
Vzorkovací obvody 
 

 Vzorkovací obvody jsou nedílnou součástí číslicových voltmetrů, 
vektorových voltmetrů, vzorkovacích a digitálních paměťových osciloskopů a 
vysokofrekvenčních čítačů. Základem je obvod na obrázku 1. 
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 Signál ze zdroje US je vzorkovacím hradlem S  po dobu T připojován na 
sběrný vzorkovací kondenzátor, který se po tuto dobu nabíjí na napětí UC. Odpor 
RS je vnitřní odpor zdroje. Obvod může pracovat ve dvou režimech: 

• Metoda vzorkuj a podrž (sample and hold) je založena na tom, že 
kondenzátor podrží náboj až do dalšího vzorku, to je dojde k prodloužení 
vzorku. Doba trvání vzorku T« RS.CV  a doba mezi vzorky slouží 
například k převodu napětí UC na digitální formu v A/D převodníku. 

• Metoda sleduj a podrž (track and hold) pracuje tak, že spínač je sepnutý 
po delší dobu (s časovou konstantou T» RS.CV )  a v okamžiku vzorkování 
se spínač rozepne. Na kondenzátoru CV  se uchová poslední hodnota 
signálu.  
Na vzorkovací obvody jsou kladeny různé požadavky podle toho 

k jakému účelu se používají. Pro vzorkovací osciloskopy je nutné, aby byl signál 
periodický, aby se perioda opakovala tak dlouho pokud nebude signál 
zrekonstruován. Během této doby by nemělo dojít ke změně signálu.Odebírání 
vzorků z pozorovaného signálu je možné dvojím způsobem. 

Postupné (sekvenční ) vzorkování je řízeno tak, aby v každém cyklu 
pozorovaného signálu (periodě signálu) byl odebrán jeden vzorek. Vzorkovací 
impulsy ovšem nejsou odebírány ze stejného místa, ale v každé periodě (cyklu) 
pozorovaného signálu jsou nepatrně zpožďovány. Tím se dosáhne toho, že jsou 
vzorky  odebrány postupně z celého pozorovaného průběhu tak, jako 
kdybychom jeden cyklus (periodu) vzorkovali velkou vzorkovací frekvencí.  

Zjednodušené schéma vzorkovacích průběhů je na obrázku 2. Vzorkovací 
impulsy jsou generovány v okamžiku, kdy schodové napětí a pilové napětí mají 
shodnou amplitudu. Zjednodušené blokové schéma vzorkovacího osciloskopu je 
zde. Vzorkovací osciloskop potřebuje určitý čas tSV  na zpracování vzorku, 
přibližně v rozsahu od 5 do 25µs [1]. Tento čas určuje vzorkovací frekvenci fVZ 
= 1/tSV, takže maximální vzorkovací frekvence je v rozsahu 40 až 200 kHz. 
Pokud je frekvence pozorovaného signálu větší než vzorkovací, budou některé 



periody signálu vynechány (obr.2). Sekvenční vzorkování má nevýhodu v tom, 
že spouštění je odvozeno od pozorovaného signálu. To jak víme neumožňuje 
pozorovat počátek signálu (náběžnou hranu) bez zpožďovacího vedení (asi 
50ns). Tento nedostatek odstraňuje metoda s náhodným vzorkováním. 
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 Náhodné vzorkování (random sampling) se vyznačuje tím, že frekvence 
pozorovaného signálu není svázána s frekvencí vzorkovacího generátoru. 
Vzorkovací generátor běží volně a vzorkuje pozorovaný signál zcela náhodně. 
Abychom z těchto náhodných vzorků složili původní signál máme k dispozici 
časový sled, ve kterém byly vzorky odebrány. Tato časová základna je odvozena 
od signálu spouštění. Osciloskop odměřuje časovou vzdálenost každého vzorku 
od okamžiku spouštění. 
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 Je potřeba si uvědomit, že u obou metod je zpětná rekonstrukce signálu 
jiná něž u vzorkování pro A/D převodníky. Zde pracujeme v ekvivalentní časové 
oblasti a tudíž v jedné periodě rekonstruovaného signálu je obsažen 
mnohonásobně větší počet vzorků než přísluší podle Nyquistová kritéria. 
 

Vzorkování 
 
 Vzorkovací obvody osciloskopů, vektorových voltmetrů, čítačů jsou vždy 
na vstupu přístroje buď  jako sonda, nebo zásuvná jednotka. Vzorkovacím 
prvkem jsou rychlé Schottkyho diody, v sondách nejčastěji v můstkovém 
zapojení(obr.3a). Paměťový kondenzátor  má hodnotu několik pikofaradů.  
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Vzorkovací impulsy musí být pro GHz pásmo velmi krátké, několik ps. 
Pravoúhlé impulsy této šířky nelze realizovat a proto se generují ostré špičky, 
které se předpětím upraví na potřebnou šířku [3]. Na obrázku 3b) je nakreslen 
průchozí vzorkovací obvod pro nejvyšší frekvenční pásma.  
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 Vstupní obvod tvoří krátký úsek koaxiálního vedení zakončeného 
zpravidla bezodazovou koncovkou 50Ω. Uprostřed vedení je přechod 
koaxiálního vedení na miniaturní rozměry. Přechod je kuželový nebo 
mikropáskový (obr. 5 a 6) a zajišťuje snadnější připojení subminiaturních 
Schottkyho diod. Ostatní obvody vzorkovače jsou rovněž na mikropásku. 

vzorkovací diodamikropáskové
vedení

paměťový
kapacitor

koaxiální přívod
vzorkovacích impulsurezistor

výstup vzorkovaného
signálu Obr.5

 
koax.

vedení
rezistor

paměťový
kapacitor

koaxiální přívod
vzorkovacích impulsu

mikropáskové
vedení

vzorkovací dioda
Obr.6

 
Druhý symetrický obvod je na obrázcích 5 a 6 zespodu a je identický s obvodem, 
který je vidět. Přívod vzorkovacích impulsů je veden přes pevné koaxiální 



vedení, které spojuje vzorkovací obvod s generátorem, jehož detail je na 
obrázku 7. 
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 Vzorkovací obvody jsou nedílnou součástí digitalizace signálů. Teoretické 
úvahy i další podrobnosti o tomto problému jsou v publikaci [2]. 
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