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Fázové nestability v digitálních systémech  
 
 

Jednou z výhod ortogonálních modulací je, že pro daný typ modulace lze přesně vypočítat 
polohu koncových bodů vektorů a to jak jejich amplitudu, tak i fázi. Tok dat vysílačem, 
přenosovým prostředím a přijímačem je ovlivněn mnoha rušivými vlivy, které mají v konečném 
důsledku ten efekt, že okamžité polohy vektorů dané modulace se liší od vypočítaných (ideálních). 
Přípustné hodnoty jednotlivých rušivých vlivů nejsou zcela upřesněny a to z toho důvodu, že se 
neprojevují singulárně, ale prakticky vždy v různých kombinacích. Ke zkoumání rušivých vlivů na 
přenos datového toku existuje řada simulačních počítačových programů. Zdařilým produktem je 
simulační program WinIQSIM, který s I/Q generátorem AMIQ a vektorovým signálním 
generátorem SMIQ umožňují simulovat rušivé vlivy a testovat digitální systémy. 

     
Fázový neklid - Jitter 

 
Fázový neklid-jitter lze definovat podle nejčastěji používané definice CCITT jako 

krátkodobé nekumulativní odchylky charakteristických okamžiků digitálního signálu od jejich 
ideální polohy na časové ose. Ve vektorovém diagramu se fázový neklid projeví změnami úhlu ϕ(t) 
a tím i koncového bodu vektoru . Vliv jitteru je vidět z obr.1a. V okamžicích tn  jsou impulsy 
posunuty vlevo nebo vpravo oproti jejich původní poloze. Pokud je toto posunutí velké, může dojít 
k chybě při vzorkování a dekódování signálu. Funkce J(t) vyjadřuje rozložení odchylek v poloze 
impulsů v závislosti na čase (není harmonická). Je rovněž možné ji zobrazit ve frekvenční oblasti. 
Rozkmit (špička-špička) této funkce je obvykle měřen v jednotkových intervalech (UI), kde 1 UI  je 
ekvivalentní době trvání hodinového impulsu a nezávisí tedy na bitové rychlosti (obr.2). Je tak 
možné porovnávat rozkmit jitteru v různých hierarchických úrovních digitálního přenosového 
systému. 
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  Zdrojů způsobujících vznik tohoto jevu je více. Jako první lze uvést vliv aditivního šumu a 
ISI na číslicové rozhodovací obvody, rozeznávající logické úrovně v časovacích obvodech. Dalším 
nezanedbatelným zdrojem je obvod pro obnovu referenčního hodinového signálu (clock recovery 
circuit). Ten provádí obnovu hodinových impulsů z  posloupnosti přijímaných dat, kde záleží na 
aktuálním zastoupení hodinové informace v právě přijímaných datech, která jsou časově proměnná 
a závislá na způsobu zakódování zdrojového hodinového signálu do výstupní přenášené datové 
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posloupnosti. 
 Kontrola jitteru je velmi důležitá, protože tento jev může způsobit bitové chyby a 
nekontrolovatelné změny digitálních signálů a tím degradovat funkci přenosového systému. Při 
analýze zdrojů chyb digitálních systémů je proto nutné věnovat tomuto typu rušení velkou 
pozornost, protože bývá častou příčinou zvýšené chybovosti.  
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Měření fázového neklidu 

 Při testování digitálních komunikačních zařízení se obvykle měří: 
• rozsah fázového neklidu na vstupu zařízení 
• přenosová funkce fázového neklidu 
• fázový neklid na výstupu zařízení 
Rozsah jitteru na vstupu zařízení je dán maximálním rozkmitem sinusového jitteru na 

vstupu měřeného zařízení, který nezpůsobí bitové chyby na výstupu (obr.3). 
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 Toleranční pole je specifikováno tolerančními diagramy,  které definují maximální 
povolený jitter na vstupu při různých frekvencích, jejichž velikost závisí na bitové rychlosti a typu 
měřeného zařízení (obr 4). 
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Přenosová funkce jitteru je poměr rozkmitu jitteru na výstupu zařízení Jo k rozkmitu 
sinusového jitteru přivedeného na vstup Ji v závislosti na frekvenci (obr.5). 
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 Požadavky na tvar přenosové funkce rovněž závisí na typu zařízení a bitové rychlosti 
( obr.6). 
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 Jitter na výstupu zařízení se měří bez přítomnosti zdroje jitteru na vstupu. Dovolený 
výstupní jitter uvnitř daného frekvenčního pásma je opět specifikován v závislosti na testovaném 
zařízení a bitové rychlosti. 
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Pro měření výše definovaných parametrů se nejčastěji používají následující metody: 
• osciloskopická metoda 
• metoda fázového detektoru 
• měření  pomocí analyzátorů 

 Metoda měření na osciloskopu. Zdroj hodinových impulsů B, který je synchronizován ze 
zdroje A, spouští časovou základnu čtyřkanálového digitálního osciloskopu s vysokou vzorkovací 
rychlostí. Zdroj A, modulovný jitterem budí generátor digitálních posloupností, který dodává 
vstupní data testovanému obvodu. Hodinový signál a vstupní a výstupní posloupnost dat jsou 
přivedeny na vertikální vstupy osciloskopu (obr.8). Na obrazovce se zobrazí diagramy oka pro 
vstup i výstup, ve kterých se jitter projeví neklidem v horizontální rovině. Následkem je zmenšení 
šířky oka, které je úměrné amplitudě jitteru. Toto měření má následující nevýhody: 
• je limitováno rozkmitem (špička-špička) jitteru rovným 1 U, při kterém se diagram zcela uzavře 
• citlivost je malá vzhledem k velké úrovni šumu, dané velkou šířkou pásma 
• neposkytuje žádné informace o spektrálních charakteristikách a časovém průběhu jitteru. 
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 Metoda fázového detektoru má podobné nevýhody jako předcházející způsob měření. 
Fázový detektor porovnává fázi obnovených hodinových impulsů z testovaného zařízení a 
hodinových impulsů bez modulace jitterem.. Výstupní napětí detektoru je úměrné jitteru 
obnoveného hodinového signálu. Rozsah měření je možné rozšířit nad 1 UI při použití děliče 
frekvence. Vlastní jitter testovaného zařízení se měří při použití vhodného filtru. Na této metodě je 
založena řada speciálních měřicích systémů pro měření jitteru (obr.9), [1], [2]. 
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