
Selektivní jednofrekvenční voltmetry 
 

Základní sestava mikrovlnného systému 

Měření v mikrovlnném pásmu má řadu zvláštností. Obvody, pokud nejsou 
přímo určeny k vyzařování, jsou „uzavřeny “ a tudíž nejsou přístupny pro různé 
hrotové sondy voltmetrů, osciloskopů a pod. Vzhledem k délce vlny a rozměrům 
sond by tato měření byla značně nepřesná. Asi od 2 GHz se zpravidla vf 
voltmetry nahrazují měřiči výkonu. Všude tam, kde nemusíme znát absolutní 
hodnotu výkonu, ale jen relativní změny, používají se laděné nebo neladěné 
obálkové detektory, na které navazují jednofrekvenční selektivní voltmetry. To 
předpokládá, že generátor měrného signálu je amplitudově modulován například 
frekvencí 1 kHz. Měronosnou veličinou je zde amplitudově modulovaný signál. 
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Obr.1 

Příklad základní sestavy je nakreslen na obrázku 2. Generátor je amplitudově 
modulován harmonickým signálem o frekvenci 1 kHz. Feritový izolátor, 
proměnný útlum (atenuátor), směrový vazební člen s laděným detektorem 
v hlavní i vedlejší větvi jsou základní komponenty pro celý experiment 
mikrovlnného systému. Indikátor je jednofrekvenční selektivní voltmetr (1 kHz) 
s lineárním nebo logaritmickým průběhem stupnice  a je přes přepínač připojen 
na výstupy dvou obálkových detektorů. 
 
Měrné vedení 
Druhý měřicí systém je nakreslen na obrázku 2. Na vstup vedení je připojen 
generátor, amplitudově modulovaný harmonickým signálem o frekvencí 1 kHz. 
Pravý výstup měrné hlavy je opatřen obálkovým detektorem, který demoduluje 
AM signál když posouváme měrnou hlavici podél vedení a snímáme pole uvnitř 
vedení. Demodulovaný signál měříme selektivním voltmetrem 1kHz, který je 
zde ve funkci měřiče PSV. 



 V obou konkrétních měřicích systémech se používá selektivní voltmetr, 
jehož zjednodušené schéma a zapojení do systému je na obrázku 3.   
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Obr. 2  

 Modulační oscilátor nebo 1 kHz filtr musí umožňovat jemné doladění 
frekvence, aby se dosáhlo největší citlivosti měření. 
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Měřicí systém s přeměnou frekvence 
 

 Měřicí systém podle obrázku 4 využívá principu přeměny frekvence. Dva 
identické oscilátory jsou laděny tak, aby byl mezi nimi frekvenční rozdíl fm. 
Tento získáme ve směšovači . Měronosnou veličinou je signál o frekvenci f1. 
Vlastností směšovače je, že zachovává amplitudu i fázi měronosné veličiny. 
Mění se jen frekvence, která zůstává při ladění oscilátorů stále stejná. To 
umožňuje jako indikátoru použít selektivního jednofrekvenčního voltmetru. 
Selektivní člen je naladěn na frekvenci fm. 
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