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Seznam použitých zkratek
Zkratka

Význam

ADC

Analog to Digital Converter

ALC

Automatic Level Control

dBm

Decibel to 1mW

DDS

Direct Digital Synthesis

EMC

Electromagnetic compatibility

HID

Human Interface Device

I2C

Inter Integrated Circuits

LCD

Liquid Crystal Display

MMIC

Monolithic Microwave Integrated Circuit

PLL

Phase Locked Loop

PFD

Phase-Frequency Detector

SPI

Serial Peripheral Interface

TCXO

Temperature Compensated Crystal Oscillator

USB

Universal Serial Bus

VCO

Voltage Controlled Oscillator

VCP

Virtual Comm Port

VNA

Vector Network Analyzer
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Úvod
Konstruktér zabývající se VF technikou si v dnešní době již sotva vystačí se šroubovákem a
diodovým detektorem, proto se dříve či později musí zabývat nákupem nebo konstrukcí měřící techniky,
která mu usnadní nastavování svých konstrukcí jako jsou transvertory, dutinové filtry a antény.
Z cenově dostupných, do 30 tisíc Kč, se na trhu vyskytují spíše zařízení bazarová, ať už jde o
vektorový analyzátor BM553 (VNA) z produkce Tesly Brno nebo sovětský CH1-50 (X1-50). Zpravidla
tyto zařízení pracují do 1 GHz. Zařízení pro vyšší kmitočty se však pohybují často přes 100 tisíc Kč i
bazarová. Za cenu 40 tisíc lze pořídit nový spektrální analyzátor Rigol DSA815-TG, který pracuje až
do 1,5 GHz a je vybavený sledovacím generátorem, takže umožňuje měřit kmitočtové charakteristiky.
Hlavní využití rozmítaných generátorů kmitočtu je při nastavování nebo kontrole kmitočtových
charakteristik kmitočtových filtrů, zesilovačů a pro měření vedení. Základem bývá napětím řízený
oscilátor (VCO), generátor pily, napěťový detektor a zobrazovací jednotka. Dříve se hojně využívaly
k zobrazování osciloskopy, kdy výstup pily horizontálního rozkladu řídil rozmítání kmitočtu VCO.
Při úvahách, týkajících se volby parametrů, byl požadavek na kmitočet nejméně do 3GHz
z důvodu pokrytí radioamatérských pásem alespoň do 2,4GHz s mírnou rezervou. Požadavek na
minimální kmitočet byl stanoven tak, aby bylo možné nastavovat obvody i pro pásmo 1,8MHz. Potřeba
malého kmitočtového kroku zase vychází z potřeby nastavování příčkových filtrů nebo kontroly
profesionálních filtrů. Dalším možným využitím tohoto zařízení je měření na vedení, pokud se použije
směrová odbočnice a vstup detektoru se připojí na reflexní výstup odbočnice. Tímto získáme v podstatě
VNA a můžeme měřit úroveň odražené vlny a zjistit tak kmitočtovou závislost přizpůsobení vedení.
Nejčastější využití VNA je při konstrukcích antén.
Popisovaná konstrukce je zaměřena na ověření nových možností s využitím nejnovějších
obvodů na místě syntéz PLL a také na velikost, aby bylo možné provádět mobilní měření. Rozšířením
o displej se tak získá samostatný měřící přístroj umožňující pohodlnou práci bez nutnosti používat PC.
Aby však bylo možné změřené charakteristiky nebo data dále zpracovat, je možné připojit počítač
pomocí USB. To však vyžadovalo napsat také pro PC aplikaci ke komunikaci.
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1 Rozbor problematiky a návrh obvodů
K měření kmitočtových závislostí obvodů je zapotřebí generátor sinusového signálu a detektor
amplitudy. V případě orientačního měření křivky se zvláště ve starších konstrukcích vyskytoval pouze
generátor pily, který řídil napětím řízený oscilátor a obvody byly doplněny o generátor značek. Po
detekci signálu z měřeného obvodu, nejčastěji za pomocí detekční diody, se po zesílení signál přiváděl
na vertikální vychylovací obvody. Díky časovým značkám pak byly vidět na křivce body, díky kterým
šlo zkontrolovat nebo nastavit požadovaný průběh.
V současné době je na trhu již možné najít obvody, které umožnují digitálně nastavit požadovaný
kmitočet, takže se dá celé zařízení zjednodušit a data nechat zobrazit na PC nebo případně použít
dostupný displej. Na blokovém schématu na obrázku 1 je vidět základní obvody, které jsou typické pro
řešení zařízení jako jsou VNA i popisovaný rozmítaný generátor.

Obrázek 1 – blokové schéma generátoru

Zařízení je funkčně rozděleno do několika bloků:
-

Generování VF signálu
Řízený útlum
Detektor amplitudy VF signálu
A/D převodník
Řídící obvody
Zobrazovací jednotka
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1.1 Generování VF signálu
Kmitočtový rozsah 1 MHz až 4 GHz je problematické zajistit jediným obvodem. Při návrhu
obvodů nejprve padla volba pro ADF4351, což je syntéza PLL s integrovaným VCO a kmitočtovým
rozsahem 35 MHz – 4,4 GHz. Zkušební zapojení se však vyznačovalo několika nectnostmi, a to
především poměrně velkým krokem, až desítky kHz, což bylo při nižších kmitočtech nevýhodné.
Nakonec volba padla na syntézu HMC833 od firmy Hittite, kterou nedávno zakoupila firma Analog
Devices. Vnitřní zapojené obvodu je na obrázku 2.

Obrázek 2 – vnitřní zapojení obvodu HMC833 [7].
Kmitočtově-fázový závěs (PFD) porovnává referenční kmitočet (vstupní signál dělený pomocí
děličky R) se signálem z VCO, který je dělen za pomocí děličky N. Běžný, tzv. integer (celočíselný)
režim syntézy pracuje s krokem rovným referenčnímu signálu na vstupu PFD. To je nevýhodné pro nižší
kroky, protože změna čítače o 1 vyvolá změnu kmitočtu zavěšeného VCO právě o referenční kmitočet.
Tento problém byl vyřešen přidáním tzv. modulátoru, který přičítá k číslu N jedničku po určitý počet
cyklů. Pro HMC830/833 je rozsah modulátoru 24 bitů tj. počet cyklů 224. Pokud má registr modulátoru
nastavenu hodnotu 223, dojde každých 223 cyklů k dělení číslem N a následujících 223 cyklů k dělení
číslem N+1. Výsledný kmitočet zavěšeného oscilátoru je pak o polovinu referenčního kmitočtu PFD
vyšší než bez použití modulátoru. Tím se ve výsledku dosáhne jemnějšího dělení kmitočtu, ale zvýší se
částečně fázový šum. Podrobný popis lze nalézt v katalogovém listu obvodu HMC833 [13]. Rozsah
přeladění VCO je 1500 MHz až 3000 MHz, při zapnutí násobičky 2x je tak výstupní kmitočet až
6000MHz. Při využití výstupní děličky s dělícím poměrem až 62 je výstupní kmitočet:
𝑓𝑚𝑖𝑛 =

1500 𝑀𝐻𝑧
62

= 24,2 𝑀𝐻𝑧

(1)

Pro správnou funkci PLL, tj. stabilního zavěšení interního VCO v celém rozsahu kmitočtů je
zapotřebí správně navrhnout obvody filtru na výstupu kmitočtového detektoru, které zajišťují filtraci
ladícího napětí pro interní napětím řízený oscilátor. K návrhu těchto obvodů je dostupný software
ADIsimPLL[8].
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Vstupní parametry pro ADIsimPLL:
-

kmitočet VCO 1,5 GHz – 3 GHz
reference fázového detektoru 10 MHz
referenční TCXO 20 MHz

Zbývající parametry program nabídne s ohledem na optimální parametry. Výstupem výpočtu je
návrh součástek filtru a také frekvenční a časové průběhy. Navržený filtr s hodnotami součástek je na
obrázku 3.

Obrázek 3 – navržený filtr pomocí SW ADIsimPLL [8].

Vzhledem k tomu, že tento obvod zajistí pokrytí pásma v rozsahu 25 MHz až 4 GHz, je nutné
použít pro kmitočty pod 25 MHz další obvod. Při výběru obvodů pro rozsah 1 MHz až 25 MHz byly od
začátku uvažované obvody pro přímou digitální syntézu DDS.
Přímá digitální syntéza používá ke generování signálu čítač, tabulku hodnot sinus nebo cosinus
a rychlý A/D převodník. Základní požadavek při výběru obvodu DDS je rozsah kmitočtu minimálně do
30MHz. Vzhledem k záměru využít jeden referenční kmitočet jak pro PLL, tak pro DDS, byl výběr
omezen na obvody AD9851 a AD9951. Rozdíl mezi nimi je především ve vyšším referenčním kmitočtu
u AD9951, a to až 400MHz a 14 bitový ADC, zatímco AD9851 má maximální kmitočet 180 MHz a 10
bitový ADC. Volba nakonec padla na o něco horší AD9851, který však pro potřeby dostatečně vyhoví.
Vnitřní zapojení obvodu AD9851 je na obrázku 4. Rekonstrukce sinusového průběhu vyžaduje podle
Nyquistova teorému alespoň 2 vzorky na periodu. To však produkuje velké množství harmonických a
pro co nejčistější sinusový průběh je zapotřebí kvalitní filtrace na výstupu. Při pracovním kmitočtu DDS
120 MHz je předpokládaný maximální kmitočet 30 MHz. Důvodem pro hranici 30 MHz je pokrytí
radioamatérských KV pásem z jednoho zdroje signálu.
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Obrázek 4 – vnitřní zapojení AD9851 [12].
Výstupní signál z IOUT je veden na dolní propust se zlomovým kmitočtem 77MHz navrženou
pomocí programu RFSim99 [10]. Její zapojení je na obrázku 5 a průběh frekvenční charakteristiky na
obrázku 6. Vyšší zlomový kmitočet byl zvolen z důvodu možného posunu hranice pro přepnutí z DDS
na PLL kvůli obavám z čistoty signálu z PLL na nízkých kmitočtech.

Obrázek 5 – zapojení dolní propusti pro AD9851

Obrázek 6 – vstupní a přenosová charakteristika LPF
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Pro zajištění dostatečné úrovně signálu je výstup PLL i DDS zesílen pomocí mikrovlnných
monolitických zesilovačů MMIC ERA-3+ od firmy MiniCircuits a ADL5545 od firmy Analog Devices.
Vzhledem ke stejnosměrně vázaným stupňům, jak je patrné z obrázku 7, je možné tyto obvody použít
od velmi nízkých kmitočtů až po mikrovlnné kmitočty. Výrobce uvádí pro ADL5545 [9] rozsah 30 MHz
– 6 GHz při zisku typicky 22 dB. ERA-3+ má kmitočtový rozsah DC – 3 GHz při zisku 23 dB.

Obrázek 7 – vnitřní zapojení MMIC řady ADL5545 a ERA
Pro přepínání výstupního signálu je využit obvod HMC536 [17]. Jeho kmitočtový rozsah je
DC – 6 GHz, izolace kanálů v rozsahu do 4 GHz je 27 dB. Maximální vstupní signál přepínače je
29 dBm, což odpovídá vstupnímu výkonu 794 mW. V tomto směru plně vyhoví, protože předpokládaná
maximální úroveň signálu z PLL či DDS nepřesáhne 300 mW. Zapojení obvodu je na obrázku 8 a
průchozí útlum v závislosti na kmitočtu na obrázku 9.

Obrázek 8 – zapojení obvodu HMC536 [17]

Obrázek 9 – průchozí útlum obvodu HMC536 [17]
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1.2 Řízený útlum
Tento obvod je důležitý pro případy, kdy je zapotřebí měřit přenosovou charakteristiku zesilovače
nebo pro měření jedno-decibelové komprese P1dB.
Řešením přepínaného útlumu může být použití fixních útlumů pomocí rezistorů a jejich
vyřazování/vřazování pomocí relé. To však znamená použít kvalitní VF relé a také značně zvětšuje
zastavenou plochu na desce plošných spojů.
Přepínání s pomocí PIN diod komplikuje návrh, ale především je útlum je poté vlastním útlumem
na PIN diodě. Regulace pomocí napětím řízeného útlumového článku zase vnáší chybu díky nelinearitě
závislosti útlumu na napětí a také měnícímu se útlumu v závislosti na kmitočtu při konstantním napětí,
především v oblasti vysokého útlumu.
Z těchto důvodů se jeví volba digitálně řízeného atenuátoru jako optimální. Dynamický rozsah
atenuátoru 30 dB by měl být dostatečný, vyšší útlum lze zajistit dodatečným vřazením fixních
útlumových článků. Zvolen byl obvod RFSA3714SR, který umožňuje digitální řízení útlumu v rozsahu
0 až 31,75 dB s krokem 0,25 dB. Kmitočtový rozsah je do 6 GHz.

Obrázek 10 – vnitřní zapojení RFSA3714 [18].
Z charakteristiky na obrázku 11 vyplývá poměrně velká závislost útlumu na kmitočtu, která vyžaduje
následnou kalibraci celého řetězce. Také z tohoto důvodu byl zvolen útlumový článek s jemnějším
dělením rozsahů útlumu, které umožnuje plánovanou kalibraci výstupního signálu pomocí řízení
atenuátoru za cenu omezení rozsahu uživatelem volitelného útlumu.

Obrázek 11 – závislost průchozího útlumu na kmitočtu u RFSA3714 [18]
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1.3 Detektor amplitudy VF signálu
Základní požadavek kmitočtového rozsahu klade vysoké nároky na volbu vhodného detektoru.
Mezi renomované výrobce VF součástek patří firma Analog Devices, kde také začalo hledání vhodného
obvodu. Z hlediska kmitočtového rozsahu a také dynamického rozsahu byl zvolen obvod ADL5513[20].
S kmitočtovým rozsahem 1 MHz až 4 GHz a dynamickým rozsahem 80 dB je v tuto chvíli to
nejlepší co může být použito v této konstrukci. Díky rozsahu až do 4GHz byl další obvodový návrh
přizpůsoben tomuto meznímu kmitočtu.

Obrázek 12- vnitřní zapojení obvodu ADL5513[20]
Na obrázku 14 je vnitřní zapojení obvodu. Základem je kaskáda zesilovačů s detektory.
Logaritmická závislost výstupního napětí na velikosti vstupního signálu zajišťuje široký dynamický
rozsah až 80 dB pro přesnost 3 dB a v rozsahu 74 dB přesnost až 1 dB. Základní závislost výstupního
napětí na vstupní úrovni je 21 mV/dB a lze ji změnit připojením rezistoru mezi pin VOUT a VSET.
Připojením kondenzátoru na pin CLPF můžeme dodatečně omezit šířku pásma demodulace, protože
tento obvod je možné, díky své rychlosti, použít jako demodulátor AM. Bez připojení kondenzátoru je
šířka pásma obvodu 10 MHz.
Výrobce udává u převodníku chybu pod 1 dB. V katalogovém listu je uvedena křivka závislosti
výstupního napětí na vstupní amplitudě signálu a současně také chyba převodu. Tato chyba je
znázorněna na obrázku 11.

Obrázek 13 – Výrobcem deklarovaná chyba detektoru ADL5513[20]
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Z křivky vyplývá, že v rámci rozsahu signálů -55 dBm až 0 dBm je chyba v toleranci 0,5 dB,
pro širší rozsah je zapotřebí buďto tuto chybu kompenzovat pomocí software nebo tuto chybu
akceptovat.
Po revizi prototypu byl detektor rozšířen o další vstup, a to detektor s kmitočtovým
rozsahem do 8 GHz AD8318[21]. Tento obvod má ale menší dynamiku a také větší spotřebu, takže bylo
zapotřebí využít blokování tohoto obvodu řízením z mikrokontroléru. Z křivky závislosti výstupního
napětí a chyby tohoto detektoru je patrné, že použitelný rozsah detekce pro chybu 0,5 dB obdobný,
limitace výstupního napětí však nastává ve výrazně menším dynamickém rozsahu. Přidání tohoto
obvodu umožní využít rozsah kmitočtové syntézy až do 6 GHz, ovšem s nižší kalibrovanou výstupní
úrovní signálu, a rozšíří se tak možnost nastavování obvodů pro pásmo 5,6 GHz.

Obrázek 14 – závislost výstupního napětí a chyby na úrovni vstupního signálu u AD8318[21]
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1.4 A/D převodník
Pro výběr vhodného ADC je zapotřebí nejprve určit typ, jeho rozlišení a rychlost převodu. Po
testování vzorkovacích převodníků ADS8325, které při rozlišení 16 bitů měly vlastní šum 3 LSB, byl
otestován 24bitový sigma-delta ADC MCP3911. Tento obvod se však vyznačoval vyšší nestabilitou
vnitřní kalibrace měření, a to zhoršovalo opakovatelnost měření. Další typ ADS1247 plně vyhovoval
z hlediska šumu a opakovatelnosti měření, ale díky rychlosti 2000 vzorků za sekundu byl nakonec
vybrán rychlejší obvod ADS131A02 [19].
Jedná se o dvoukanálový, 24 bitový sigma-delta ADC s rychlostí až 128 kSPS. Výrobce udává
efektivní rozlišení 20,6 bitů při rychlosti převodu 8 kSPS. Je třeba zdůraznit, že rychlost a
opakovatelnost měření přímo určuje maximální možnou rychlost přeladění celého zvoleného pásma.
Zvláště při nastavování filtrů je vhodné mít co nejrychlejší odezvu měření.

Obrázek 15 – vnitřní zapojení převodníku ADS131A02 [19].
Převodník obsahuje teplotně stabilní referenci s koeficientem 4 ppm, čímž odpadá nutnost
použít stabilní externí referenci. Referenční napětí lze navíc přepínat mezi úrovní 2,442 V a 4 V. To
umožní omezit vliv poklesu napájecího napětí při napájení z USB zvolením nižšího referenčního napětí,
ale zároveň je možnost v případě velkého signálu na vstupu detektoru proměřit i vyšší napětí z detektoru.
Lze namítnout, že pro dostatečně přesné vyhodnocení úrovně z detektoru by stačil méně přesný
převodník. Pohledem do tabulky efektivního rozlišení v závislosti na rychlosti převodu je patrné, že
v případě potřeby měření rychlostí 128 kSPS je již hodnota 15,62 bitu.
Tabulka 1 - efektivní rozlišení převodníku [19]
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1.5 Řídicí obvody
Pro řízení byl zvolen obvod z řady PIC32MZ od firmy Microchip, který má několik kanálů SPI,
potřebných ke komunikaci s ADC, PLL, DDS a řadičem TFT. Integrované rozhraní USB je možné
využít k přenosu dat do PC.

Obrázek 16 – vnitřní architektura řady PIC32MZ [22].
Mikrokontrolér má vlastní taktování krystalem 24 MHz, protože je z něj vnitřně vytvářen
referenční kmitočet 48 MHz pro obvody USB. Řízení PLL, DDS, SPI i TFT bylo navrženo oddělené,
vzhledem k dostatečnému počtu SPI kanálů. To v případě potřeby umožňuje jejich současné
nastavování.

1.6 Zobrazovací jednotka
Kromě již zmíněného USB rozhraní je možné k zobrazení a ovládání použít TFT displej
s dotykovým panelem. Kvůli minimalizaci rušení, vznikajícímu díky obnovování TFT displeje, měniče
pro podsvícení a také obsluze dotykového panelu, jsou obvody řadiče displeje a panelu umístěny na
samostatné desce.
K obsluze displeje byl vybrán obvod S1D13781[14], který umožňuje připojení displeje
s rozlišením až 800x480 bodů. Jako jeden z mála dostupných řadičů má možnost komunikovat pomocí
rozhraní SPI, což umožní minimalizovat počet vodičů mezi hlavní deskou a deskou zobrazovací
jednotky. Vnitřní blokové zapojení je na obrázku 17. Vnitřní paměť o velikosti 384 kB umožní při
maximálním rozlišení zobrazení barev v rozlišení 8 bitů, což dostatečně vyhovuje.
Jako kontrolér dotykového panelu byl zvolen obvod TSC2003[16], který komunikuje pomocí
sběrnice I2C. Tento obvod podporuje rezistivní dotykové panely a obsahuje A/D převodník, multiplexer
a obvody pro buzení dotykového panelu. Blokové schéma je na obrázku 18.
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Obrázek 17 – blokové vnitřní zapojení řadiče TFT S1D13781 [14].

Obrázek 18 – vnitřní zapojení obvodu TSC2003 [16].
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2 Návrh HW
2.1 Obvody PLL
Na obrázku 19 je schéma zapojení obvodu HMC833. Jedná se o doporučené zapojení, doplněné
o vypočítané hodnoty součástek filtru. Signál z VCO je zesílen pomocí monolitického zesilovače
ADL5545. Hodnota rezistoru R10 zajišťuje pracovní proud zesilovače cca 40 mA. Rezistory R12, R14,
R16 a R18 slouží k omezení odrazů na vedení a tím snížení rušení z těchto linek. Většinu okolních
součástek tvoří blokovací kondenzátory napájecích větví. Obvod je zapojen přes spínací obvod napájení
z důvodu snížení spotřeby a také pro správnou inicializaci programového módu. U prototypu se stávalo,
že po zapnutí nedošlo k správné inicializaci sériového komunikačního protokolu a tím nebylo možné
nastavovat kmitočet.

Obrázek 19 – zapojení obvodů syntézy PLL HMC833
Obvod má napájení +5 V a +3,3 V. Z důvodu výkonové ztráty přes 1 W je zapotřebí zajistit při
návrhu desky dostatečné chlazení. Proudový odběr obou větví je typicky 250 mA. Tlumivky
v napájecích větvích zajišťují omezení průniku VF signálu mezi sebou a do dalších částí. Velikost 47nH
je zvolena kvůli vyššímu kmitočtu vlastní rezonance tlumivky.
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2.2 Layout VF vedení
Při návrhu PCB je zapotřebí navrhnout VF signálové spoje tak, aby byly omezeny odrazy. Lze
toho docílit tím, že je třeba se vyhnout ostrým úhlům 90°. Příklad možných řešení je na obrázku 20.

Obrázek 20 – provedení VF vedení formou mikropásku [11]
Část předlohy plošného spoje s obvodem PLL a zesilovačem je na obrázku 21. Je zde názorně
vidět propojení VF cesty od zesilovače (malý oblouk vpravo). 15 prokovů centrální plošky obvodu
zajišťuje odvod tepla do dalších vrstev plošného spoje. Zemní polygon kolem VF cest je zapotřebí dobře
propojit se zemí na dalších vrstvách PCB pomocí prokovů.

Obrázek 21 – část spojů s PLL

2.3 Obvody DDS
Dalším zdrojem signálu je DDS, jejíž obvodové zapojení je na obrázku 22. Referenční kmitočet
20 MHz z TCXO je využíván také v obvodech PLL a ADC. Díky vnitřní násobičce 6x je pracovní
kmitočet syntézy 120 MHz. Obvod je programován pomocí sběrnice SPI, která je detekována po
připojení napájení díky vstupům D0 a D1 připojeným na vysokou úroveň přes R38.

Obrázek 22 – zapojení syntézy DDS s AD9851
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Výstupní signál z IOUT je veden na dolní propust se zlomovým kmitočtem 77MHz. Její zapojení
je na obrázku 23 a průběh frekvenční charakteristiky na obrázku 6.

Obrázek 23 – zapojení dolní propusti pro AD9851

2.4 Zesilovače signálu MMIC
Za filtrem následuje zesilovač s ERA-3+ (obrázek 24). Jedná se o typické zapojení, pracovní
bod zesilovače určuje rezistor R37. Obdobně je zapojen zesilovač za PLL s ADL5545, jen hodnota
tlumivky je 1 uH a vazební kondenzátory jsou 1nF.

Obrázek 24 – zapojení zesilovače signálu z DDS
Dále signál z DDS i PLL pokračuje na přepínač s HMC536, následovaný digitálním
atenuátorem RFSA3714SR, jehož zapojení je na obrázku 25. Bylo zvoleno sériové řízení atenuátoru.

Obrázek 25 - obvod digitálního atenuátoru RFSA3714SR a přepínače HMC536
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2.5 Logaritmický detektor
Signál z výstupu generátoru se připojí na měřený obvod a výstup z tohoto obvodu je připojen na
vstup logaritmického detektoru amplitudy. Vzhledem k použité syntéze PLL, která umožňuje generovat
kmitočet až do 6 GHz, byl po revizi prototypového zapojení přidán také detektor do 8 GHz AD8318
s menší dynamikou. Zapojení detektoru ADL5513 je na obrázku 26, zapojení AD8318 na obrázku 27.
Jedná se o doporučené katalogové zapojení obvodu od výrobce. K zajištění vstupní impedance 50 Ω
slouží rezistor R30 o hodnotě 52,3 Ω. Vzhledem k relativně vysoké vstupní impedanci detektoru je tak
získáno širokopásmové přizpůsobení impedanci 50 Ω.

Obrázek 26 – obvodové zapojení detektoru ADL5513

Obrázek 27 – obvodové zapojení detektoru AD8318
Napětí z detektoru je filtrováno jednoduchým RC filtrem kvůli omezení šumu nebo vlivu
případného modulovaného signálu a pokračuje na A/D převodník.
Závislost výstupního napětí na vstupním signálu je u tohoto detektoru inverzní, takže výstupní
napětí se snižuje při zvyšující se úrovni vstupního signálu, což má vliv na nižší úroveň rušivých signálů,
které mohou ovlivnit vstup ADC.
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2.6 ADC převodník
Zapojení ADC je na obrázku 28. Jeden vstup převodníku je připojen ke vstupnímu detektoru
s ADL5513 a druhý vstup je připojen k detektoru AD8318. Komunikace probíhá pomocí SPI.
Referenční kmitočet 20 MHz z TCXO je použit pro taktování převodu sigma-delta převodníku.
Rezistory na digitálních linkách rozhraní SPI slouží k omezení odrazů na vedení a tím také omezení
rušení digitální části. ADC_R je resetovací pin převodníku, který uvede ADC do výchozího stavu.
Vzhledem k tomu, že je aktivován pouze při inicializaci ADC po zapnutí, není použit rezistor k omezení
rušení.

Obrázek 28 – obvodové zapojení ADC

Vzhledem k požadavkům na rychlost převodu, která je však na úkor přesnosti, byly zanedbány
doporučení výrobce pro oddělení analogové a digitální země. Analogová část ADC je z důvodu omezení
rušení z napájecí větve připojena přes tlumivku. Pro měření je využit vnitřní zdroj referenčního napětí
s doporučenou filtrací pomocí kondenzátorů C74 a C75, jejichž hodnota je hodně vysoká a filtruje tak
spíše vliv nižších kmitočtů. V případě potřeby filtrace vyšších kmitočtů, které by mohly ovlivnit měření,
lze paralelně k těmto kondenzátorům dát menší hodnotu, například 1nF, a tím omezit průnik vyšších
kmitočtů. Šíření rušení je především od TFT displeje, jehož řádkový obnovovací kmitočet je kolem
30 kHz.
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2.7 Obvody řízení
Na obrázku 29 je zapojení mikrokontroléru a přiřazení signálu jednotlivým pinům. Samostatný
stabilizátor zajišťuje omezení rušení z digitální části do ostatních obvodů prostřednictvím napájecí
linky. Blokovací kondenzátory je třeba při návrhu spojů umístit co nejblíže příslušným pinům. Krystal
je také potřeba umístit co nejblíže. Připojení datových signálů D+ a D- USB sběrnice je zapotřebí přivést
od konektoru podle zásad VF vedení (USB komunikuje rychlostí až 480 Mbitů).

Obrázek 29 – obvody řízení s PIC32MZ2048EFH064

Pro pohodlnější vizualizaci a mobilitu je možné generátor doplnit také o displej. Ten vyžaduje
řadič a další podpůrné obvody jako je řadič dotykového panelu a měnič napětí pro podsvícení displeje.
Na desce je také vyveden konektor pro připojení inkrementálního čidla, které zvyšuje komfort
nastavování kmitočtu, rozsahu přeladění nebo útlum atenuátoru. Jako inkrementální čidlo byl použit
osvědčený typ 91Q128 od OakGrigsby se 128 impulsy na otáčku. Celkové schéma zapojení desky
řadiče TFT je v příloze III.
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2.8 Výpočet mikropáskového vedení
Vzhledem k vysokým kmitočtům bylo zapotřebí také spočítat parametry vedení tak, aby
odpovídala použité impedanci 50 Ω. Použitím online kalkulátoru [9] byl proveden výpočet vedení pro
2 varianty nejčastěji používaných technologií výroby plošných spojů viz obrázek 22. U mikropáskového
vedení pro dvouvrstvý spoj vychází šířka spoje 3 mm (120 mils), což značně komplikuje návrh. Z tohoto
důvodu byl zvolen čtyřvrstvý plošný spoj, kde vychází šířka mezi 10–14 mils tj. 0,25 – 0,35 mm. Záleží
na tloušťce prepreg vrstvy, která je 146 µm u firmy Pragoboard a až 200 µm u dodavatelů z Číny.

Obrázek 30 – výpočet vedení pomocí online kalkulátoru [9].
Při výpočtu byla použita tloušťka spojů 35 µm, protože vzhledem k technologii pokovení
dochází k nárůstu z původní tloušťky 18 µm. Vliv tloušťky mědi je při výpočtu vedení minimální, při
zadání 18µm stoupla impedance na 51 Ω. Při návrhu plošného spoje byla zvolena šířka vedení 0,3 mm
(12mils). Výsledná chyba je cca 5 Ω. Použitý materiál FR4.
Pro většinu pasivních součástek byla zvolena velikost pouzdra 0603. Rozměry plošného spoje
byly přizpůsobeny pro umístění do krabičky z pocínovaného plechu, která je dostupná například v
prodejně GME pod označením AH102.
Vzhledem k velkému dynamickému rozsahu vstupního detektoru je zapotřebí tento obvod oddělit
od ostatních obvodů stínící přepážkou a případně i samostatně zakrytovat. Zamezí se tak průniku
nežádoucích signálů z digitální části, referenčního kmitočtu 20 MHz a také parazitnímu průniku signálu
z generátorové části. Průnik nežádoucích signálů se projeví snížením prahové citlivosti detektoru
výskytem vyšší stejnosměrné složky na výstupu.
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3 Osazení a oživení
Při ručním osazování desky nejprve zapájíme obvody v pouzdru QFN. V případě nepoužití pasty
postupujeme tak, že nejprve potřeme plošky tavidlem a opatrně, ale rychle, pocínujeme plošky vývodu
po obvodu. Centrální plochu necínujeme až na obvod RFSA3714, který má hůře pájitelnou povrchovou
úpravu a je vhodnější pocínovat také tuto plochu. Pocínováním jsme docílili toho, že při pájení bude
malá mezera mezi deskou a vývodem a při finálním pájení na desku dojde díky kapilárnímu jevu
k zatečení pájky a připájení obvodu. Nakonec zapájíme centrální plošku tím, že z opačné strany desky
do prokovených otvorů, zajišťujících odvod tepla z obvodu, kápneme tavidlo, naneseme cín a dostatečně
prohřejeme. Tímto způsobem lze poměrně snadno pájet QFN i v domácích podmínkách bez použití
horkovzdušného pájení.
Po zapájení integrovaných obvodů pokračujeme s pájením zbývajících SMD součástek. Jako
poslední zapájíme konektory USB, SMA a řadový pro připojení TFT.
Před připojením napájecího napětí důkladně zkontrolujeme pájení a na zdroji nastavíme 5,3 V a
proudovou pojistku na 700 mA. Po připojení napětí by měl být proudový odběr desky generátoru menší
než 400 mA. Voltmetrem zkontrolujeme napětí na stabilizátorech, které by mělo být 3,3 V. V případě,
že bude nižší jak 3,2 V, pravděpodobně je závada v obvodech, napájených z tohoto stabilizátoru.
Pokud je vše v pořádku, můžeme naprogramovat bootloader nebo bootloader i aplikaci.
Použijeme k tomu programátor, který podporuje PIC32MZ (ICD3, ICD4, PicKit3, Presto aj.).
Vzhledem k tomu, že je ponechána možnost napájení jak externí, tak pomocí USB, je vhodné
nastavit externí zdroj na 5,3 V. Je možné použít stabilizátor z vyššího napětí, například s obvodem
LM2576 nebo LM2596, dostupné levně na Ebay. Většina spínaných adaptérů do zásuvky dává napětí
vyšší jak nominálních 5 V, mnohdy spíše až 5,6 V. Tyto adaptéry je možné použít. V případě, že budeme
napájet generátor výhradně z externího zdroje, což je vzhledem ke spotřebě vhodnější, můžeme nahradit
diodu D2 zkratem a použít napětí 5 V k napájení. Pokles napětí z USB při zatížení bývá mnohdy větší
jak 0,3 V a tím poklesne napájení obvodů z 5 V a může dojít ke zkreslení měřených údajů. Nicméně
mnohdy to nemusí vadit a je pohodlnější použít USB k napájení. Bohužel při připojení TFT se spotřeba
dále zvýší a USB nemusí dodat dostatečný proud a může dojít k odpojení.
Při použití TFT displeje je zapotřebí na desku řadiče přivést také napětí 9–15 V pro měnič napětí,
zajišťující podsvícení displeje. Přívod napětí 5 V z desky řadiče TFT obchází ochrannou diodu na desce
generátoru a je nutné správně připojit ke stabilizátoru. V tomto případě je potřebné napětí 5,0 V.
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3.1 Schéma zapojení desky generátoru
Úplné schéma zapojení je v příloze II. Kromě již popsaných hlavních částí obsahuje deska také
USB interfejs, stabilizátory a konektor pro připojení desky řadiče TFT displeje. Deska displeje slouží
jako rozšiřovací modul, při připojení pomocí USB je možné provádět měření pouze pomocí PC.

3.2 Osazovací plán plošného spoje generátoru

Obrázek 31– osazovací plán desky generátoru

Obrázek 32 - osazená deska generátoru, umístěná v krabičce AH102
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3.3 Deska řadiče displeje a dotykového panelu

Obrázek 33 – osazovací plán desky řadiče TFT

Obrázek 34 – osazená deska řadiče TFT
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3.4 Software
Software je napsán v prostředí MPLABX v. 4.05 s kompilátorem XC32 v.1.44 ve volné verzi. Při
psaní bylo využito knihoven Harmony v. 2.04.
Při psaní SW bylo zapotřebí napsat řízení HW bloků jako je DDS, PLL, ADC, řadiče TFT a také
způsob měření a přepočtů pro dotykový panel. Podpora knihoven Harmony spočívala především
v ovladačích pro SPI, USB HID, I2C a časovačů.
Generátor komunikuje s PC pomocí protokolu HID a byla k ověření funkce napsána také aplikace
v Delphi XE5. Pohodlnější měření však zajišťuje připojený TFT displej s rozlišením 800x480. Díky
propojení přes USB byly z řadiče staženy data přímo jako snímky obrazovky.

Obrázek 35 – zobrazení měřených údajů na displeji s dotykovým panelem

3.4.1

Ovládání

Generátor umožňuje nastavit rozsah kmitočtů od 0 Hz do 6 GHz. Vzhledem k předpokládanému
využití především pro měření charakteristik filtrů a zesilovačů, nastavuje se střední kmitočet (Center)
a rozsah rozmítání (Span). Dále je možné nastavit úroveň výstupního signálu pomocí nastavení
atenuátoru. Kalibrovaná úroveň signálu pro rozsah do 4 GHz je 0 dBm tj. 1 mW na impedanci 50 Ω.
Nekalibrovaný výstup je nutné přepnout v menu Setup.
Zadávání hodnot umožňuje virtuální klávesnice, zobrazená na displeji a případně inkrementální
čidlo, kterým je nastavována vždy poslední hodnota zvolená v menu. O kterou hodnotu se jedná
zobrazuje položka Tune.
Pro snadnější měření je možné zobrazit až 4 značky (Marker), které umožňují snadnější
odečítání parametrů filtrů (například šířku pásma pro pokles 3 dB, 40 dB atd.).
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Volbou Level nastavíme kmitočet, který má být na výstupu generátoru a jeho úroveň. Na displeji
je poté zobrazena úroveň na vstupu detektoru. Tímto se dá pohodlně nastavit maximum nebo minimum
požadovaného signálu u laděných obvodů nebo zesilovačů.
Měření charakteristik filtrů a zesilovačů je hlavním účelem popisovaného generátoru. Na
obrázku je charakteristika 3 obvodového helical filtru firmy Neosid pro pásmo 145 MHz. Značka R
označuje referenci a je automaticky zobrazena v bodě s maximální hodnotou měřeného signálu. Na
displeji jsou také zobrazeny informace o úrovni signálu a kmitočtu. Kvůli rychlosti přeladění je rozsah
kmitočtů vydělen velikostí grafu v ose X (712 bodů) a tímto je stanoven krok pro přeladění. V případě
obrázku 36 je tento krok přibližně 35,112 kHz.

Obrázek 36 – displej generátoru s připojeným 3 obvodovým filtrem NEOSID
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4 Zhodnocení dosažených výsledků
Pro původní záměr měření v rozsahu 1 MHz až 4 GHz jsou dosažené výsledky uspokojivé.
Výstupní nekalibrovaná úroveň při kmitočtech 100-500 MHz je až 250 mW, což je více, než bylo
požadováno. Vzhledem k poklesu na vyšších kmitočtech byla nakonec zvolena referenční kalibrační
úroveň 0 dBm, což však následně omezuje použití atenuátoru na rozsah 0-15 dB.
Digitální kalibrace řetězce, aktuálně s krokem 500 kHz, se zdá být vyhovující, přestože lze
spatřit při rozmítnutí přes celé pásmo 0-4 GHz určitou nelinearitu a zvlnění. V rozsahu 0-6 GHz je již
patrné, že úroveň 0 dBm není možné u vyšších kmitočtů nad 4 GHz kalibrovat. Pro vyšší rozsah bude
také zapotřebí přepsat kalkulace kmitočtu značky, která je 32 bitová a dochází k přetečení (správný údaj
má být 4482857,142 kHz).

Obrázek 37 – srovnání nekalibrovaného a kalibrovaného výstupu v rozsahu 0-6 GHz
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Kalibrace také řeší změnu úrovně signálu při přepínání DDS a PLL, jehož hranice je aktuálně
nastavena na 45 MHz. Zde se podařilo docílit výrazně lepších výsledků, především díky jemnějšímu
kroku atenuátoru, který je 0,25 dB. Na obrázku 38 je vidět skok u nekalibrovaného výstupu v bodě
45 MHz, záměrně zadána hodnota Center na 50MHz, kvůli zvýraznění přechodu. Pokles signálu na
nižších kmitočtech způsobuje kmitočtová závislost atenuátoru RFSA3714, detektoru ADL5513 ale také
velikost vazebních kondenzátorů. Měřením bylo zjištěno, že úroveň signálu z DDS za filtrem neklesá
ani na kmitočtu pod 100kHz. Pro zlepšení těchto parametrů by bylo zapotřebí použít obvod PE43711
od firmy Peregrine (dostupný v Digikey), kde výrobce uvádí kmitočtový rozsah od 9 kHz. Pouzdro i
zapojení vývodů je shodné, z důvodu lepší dostupnosti byl však zvolen RFSA3714 od firmy Qorvo
(dříve RFMD). Dalším důvodem poklesu je kmitočtový rozsah detektoru ADL5513, kde výrobce udává
kmitočet od 1 MHz. Vzhledem k tomu, že je generátor určen především pro kmitočty nad 1 MHz, pokles
pod 500 kHz jak vyplývá z obrázku 39 není na závadu.

Obrázek 38 – srovnání nekalibrovaného a kalibrovaného přechodu DDS/PLL 45 MHz
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Obrázek 39 – nekalibrovaný a kalibrovaný signál DDS v rozsahu 0-10 MHz

Na obrázku 39 je vidět schodovitý průběh kalibrovaného signálu. Důvodem je to, že přes celý
měřící rozsah je zvolen krok 500 kHz, což je, zvláště v oblasti do 7 MHz, příliš velký krok. Řešením
může být úprava kalibračního SW tak, aby v této oblasti byl krok jemnější.
Pro odpovídající výstupní úroveň bylo zapotřebí provést kalibraci detektoru nastavením
příslušných parametrů pro OFFSET a GAIN, které, vzhledem k linearitě detektoru od -60 dBm
do 0 dBm, postačují pro dobrou kalibraci pro většinu případů. Kalibrace byla provedena osciloskopem
na kmitočtu 10 MHz a kontrolní kalibrace pomocí generátoru také v rozsazích 1, 2 a 3 GHz.
Úrovni 0 dBm odpovídá 223,6 mV RMS měřeném na impedanci 50 Ω. Snímek obrazovky
osciloskopu je na obrázku 40.
Kompletní sestava generátoru, umístěná do krabičky Hammond, je na obrázku 41.
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Obrázek 40 – výstup kalibrovaného signálu z generátoru

Obrázek 41 – kompletní sestava generátoru
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5 Závěr
Důvodem k tvorbě této konstrukce byla potřeba vytvořit vlastní, univerzální zařízení, sloužící
k usnadnění stavby VF zařízení a jejich nastavování. Další motivací byly zkušenosti s předchozím
modelem obdobné konstrukce, kde se vyskytovaly značné nedostatky, především díky velkému kroku
v oblasti vyšších kmitočtů, velký krok atenuátoru a především pomalý ADC. Nedostatek z hlediska
velkého kmitočtového kroku byl vyřešen u této konstrukce změnou obvodu pro PLL na typ HMC833,
který umožňuje kmitočtový krok od 1 Hz. Použitím nového PLL bylo možné také rozšířit výstupní
kmitočet generátoru až do 6 GHz, což dále zvyšuje použitelnost této konstrukce. Pomalý ADC byl
nahrazen rychlejším, čímž značně klesl čas přeladění zvoleného pásma kmitočtů.
Pro pohodlné nastavování filtrů je zapotřebí co nejrychlejší přeladění zvoleného pásma
kmitočtů. Akruální rychlost je přibližně 1 s, což postačuje, je zde ale možnost optimalizace SW i pod
500 ms na připojeném displeji. Přenos dat pomocí USB protokolem HID je bohužel pomalejší a aktuálně
neposkytuje možnosti jaké jsou k dispozici u připojeného displeje.
Připojením displeje se tato konstrukce stala kompaktní, bez nutnosti připojení k PC a tím bylo
umožněno provádět i mobilní měření v terénu v případě měření antén a rozbočovačů s pásmovými filtry.
Velkou výhodu má však vlastní displej i při laboratorním měření. Toto použití však aktuálně omezuje
nemožnost ukládání dat na USB Flash disk, které je nyní možné jen při připojení k PC. Další možnost
jak rozšířit funkcionalitu této konstrukce je tak úprava SW, popřípadě HW, aby umožňoval připojení
SD karty nebo USB Flash disku pro ukládání naměřených dat.
Při návrhu HW a vývoji SW bylo využito zkušeností s konstrukcí jiných VF obvodů, ale u velké
části obvodů se jednalo o první použití a tím o ověření funkčnosti a především k rozšíření zkušeností.
Prvotní úvaha a ověření na prototypu, že k vyrovnání výstupního signálu na požadovanou úroveň bude
vhodnější analogově řízený útlum, se ukázala jako špatná a bylo nakonec použito digitální řízení, což
v konečném důsledku kompenzuje také kmitočtovou závislost logaritmického detektoru na měřící
straně.
Kalibrace výstupní úrovně celého řetězce umožňuje eliminaci vlivu přívodních kabelů a v rámci
možností také kompenzuje případnou kmitočtovou závislost těchto přívodů. Nevýhodou je však doba
kalibrace, která je automaticky provedena přes celé dostupné pásmo. Uložení kalibračních dat do interní
paměti EEPROM však umožňuje rychlý start měření po zapnutí.
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A. Obsah CD
- bakalářská práce
- předlohy plošných spojů (gerber data)
- SW pro generátor (HEX)
- výpisy zdrojových souborů SW
- knihovny Harmony
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-II-
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D. Předlohy plošných spojů

Deska generátoru – strana TOP 90x66 mm M 1:1

Deska generátoru – strana BOT 90x66 mm M 1:1

-IV-
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C79,C91,C97
C35,C36,C94,C95
C37
C43,C45
C64,C69
C96
C98
D1,D2
D3
FB1
J1
J2
J3
J4
TL1,L1,TL2,L2,TL7,TL8,
TL9,TL11,TL12,TL13

Hodnota
USB-004B
Display
10n

Pouzdro
USB-004B
mlw16
cc0603

1uF
33uF
4u7

cc_a
cc_b
CC0603

100n

CC0603

22p
1n
1u

CC0603
cc0603
CC0603

470n

CC0603

100p

CC0603

15p
470p
10p
47n
47p
82p
S1P06
LED
FB
ProgPIC
4Gin
RFout
RFinB
100nH

cc0603
CC0603
cc0603
cc0603
CC0603
CC0603
sod323
sod523
cc0805
SENSOR2
SMA725
SMA725
SMA725
CC0603
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3
4
5
1
2
18

2
1
5
2
1
3
1
3
3
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

R1,R3,R39
R2,R5,R8,R38
R4,R6,R7,R32,R33
R9
R10,R29
R11,R12,R13,R14,R15,R16,
R17,R18,R19,R22,R24,R25,
R27,R28,R30,R31,R34,R36
R20,R21
R23
R26,R44,R45,R46,R47
R35,R41
R37
R40,R42,R43
R48
TL3,TL5,TL6
TL4,TL10,TL14
TL15
T1
T2
U1,U2,U7,U8
U3
U4
U5
U6
U9
U10
U11
U12
U13
U14
U15
U16
XT1
X1

10R
10k
1k
330R
0R
33R

CC0603
cc0603
cc0603
CC0603
cc0603
CC0603

5k6
8k2
51R
52R3
39R
100R
3k9
47nH
1uH
10uH
Si2307
BSS138
XC6201P332PR
24C512
PIC32MZ2048ExH064
HMC833
ADL5545
ADS131A02
RFSA3714SR
ADL5513
HMC536
AD8318
AD9851
ERA-3
FOX924B-20
24MHz
PWR

CC0603
CC0603
cc0603
cc0603
CC0603
cc0603
cc0603
CC0603
CC0603
CC0603
SOT23
SOT23
sot89
SO8
TQFP64
QFN40
SOT89
TQFP32
LFCSP24
LFCSP16
msop8
LFCSP16
SSOP28
micro_x
OSCSMD_5_3.2
OSCSMD_6_3.6
cpp35_2
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H. Seznam součástek řadiče displeje
Počet
1
3
1
3
13
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Reference
CN1
C1,C3,C5
C2
C4,C14,C23
C6,C7,C8,C9,C10,C11,C12,
C13,C16,C17,C20,C21,C22
C15
C18
C19
D1,D2,D3
J1
L1
L2
OPTO1
R1
R2
U1
U2
U3
U4

1 U5
1 X1

Hodnota
Display
1u
10u
1uF
100n

Pouzdro
mlw16
CC0603
cc_a
cc0603
CC0603

1uF
10uF
10uF
S1P06
TFT4_3
10uH
10uH
PSH02-04
1k
10R
S1D13781
TSC2003
TC1262
CAT4240
LP59511.5
PWR

cc_a
cc_a
cc0603
sod323
con40lcd
cc0603
cc1812
PSH02-04P
CC0603
CC0603
TQFP100/.50M
tssop16
SOT223_123
DBV
DBV
cpp35_3
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