a 

zrealizován směšovač typu neobracející modulátor. Stření frekvence vstupního signálu činila 20 kHz a 
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šířka pásma 5 kHz. Jeho činnost byla ověřena při zesilování frekvenčně klíčovaného, šířkově 

modulovaného signálu. Byla změřena spektra výstupního signálu při amplitudách fotoproudu 10, 3.2 a 

1 A. Největší dosažená hodnota parametrického zesílení činila 26 dB při hodnotě fotoproudu 1 A. 

Fotoparametrické zesilování je tedy dosažitelné i s obyčejnými PIN fotodiodami. Nevýhodou 

parametrických zesilovačů je úzké signálové pásmo a frekvenčně závislé zesílení. Nebylo proto možné 

přenášet datový tok kódování Manchester, který vyžaduje podstatně větší šířku pásma.   

Ad 4) Byl analyzován zesilovač pro fotodetektory s proměnným zesílením. Byla odvozena závislost 

zesílení stupně A na velikosti dynamického odporu diod rd a odtud na řídicím napětí Uc. Závislost 

zesílení stupně A na řídicím napětí Uc byla rovněž změřena. Dále byla odvozena závislost přenosu 

pasivní sítě  na velikosti dynamického odporu diod rd a závislost horního mezního kmitočtu uzavřené 

smyčky operačního zesilovače fCL na řídicím napětí Uc. Poslední jmenovaná závislost byla také 

změřena. Dále byla změřena amplitudová i fázová frekvenční charakteristika pro zesílení 0, 6, 10, 12, 

14, 16, 17, 18, 19 a 20 dB a odvozena závislost dolního mezního kmitočtu řídicí větve fl na 

dynamickém odporu diod rd. Práce pokračovala analýzou zkreslení a odvozením vztahu pro velikost 

III. harmonické složky 3. Bylo také změřeno spektrum výstupního signálu pro zesílení 0, 6, 10, 12, 

14, 16, 17, 18, 19 a 20 dB při amplitudě výstupního signálu 1.41 V. Práce zakončila podrobnou 

teoretickou analýzou všech šumových zdrojů a praktickým měřením šumového spektra jak samotného 

operačního zesilovače, tak operačního zesilovače a diodového můstku při hodnotách řídicího napětí Uc 

rovných 0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 a 4.0 V. Byla také změřena závislost integrálního šumového napětí un 

v pásmu 10 Hz až 10 MHz na řídicím napětí Uc. 
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A Schémata a obrazce plošných spojů převodníků úrovní 

 

 

Obr. A.1: Schémata karet AND, XOR a D/RS rozšiřující funkce převodníků úrovní 

 

 

 

Obr. A.2: Obrazec plošného spoje napájecího rámu převodníků úrovní (pouze spodní vrstva) 
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Obr. A.3: Obrazce plošných spojů karet (zleva) ECL/TTL, OR, AND a XOR, D/RS a TTL/ECL (spodní vrstva) 

 

 

 

Obr. A.4: Obrazce plošných spojů karet (zleva) ECL/TTL, OR, AND a XOR, D/RS a TTL/ECL (horní vrstva) 
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B Obrazce plošných spojů kodéru a dekodéru PE 

 

  

Obr. B.1: Obrazce plošných spojů kodéru a dekodéru PE (Manchester), vlevo spodní, vpravo horní vrstva 
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C Obrazce plošných spojů převodníků vedení 

 

  

Obr. C.1: Obrazce plošných spojů převodníků vedení, vlevo spodní, vpravo horní vrstva 
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D Obrazce plošných spojů vysílače 

 

 

Obr. D.1: Obrazec plošného spoje optického vysílače (spodní vrstva) 

 

 

Obr. D.2: Obrazec plošného spoje optického vysílače (horní vrstva) 

 

  

Obr. D.3: Obrazce plošných spojů modulů LED, vlevo spodní, vpravo horní vrstva 
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E Obrazce plošných spojů fotoelektrického převodníku 

 

 

Obr. E.1: Obrazec plošného spoje fotoelektrického převodníku (spodní vrstva) 
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Obr. E.2: Obrazec plošného spoje fotoelektrického převodníku (horní vrstva) 
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F Obrazce plošných spojů smyčky automatického řízení citlivosti 

 

 

Obr. F.1: Obrazec plošného spoje smyčky automatického řízení citlivosti (spodní vrstva) 
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Obr. F.2: Obrazec plošného spoje smyčky automatického řízení citlivosti (horní vrstva) 
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G Fotografie hotových výrobků 

 

Obr. G.1: Rám převodníků úrovní, zleva ECL/TTL, prázdný slot, kodek PE, převodníky vedení, TTL/ECL, OR 

 

 

Obr. G.2: Další karty rámu, zespoda AND a XOR, TTL/ECL, D/RS  
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Obr. G.3: Optický vysílač 

 

 

Obr. G.4: Optický všesměrový segmentový přijímač 


