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Příloha A - Schématický návrh zařízení 

1 Obvodové zapojení – Tvarovač s varaktorem SRD 

 

2 Obvodové zapojení – Tvarovač s lavinovým tranzistorem  
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Příloha B – Návrh desky plošných spojů 

1 DPS tvarovače s varaktorem SRD 

1.1 DPS – TOP 

 

 
Velikost desky 35x29 mm 

 

1.2 DPS – BOTTOM 
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1.3 DPS – TOP – osazovací schéma 

 

1.4 DPS – BOTTOM – osazovací schéma 
 

 
 

2 DPS tvarovače s lavinovým tranzistorem 

2.1 DPS – TOP 
 

 
Velikost desky 35x29 mm 
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2.2 DPS – BOTTOM 
 

 

2.3 DPS – TOP – osazovací schéma 
 

 

2.4 DPS – BOTTOM – osazovací schéma 
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Příloha C – Seznam součástek 

 

1 Tvarovač s lavinovým tranzistorem 

označení Hodnota  pouzdro popis poznámka 

C1 33pF C1206 Keramický kondenzátor  

C2 10pF C1206 Keramický kondenzátor  

C3, C6 100nF C1206 Keramický kondenzátor  

C4 330nF C1206 Keramický kondenzátor  

C5 1µF/35V C1206 Tantalový kondenzátor  

D1 1N4007 DO-214AC Usměrňovací dioda  

D2 ZMM 13 SOD-80 Zenerova dioda  

D3 1N4148 SOD-80 Univerzální dioda  

IC1 78L05 TO-92 Stabilizátor napětí  

IC2 74AHCT14 SO-14 Schmittuv invertor  

JP1, JP2   Dutinková lišta Rozteč 2 mm 

R1 10K CR1206 Rezistor  

R2 0R CR1206 Rezistor  

R3  100R CR1206 Rezistor  

X2 SMA  Panelový SMA  

T1 BFP450 SOT-343 Tranzistor  

 

2 Tvarovač s Varaktorem SRD  

C1 22n C1206 Keramický kondenzátor  

C2,C3 100n C1206 Keramický kondenzátor  

C4 330n C1206 Keramický kondenzátor  

C5 470p C1206 Keramický kondenzátor  

R1 10R CR1206 Rezistor  

D1 HSMP3822 SOT-23 PIN Dioda  

D2 BAT54A SOT-23 SCHOTTKY dioda  

D3, D4 1N4148 SOD-80 Univerzální dioda  

D5 1N4007 D0-214AC Usměrňovací dioda  

IC1 78L05 SOT-89 Stabilizátor napětí   

IC2 74AHCT14 SO-14 Invertor  

JP1,JP2   Dutinková lišta Rozteč 2 mm 

X1,X2 SMA  Panelový SMA  
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Příloha D – Laboratorní úloha 

 

1 Generování a měření rychlých jednorázových signálů 

1.1 Cíl úlohy  
Prostřednictvím této laboratorní úlohy se naučíte: 

 Generovat a měřit rychlé jednorázové impulsy za účelem stanovení jejich parametru  

 vyhodnocovat co je délka kladného, záporného pulsu, činitel plnění, překmity atd. a jak je 

manuálně měřit na osciloskopu 

 chápat rozdíly mezi analogovými a digitálními generátory  

 chápat výhody a nevýhody jednotlivých generátorů 

 

1.2 Zadání  

1. Měření generátoru z osciloskopu 

2. Měření generátoru na architektuře FPGA 

3. měření na tvarovači s varaktorem SRD a vedením 

4. měření na tvarovači s lavinovým tranzistorem 

5. všechny úlohy si nechte zkontrolovat vyučujícím, neţ zapnete generátor a laboratorní 

zdroj 

 

1.3 Předpokládané znalosti  

 Prostudování materiálů zabývajících se vf technikou a generováním impulsů 

 Teoretický rozbor laboratorní úlohy 

 Osciloskopy a spektrální analyzátory v [1] 

 Analýza signálů se spojitým časem v kmitočtové oblasti [2] 

1.4 Použité vybavení  

 osciloskop Agilent MSO – X 2024A 

 generátor na architektuře FPGA s nastavitelnou frekvencí a počtem impulsů s napájecím 

adaptérem 

 laboratorní zdroj napětí 

 dva tvarovače 

 napájecí kabel pro tvarovač 

 propojovací kabel mezi generátorem a tvarovačem  

 kabel pro připojení tvarovače k osciloskopu (jedna strana s koncovkou SMA, druhá s BNC 

 

1.5 Teoretický rozbor 
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Představitelem všech vyspělých signálních generátoru jsou frekvenční syntezátory. Vyznačují se 

vysokou přesností a stabilitou frekvence generovaného signálu, která je určena přesností krystalového 

oscilátoru fr.  

Výstupní frekvence syntezátoru je dána vztahem 

   
 

 
   (1) 

Kde m, n jsou kladná celá čísla. Číslo n určuje rozlišovací schopnost generátoru, číslo m volíme 

při zadávání frekvence. Ze vztahu (1) je zřejmé, ţe syntezátor musí obsahovat obvody pro dělení a 

násobení frekvence, potřebné jsou dále obvody  pro sčítání a odčítání frekvencí směšovače a filtry 

typu pásmová propust (které z deformovaného signálu o frekvenci odpovídající střední frekvenci filtru 

vyrobí harmonický signál). 

 
 

Tvarovač č. 1 (tvarovač s varaktorem SRD a vedením) 

 

SRD varaktory, jinak nazývané jako diody s krokovým zotavením, mají tu vlastnost, ţe při kladné půl 

vlně na přechodu P – N dochází k hromadění minoritních nosičů. Při změně polarity se nosiče vrací 

přes přechod zpět, ale jsou uvolněny aţ po určité době. Tím vznikají úzké proudové impulsy. 

 
Obr. 2: zjednodušené zapojení generátoru impulsů s varaktorem SRD 

 

Princip vytvoření impulsu je naznačen na obr. 2. Během kladné části periody signálu 

z generátoru je dioda v propustném směru a dochází k ukládání náboje. V záporné polovině periody 

dojde ke skokovému odčerpání náboje a vzniklý napěťový skok V1 se šíří vedením TL1 a TL2. Na 

konci zkratovaného vedení TL2 se vlna odrazí s opačnou fází. Na zátěţi RZ se sečte postupná vlna V1 

a zpoţděná odraţená vlna V2 a tím vznikne krátký impuls, jehoţ šířka je závislá na délce zkratovaného 

vedení. 
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Obr. 3: princip vytvoření impulsu pomoci SRD 

 

Tvarovač č. 2 (tvarovač s lavinovým tranzistorem) 

 

Lavinový průraz vznikne tehdy, pokud intenzita elektrického pole na závěrně polarizovaném 

přechodu PN dosáhne takové úrovně, kdy minoritní nosiče získají velkou kinetickou energii, můţe 

dojít k nárazové ionizaci atomů v krystalové mříţce, vznikají páry elektron – díra. Přes přechod rychle 

vzroste proud a je limitován většinou odporem v obvodu. Proud musí být omezen, jinak by došlo 

k destrukci PN přechodu a zničení tranzistoru. Prudký nárůst proudu lze vyuţít pro vytvoření velmi 

strmé hrany impulsu. 

Obvod je řízen kladnými obdélníkovými impulsy. Jakmile přijde kladný puls na vstup, 

tranzistor začne vést a okamţitě dojde k lavinovému průrazu. 

 

 

1.6 Pracovní postup 

1.6.1 Postup k bodu zadání č. 1 
Na osciloskopu Agilent MSO – X 2024A připojte k výstupu Gen Out BNC samce s dvojnoţkou. Na 

červený a černý vstup dvojnoţky připojte dva různobarevné kabely. Na první kanál zapojte sondu, 

nastavte útlum 10:1 a spojte, dle polarity s kabely generátoru. Na ovládacím panelu osciloskopu 

zmáčkněte tlačítko Wave Gen. Dole na displeji se zobrazí aktivní nabídky, poté nastavte tlačítkem 

Trigger náběţnou hranu (Trigger Edge) a přesuňte ho do průběhu signálu otáčecím knoflíkem (Level). 

Tlačítkem Meas nastavte měřené veličiny: 

 Pk – Pk 

 Rise 

 Fall 

 Over 

V nabídce Wave Gen nastavte  

 Waveform  Square 

 Amplitude  2,5 Vpp 

 Offset  0 V 

 Duty Cycle  50% 

 

Frekvenci nastavujte dle tabulky č. 1 a měřené veličiny do ní zapisujte. 

Dbejte na dobře nastavenou časovou základnu, aby byly výsledky objektivní. 
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Tab. 1: naměřené hodnoty generátoru osciloskopu s výstupem na dvojnožku 

f [Hz] 1 10 100 1000 10000 100000 1000000 5000000 10000000 

Pk- Pk [V]          

Rise           

Fall          

Over [%]          

 

 

Opakujte měření za pouţití kabelu s BNC konektorem na obou stranách. Nastavte útlum v poměru 1:1.  

Zdůvodněte, proč se hodnoty v tabulkách liší. 

 

1.6.2 Postup k bodu zadání č. 2 

Připojte k desce generátoru napájecí kabel, deska se aktivuje. 

Deska se ovládá pomoci tlačítek BTN3 – 0 a SW7 

K portu T3 a GND připojte na koncích odizolované drátky, k nim připojte sondu osciloskopu. 

 
Obr. 4: schéma měřícího zapojení generátoru na desce Spartan - 3 
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Obr. 5: ovládání generátoru na desce Spartan - 3 

 

 
 

 BTN3 – reset 

 BTN2 – start 

 BTN1 – inkrementace 

 BTN0 – dekrementace 

 SW7 – přepínač mezi nastavením počtu pulsů a frekvencí 

 
Displej na posledním 7 - segmentovém displeji zobrazuje počet impulsů a na předposlední frekvenci. 

 Zjistěte, jaký počet impulsů jde nastavit a kolik frekvencí přepnout a zapište maximální, 

minimální dobu impulsu a amplitudu. 

 

1.6.3 Postup k bodu zadání č. 3 
 

Zapojte schéma měřícího zapojení pro tvarovač č. 1 (s varaktorem SRD a tvarovacím 

vedením) podle obrázku č. 6 

V nabídce Wave Gen nastavte   

 opakovací kmitočet nastavte na 1 MHz. 

 Waveform  Square 

 Amplitude  2,5 Vpp 

 Offset  0 V 

 Duty Cycle  50% 

 

U tvarovače jsou dostupné různé druhy a délky koaxiálních kabelů. Poznáte jej podle zkratovaného 

druhého konce kabelu, SMA konektorem ho připojte k výstupu OUT1 tvarovače. Výstup OUT2 je 

snímán osciloskopem. 

 

1.6.3.1 Připojení vstupů tvarovače 
 

Napájecí kabel připojte k laboratornímu zdroji, ţlutý kabel jde na plus, modrý na mínus, konektor 

připojte do tvarovače na vstup 1. Na laboratorním zdroji nastavte =7,5 V. 
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Vstup 2 slouţí k přívodu opakovacího kmitočtu, zapojte do něj dostupný konektor. Na výstup z 

osciloskopu Gen Out připojte BNC samce s dvojnoţkou(všimněte si, ţe konektory dvojnoţky májí 

označený kladný a záporný potenciál). Dvojnoţku propojte s odizolovanými drátky vedoucí z 

konektoru. Plus červený drát a bílý k GND.  

 

 

 
 

Obr. 6: schéma měřícího zapojení tvarovače s varaktorem SRD a vedením 

 

1.6.3.2 Body k vypracování 
 

 U kaţdého koaxiálního kabelu změřte dobu impulsu a napětí UPk-Pk prvního impulsu. Poté 

změřte další dva ustálené odrazy impulsu a jejich amplitudu. Ověřte, zda doba odraţených 

impulsů je stejná jako první impuls. Vyuţijte k měření kurzorů. 

 V závěru zdůvodněte, proč klesá amplituda.  

 U všech měření uloţte obrázky 

1.6.4 Postup k bodu zadání č. 4 

 

Zapojte schéma měřícího zapojení pro tvarovač č. 2 (s lavinovým tranzistorem) podle obrázku 

č. 7 

V nabídce Wave Gen nastavte   

 opakovací kmitočet nastavte na 1 a 10 MHz. 

 Waveform  Square 

 Amplitude  2,5 Vpp 
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 Offset  0 V 

 Duty Cycle  50% 

1.6.4.1 Připojení vstupů tvarovače 

Zapojení vstupů zopakujte dle bodu 1.6.3.1 

 

 

Obr. 7: schéma měřícího zapojení tvarovače s lavinovým tranzistorem 

1.6.4.2 Body k vypracování 

 

 Změřte šířku prvního impulsu a amplitudu impulsu, při opakovací kmitočtu 1 a 10 MHz. 

 Změřte FFT (Fast Fourier Transform) funkce lze vyvolat pomoci tlačítka Math, zjistěte 

dominantní frekvenci pomoci okna Rectangle, vyzkoušejte si i další okna. 

 

1.7 Výsledky  
Vypracované body řaďte za sebe. Obrázky a tabulky popište. 

 

1.8 Kontrolní otázky 

1. Jaké tvary signálu (Waveform) se dají generovat? 

2. Proč je nevhodné pouţívat nestíněné kabely? 

3. Jaké znáte oscilátory? Vyjmenujte alespoň 3 známých zapojení. Znáte z elektrických 

obvodů. 

4. Jak se dají dělit osciloskopické sondy?  
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5. Jakých impedancí vyuţívají koaxiální kabely, popište jeho stavbu. Jaké koncovky pro 

přenos vf signálu znáte? 

6. Jakým opakovacím kmitočtem jste dosáhli u tvarovače č. 2 vyšší amplitudy, je šířka 

impulsu stejná? 

 

1.9 Literatura 
[1] HAASZ V., SEDLÁČEK M. Elektrická měření: Přístroje a metody. 2. Vyd.  Praha: ČVUT, 

2003. 337 s. ISBN 80 – 01 - 02731 – 7. 

[2] NEVŘIVA P., PIEŠ M. Signály a soustava: učební text a návody do cvičení. 1. Vyd. Ostrava: 

VŠB – TU, 2012. 293 s.  
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Příloha E – Vzorový protokol 

 
VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokol o měření   

Generování rychlých jednorázových 
signálů 
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1.1 Použité vybavení 

 osciloskop Agilent MSO – X 2024A 

 generátor na architektuře FPGA s nastavitelnou frekvencí a počtem impulsů s napájecím 

adaptérem 

 laboratorní zdroj napětí 

 dva tvarovače 

 napájecí kabel pro tvarovač 

 propojovací kabel mezi generátorem a tvarovačem  

 kabel pro připojení tvarovače k osciloskopu (jedna strana s koncovkou SMA, druhá s BNC) 

 

1.2 Popis měření  

 V bodě zadání č. 1 jsme měřili dobu náběţné a sestupné hrany, překmit a napětí špička- špička 

UPk-Pk. Hodnoty jsme porovnali při měření s nestíněnými kabely a koaxiálním 

kabelem. 

 V bodě zadání č. 2 byly zjištěny parametry desky Spartan – 3 

 Ve třetím bodě zadání byly přeměřeny jednotlivé délky koaxiálních kabelů na tvarovači č. 1 a 

zjištěný odlišné doby impulsů. 

 Ve čtvrtém bodě zadání se nastavovala odlišná budící frekvence generátoru a byla provedena 

spektrální analýza pomoci funkce Math FFT 

 

1.3 Výsledky měření 

1.3.1 K bodu zadaní č. 1 
 

Tab.1: naměřené hodnoty generátoru osciloskopu s výstupem na dvojnožku 

f [Hz] 1 10 100 1000 10000 100000 1000000 5000000 10000000 

UPk-Pk [V] 5,2 5,2 5,2 6,5 7,8 7,6 7,7 7,6 8,8 

Rise  <120 us <6 us <600 ns 12 ns 12 ns 12 ns 12 ns 18,1 ns 39,7 ns 

Fall <120 us <6 us <600 ns 12 ns 14 ns 11,5 ns 11,5 ns 21,6 ns 39,4 ns 

Over [%] 4,1 4,1 2,5 28,7 30,3 28,7 28,7 0 0 

 

 
Tab.2: naměřené hodnoty generátoru osciloskopu s přímým výstupem na kanál osciloskopu 

f [Hz] 1 10 100 1000 10000 100000 1000000 5000000 10000000 

UPk-Pk [V] 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 5,19 5,11 5,11 

Rise  <60us <6us <1,2us <30ns 20ns 18ns 17,5ns 17,5ns 18,1 

Fall <60us <6us <1,2us <30ns 20ns 18,5ns 18ns 18ns 18,4 

Over [%] 1,2 1,2 2 2 2 2 1,2 1,2 0,4 
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1.3.2 K bodu zadání 2 
 

Počet impuls 15 

Počet moţných frekvencí 8 

Maximální doba impulsu …500 ms, amplituda 3,36 V 

Minimální doba impulsu …20,8 ns, amplituda 3,57 V 

 

1.3.3 K bodu zadání č.3 
 

Krátký kabel RG58C/U 

 
Obr. 1: měření prvního impulsu Δt = 6 ns, f = 166.67 MHz, ΔU = 1,363 V 
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Obr. 2: měření druhého impulsu Δt = 5,4 ns, f = 185.19 MHz, ΔU = 675 mV 

 
Obr. 3: měření třetího impulsu Δt = 5 ns, f = 200 MHz, ΔU = 350 mV 

 

Dlouhý kabel RG58C/U 
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Obr. 4: měření prvního impulsu Δt = 8 ns, f = 125 MHz, ΔU = 1,888 mV 

 

 
Obr. 5: měření druhého impulsu Δt = 7,8 ns, f = 128,21 MHz, ΔU = 1,113 mV 
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Obr. 6: měření třetího impulsu Δt = 7,8 ns, f = 128,21 MHz, ΔU = 1,05 mV 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dlouhý kabel RG59C/U 
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Obr. 7: měření prvního impulsu Δt = 8,2 ns, f = 121,95 MHz, ΔU = 2,131 mV 
 

 

 
Obr. 8: měření druhého impulsu Δt = 7,4 ns, f = 135,14 MHz, ΔU = 475 mV 

 

 

 
Obr. 9: měření třetího impulsu Δt = 9,6 ns, f = 104,17 MHz, ΔU = 256,25 mV 

 

1.3.4 K bodu zadání č. 4 
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Obr. 10: měření třetího impulsu Δt = 8 ns, f = 125 MHz, ΔU = 1,37V, opakovací kmitočet 1 MHz 

 
Obr. 11: měření impulsu Δt = 8 ns, f = 125 MHz, ΔU = 1,244 mV, opakovací kmitočet 10 MHz 
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Obr. 12: měření FFT signálu f = 24,5 MHz, ΔU = 162,76 mV 

 

 

 

 

 

 

1.4 Odpovědi na otázky  
 

1. Sinusoida, obdélník, pila, pulsy, DC, šum 

2. od měřeného místa k přístroji, dochází ke zkreslení průběhu měřené veličiny, jiţ od 

několika KHz. 

3. Colpittsuv, Vackářuv, Hartleyuv, Wienuv článek 

4. Pasivní sondy, aktivní sondy, proudové sondy 

5. Běţné koaxiální kabely vyuţívají impedance 50 Ω, 75 Ω. Kabel je složen z vnitřního vodiče 

(drát nebo lanko), vnějšího vodiče fungujícího jako stínění (oplet nebo folie z hliníku, či mědi) a 

dielektrika (mezi vnějším a vnitřním vodičem, funguje jako izolant). 

Známe konektory, které se využívají ve vf technice: BNC nejpoužívanější v provedení 50 Ω, 75 

Ω, SMA zachovává impedanci 50 Ω, konektor N, konektor F. 

6. Opakovacím kmitočtem 1MHz jsme dosáhli vyšší amplitudy. šířka impulsu je u opakovacího 

kmitočtu 1 a 10 MHz stejná. 
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1.5 Závěr 
 

Po přeměření generátoru obdélníkových impulsů se stíněným a nestíněnými kabely, byly 

rozdíly rapidní. U nestíněných kabelů při frekvenci 1 kHz, přestal obdélníkový průběh signálu drţet 

hranu a napětí UPk – Pk  se začalo zvyšovat, s tím souvisí i procentuální vyjádření překmitu. Při vyuţití 

koaxiálního kabelu s vhodnými koncovkami, byly parametry signálu konstantní. Překmity se téměř 

nevyskytovaly. Parametry generátoru na desce Spartan – 3 jsou uvedeny ve výsledcích. U tvarovače 

s varaktorem SRD a vedením je amplituda prvního impulsu největší. Další kmity jsou odrazem 

prvního impulsu a dochází k postupnému útlumu, amplituda se zmenšuje. Šířka impulsů je přibliţně 

stejná u všech ustálených odrazů. U tvarovače s lavinovým tranzistorem bylo dosaţeno při 

opakovacím kmitočtu 1 a 10 MHz stejné šířky impulsu 8 ns. U kmitočtu 10 MHz klesla amplituda o 

126 mV. Po provedení spektrální analýzy rychlou Fourierovou transformací byl zjištěn dominantní 

frekvence 24,5 MHz. 


