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6. Přílohy 

1. Měření DC/DC měniče 

VŠB-TU 

Ostrava 
Principy zařízení komerční 

elektroniky 

Fakulta 

elektrotechniky a 

informatiky 

Datum měření: 

 

2. Beztransformátorový 

zvyšující DC/DC měnič  

Jména, studijní skupiny: 

 

 Datum 

odevzdání/hodnocení: 

 

 

Zadání: 

1. Změřte závislost výstupního napětí na velikosti vstupního napětí pro 3 hodnoty zátěže Rz 

(47Ω, 120Ω, 270Ω). Z naměřených hodnot vytvořte graf (průběhy zobrazte do jednoho 

grafu). 

2. Změřte účinnost měniče pro 2 hodnoty zátěže Rz (270Ω, 120Ω)a ze změřených hodnot 

vytvořte graf (průběhy zobrazte do jednoho grafu). 

3. Pomoci osciloskopu změřte zvlnění vstupního napětí a výstupního napětí a proudu. Měření 

proveďte pro dvě hodnoty Rz (120Ω, 270Ω).  Průběhy uveďte do protokolu. 

4. Pomocí osciloskopu zachyťte průběh výstupního napětí a proudu hned po připojení měniče 

k napájení a zátěže k měniči. Měření provádějte pro Rz=120Ω. 

Schéma měniče: 
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Postup měření 

1. Měření převodní charakteristiky. 

Zapojte zapojení dle schématu na obr.1. Na zdroji SS napětí nastavujte vstupní napětí 

měniče podle hodnot U1 v tab.1. Odečítejte hodnoty z voltmetrů a zaznamenávejte je do 

tab.1. Tento postup opakujte pro každou ze tří hodnot Rz. 

 

Obr. 1 

U1[V] 
Rz=270Ω Rz=120Ω Rz=47Ω 

U1[V] U2[V] U1[V] U2[V] U1[V] U2[V] 

2,5             

3             

3,5             

4             

4,5             

5             

5,5             

6             

6,5             

7             

7,5             

8             

8,5             

9             

9,5             

10             

10,5             

11             

11,5             

12             
Tab. 1 

 



33 

 

2. Měření účinnosti 

Zapojte zapojení dle schématu na obr. 2. Na zdroji SS napětí nastavujte vstupní napětí 

měniče. Odečítejte hodnoty na voltmetrech a ampérmetrech a zapisujte je do tab. 2. Postup 

opakujte pro dvě hodnoty Rz. Z těchto hodnot spočítejte η (účinnost) měniče a výsledky  

uveďte v tabulce. Z vypočtených hodnot vytvořte graf závislosti η na vstupním napětí .  

Vztah pro výpočet účinnosti: 𝜂 =
𝑃2

𝑃1
∙ 100 =

𝑈2 ∙𝐼2

𝑈1 ∙𝐼1
∙ 100   %  

 

Obr. 2 

  Rz=270Ω Rz=120Ω 

U1[V] U1[V] I1[A] U2[V] I2[A] η[%] U1[V] I1[A] U2[V] I2[A] η[%] 

2,5                     

3                     

3,5                     

4                     

4,5                     

5                     

5,5                     

6                     

6,5                     

7                     

7,5                     

8                     

8,5                     

9                     

9,5                     

10                     

10,5                     

11                     

11,5                     

12                     
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3. Měření zvlnění 

Zapojte obvod dle schématu na obrázcích 3a, 3b. Měření rozdělte na dvě části resp. 

Měření vstupních veličin a výstupních veličin. Nastavte zobrazení hodnot Vpp („peak to 

peak“). Průběhy zaznamenejte na USB zařízení. Toto měření proveďte pro dvě hodnoty Rz.  

Místo proudové sondy použijte odpor 1Ω, na který paralelně připojíte napěťovou sondu 

viz. obr.3a a obr.4.  (1mV  bude odpovídat 1mA). 

 

Měření výstupních veličin 

 

Obr. 3a  

Měření vstupních veličin 

 

Obr. 3b 
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4.  Měření průběhů po připojení zdroje a zátěže 

Zapojte obvod dle schématu na obr. 4. Pro měření průběhu připojení měniče ke zdroji 

proveďte sepnutí připojením vodiče „Sepnutí 1“ do zdířky zdroje. Pro měření průběhu připojení 

zátěže k nezatíženému měniči proveďte sepnutí připojením vodiče „Sepnutí 2“ k zátěži Rz. Na 

osciloskopu nastavte trigrovací zdroj na kanál 1 a úroveň na 400mV. Pro každé měření před 

samotným sepnutím je nutné na osciloskopu zapnout mod „Single“. Zaznamenejte průběh 

výstupního napětí a proudu. Měření proveďte pro hodnotu Rz=120Ω. 

 

Obr. 4 
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Základní vlastnosti uvedené v datasheetu: 
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VŠB-TU 

Ostrava 
Principy zařízení komerční 

elektroniky 

Fakulta 

elektrotechniky a 

informatiky 

Datum měření: 

 

2. Beztransformátorový 

zvyšující DC/DC měnič  

Jména, studijní skupiny: 

 

 Datum 

odevzdání/hodnocení: 

 

 

Zadání: 

1. Změřte závislost výstupního napětí na velikosti vstupního napětí pro 3 hodnoty zátěže Rz 

(47Ω, 120Ω, 270Ω). Z naměřených hodnot vytvořte graf (průběhy zobrazte do jednoho 

grafu). 

2. Změřte účinnost měniče pro 2 hodnoty zátěže Rz (270Ω, 120Ω)a ze změřených hodnot 

vytvořte graf (průběhy zobrazte do jednoho grafu). 

3. Pomoci osciloskopu změřte zvlnění vstupního napětí a výstupního napětí a proudu. Měření 

proveďte pro dvě hodnoty Rz (120Ω, 270Ω).  Průběhy uveďte do protokolu. 

4. Pomocí osciloskopu zachyťte průběh výstupního napětí a proudu hned po připojení měniče 

k napájení a zátěže k měniči. Měření provádějte pro Rz=120Ω. 

Schéma měniče: 
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Teoretický rozbor: 

DC/DC měniče jsou obvody sloužící k regulaci el. energie, které mění vstupní 

stejnosměrné napětí U1 na jiné výstupní stejnosměrné napětí U2. Budeme se přitom zabývat 

měniči tzv. napěťového typu, což jsou měniče napájené konstantním vstupním napětím z 

napěťového zdroje, nikoliv proudem, z proudového zdroje. 

Základní vlastnosti zvyšujících měničů 

1. Výstupní proud měniče má impulsní charakter, způsobuje vf rušení, neexistuje však 

žádný kapacitní impulsní proud na rozdíl od měniče Čukova. 

2. Napěťové namáhání polovodičů je teoreticky rovno výstupnímu napětí, což je mírná 

výhoda oproti měniči se společnou tlumivkou a Čukovu měniči. 

3. Při konstantní střídě a úplném odlehčení měniče roste výstupní napětí nekontrolovatelně 

do nekonečna. 

4. Měnič obsahuje jedinou tlumivku. 

Tyto měniče pracující v 1. kvadrantu a je ekvivalentní měniči snižujícímu (step-down) 

pracujícímu ve 2. kvadrantu s dolním spínačem, pouze zátěž a zdroj si vyměnily své role. 

Schéma zapojení a průběhy důležitých veličin jsou na obrázcích 1 a 2. Průběhy proudů jsou 

aproximovány šikmými přímkami, to znamená, že zanedbáme odpor ve smyčce tlumivky. 

Poznámka: Má-li být výstupní napětí U2 konstantní, je nutno použít filtrační sběrný 

kondenzátor C. Zátěž měniče tedy nemá induktivní charakter.  

 

 

 

 

 

Popis činnosti v režimu spojitých proudů: 

1. Tranzistor T je vypnutý. V ustáleném stavu (po 

několika spínacích periodách) už teče tlumivkou L 

určitý proud ze zdroje U1 přes D do zátěže U2. Dioda 

D je tedy otevřená. Na tlumivce L je proto napětí uL 

= U1 − U2. Je záporné, protože U2 > U1. Proto proud 

tlumivkou lineárně klesá. 

2. Sepneme-li tranzistor, objeví se na tlumivce kladné 

konstantní napětí uL = U1 a proud i1, tekoucí 

tlumivkou, začne lineárně narůstat. Uzavírá se přitom 

ze zdroje U1 přes L a tranzistor. Dioda D je polarizována v závěrném směru a je uzavřená. 

3. Vypnutím tranzistoru se dostáváme do výchozího stavu 1). 

Obrázek 1. Principiální schéma zvyšujicího 
měniče. 

Obrázek 2. Průběhy napětí a 
proudu 
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Základní vlastnosti obvodu LM2577T-ADJ uvedené v datsheetu: 

1. Výstupní proud až 3A. 

2. Široký rozsah vstupního napětí od 3,5V do 40V. 

3. Obsahuje vnitřní oscilátor s frekvencí 52 kHz, který nepotřebuje externí součástky. 

4. Obvod pro „soft start“ zabraňuje proudovému rázu při zapnutí. 

5. Integrovaný obvod disponuje ochranou proti proudovému přetížení, vypnutím při 

nízkém napájecím napětí a vypnutím při přehřátí.  

  



41 

 

Tabulky a grafy: 

1. Měření závislosti mezi vstupním a výstupním napětím 

U1[V] 
Rz=270Ω Rz=120Ω Rz=47Ω 

U1[V] U2[V] U1[V] U2[V] U1[V] U2[V] 

2,5 2,48 2,28 2,5 2,25 2,47 2,14 

3 3,06 4,35 3,01 9,35 2,95 2,77 

3,5 3,51 11,98 3,51 10,25 3,5 7,02 

4 3,95 11,98 4,02 9,66 4,05 7,36 

4,5 4,49 11,98 4,5 11,18 4,52 7,66 

5 5,02 11,98 4,99 11,52 5,07 8,07 

5,5 5,53 11,98 5,49 11,72 5,47 8,35 

6 5,99 11,98 5,96 11,89 6,03 8,77 

6,5 6,5 11,98 6,49 11,92 6,46 9,09 

7 6,98 11,98 7,02 11,95 6,96 9,46 

7,5 7,5 11,98 7,51 11,96 7,56 9,91 

8 8,02 11,98 8,01 11,96 7,97 10,22 

8,5 8,51 11,98 8,5 11,96 8,52 10,61 

9 8,99 11,98 9,01 11,96 9,03 11 

9,5 9,48 11,98 9,5 11,96 9,44 11,3 

10 9,99 11,98 10 11,96 10 11,87 

10,5 10,5 11,98 10,52 11,96 10,49 11,87 

11 11,02 11,98 11,02 11,96 11,01 11,87 

11,5 11,49 11,98 11,48 11,96 11,51 11,87 

12 12 11,98 12 12,03 12 11,87 

 

 

  

1,5
2,5
3,5
4,5
5,5
6,5
7,5
8,5
9,5

10,5
11,5
12,5

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

U
2
 

[ 
V

]

U1 [ V ]

Převodní charakteristiky

Rz=270

Rz=120

Rz=47
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2. Měření účinnosti 

Příklad výpočtu η pro první řádek tabulky: 

𝜂 =
𝑃2

𝑃1
∙ 100 =

𝑈2 ∙ 𝐼2

𝑈1 ∙ 𝐼1
∙ 100   %  

𝜂 =
2,28 ∙ 0,008

2,51 ∙ 0,02
∙ 100 = 36,33% 

  Rz=270Ω Rz=120Ω 

U1[V] U1[V] I1[A] U2[V] I2[A] η[%] U1[V] I1[A] U2[V] I2[A] η[%] 

2,5 2,51 0,02 2,28 0,008 36,33 2,49 0,03 2,23 0,019 56,72 

3 2,99 0,02 2,98 0,011 54,82 3,06 0,05 3,61 0,031 73,14 

3,5 3,46 0,22 11,98 0,043 67,67 3,54 0,47 10,5 0,08 50,49 

4 4 0,18 11,97 0,043 71,49 3,98 0,38 10,82 0,09 64,39 

4,5 4,45 0,16 11,97 0,043 72,29 4,48 0,36 11,27 0,094 65,69 

5 5,04 0,14 11,97 0,043 72,95 4,95 0,34 11,63 0,097 67,03 

5,5 5,46 0,13 11,97 0,043 72,51 5,5 0,31 11,96 0,1 70,15 

6 6,07 0,11 11,97 0,043 77,09 6 0,28 11,96 0,1 71,19 

6,5 6,57 0,11 11,97 0,043 71,22 6,5 0,25 11,96 0,1 73,60 

7 7,07 0,1 11,97 0,043 72,80 7,09 0,22 11,96 0,1 76,68 

7,5 7,52 0,09 11,97 0,043 76,05 7,55 0,21 11,96 0,1 75,43 

8 8 0,08 11,97 0,043 80,42 8,1 0,19 11,96 0,1 77,71 

8,5 8,45 0,08 11,97 0,043 76,14 8,49 0,18 11,96 0,1 78,26 

9 9 0,07 11,97 0,043 81,70 9 0,17 11,96 0,1 78,17 

9,5 9,45 0,07 11,97 0,043 77,81 9,53 0,16 11,96 0,1 78,44 

10 9,95 0,07 11,97 0,043 73,90 10 0,15 11,96 0,1 79,73 

10,5 10,5 0,06 11,97 0,043 81,70 10,53 0,14 11,96 0,1 81,13 

11 11,02 0,06 11,97 0,043 77,84 10,53 0,14 11,96 0,1 81,13 

11,5 11,46 0,06 11,97 0,043 74,86 11,53 0,13 11,96 0,1 79,79 

12 11,99 0,05 11,97 0,043 85,86 12 0,12 11,96 0,1 83,06 
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3. Měření zvlnění napětí a proudů 

Napětí na všech obrázcích je znázorněné žlutou barvou a proudy barvou zelenou. 

a) Grafy výstupních napětí a proudů (napětí a proudy na Rz). 

 

Obrázek 3a. Průběh výstupního napětí a proudu pro Rz=270Ω 

 
Obrázek 3b. Průběh výstupního napětí a proudu pro Rz=120Ω. 
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b) Grafy vstupního napětí (napětí na výstupu SS zdroje). 

 

Obrázek 4a. Průběh vstupního napětí pro Rz=270Ω. 

 

Obrázek 4b. Průběh vstupního napětí pro Rz=120Ω. 

  



46 

 

4. Měření funkce „Soft start“ 

Měření jsem provedl dle pokynů v postupu měření. Napětí v následujících grafech jsou 

označeny žlutou barvou a proudy barvou zelenou. Zátěž byla použita 120Ω. 

a) Měření průběhu po připojení měniče ke zdroji SS napětí. 

 
Obrázek 5. Průběh napětí a proudu po připojení ke zdroji 

b) Měření průběhu po připojení zátěže k měniči, který fungoval naprázdno. 

 

Obrázek 6. Průběh napětí a proudu po připojení zátěže 
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Závěr: 

 Při měření převodní charakteristiky a účinnosti nebylo nutné mezi zátěž a měnič zapojit 

odrušovací filtr. Při měření průběhů osciloskopem bylo použití tohoto filtru naopak nezbytné, 

protože přes vf rušení nebyly patrné průběhy zvlnění ani náběhu („soft start“). Z průběhu 

převodních charakteristik je patrné, že při zatížení odporem Rz=47Ω již není splněn předpoklad 

toho, že pokud na vstup přivedeme 5V na výstupu bude 12V (Při vstupním napětí 5V jsme 

naměřili pouze 8V na výstupu).  Z grafu pro měření účinností je patrné, že účinnost tohoto 

měniče je téměř konstantní i při zvyšování vstupního napětí. Účinnost měniče se pohybovala 

v rozmezí 70-80 %. Měřením výstupních průběhů byl ověřen teoretický předpoklad většího 

zvlnění výstupních veličin při větším zatížení měniče. Toto je patrné při pohledu na obrázky 

3a,3b z hodnot Vpp. Měřením podle bodu 4 jsme ověřili, že po připojení měniče ke zdroji 

dochází k postupnému nárůstu hodnot (obr. 5). Na obr. 6 je viditelná regulace proudu po 

připojení zátěže k měniči. 
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2. měření pásmové propusti 

VŠB-TUO 

Ostrava 
Principy zařízení komerční 

elektroniky 

Fakulta 

elektrotechniky a 

informatiky 

Datum měření: 

 

1. Pásmová propust 

Jména, studijní skupiny: 

 

 Datum 

odevzdání/hodnocení: 

 

Zadání: 

1. Pomocí milivoltmetrů změřte amplitudovou frekvenční charakteristiku pásmové propusti. 

Měření proveďte pro frekvence uvedené postupu měření (tab.1). Hodnoty zapište do tabulky 

a vytvořte graf. Diskutujte útlum propusti. 

2. Pomocí osciloskopu proveďte měření fázové frekvenční charakteristiky. Hodnoty zapište do 

tabulky a vytvořte graf. Při měření se zaměřte pouze na pásmo blízké mezní frekvenci 

(100kHz). 

 

Schéma propusti: 
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Postup měření 

1. Měření amplitudové charakteristiky 

 Zapojte pásmovou propust podle schématu na obr. 1. Na frekvenčním generátoru 

nastavte výstupní impedanci na 50Ω. Dále nastavte výstupní napětí na cca 200mV tuto úroveň 

napětí je zapotřebí „dorovnávat“ během celého měření amplitudové charakteristiky. Nastavujte 

frekvenci generátoru dle hodnot uvedených v tabulce a zapisujte hodnoty vstupních a 

výstupních napětí (U1 a U2). Podle vzorce 𝐴𝑢 = 20 ∙ log 
𝑈2

𝑈1
  vypočtěte zesílení a zapište jej 

do tabulky.  

 

Obrázek 1. Schéma pro měření amplitudy 

frekvence [kHz] U1[mV] U2[mV] Au[dB] 

10       

30,8       

50,5       

70,4       

80,2       

90,8       

94,3       

96,1       

98,6       

100       

102,3       

104,4       

106       

108,5       

112,2       

121,8       

200,4       

406       

1000       
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2. Měření fázové charakteristiky 

 Zapojte pásmovou propust dle schématu na obr. 2. Na osciloskopu nastavte časovou 

základnu tak, aby jste zobrazili dvě periody signálu. Rozsahy obou kanálu nastavte tak, aby byli 

obrazce dobře viditelné. Před měřením je nutné nastavení polohy obou signálů na vodorovnou 

osu obrazovky osciloskopu (přepnutím přepínače do polohy GND a nastavením polohy do 

středu obrazovky). Nastavujte frekvenci na generátoru dle hodnot uvedených v tab. 2 a zapisujte 

hodnotu t0 (počet dílku). Při odečítání hodnot t0 je nutné zapsat jak je nastavena časová základna 

osciloskopu z důvodu přepočtu hodnoty t0 na čas v sekundách. Pro přesnější odečet hodnot 

z osciloskopu lze použít kursory. 

 

Obrázek 2. Schéma pro měření fázového posunu 

 

 

Obrázek 3. Dvoukanálové měření osciloskopem v časové oblasti  

Vzorce pro výpočet fázového posunu φ a následný přepočet na stupně. 

  

𝜑° =
𝜑∙180

𝜋
 [°]  𝑇 =

1

𝑓
 [𝑠] 

[rad/s] 
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frekvence 

[kHz] 
t0 t0 [s] T [s] φ[rad/s] φ[°] 

89,94           

92,77           

94,91           

96,26           

97,9           

99,55           

100           

101,36           

102,71           

104,52           

107,29           

Tabulka 2. Měření fázového posunu 

 

 

Poznámky: Při obou měřeních je nutné aby přepínače S1 a S2 byly přepnuty tak, aby se 

do měření nezapojovali syntetické indukčnosti (tzn. páčky přepínačů musejí směřovat 

k sobě). Další důležitou věcí je použít koaxiální kabel (50Ω) k vedení signálu z generátoru 

na vstup PP. 

 

 

 

 

 

 

 

  



52 

 

VŠB-TUO 

Ostrava 
Principy zařízení komerční 

elektroniky 

Fakulta 

elektrotechniky a 

informatiky 

Datum měření: 

 

1. Pásmová propust 

Jména, studijní skupiny: 

 

 Datum 

odevzdání/hodnocení: 

 

Zadání: 

1. Pomocí milivoltmetrů změřte amplitudovou frekvenční charakteristiku pásmové propusti. 

Měření proveďte pro frekvence uvedené postupu měření (tab.1). Hodnoty zapište do tabulky 

a vytvořte graf. Diskutujte útlum propusti. 

2. Pomocí osciloskopu proveďte měření fázové frekvenční charakteristiky. Hodnoty zapište do 

tabulky a vytvořte graf. Při měření se zaměřte pouze na pásmo blízké mezní frekvenci 

(100kHz). 

 

Schéma propusti: 
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Teoretický rozbor 

Kmitočtové filtry jsou lineární obvody, které se používají v mnoha oblastech 

elektrotechniky a elektroniky. Hlavní úkol těchto obvodů je výběr kmitočtových složek signálu. 

Filtry určité kmitočtové složky signálu propouštějí (oblast propustného pásma), jiné naopak 

potlačují (oblast útlumu neboli nepropustného pásma). Tyto vlastnosti můžeme vyjádřit 

modulovou (amplitudovou) kmitočtovou charakteristikou (závislost napěťového přenosu 

obvodu na kmitočtu).  

Pásmové propusti slouží pro výběr zvoleného kmitočtového rozsahu. Zvolený 

kmitočtový rozsah zesílí, nebo alespoň propustí a ostatní kmitočty zadrží. V podélné větvi jsou 

zpravidla sériové rezonanční obvody a v příčné většinou paralelní rezonanční obvody. Jiným 

příkladem pásmových propustí jsou např. vázané rezonanční obvody. 

Základními prvky filtrů s vázanými rezonátory jsou paralelní (případně sériové) 

rezonanční obvody, tyto obvody jsou na sebe vhodně navázány. Paralelní rezonanční obvod 

vykazuje při stavu rezonance (stav, kdy se velikosti kapacitní a induktivní reaktance velikostně 

rovnají) velkou impedanci. Strmost poklesu rezonančních křivek paralelního rezonančního 

obvodu a tím i selektivita obvodu (schopnost potlačit nežádoucí signály a propustit signály 

žádané) je určena činitelem jakosti Q paralelního rezonančního obvodu, který se rovná podílu 

rezonančního odporu a induktivní nebo kapacitní reaktance obvodu při rezonanci. 

Vazbu mezi obvody lze rozdělit na induktivní a kapacitní. Induktivní vazba lépe 

potlačuje vyšší kmitočty, naopak kapacitní vazba lépe potlačuje nízké kmitočty. Z hlediska 

realizace je vhodnější použití kapacitních vazeb, protože se redukuje počet cívek v obvodu, což 

návrh zjednoduší a sníží náklady na realizaci. 

 
Obrázek 1. Příklad pásmové propusti s vazebními obvody 
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Tabulky a grafy: 

1. Měření amplitudové charakteristiky  

 

 

𝐴𝑢 = 20 ∗ log  
𝑈2

𝑈1
  

𝐴𝑢 = 20 ∗  −3,069 = 61,38[dB] 
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frekvence [kHz]

amplitudová charakteristika

frekvence [kHz] U1[mV] U2[mV] Au[dB] 

10 211 0,18 -61,380199 

30,8 197 0,18 -60,783874 

50,5 193,7 0,17 -61,133614 

70,4 187,3 0,17 -60,841777 

80,2 212,2 0,24 -58,930683 

90,8 203,9 0,69 -49,411363 

94,3 208,2 1,59 -42,341672 

96,1 198,7 2,26 -38,881789 

98,6 202,7 3,58 -35,059414 

100 209,7 3,87 -34,677749 

102,3 194,9 2,85 -36,69934 

104,4 208,7 1,85 -41,047014 

106 204,2 1,2 -44,61749 

108,5 201,2 0,66 -49,681681 

112,2 199 0,28 -57,033901 

121,8 188,6 0,19 -59,935762 

200,4 191,7 0,17 -61,043464 

406 149 0,17 -58,854747 

1000 185 0,16 -61,261035 

Příklad výpočtu pro první řádek 

v tabulce: 
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2. Měření fázového posunu 

frekvence 

[kHz] 
t0 t0 [s] T [s] φ[rad/s] φ[°] 

89,94 -3 -0,0000012 0,00001111852 -0,67779 -38,8541 

92,77 -4,5 -0,0000018 0,00001077935 -1,04867 -60,115 

94,91 -6 -0,0000024 0,00001053630 -1,43048 -82,0022 

96,26 -7,25 -0,0000029 0,00001038853 -1,75309 -100,495 

97,9 -9 -0,0000036 0,00001021450 -2,21332 -126,878 

99,55 -12 -0,0000048 0,00001004520 -3,00084 -172,022 

100 -12,5 -0,000005 0,00001000000 -3,14 -180 

101,36 -14,5 -0,0000058 0,00000986582 -3,69194 -211,64 

102,71 -16 -0,0000064 0,00000973615 -4,12812 -236,644 

104,52 -17,5 -0,000007 0,00000956755 -4,5947 -263,39 

107,29 -19 -0,0000076 0,00000932053 -5,12074 -293,545 

 

Příklady výpočtů pro první řádek v tabulce: 

V průběhu celého měření byla časová základna nastavena na 2µs/dílek. Hodnoty t0 byli 

zapisovány v pětinách dílku. 

 𝑡0 𝑠 =
0,000002

5
∙  𝑡0 = −0,0000012𝑠 

Výpočet periody T 

𝑇 =
1

𝑓
=

1

89940
= 0,0000111185𝑠 

Výpočet φ 

𝜑 =
2𝜋 ∙ 𝑡0

𝑇
=

2𝜋 ∙  −0,0000012 

0,0000111185
= −0,67779 𝑟𝑎𝑑/𝑠 

Výpočet φ° 

𝜑° =
𝜑 ∙ 180

𝜋
=

−0,67779 ∙ 180

𝜋
= −38,8541° 
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Závěr: 

Při měření bylo postupováno přesně podle pokynů pro měření. Nastavování vstupního 

napětí pásmové propusti na úroveň 200mV bylo poněkud pracné. Toto bylo způsobeno 

pomalejší reakcí milivoltmetru na změny napětí. Z grafu amplitudové charakteristiky lze odečíst 

hodnotu útlumu při mezní frekvenci (100 kHz). Útlum propusti při této frekvenci je přibližně 

35dB, hodnota útlumu je tedy značná, to je způsobeno vlastnostmi reálných součástek(jakost 

cívek a kondenzátorů, výrobní tolerance součástek). Pro měření fázového posunu byl použit 

analogový osciloskop s možností použití kursorů (ukazatelů), použití kursorů značně zrychlilo a 

zpřesnilo měření fázové charakteristiky. Měření fázových charakteristik je omezeno na okolí 

mezního kmitočtu propusti (100kHz). V širším rozsahu frekvence není měření proveditelné 

z důvodu velkého útlumu výstupního signálu (hodnoty nelze odečítat). Při frekvenci 99,7 kHz je 

fázový posun 180°.       
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3. Fotografie přípravků 

 

 

Fotografie 1. Pásmová propust  

 

Fotografie 2. DC/DC měnič napětí a odrušovací filtr 


