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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.  
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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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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. 

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, dochází ke ztrátě 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 [50]. 

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. 

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). 

3.1 Měřiče chybovosti (BER) 

BER je definován jako poměr počtu chybně přenesených bitů k celkovému počtu přenesených bitů za 

jednotkový čas. Je zřejmé, že zásadní vliv na počet chybně přenesených bitů má šum. 

 

Obr. 3.1: Závislost ukazatele BER na odstupu signálu od šumu SNR za podmínek uvedených v textu 

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 [5]. Aby bylo možné vyjádřit a měřit odstup signálu od 

šumu SNR pomocí chybovosti BER, musí být splněno následující: 

1) šumy s distribuční funkcí normálního rozdělení 

2) shodné distribuční funkce pro úroveň log. 0 a log. 1 

3) vyvážený počet nulových a jednotkových symbolů 
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4) rozhodovací úroveň ve středu mezi úrovněmi log. 0 a log. 1. 

Potom platí: 

𝐵𝐸𝑅 =
1

2
erfc (

√𝑆𝑁𝑅

2√2
)   [/]  

Vyčíslení uvedeného výrazu není jednoduché. Pro rychlý přepočet slouží grafické vyjádření na 

Obr. 3.1. K přesnému vyčíslení je vhodné použít některý z matematických programů, který již 

chybové funkce erf(w) a erfc(w) obsahuje, např. Excel. 

3.1.1 Měřič chybovosti SyntheSys BitAlyzer BA400 

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 k dispozici přístroj 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. Sériové rozhraní přístroje se nachází na předním 

panelu, paralelní rozhraní na zadním. Používá se datový formát NRZ. Úrovně vstupních a výstupních 

signálů odpovídají technologiím TTL a ECL. 

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. Výstup dat může mít podobu 1 bitové sériové posloupnosti, nebo 8 bitové, příp. 16 

bitové paralelní posloupnosti. 

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. 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. Pro chybovou 

analýzu se rovněž nabízí celá řada histogramů.  

3.1.2 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, předmětem zájmu je sériové 

rozhraní generátoru a detektoru na čelním panelu. 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. 
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Obr. 3.2: Schéma převodníku úrovní ECL na TTL 

 

Obr. 3.3: Schéma převodníku úrovní TTL na ECL 

3.1.3 Výběr vhodného linkového kódu pro testování optických přijímačů 

Použitý linkový kód by měl umožnit přepočet BER na SNR. Patří sem např. shodný počet nulových a 

jednotkových symbolů. Dále by neměl obsahovat stejnosměrnou složku. Protože se plánuje 

jednokanálový přenos, měl by použitý linkový kód dovolit obnovu hodinového signálu. Mezi 

praktické požadavky patří vhodná součástková základna, nejlépe integrovaná forma kodéru i 

dekodéru. Ve výčtu by se dalo samozřejmě pokračovat. Některé požadavky se navzájem doplňují. Je 

zřejmé, že pokud bude počet nulových a jednotkových symbolů shodný, odstraní se také stejnosměrná 
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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 = 1/tbit. 

Perioda tbit odpovídá časovému rozestupu dvou po sobě jdoucích dat, Obr. 3.4. Přehled kódů a jejich 

vlastností je v Tab. 3.1. 

Tab. 3.1: 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 

 

 

Obr. 3.4: Průběhy a) základních linkových kódů a b) jejich normovaná spektrální hustota 

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 

log. 1 je nízké. Kódování NRZ je navíc citlivé na ztrátu impulsu, zkreslení jednoho symbolu vede ke 

zkreslení celé posloupnosti [6]. 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 [7]. 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 [7]. Zadaným požadavkům 

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

nejvýhodnější. 
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3.1.4 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. 

 

Obr. 3.5: Schéma kodéru a dekodéru PE (Manchester) 

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 

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 
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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. 

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 [8]. Podstatně lepší výsledky byly 

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

nejnižší přenosová rychlost 2 Mbits
-1

. 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. 3.5. Jádrem je obvod IC1 (DP83910A). Vstupní i 

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

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. 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. 

3.1.5 Návrh převodníku symetrického a nesymetrického vedení 

Jak je patrné ze schématu na Obr. 3.5, 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 [9]. V některých případech se ovšem dálkový přenos nevyžaduje a symetrické zakončení 

představuje komplikaci. Situace se řeší pomocí převodníků symetrického a nesymetrického vedení. 

Schéma převodníku nesymetrického vedení na symetrické je na Obr. 3.6 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. 3.5). Výstup hradla IC1D pokračuje do druhé části, 

kterou tvoří budič symetrického vedení IC2 (74HC86). 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. 

Schéma převodníku symetrického vedení na nesymetrické je na Obr. 3.6 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). 

Hradla obvodu IC7 (74HC04) pracují jako budič nesymetrického koaxiálního vedení.  
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Obr. 3.6: Převodník nesymetrického vedení na symetrické (nahoře) a symetrického na nesymetrické (dole) 

3.1.6 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 
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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. 3.7: Blokové schéma „malé smyčky“ a) uzavřené koaxiálním kabelem, b) pásmovou propustí 

 

Obr. 3.8: 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 

Nejprve se ověřila funkčnost smyčky podle Obr. 3.7 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. 
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Poté se upravila smyčka podle Obr. 3.7 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. 3.8. 

 

Obr. 3.9: Rám převodníků úrovní, zleva ECL/TTL, prázdný slot, kodek PE, převodníky vedení, TTL/ECL, OR 
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4 Optický vysílač 

Testování optických přijímačů se neobjede bez optického vysílače [49]. Aby se eliminovalo rušení 

viditelného spektra, je použito infračervené záření 940 nm. Vzhledem k možnostem kodeku PE je 

požadovaná minimální bitová frekvence vysílače fbit = 2 MHz. Dále je potřeba zajistit takový dosah 

vysílače, aby bylo možné testovat v interiéru i exteriéru. 

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

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

 a šířka pásma BW = 3 MHz. Pro 

hodnotu šumového výkonu pn platí: 

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

Aby byl zajištěn spolehlivý přenos kódování PE, volí se chybovost BER = 10
-9

. Hodnota SNR se zjistí 

z grafu na Obr. 3.1: SNRdB = 21.5 dB, nebo také SNR =̇ 141.3. Pro hodnotu užitečného výkonu ps platí: 

 𝑝𝑠 = 𝑝𝑛𝑆𝑁𝑅 = 173.2 ∙ 10−12 ∙ 141.3 =̇ 24.47 nW 

Pokud se uvažuje dosah 5 m a průměrná plocha fotodetektoru S = 5 mm
2
, požaduje se zářivost 

bodového zdroje: 

𝐼Δ =
𝑝𝑠

𝑆
𝑟2 =

24.47∙10−9

5∙10−6 52 = 122.35 mW ∙ sr−1  

4.1.2 LED dioda H2W5-950 

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

LaserTechnik. Ta disponuje maximálním vyzářeným výkonem Pe = 330 mW a vrcholovým 

vyzařovacím úhlem 2 = 120°. Pro hodnotu zářivosti vychází: 

𝐼𝛿 =
Φ𝛿

𝛿
=

Φ𝛿

2π(1−cos 𝜒)
=

330∙10−3

2π(1−cos 60°)
= 105 mW ∙ sr−1  

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. 

4.2 Návrh optického vysílače 

4.2.1 Základní obvodová koncepce 

Vysílač byl navržen jako samostatná jednotka s vlastním síťovým zdrojem. Datový vstup byl vyřešen 

jako symetrický. Aby bylo dosaženo co nejlepších dynamických parametrů, je výkonová dioda LED 

zapojena paralelně s rezistorem nízké ohmické hodnoty. Vzhledem k tomu, že je budicí veličinou 

proud, použilo se tranzistorů v zapojení se společnou bází. 
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Aby bylo dosaženo potřebného proudového rozsahu a vyhovujícího dynamického chování, rozdělila se 

zátěž do několika paralelních stupňů. Pro dobrou izolaci vstupu a výstupu a co nejlepší potlačení 

parazitních kapacit se koncový stupeň navrhnul jako kaskoda [10]. Protože jsou budící proudy 

poměrně vysoké, je vysílač doplněn obvodem detekce dat. Pokud se data nepřenášejí, odpojuje se 

budič LED od zdroje.  

4.2.2 Popis zapojení 

Schéma je zakresleno na Obr. 4.1. Vysílač lze opět rozdělit do několika částí. Převodník symetrického 

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

4.2.3 Výměna tranzistorů kaskody 

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

Naměřené časy vzestupné a sestupné hrany byly velice dlouhé a nevyhovující. Za problémem stály 

tranzistory T4 až T7 osazené typy BUH51. Tyto byly vyjmuty a nahrazeny rychlejšími typy MJE182 

s minimální tranzitní frekvencí 50 MHz. Následně proběhlo nové měření s mnohonásobně lepším 

výsledkem. Zachycené průběhy jsou na Obr. 4.2. Z průběhu na pravé straně vyplývá, že budič lze 

používat až do přenosových rychlostí cca 10 Mbits
-1

. 

  

Obr. 4.2: Průběhy budícího proudu (měřeno jako záporný úbytek napětí na rezistoru R44, 1 ) 

4.2.4 Ověření dynamických parametrů diody LED H2W5-950 

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

emitovaného záření byl použit převodník Thorlabs DET10C/M s rozsahem spektrální citlivosti 700 až 

1800 nm. Naměřené průběhy jsou zachyceny na Obr. 4.3. 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 stojí za 
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setrvačnosti záření pravděpodobně luminofor, který snižuje teplotní odpor diody LED. Jediným 

východiskem tak zůstává použití jiného typu diody LED. 

  

Obr. 4.3: Emitované záření LED diody H2W5-950 zachycené převodníkem Thorlabs DET10C/M 

4.2.5 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 je poloviční a činí 1 A. Naproti tomu je typická zářivost pětinásobná a dosahuje hodnoty 500 

mWsr
-1

. 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, 

který při maximálním proudu 1 A činí cca 3 V. 

  

Obr. 4.4: Emitované záření LED diody VSMY99445 zachycené převodníkem Thorlabs DET10C/M 

K měření emitovaného záření byl použit stejný převodník Thorlabs DET10C/M, jako u LED 

diody H2W5-950. Naměřené průběhy jsou zachyceny na Obr. 4.4. 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 na Obr. 4.2 vpravo. Při srovnání s průběhy na Obr. 4.3 

je rovněž patrný přibližně pětinásobný nárůst vyzářeného výkonu. 
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Obr. 4.5: Moduly LED. Vlevo měřicí deska (zespod R44 = 1 ), uprostřed VSMY99445, vpravo H2W5-950 

 

Obr. 4.6: Optický vysílač. Zpracování signálu vlevo, výkonová část uprostřed, napájecí zdroj vpravo 
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5 Mobilní všesměrový segmentový optický přijímač 

Hlavní náplní práce 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 a 

celkového šumového výkonu pozadí optického kanálu. 

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 odstupu signálu od šumu na optické straně. 

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, slunce nebo atmosférických výbojů. 

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

fotodetektoru a šum navazujícího zesilovače. Nutno poznamenat, že odstup signálu od šumu je na 

elektrické straně vždy menší než na optické straně, a to právě díky šumu fotodetektoru a navazujícího 

zesilovače.  

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 [11]. Může to být technika dvou zrcadel v podobném uspořádání, jako 

u teleskopu [12]. Zajímavá je sestava konvexního zrcadla a konkávní čočky [13]. Zkoušely se rovněž 

optické koncentrátory s nezobrazovací optikou [14], [15], nebo dekorační trsy optických vláken [16]. 

Do další početné skupiny patří vícenásobné fotodetektory s přepínáním. Jedná se buď o konstrukce 

komunikující na velkou vzdálenost při nižších přenosových rychlostech [17], anebo o konstrukce 

vysokorychlostní s kratším dosahem [18]. Do zvláštní skupiny patří všesměrové přijímače 

s hemisférickými fotonásobiči. Za všechny práce možno uvést [1] a [19]. 

Dosud podaný výčet možností všesměrového příjmu není samozřejmě vyčerpávající. 

Experimentovat se dá především na elektrické straně fotodetektoru při minimalizaci šumu 

fotodetektoru a navazujícího zesilovače. 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 [20], [21] nebo [22]. 

Práce se zaměřila na vyšetření paralelního zesilovače v podmínkách optického příjmu. 

Blokové schéma navrženého optického přijímače je na Obr. 5.1. Skládá se z 6 fotoelektrických 

převodníků (s = 6), součtového členu a zesilovače s automatickým řízením citlivosti. Fotoelektrický 
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převodník obsahuje fotodetektor a navazující transimpedanční zesilovač. Fotodetektory jsou umístěny 

na stěnách komolého jehlanu. Počet fotodetektorů a fotoelektrických převodníků odpovídá počtu stěn 

komolého jehlanu. 

Parametry navrženého optického přijímače vycházejí z požadavků měření paralelního 

zesilovače a segmentového přijímače. Za tímto účelem byl vybudován optický spoj umožňující přenos 

binárního signálu. Byl zvolen linkový kód PE (Manchester), který lze považovat za standardní kód 

optických komunikací. Za zdroj signálu byly vybrány výkonové diody LED vyzařující 

v infračerveném pásmu 940 nm. Cílem byl co největší zářivý tok a co největší dosah vysílače. Protože 

se budící proudy výkonových diod LED pohybují v jednotkách ampérů, byla volena nižší přenosová 

rychlost 2 Mbit.s
-1

.  

 

Obr. 5.1: Blokové schéma mobilního všesměrového segmentového optického přijímače 

5.1 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. 

Pro převod 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. 

5.1.1 Fotodioda PN, PIN 

Standardní dlouhovlnná PN fotodioda (oblast vlnových délek 800 až 950 nm) patří mezi 

nízkofrekvenční fotodetektory. 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. 
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Standardní krátkovlnná PN fotodioda (oblast vlnových délek 500 až 700 nm) již patří mezi 

vysokofrekvenční fotodetektory. Pokud je krátkovlnné záření zachyceno v oblasti prostorového 

náboje, pohybuje se vygenerovaný pár elektron-díra vlivem driftu. Časová odezva je podstatně kratší. 

Vysokofrekvenční dlouhovlnná fotodioda vyžaduje speciální konstrukci – strukturu PIN. U 

takové fotodiody je vrstva P a N rozdělena izolační vrstvou I, jejíž šířku je možné přizpůsobit 

absorpční hloubce záření. Pro dlouhovlnné záření 800 až 950 nm je šířka vrstvy I od 20 do 60 m. Při 

požadované intenzitě elektrického pole řádově 10
6
 Vm

-1
 vycházejí pracovní napětí 20 až 60 V. 

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.  

Pro návrh všesměrového segmentového optického přijímače byly zvoleny fotodiody PIN 

BPW34 a PB104F. Časová odezva obou fotodiod je pro náběžnou i sestupnou hranu stejná a činí 100 

ns. Tomu odpovídá šířka pásma 3.4 MHz, která vyhovuje požadované přenosové rychlosti 2 Mbits
-1

. 

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 při stejné intenzitě ozáření. 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. 

Cílovou aplikací přijímače jsou bezvláknové optické sítě. Ty jsou vystaveny po většinu doby 

svého provozu vysokoúrovňovému světelnému pozadí. Temný proud fotodiody může dosahovat až 

jednotek A. Očekává se tedy větší šumový proud fotodiody než navazujícího zesilovače. Není proto 

důvod k výběru fotodetektoru s vnitřním zesílením, fotodioda PIN vyhovuje. 

5.1.2 Temný proud fotodiody 

Temný proud fotodiody se skládá ze tří složek [23]. 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 hf, je fonon částicí mechanického vlnění s energií 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. 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 [24], [25]. Co se týká fotodiod BPW34 a BP104F, jejich 

citlivost je ze strany dlouhovlnného záření ohraničená hodnotou 1 m. Nalezené hodnoty proudů Idb 

jsou proto velice malé a není proto třeba se jimi zabývat. 

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 fotodetektoru a zúžení 

spektrálního okna fotodetektoru. 
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Pro výsledný temný proud fotodiody platí 𝐼0 = 𝐼𝑑𝑔 + 𝐼𝑑𝑏 + 𝐼𝑝𝑏   [A]. 

5.1.3 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. 

Protože hodnoty temného proudu Idb jsou zanedbatelné (viz kapitola výše), zbývá vyšetřit 

složku temného proudu Ipb. Ta je dána křivkou spektrální citlivosti. 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. Bylo 

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 luxmetru PU150. Naměřené hodnoty shrnuje Tab. 5.1. 

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. Dále byly změřeny proudy Ipb za přítomnosti umělého a denního osvětlení. Nejméně 

příznivé podmínky vytvářejí světelné zdroje žhavených žárovek. Naopak moderní světelné zdroje 

LED jsou pro optické bezvláknové spoje nejvýhodnější. Nejmenší temný proud za denního i umělého 

světla vykázala fotodioda BP104F. Byla proto vybrána jako fotodetektor navrhovaného přijímače.  

5.2 Obvodová realizace fotoelektrického převodníku 

5.2.1 Jednoduchý fotoelektrický převodník 

 

Obr. 5.2: a) Zapojení vstupní části převodníku, b) náhradní model pro střídavé signály 

Výstupní napětí převodníku je dáno součinem 𝐾21𝑍𝑖𝑛𝐼𝑝 [23]. Přitom je K21 napěťový přenos 

zesilovače, Zin vstupní impedance a Ip fotoproud. Vstupní impedance Zin je složena z celkového 

vstupního odporu Rin a celkové vstupní kapacity Cin. Celkový vstupní odpor Rin je dán paralelní 

kombinací dynamického odporu fotodiody Rp, zatěžovacího odporu fotodiody RL a vstupního odporu 
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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. 

Je jistě žádoucí, aby bylo dosaženo co největší transimpedance. 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. 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 na fotodiodě. 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. Třetí omezení souvisí se 

vstupní kapacitou Cin. Vstupní odpor Rin a vstupní kapacita Cin formují filtr dolní propusti. Velký 

vstupní odpor Rin omezuje šířku pásma převodníku, což může být nežádoucí! 

Existuje naštěstí způsob, jak zachovat velké vstupní odpory a přitom eliminovat zmíněná 

omezení. Řešení spočívá v zavedení zpětné vazby, především pak ve využití operačních zesilovačů. 

Nabízí se operační zesilovače s napěťovou nebo proudovou zpětnou vazbou. 

5.2.2 Fotoelektrický převodník se zpětnou vazbou 

Zavedení zpětné vazby přináší tyto výhody [26], [27]: 

1) Zátěž fotodiody je realizována zpětnovazební impedancí Zfb, přitom skutečná vstupní 

impedance 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) Časová konstanta převodníku je výhradně určena odporovou a reaktanční složkou Zfb. 

5) Transimpedance je dána Zfb a nikoli K21Zin. Stabilita přenosu je tak určena pouze stabilitou Zfb. 

 

Obr. 5.3: Fotoelektrický převodník se zpětnou vazbou 

Vzhledem k uvedeným výhodám a dostupnosti rychlých operačních zesilovačů bylo použito 

fotoelektrického převodníku se zpětnou vazbou. 
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5.2.3 Náhradní šumový model fotoelektrického převodníku 

Získá se přepočtem šumových zdrojů na vstup fotoelektrického převodníku. Protože je užitečný signál 

vyjádřen proudovým zdrojem Ip, přepočítávají se šumové zdroje rovněž na proudové. Výsledná 

výkonová proudová spektrální hustota je dána výrazem: 

𝐽𝑃𝐷𝐴
2̅̅ ̅̅ ̅̅ =

𝐹𝑁

𝑓
+ 2𝑞𝐼0 + 2𝑞𝐼𝑎 +

4𝑘𝑇

𝑅𝑖𝑛
+ 𝑒𝑛

2̅̅ ̅𝜔2𝐶𝑖𝑛
2    [A2Hz−1] 

Přitom je q náboj elektronu, k Boltzmannova konstanta, T termodynamická teplota. Dále platí: 

𝐹𝑁

𝑓
 blikavý šum fotodiody a zesilovače (FN … konstanta blikavého šumu) 

2𝑞𝐼0 výstřelový šum fotodiody (I0 … temný proud fotodiody) 

2𝑞𝐼𝑎 výstřelový šum zesilovače (Ia … vstupní stejnosměrný proud zesilovače) 

4𝑘𝑇

𝑅𝑖𝑛
 tepelný šum celkového vstupního odporu Rin 

𝑒𝑛
2̅̅ ̅𝜔2𝐶𝑖𝑛

2  výstupní napěťový šum zesilovače přepočítaný na vstupní proudový 

Výstřelový a tepelný šum není frekvenčně závislý, patří mezi tzv. bílé šumy. 

5.2.4 Optimální filtrace 

Optimální filtrace hledá takovou šířku pásma filtru a tvar přenosové charakteristiky filtru, při které 

prochází užitečný signál při maximálním potlačení šumu. Optimální filtrace je možné dosáhnout při 

splnění následujících podmínek: 

1) Šířka pásma optimálního filtru se musí shodovat se šířkou pásma užitečného signálu. 

2) Normovaný amplitudový přenos optimálního filtru se musí shodovat s normovaným 

amplitudovým spektrem signálu, [23]. 

Pro testování optických přijímačů byl zvolen kód PE. Z hlediska optimální filtrace 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. 

5.2.5 Minimalizace šumu u nízkofrekvenčních fotoelektrických převodníků 

Minimalizace se provádí s ohledem na temný proud fotodiody I0. Především je potřeba udržet 

výstřelový šum zesilovače a tepelný šum celkového vstupního odporu Rin na nižší hodnotě, než je 

hodnota výstřelového šumu fotodiody. Nejnáročnější proto bude návrh převodníku s nízkoúrovňovým 

pozadím [23]. 

5.2.6 Minimalizace šumu u vysokofrekvenčních fotoelektrických převodníků 

Minimalizace se provádí s ohledem na člen 𝑒𝑛
2̅̅ ̅𝜔2𝐶𝑖𝑛

2 , který se na vysokých frekvencích stává 

dominantní, [28], [4]. Je potřeba 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. Dále je potřeba udržet tepelný šum 
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celkového vstupního odporu Rin na nižší hodnotě, než je hodnota členu 𝑒𝑛
2̅̅ ̅𝜔2𝐶𝑖𝑛

2  pro požadovaný horní 

mezní kmitočet převodníku h: 

4𝑘𝑇

𝑅𝑖𝑛
≤ 𝑒𝑛

2̅̅ ̅𝜔ℎ
2𝐶𝑖𝑛

2    
 

⇒   𝑅𝑖𝑛 ≥
4𝑘𝑇

𝑒𝑛
2̅̅ ̅𝜔ℎ

2𝐶𝑖𝑛
2

 

Protože je horní mezní kmitočet fh = 1.5 MHz poměrně vysoký, provádí se optimalizace s ohledem na 

člen 𝑒𝑛
2̅̅ ̅𝜔2𝐶𝑖𝑛

2 . 

Tab. 5.2: 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 a větší 

hodnoty klidových proudů zesilovače Ia, Tab. 5.2. 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 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. K fotodiodě BP104F byl proto 

vybrán operační zesilovač OPA627BP.  

5.2.7 Kapacitní přizpůsobení fotodetektoru a zesilovače 

Vyjde se ze vztahu pro vysokofrekvenční šum: 

𝐽2̅ = 𝑒𝑛
2̅̅ ̅𝜔2𝐶𝑖𝑛

2 =
4𝑘𝑇𝜓

𝐺
𝜔2𝐶𝑖𝑛

2 = 𝜔2(𝐶𝑝 + 𝐶𝑠 + 𝐶𝑎 + 𝐶𝑓𝑏)
2 4𝑘𝑇𝜓

𝐺
=̇ 𝜔2(𝐶𝑝 + 𝐶𝑎)

2 4𝑘𝑇𝜓

𝐺
  

Zjednodušení provedené na pravé straně se děje za předpokladu, že Cp >> Cs + Cfb. Jak je vidět, 

vysokofrekvenční šum tranzistoru FET odpovídá poměru 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 

Ca. Protože je proudová výkonová spektrální hustota vysokofrekvenčního šumu 𝑒𝑛
2̅̅ ̅𝜔2𝐶𝑖𝑛

2  také závislá 

na kapacitě fotodiody Cp, musí se optimální hodnota vstupní kapacity Caopt hledat [23]. Z podrobné 

analýzy vychází Caopt = Cp. Fotodetektor a zesilovač by tedy měl být přizpůsoben nejen z hlediska 

činného odporu, ale také z hlediska kapacity. První podmínka je kritická v případě nízkofrekvenčních 
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převodníků, druhá v případě vysokofrekvenčních. Protože jsou vstupní kapacita operačního zesilovače 

OPA627BP a kapacita fotodiody BP104F srovnatelné, je kapacitní přizpůsobení splněno. 

5.3 Návrh fotoelektrického převodníku segmentového přijímače 

Schéma fotoelektrického převodníku je na Obr. 5.5. Protože se používá šestiboký jehlan, 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). Ty slouží pro nastavení 

frekvenční kompenzace a potlačení vysokofrekvenčního šumu. Hodnoty součástí Rfb, Cfb vycházejí z 

Tab. 5.2. 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.  

 

Obr. 5.4: Osazená deska fotoelektrického převodníku segmentového přijímače 
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Obr. 5.5: Schéma fotoelektrického převodníku segmentového přijímače 
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6 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. Díky konečnému napájecímu napětí je maximální hodnota 

rozkmitu signálu omezena a jakékoli neřízené zesilování navýší pouze šum. Blokové schéma 

diskutovaného zesilovače ukazuje Obr. 5.1. 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. Základním stavebním kamenem 

celé smyčky je zesilovač s proměnným zesílením (VGA).  

6.1 Zesilovače s proměnným zesílením (VGA) 

Podle způsobu řízení se rozdělují do dvou skupin: 

6.1.1 Zesilovače s proměnným zesílením řízené analogově 

Mezi základní představitele patří diferenční tranzistorový stupeň, Obr. 6.1 a). 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. Tento problém lze odstranit zařazením 

emitorových odporů u každého tranzistoru, to však na úkor celkového zesílení. Diferenční stupeň se 

stal součástí mnoha struktur. Za všechny práce lze uvést např. [41], [42], [43]. 

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. 6.1 b). Ten je zpravidla doplněn o napěťový zesilovač. Nevýhodou tohoto uspořádání je 

práce s nízkými signálovými úrovněmi a odtud přídavné zatížení šumem, viz např. [44]. 

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. 6.1 c). Stejnosměrný proud zajistí 

určitý počet nosičů náboje ve vyprázdněné oblasti I, zatímco vysokofrekvenční proud je využije 

k přenosu náboje, aniž by ovlivnil jejich počet, viz např. [45] a [46]. 

6.1.2 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 [44], anebo je řazen ve zpětné vazbě operačního zesilovače, Obr. 

6.1 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, [28]. 
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Obr. 6.1: Části zesilovačů s proměnným zesílením, podrobnosti v textu 

6.2 Zesilovač s proměnným zesílením využívající diodový můstek 

Tento zesilovač patří do skupiny zesilovačů řízených analogově. Poprvé byl publikován docela 

nedávno v práci [22]. Zaslouží si proto větší pozornost jak z hlediska popisu činnosti, tak dosažených 

vlastností. Je součástí smyčky automatického řízení citlivosti navrhovaného optického přijímače.  

Jeho obvodové schéma je na Obr. 6.2. 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. Charakteristiky zesilovače určuje především použitý operační 

zesilovač. 

 

Obr. 6.2: Zesilovač s proměnným zesílením využívající diodový můstek 

6.2.1 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. 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 
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pracovního bodu. Pokud jsou VA charakteristiky diod shodné, můžou se nahradit rezistory s hodnotou 

odpovídající dynamickému odporu diod 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

)

   [/]  

lim𝑟𝑑→ 𝐴 = −
1

𝑅𝑎𝑚𝑝1(
1

𝑅𝑎𝑚𝑝2
)

= −
𝑅𝑎𝑚𝑝2

𝑅𝑎𝑚𝑝1
   [/]  

lim𝑟𝑑→0 𝐴 = −
1

𝑅𝑎𝑚𝑝1(
1

𝑅𝑎𝑚𝑝2
+

1

𝑅𝑑2
)

= −

𝑅𝑎𝑚𝑝2𝑅𝑑2
𝑅𝑎𝑚𝑝2+𝑅𝑑2

𝑅𝑎𝑚𝑝1
= −

𝑅𝑎𝑚𝑝2||𝑅𝑑2

𝑅𝑎𝑚𝑝1
   [/]  

Velký dynamický odpor rd uzavírá signálovou cestu skrz diodový můstek, celkový přenos 

stupně je určen pouze pasívní sítí invertujícího operačního zesilovače. Za těchto podmínek je zesílení 

stupně největší. Malý dynamický odpor rd otevírá cestu skrz diodový můstek. 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. Za těchto podmínek je zesílení nejmenší. 

Úkolem popisovaného zesilovače je navázat na fotoelektrický převodník a zajistit potřebné 

zesílení cca 20 dB pro další zpracování datového toku. Protože je navrhovaný přijímač 

několikastupňový, byla dolní mezní frekvence posunuta dolů na hodnotu 20 kHz, horní mezní 

frekvence nahoru na hodnotu 5 MHz. Z tohoto důvodu byl volen rychlý operační zesilovač LT1360 s 

mezní frekvencí 50 MHz. Další hodnoty součástí jsou tyto: Ramp1 = 2k2, Ramp2 = 22k, Rd2 = 1k, Rd1 = 

100, Rbias = 2k7, Cc1 = 100n, Cc2 = 100n, D1 až D4 … 1N4148. Závislost zesílení stupně A na hodnotě 

dynamického odporu rd je vynesena na Obr. 6.3 a), závislost zesílení stupně A na hodnotě řídicího 

napětí Uc je vynesena na Obr. 6.3 b).  

  

Obr. 6.3: Závislost zesílení stupně A na a) dynamickém odporu rd, b) řídicím napětí Uc 

6.2.2 Analýza dynamických vlastností 

Spočívá ve vyšetření přenosu pasivní sítě  v závislosti na dynamickém odporu diod rd. Největší 

propad horního mezního kmitočtu fCL nastává při změně napětí Uc z 0.5 na 1 V. To podle Obr. 6.3 b) 
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odpovídá poklesu zesílení z hodnoty 10 na 8. Může za to otevření diodového můstku, které díky 

rezistorům Rbias výrazně ovlivní přenos pasivní sítě . 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). Uvedené podmínky totiž vedou na vyvážený můstek, ve kterém se změna 

odporu diagonály rd neprojeví.  

  

Obr. 6.4: a) Závislost přenosu  na odporu rd, b) závislost horního mezního kmitočtu fCL na řídicím napětí Uc 

  

Obr. 6.5: Naměřené frekvenční charakteristiky zesilovače s proměnným zesílením využívajícím diodový můstek 

6.2.3 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. Zkreslení, které vnáší III. harmonická složka se 

nalezne podle vztahu [47]:  
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𝜅3 <
1

3!
(

𝑈𝐹

2𝑎𝑈𝑇
)

2
  

Jeho odvození bylo provedeno pomocí jednodušší obvodové struktury, a to diodového děliče. 

Důvěryhodnost vztahu lze ověřit pomocí velikosti naměřených dat. Odstup I. a III. harmonické složky 

je v nejhorším případě lepší než 25 dB při amplitudě 1.41 V na výstupu zesilovače! 

Měření probíhalo tak, že se pro daný přenos zesilovače vždy našla taková vstupní amplituda, 

při které byla výstupní amplituda rovna 1.41V (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. 6.6. Velikost zesílení je uvedena vždy v záhlaví grafu. 

  

  

Obr. 6.6: Naměřené harmonické složky na výstupu zesilovače s proměnným zesílením využívajícím diodový můstek 

6.2.4 Šumová analýza 

Vyšetřování šumu zesilovače s proměnným zesílením proběhlo ve dvou krocích. Nejprve se vyšetřil 

samotný operační zesilovač OA s pasivní sítí Ramp1 a Ramp2, následně celý zesilovač pro různé velikosti 

přenosu. Pokud se má vyšetřit samotný operační zesilovač OA a jeho pasivní síť, musí se propojka 

S odstranit. Celková napěťová výkonová spektrální hustota šumu na výstupu operačního zesilovače je 
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rovna 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. 6.7. 

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! 

  

  

Obr. 6.7: Naměřená spektrální hustota šumového napětí un zesilovače 

 

Obr. 6.8: Náhradní schéma zesilovače s proměnným zesílením zachycující šumové zdroje 
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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. 

Nalezené hodnoty jsou uvedeny v Tab. 6.1 a označeny jako 𝑢𝑛
2̅̅̅̅  [𝑉2𝐻𝑧−1]. Naměřené spektrální 

hustoty šumu zachycuje Obr. 6.7, ze kterých je vidět dobrá shoda s výpočty. Porovnáním průběhů na 

Obr. 6.7 lze učinit závěr, že diodový můstek do výsledného šumu nikterak zásadně nepřispívá.  

Tab. 6.1: 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 

 

Závislost integrální hodnoty šumového napětí v pásmu 10 Hz až 10 MHz na řídicím napětí Uc 

je zachycena na Obr. 6.9. Integrální hodnota šumového napětí je ovlivněna příspěvky šumu z vyšších 

frekvencí, které s rostoucím napětím Uc slábnou. Data byla pořízena voltmetrem HP3400A. 

 

Obr. 6.9: Naměřená závislost šumového napětí v pásmu 10 Hz až 10 MHz na řídicím napětí Uc 

6.3 Zesilovač s automatickým řízením citlivosti 

Celkové schéma zachycuje Obr. 6.10. Základní jednotku tvoří zesilovač s proměnným zesílením 

využívající diodový můstek. Zesilovače jsou celkem čtyři, kaskádně za sebou. 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 . Celkový zisk je velice vysoký a dosahuje 

80 dB. Protože nedochází k frekvenční transpozici, hrozí vznik dalších parazitních vazeb a oscilací. 

Díky tomuto faktu musí být fyzický návrh celého přijímače velice pečlivý.  
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Obr. 6.11: Osazená deska zesilovače s automatickým řízením citlivosti 

 

 

Obr. 6.12: Optický všesměrový segmentový přijímač 
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7 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. 

7.1 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]  

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. 

7.1.1 Projekce plochy fotodetektoru do roviny dopadajícího záření 

Využívá se maticového počtu. Vyjde se z jednoduchého geometrického útvaru, který se pomocí 

posuvů a rotací přemístí na místo určení. Dále se hledá průmět plochy fotodetektoru Sp do roviny 

kolmé na směr dopadajícího záření. Podrobnosti rozvádí práce [29]. Projekce P čtverce ABCD do 

roviny kolmé na směr šíření paprsků, tj. spojnice středu čtverce S a zdroje záření Z (vektor 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   

Další 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), 𝑓̅ = 𝑃(𝐶) −  𝑃(𝐴)  

Plocha se nalezne jako polovina násobku absolutních hodnot vektorů �̅� a 𝑓 ̅a sinu úhlu 𝜗, který svírají: 

𝑆𝑝 =
1

2
‖�̅�‖ ∙ ‖𝑓̅‖ ∙ sin 𝜗  

Úhel 𝜗 se nalezne ze známého vztahu: 

cos 𝜗 =
�̅�∙�̅�

‖�̅�‖∙‖𝑓̅‖
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Obr. 7.1: Projekce plochy fotodetektorů do roviny dopadajícího záření v závislosti na orientaci jehlanu 

  

Obr. 7.2: Projekce plochy jednotlivých segmentů do roviny kolmé na směr šíření paprsků 

7.1.2 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. 7.1 a). Zdroj 

záření se přemisťuje po kružnici, a to ze směru osy x do směru osy z. Změny průmětů ploch a jejich 

velikostí pro segmenty SA, SB a SC zachycuje Obr. 7.2 a). Nechť je dále komolý jehlan orientován 

podle Obr. 7.1 b). Zdroj záření se opět přemisťuje po kružnici. Změny průmětů ploch a jejich velikostí 

pro segmenty SA, SB, SC a SD zachycuje Obr. 7.2 b). V obou případech se celková plocha nalezne 

součtem. Při orientaci jehlanu podle Obr. 7.1 a) stačí sečíst průměty ploch segmentů SA, SB, SC a 

vynásobit 2. Při orientaci jehlanu podle Obr. 7.1 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. 7.3. Výpočet 

projekce byl realizován v programu Excel. 
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Obr. 7.3: 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 [23], lze provést záměnu proudu a plochy a analyzovat Obr. 7.3. 

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 

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. 7.3 odpovídají úhlům, při kterých začínají 

přispívat dosud neozářené segmenty. 
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7.2 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 [48]. 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. 

Maximální vysílaný optický výkon činil 300 mW. Proměnná střída dvou šířkově modulovaných 

signálů se získávala pomocí časovačů 555 řízených potenciometry. 

 

Obr. 7.4: Praktické ověření paralelního zesilovače v různých prostorech 

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. Větší citlivosti přijímače bránil dvoukanálový provoz, především pak nedostatečná 

selekce kanálů a odtud plynoucí vzájemný přeslech. Další podrobnosti lze nalézt v práci [22]. 
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8 Fotoparametrický zesilovač 

8.1 Historie fotoparametrických zesilovačů 

Nepříznivý dopad šumu zesilovače na celkový odstup signálu od šumu fotoelektrického převodníku je 

možné minimalizovat pomocí fotodetektorů s vnitřním zesílením. 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 [30]. Pokračoval Sawyer [31]. 

Na stranu opozice se postavili Garbrecht a Heinlein v práci [32]. 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 [33] a [34]. 

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 [35].   

Diskuze fotoparametrických zesilovačů probíhá i v současnosti. Za všechny práce možno 

uvést [36] a [37]. Pozadu nechtěla zůstat ani tato príce. Věnovala se možnostem fotoparametrického 

zesilování za použití běžně dostupných fotodiod. 

8.2 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 [4]. Uplatňují se na vstupech lékařských 

přístrojů, např. EEG [38], nebo jako modulátory elektrometrických operačních zesilovačů, viz např. 

hybridní obvod Analog Devices AD310J [39]. 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 
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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. 

8.2.1 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, [40]: 

∑ ∑
𝑚𝑃𝑚,𝑛

𝑚𝑓1+𝑛𝑓𝑝𝑢𝑚𝑝

+∞
𝑛=−∞

+∞
𝑚=0 = 0, ∑ ∑

𝑛𝑃𝑚,𝑛

𝑚𝑓1+𝑛𝑓𝑝𝑢𝑚𝑝

+∞
𝑛=0

+∞
𝑚=−∞ = 0  

Tyto rovnice 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. 

8.2.2 Směšovač typu neobracející modulátor 

Parametrických zesilovačů existuje celá řada. S ohledem na bezpodmínečnou stabilitu byl vybrán 

zesilovač s frekvenční transpozicí, a to 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 Manley-Roweho rovnicím, zapíše se: 

𝑚 = 1, 𝑛 = 0: 𝑃1,0 = 𝑃1  

𝑚 = 0, 𝑛 = 1: 𝑃0,1 = 𝑃𝑝𝑢𝑚𝑝  

𝑚 = 1, 𝑛 = 1: 𝑃1,1 = 𝑃3  

Rovnice se přepíšou následovně: 

𝑃1,0

𝑓1
+

𝑃1,1

𝑓1+𝑓𝑝𝑢𝑚𝑝
=

𝑃1

𝑓1
+

𝑃3

𝑓3
= 0, 

𝑃0,1

𝑓𝑝𝑢𝑚𝑝
+

𝑃1,1

𝑓1+𝑓𝑝𝑢𝑚𝑝
=

𝑃𝑝𝑢𝑚𝑝

𝑓𝑝𝑢𝑚𝑝
+

𝑃3

𝑓3
= 0 

Pro výkonové zesílení bude platit: 

𝐴𝑝 = −
𝑃3

𝑃1
=

𝑓3

𝑓1
  

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. 
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8.3 Fotoparametrický zesilovač s frekvenční transpozicí 

Tento zesilovač byl původně navržen pro model auta popsaného v práci [22] a zmíněného rovněž 

v kapitole 7.2. 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.  

Fotoparametrický zesilovač byl realizován pomocí sériového řazení okruhů. Jeho schéma je na 

Obr. 8.1. Sériové řazení okruhů využívaly i některé starší práce, viz např. [31]. Pro fotoparametrické 

zesilování bylo použito fotodiody BPW34.  

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.  

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 parametrických 

zesilovačů klade vysoké nároky na jakost rezonančních obvodů a odtud na jakost cívek a 

kondenzátorů. 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. Výkonové zesílení Ap je pak rovno 51. 

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. 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 vstupu a z požadovaného rozkmitu hybného napětí na fotodiodě D1. 

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. 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’. 

Paralelní rezonanční obvod III. Indukčnost L3 je realizována podobně jako indukčnost L1. 

Používá se stejné hrníčkové jádro, vinutí i materiál. 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 
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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. Aby se 

zabránilo pronikání hybného napětí do výstupu zesilovače, doplňuje se krystalem X1. Kmitočet 

krystalu odpovídá kmitočtu odlaďovaného napětí, v tomto případě 1 MHz. Výstup zesilovače T2 je 

ještě proudově posílen obvodem BUF634. 

 

Obr. 8.1: Fotoparametrický zesilovač – směšovač typu neobracející modulátor 

 

Obr. 8.2: Praktická realizace fotoparametrického zesilovače 

8.3.1 Měření fotoparametrického zesilovače 

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. 8.3. Ten až na určité drobnosti kopíruje pravou část zapojení z Obr. 8.1. Jedná 

se o jednoduchý optický přijímač, který zesiluje ve stejném frekvenčním pásmu, jako je vstupní signál. 

Aby se daly zapojení z Obr. 8.1 a Obr. 8.3 srovnávat, musí být zátěžový odpor fotodiody roven 



   49 

 

 

ztrátovému odporu paralelního rezonančního obvodu III. Paralelní kombinace R* a R** tedy musí být 

blízká hodnotě 7.2 k. 

 

Obr. 8.3: Ekvivalentní fotoelektrický převodník bez fotoparametrického zesílení 

  

Obr. 8.4: Spektrum výstupního signálu standardního zesilovače (vlevo), fotoparametrického zesilovače (vpravo) 

Naměřená spektra obou zesilovačů pro amplitudu fotoproudu 1 A zachycuje Obr. 8.4. Na 

levé straně obrázku je spektrum jednoduchého fotoelektrického převodníku s odporovou zátěží (Obr. 

8.3). Na pravé straně obrázku je spektrum fotoparametrického zesilovače (Obr. 8.1). 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. Rozdíl odpovídající fotoparametrickému zesílení činí 26 dB. Vypočítané 

zesílení je ovšem větší a činí 34 dB (51x). Za rozdílem 8 dB stojí jak ztráty v obvodu, tak rovnice pro 

výkonové zesílení, která nezahrnuje skutečnou nelinearitu elastance [40]. 
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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. Blokové schéma měřící sestavy je na Obr. 9.1.  

 

Obr. 9.1: Blokové schéma „velké smyčky“ uzavřené optickou cestou 

9.1 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 3.1 

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 

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. 
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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. 3.1. 

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. Byla zde 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. 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 
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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 



54    

 

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 Mbit/s. 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 
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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 

[22]. 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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