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1 SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY
Rezonanční senzory mají v senzorice nezastupitelné místo, neboť využití
rezonance a převod měřené veličiny na frekvenci umožňuje konstruovat
senzory s velmi velkým dynamickým rozsahem (i více jak 10 9) a
rozlišitelností [1]. Rezonanční senzory se používají převážně pro přesná
statická měření, ale existuje i řada aplikací, u kterých jsou důležité i
dynamické parametry senzoru.
Jednou z takových aplikací jsou mikroskopy se skenující sondou,
konkrétně bezkontaktní AFM mikroskopy (NC-AFM - Non-Contact Atomic
Force Microscopy), příp. skenery elektrostatického (EFM - Electrostatic
Force Microscopy) a magnetického pole (MFM - Magnetic Force
Microscopy)[2]. U NC-AFM mikroskopů se k mapování objektů využívá
měření přitažlivé síly působící mezi atomy vzorku a hrotu sondy, která se
pohybuje těsně nad vzorkem. Přitažlivá síla je velice malá (typicky se
pohybuje v řádu 10-12 až 10-9 N), přičemž upevnění hrotu musí být poměrně
tuhé (>10 N/m), aby se zamezilo nestabilnímu chování při přiblížení hrotu.
Tyto dva požadavky (tj. vysoká citlivost a velká tuhost) prakticky vynucují
použití rezonančního principu snímání. Dalším požadavkem u AFM
mikroskopů je vysoké rozlišení a krátká doba nutná k pořízení snímku.
Velikosti snímků se typicky pohybují v rozsahu 128x128 až 512x512 bodů,
přičemž frekvence skenování (tj. počet řádků za sekundu) se pohybuje mezi
0,5 Hz a 2 kHz [3], [4]. Z těchto údajů lze snadno spočítat, že potřebná šířka
pásma snímače je v řádu jednotek až stovek kiloherzů, přičemž typická
rezonanční frekvence NC-AFM sond se pohybuje v rozsahu 100 a 500 kHz
[5], [6].
Dalšími aplikacemi vyžadujícími rychlé rezonanční senzory jsou
aplikace, u kterých je požadován velký součin rozlišení a rychlosti měření.
Jedná se například o měření malých rozdílů tlaků při výzkumu oceánů,
měření malých zrychlení při studiu geofyzikálních jevů nebo měření
infrazvuku při studiu atmosférických jevů [7]. U těchto aplikací nejsou
požadavky na rychlost obvykle tak extrémní, ale na druhou stranu je
vyžadováno velké rozlišení. Při rozlišení 10 7 lze už měření 10 vz./s považovat
za rychlé. V tomto případě však nejsou nároky na dynamiku kladeny na
snímač nebo oscilátor, ale na obvod vyhodnocující frekvenci kmitů.
Dynamické vlastnosti rezonančních senzorů jsou podstatné také při
měření hustoty a průtoku nehomogenních látek. Pokud je měřené médium
nehomogenní, např. dvoufázová látka kapalina-plyn, dochází i při relativně
malém podílu druhé fáze k značné chybě měření a v některých případech i
k výpadkům kmitů snímače [8]. Některé zdroje uvádí, že k výpadkům může
docházet už při 2% podílu plynné fáze [9]. Problém měření nehomogenních
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látek se týká jak vyhodnocení měřené veličiny, tak řešení měřicího obvodu.
Z pohledu měřicího obvodu je problémem zajištění stabilního kmitání měřicí
trubice a získání použitelných dat pro další zpracování. U mnoha
hmotnostních průtokoměrů nejsou budicí obvody schopny udržet stabilní
kmity při měření nehomogenních látek. Problém je v nárůstu tlumení a
v rychle se měnících parametrech rezonátoru (tj. trubky s měřeným médiem).
U dvoufázového média kapalina-plyn může být nárůst tlumení až o 2-3 řády
[10], [11], což klade velké nároky na dynamický rozsah regulátoru amplitudy
kmitů. Velká je i rychlost změn parametrů snímače. Z rychlosti proudění je
možné spočítat, že frekvence změn parametrů rezonátoru může bez problémů
dosahovat několika desítek hertzů, což je frekvence srovnatelná s rezonanční
frekvencí větších průtokoměrů. Kromě problematického zajištění stabilních
kmitů snímače je problémem i určení skutečné hustoty a hmotnostního
průtoku měřeného média. Při měření vícefázových látek jsou totiž naměřené
hodnoty nižší než skutečné a rozdíl je závislý na vlastnostech měřené látky i
na charakteru proudění [11], [12], [13]. Při 10% podílu plynné fáze
v kapalině může být chyba měření až 30%.
Přestože se ukazuje objektivní potřeba zabývat se u rezonančních
senzorů i dynamickými parametry, této oblasti je obecně věnována velmi
malá pozornost. Problém rychlosti senzoru je často řešen pouze na úrovni
snímače a optimalizace měřicího obvodu je často považována za druhořadý
problém. Z analýzy publikovaných řešení lze však usuzovat, že rychlost
rezonančních senzorů je omezena častěji nevhodně řešeným měřicím
obvodem než vlastním snímačem.
2 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE
Základním cílem disertační práce bylo navrhnout řešení, která povedou
ke zlepšení dynamických vlastností měřicích obvodů pro rezonanční senzory.
Nová řešení by měla umožnit konstruovat senzory s lepšími dynamickými
vlastnostmi a umožnit tak jejich uplatnění v aplikacích, ve kterých to zatím
nebylo možné nebo kde současná řešení dávala neuspokojivé výsledky (např.
měření hustoty a hmotnostního průtoku vícefázových látek).
Práce se zabývá dvěma oblastmi vztahujícími se k řešenému tématu.
První z nich je optimalizace obvodů zajišťujících vlastní funkci snímače (tzn.
optimalizace buzení rezonátoru, řešení zpětné vazby a regulace amplitudy
kmitů), druhou je optimalizace měření frekvence kmitů.
A) Cílem práce v oblasti optimalizace obvodů bylo navrhnout řešení
měřicího obvodu, které by splňovalo následující kritéria:
1) rychlá reakce obvodu na změny přirozené frekvence rezonátoru
(snímače), tj. schopnost sledovat rychlé změny měřené veličiny;
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2) rychlá reakce obvodu na změny činitele tlumení a zisku rezonátoru,
tj. schopnost obvodu zajistit stabilní kmity v dynamicky náročných
podmínkách;
3) rychlý start rezonančního senzoru.
B) Cílem práce v oblasti optimalizace měření frekvence bylo najít metodu,
která by byla:
1) efektivnější (tj. bylo by možné dosáhnout menší nejistoty při stejné
délce měření, nebo naopak) než běžně používané čítačové metody;
2) dostatečně jednoduchá a nenáročná na systémové prostředky (tzn.
taková, aby ji bylo možné implementovat do běžných inteligentních
senzorů).
Na základě předpokládaného řešení byly k uvedeným cílům (A, B) stanoveny
tyto dílčí cíle:
A1) zrychlit startování oscilátoru;
A2) navrhnout řešení pro rychlé zotavení oscilátoru po extrémním
zatlumení kmitů;
A3) optimalizovat regulaci amplitudy kmitů;
A4) implementovat výsledné řešení měřicího obvodu a experimentálně
je ověřit s hmotnostním průtokoměrem (měření průtoku
dvoufázového média);
B1) analyzovat vlastnosti metody WLSM pro odhad frekvence
harmonického signálu;
B2) optimalizovat metodu WLSM pro použití s rezonančními snímači;
B3) implementovat metodu WLSM a experimentálně ji ověřit.

3 METODY ZPRACOVÁNÍ
Práce se zabývá řešením dvou témat spojených s problematikou rychlých
rezonančních senzorů: optimalizací obvodů zajišťujících kmitání rezonátoru a
hledáním efektivních metod pro měření frekvence kmitů. Obě témata spolu
souvisejí, ale jsou na sobě do značné míry nezávislá, proto je lze řešit
odděleně. Pro řešení obou uvedených témat byl zvolen stejný základní postup
s následujícími kroky:
1) analýza publikovaných řešení;
2) výběr řešení (koncepce), které nejlépe splňuje daná kritéria (viz cíle
disertační práce);
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3) podrobná analýza vybraného řešení a návrh úprav příp. návrh nových
řešení;
4) ověření navržených řešení pomocí simulací, příp. pomocí reálných
testů pokud jsou nutné;
5) výběr finálního (optimálního) řešení;
6) implementace finálního řešení a jeho experimentální ověření.
Při řešení disertační práce byly používány jak analytické, tak
experimentální metody. Obecně byly preferovány simulace před složitým
analytickým řešením nebo měřeními na reálných systémech. Hlavním
důvodem preference simulací byla efektivita řešení a možnost izolovat
jednotlivé problémy. Pro simulace, u kterých to bylo možné, byl využíván
program Matlab Simulink. Simulace oscilátoru se synchronním pulzním
buzením byly řešeny rekurentním výpočtem odezvy dynamického systému a
byly pro ně vytvořeny jednoúčelové programy v prostředí Matlab. Analýzy
WLSM byly prováděny v prostředí Matlab s využitím reálných algoritmů.
Jediné analýzy, které nebylo možné provádět simulacemi a byly proto
prováděny výhradně experimentálně s reálným senzorem, byly analýzy
chování oscilátoru při změnách parametrů rezonátoru. Důvodem byla
složitost testovaného systému (OSPD) a zejména nedostatečný popis
analyzovaného problému, tj. chování rezonančního snímače průtoku při
dvoufázovém proudění.
Pro experimentální ověření navrhovaných obvodů a metod byla
využívána testovací aparatura s hmotnostním průtokoměrem Endress Hauser
Promass 30E. Testovací aparatura byla sestavena pro účely řešení disertační
práce a umožňovala simulovat různé dynamické jevy vznikající při
dvoufázovém proudění nebo v dávkovacích systémech.
4 VÝSLEDKY
4.1 Optimalizace oscilátoru s přímou digitální zpětnou vazbou
Jako výchozí koncepce měřicího obvodu pro rychlé rezonanční senzory
byl zvolen oscilátor s přímou digitální zpětnou vazbou (DDF - Direct Digital
Feedback). Zpětnovazební obvody, které využívají kladné zpětné vazby (tj.
oscilátory s přímou zpětnou vazbou), se zdají být pro rychlé rezonanční
senzory principiálně nejvhodnější, neboť frekvence kmitů oscilátoru je u nich
přímo svázána s parametry rezonátoru. Volbou této koncepce bylo de facto
splněno první kritérium stanovené u cíle A (viz kapitola 3). Výzkum byl
tudíž zaměřen na optimalizaci startování oscilátoru, zrychlení jeho zotavení
po extrémním zatlumení rezonátoru a zlepšení regulace amplitudy kmitů.
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V disertační práci je navrženo a simulacemi podloženo několik řešení
optimalizujících oscilátor s přímou digitální zpětnou vazbou. Za nová řešení
lze považovat tzv. ekvalizér amplitudy budicího signálu, což je adaptivní člen
korigující zisk zesilovače během náběhu oscilátoru dle aktuální amplitudy
kmitů, a oscilátor s adaptivní pásmovou propustí.
Přestože se oscilátor s DDF využívající navržené optimalizace jeví jako
velice vhodný pro rychlé rezonanční senzory, bylo od tohoto řešení upuštěno.
Během vývoje totiž vznikl úplně nový koncept oscilátoru, tzv. oscilátor se
synchronním pulzním buzením (viz kapitola 4.2), který se jeví jako
perspektivnější.
4.2 Oscilátor se synchronním pulzním buzením
Oscilátor se synchronním pulzním buzením (OSPD - Oscillator with
Synchronous Pulse Driving) je nová koncepce oscilátoru vyvinutá v rámci
disertační práce speciálně pro rychlé rezonanční senzory. Idea OSPD vznikla
snahou optimalizovat oscilátor s přímou digitální zpětnou vazbou pro použití
se snímači s malým odstupem signál-šum a s rychlými změnami činitele
jakosti. Snahou bylo zachovat těsnou vazbu mezi vstupem a výstupem
rezonátoru, která je klíčová pro rychlou frekvenční odezvu oscilátoru, a
současně zajistit čistý a stabilní budicí signál. Cílem tak bylo de facto spojit
výhody oscilátorů s přímou zpětnou vazbou (tj. oscilátorů využívajících
kladné zpětné vazby) a oscilátorů s nepřímou zpětnou vazbou (tj. oscilátorů
používajících k buzení rezonátoru syntetizovaný signál).
4.2.1 Koncepce OSPD
OSPD je průnikem několika koncepcí používaných v měřicích obvodech
pro rezonanční senzory. Od jiných typů oscilátorů se OSPD odlišuje
charakterem budicího signálu, způsobem jeho generování a řešením zpětné
vazby. Charakteristickým znakem OSPD je syntéza budicího signálu ze
segmentů (pulzů) fázově svázaných s kmity oscilátoru.
Základ oscilátoru se synchronním pulzním buzením (viz obr. 1) tvoří
rezonátor (snímač), fázový detektor, impulzní generátor a regulátor
amplitudy kmitů. Úkolem fázového detektoru PD je sledovat aktuální fázi
signálu a při její rovnosti s přednastavenou hodnotou vygenerovat spouštěcí
signál. Na spouštěcí signál reaguje generátor GEN vygenerováním budicího
pulzu o délce odpovídající jednomu kmitu. Amplitudu a polaritu pulzu určuje
regulátor amplitudy kmitů AC na základě údaje získaného z obvodu pro
odhad amplitudy AEU.
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Obr. 1 Blokové schéma oscilátoru se synchronním pulzním buzením

4.2.2 Sigma-delta regulátor amplitudy kmitů
Spolu s řešením OSPD byla řešena i otázka regulace amplitudy kmitů.
Pro regulaci amplitudy kmitů u OSPD bylo zvažováno několik koncepcí
regulátorů, přičemž jako výchozí typ byl zvolen třístavový synchronní
nespojitý regulátor, který byl pro podobnost regulačního obvodu se sigmadelta modulátory nazván sigma-delta regulátorem (SDAC - Sigma-Delta
Amplitude Controller).
Základem regulátoru SDAC (viz obr. 2) je okénkový komparátor COMP
synchronizovaný s kmity rezonátoru a multiplexer MUX. Za normálních
okolností pracuje regulátor jako dvoustavový, kdy se využívá pouze spodní
komparační úroveň. Pokud je aktuální amplituda kmitů menší než
požadovaná, nastaví se na výstupu kladná hodnota, která indikuje požadavek
vygenerovat budicí impulz. Pokud je amplituda vyšší, ale není dosaženo
druhé komparační úrovně, je na výstupu regulátoru nula a impulz se
negeneruje. Při překročení druhé komparační úrovně se generuje tlumící
impulz, tj. impulz s opačnou fází.

Obr. 2 Blokové schéma sigma-delta regulátoru
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Přestože jsou dvoupolohové nebo obecně nespojité regulátory
v regulační technice běžné, v oblasti rezonančních senzorů, resp. obecně
oscilátorů, je použití nespojité regulace nové. Kromě regulátoru SDAC byl
více rozpracován ještě koncept regulátoru LSDAC, který kombinuje výhody
SDAC s výhodami lineárního regulátoru.
4.2.3 Analýza OSPD
Způsob buzení rezonátoru a řešení zpětné vazby se u OSPD výrazně liší
od všech běžných typů oscilátorů, proto nelze poznatky o těchto oscilátorech
přímo aplikovat na OSPD. Protože se kombinace OSPD a SDAC zdála býti
velice perspektivním řešením, je v práci provedena analýza jeho vlastností.
Cílem analýzy bylo zodpovědět převážně tyto otázky:
1) Jak se projevuje pulzní buzení na amplitudě a frekvenci kmitů
oscilátoru?
2) Jaký má vliv fáze budicích pulzů na frekvenci kmitů oscilátoru?
3) Jaký má vliv šířka budicích pulzů na frekvenci kmitů oscilátoru?
Provedené analýzy ukázaly, že oscilátor se synchronním pulzním
buzením s diskrétní regulací amplitudy kmitů (OSPD-SDAC) je v praxi
použitelné řešení. Pro rezonanční snímače s činitelem jakosti více než 1000,
což není neobvyklé, je vliv pulzního buzení na kmity oscilátoru pro většinu
aplikací zanedbatelný. Pro snímače s činitelem jakosti v rozsahu cca 100 až
1000 je řešení OSPD-SDAC použitelné, ale může býti nutné použít složitější
řešení OSPD a provést určité optimalizace. Pro snímače s ještě větším
tlumením (Q < 100) je nespojitá regulace amplitudy kmitů nevhodná a je
nutné použít regulátor, který v ustáleném stavu zajistí spojité harmonické
buzení, např. hybridní regulátor LSDAC.
4.2.4 Experimentální ověření OSPD
Jedním z dílčích cílů disertační práce bylo experimentální ověření
navržených řešení. Na následujících obrázcích jsou prezentovány výsledky
dvou testů OSPD (resp. OSPD-SDAC) s hmotnostním průtokoměrem (CFM).
U obou testů je použita komparační metoda, kdy se porovnává chování
senzoru s novým (OSPD) a původním řešením oscilátoru.
Na následující čtveřici obrázků (viz obr. 3) jsou zobrazeny výsledky
porovnání rychlosti startování senzoru při použití nové a původní
elektroniky. Horní dvojice obrázků (3a OSPD, 3b původní elektronika)
znázorňuje průběhy startu oscilátorů, je-li trubice naplněna homogenním
médiem (v tomto případě vodou). Spodní obrázky (3c, 3d) znázorňují případ,
kdy jsou ve vodě vzduchové bublinky. V každé části obrázku 3 jsou nahoře
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znázorněny průběhy budicího signálu a dole průběhy signálů z jedné snímací
cívky. Vertikální rozlišení je u všech obrázků stejné, horizontální je pro lepší
zobrazení průběhů voleno rozdílné (vlevo 100 ms/div, vpravo 1 s/div).

Obr. 3 Průběhy startu CFM s originálním a novým oscilátorem
(vlevo oscilátor OSPD, vpravo originální elektronika;
nahoře homogenní médium, dole dvoufázové medium voda-vzduch)

Z obrázku 3 je zřejmé, že náběh senzoru při použití OSPD je podstatně
rychlejší (přibližně 27krát) než náběh senzoru s původní elektronikou. Při
použití OSPD je náběh prakticky ideální, tj. bez zpoždění, s maximální
možnou strmostí a bez dlouhého ustalování. Dále je patrné, že zatímco OSPD
nečiní dvoufázové médium žádné problémy, při použití původní elektroniky
je výstupní signál značně nestabilní, což bude mít pravděpodobně vliv na
přesnost měření.

Obr. 4 Měření průtoku dvoufázového média (velké bubliny)
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Na obr. 4 je zobrazen časový průběh kmitů snímače (horní průběh) a
změřený průtok (dolní průběh) při měření dvoufázového média voda-vzduch.
Plynná složka má charakter velkých bublin. Levá polovina průběhu
znázorňuje chování senzoru při použití OSPD, pravá při použití originální
elektroniky.
Obr. 4 znázorňuje situaci, při které už není průtokoměr s originální
elektronikou schopen pracovat. Kmity jsou nestabilní, na displeji senzoru se
objevují chybové hlášky a senzor indikuje nulové nebo dokonce záporné
hodnoty průtoku. Při použití OSPD je však senzor stále schopen pracovat.
Výstupní údaj je sice roztřesený (což může, ale nemusí odpovídat reálnému
rozložení bublinek), ale poměrně stabilní. Indikovaný průtok bude sice nižší,
než je skutečná hodnota, což je dáno jevy, které vznikají při měření
hmotnostního průtoku vícefázových látek [11], [13], ale s velkou pravděpodobností korigovatelný.
4.3 Optimalizace měření frekvence metodou WLSM
Jedním z cílů disertační práce byla optimalizace měření frekvence kmitů
snímače. Na základě analýzy publikovaných řešení byla pro měření
frekvence zvolena metoda WLSM (Weighted Least Square Method), která je
založena na konverzi okamžité hodnoty na fázi a následném odhadu směrnice
funkční závislosti fáze signálu na čase metodou lineární regrese [14], [15].
Jedná se o méně používanou metodu, neboť k odhadu frekvence
harmonického signálu vyžaduje znalost amplitudy a ofsetu. Tato nevýhoda je
však vyvážena efektivitou (tj. poměrem mezi nejistotou odhadu a dobou
měření) na hranici teoretických možností a malou výpočetní náročností oproti
jiným kvalitativně srovnatelným metodám.
4.3.1 Vliv amplitudy a ofsetu na odhad frekvence
Metoda WLSM předpokládá jednotkovou amplitudu a nulový ofset
signálu. U rezonančních senzorů bývá tato podmínka víceméně splněna, ale
její splnění není nikdy dokonalé. Amplituda i ofset vlivem rušení vždy mírně
kolísá, což se negativně projevuje na přesnosti odhadu frekvence kmitů.
Jedním z dílčích cílů práce proto bylo vlivy rušení analyzovat a dle možností
navrhnout řešení, která by je minimalizovala.
Na následujících grafech jsou znázorněny závislosti směrodatné
odchylky a systematické chyby odhadu frekvence na amplitudě signálu (viz
obr. 5), resp. na době měření (na počtu period N, viz obr. 6). Z grafů je
patrné, že i relativně malá odchylka od ideálního signálu může způsobit
relativně velkou systematickou chybu. Velikost chyby odhadu však klesá
s rostoucí dobou měření, čehož lze využít pro korekci (viz kapitola 4.3.2).
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Obr. 5 Závislost směrodatné odchylky a systematické chyby
odhadu frekvence na amplitudě signálu

Obr. 6 Závislost směrodatné odchylky a systematické chyby
odhadu frekvence na době měření
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4.3.2 Potlačení systematické chyby metodou dvojího odhadu
Systematická chyba odhadu frekvence signálu způsobená nejednotkovou
amplitudou klesá kvadraticky s rostoucí dobou měření (viz obr. 6). Stejný
trend má i závislost chyby, která je způsobena nenulovou stejnosměrnou
složkou nebo harmonickým zkreslením signálu. Stejná funkční závislost
chyby odhadu na době měření pro různé zdroje chyby umožňuje její
potlačení metodou dvojího odhadu.
Metoda dvojího odhadu je založena na extrapolaci funkční závislosti
odhadu frekvence na době měření. Na základě dvou odhadů pro dvě různé
doby měření se spočítá odhad frekvence pro nekonečnou dobu měření, při
které je systematická chyba nulová. Korigovaný odhad frekvence fcor se
spočítá pomocí vztahu
2
2
N f −N 2 f 2
f cor = 1 12
(1)
N 1−N 22
kde f1 a f2 jsou odhady frekvence při použití N1 resp. N2 period signálu.
Na následujícím obrázku (viz obr. 6) jsou znázorněny výsledky reálného
testu WLSM a metody dvojího odhadu. V grafu jsou vyneseny systematické
chyby a směrodatné odchylky nekorigovaných a korigovaných odhadů
v závislosti na době měření. Pro výpočet korigované frekvence byl použit
vztah (1), přičemž N1 bylo totožné s N na ose x a N2 bylo rovno N/2.

Obr. 6 Experimentální ověření WLSM a metody dvojího odhadu
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5 ZÁVĚR
Tématem disertační práce byla optimalizace obvodů a metod pro rychlé
rezonanční senzory. Základním cílem bylo najít řešení, která zlepší
dynamické vlastnosti měřicích obvodů a rozšíří tak aplikační oblast
rezonančních senzorů. Práce se zabývala dvěma oblastmi, kterým odpovídaly
stanovené cíle A, B (viz kapitola 2).
A) Cílem práce v oblasti optimalizace obvodů bylo navrhnout řešení
měřicího obvodu, které by splňovalo následující kritéria:
1) rychlá reakce obvodu na změny přirozené frekvence rezonátoru;
2) rychlá reakce obvodu na změny činitele tlumení a zisku rezonátoru;
3) rychlý start rezonančního senzoru.
První z výše uvedených požadavků byl splněn již výběrem výchozí
koncepce, neboť odezva oscilátoru s přímou zpětnou vazbou na změnu
přirozené frekvence snímače je prakticky okamžitá. Optimalizační snahy
byly proto zaměřeny na urychlení náběhu oscilátoru a na zlepšení regulace
amplitudy kmitů. V práci bylo nastíněno několik úprav, které vedly ke
zlepšení dynamických vlastností oscilátoru s přímou digitální zpětnou vazbou
(DDF). Jejich přínos byl doložen simulacemi.
Kromě úprav spočívajících v aplikaci známých metod a obvodů byla
v rámci optimalizací DDF navržena i dvě řešení, která lze považovat za nová.
Prvním z nich je tzv. ekvalizér amplitudy budicího signálu, což je adaptivní
člen sloužící ke zrychlení náběhu oscilátorů s přímou zpětnou vazbou, který
je založen na korekci zisku zpětnovazebního zesilovače. Druhým z řešení je
oscilátor s přímou digitální zpětnou vazbou a adaptivní pásmovou propustí.
V rámci optimalizace obvodů zajišťujících kmitání rezonátoru byly
navrženy i úplně nové koncepty. Konkrétně se jedná o oscilátor se
synchronním pulzním buzením OSPD (viz kapitola 4.2.1) a regulátory SDAC
(viz kapitola 4.2.2) a LSDAC. Provedené simulace a praktické testy
s hmotnostním průtokoměrem (viz kapitola 4.2.4) ukázaly, že se jedná
o použitelná a velice perspektivní řešení, proto byly tyto obvody dále
rozpracovávány a staly se těžištěm disertační práce. Senzor používající
OSPD-SDAC dosáhl ve všech prováděných testech výrazně lepších výsledků
než senzor s originální elektronikou, což lze považovat za splnění
stanoveného cíle.
B) Cílem práce v oblasti optimalizace měření frekvence bylo najít metodu,
která by byla:
1) efektivnější než běžně používané čítačové metody;
2) dostatečně jednoduchá a nenáročná na systémové prostředky.
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Na základě analýzy publikovaných řešení byla za výchozí metodu
vybrána metoda WLSM (Weighted Least Square Method), což je jedna
z méně používaných metod pro odhad frekvence a fáze harmonického
signálu. Výhodou této metody je velmi dobrý poměr mezi teoreticky
dosažitelnými výsledky a implementační náročností. Její základní nevýhodou
je však nutnost znát amplitudu a ofset signálu. Jedním z úkolů proto bylo
analyzovat, jak se projeví odchylka v amplitudě nebo ofsetu na výsledném
odhadu frekvence. Na základě těchto analýz (viz kapitola 4.3.1) byla
navržena metoda dvojího odhadu (viz kapitola 4.3.2) eliminující
systematickou chybu, která vzniká při použití původní metody WLSM.
Kromě analýzy vlivu parametrů signálu na odhad frekvence byl analyzován i
vliv váhování. Cílem bylo použít jednodušší váhovou funkci a zjednodušit
tak výpočet odhadu frekvence. Optimalizovaná metoda WLSM byla
implementována a experimentálně ověřena. Reálné testy potvrdily výsledky
simulací a použitelnost metody pro rezonanční senzory.
Za nejvýznamnější přínos disertační práce k řešení dané problematiky
považuji návrh oscilátoru se synchronním pulzním buzením a s ním
souvisejících regulátorů amplitudy kmitů. Provedené experimenty ukázaly,
že se jedná o koncepci velice vhodnou pro rychlé rezonanční senzory. Za
další významné výsledky považuji návrh metody dvojího odhadu potlačující
vliv nejistoty amplitudy a ofsetu na odhad frekvence u WLSM a návrh tzv.
ekvalizéru amplitudy kmitů.
Další možné směry výzkumu vidím převážně v hlubší analýze vlastností
oscilátoru se synchronním pulzním buzením a ověření koncepce v reálných
aplikacích. Teoretické rozbory by se měly zaměřit např. na šumovou analýzu
OSPD nebo na analýzu vlivu vzorkování na parametry oscilátoru. Těmito
otázkami, přestože jsem si vědom jejich důležitosti, jsem se nezabýval, neboť
jejich řešení překračovalo rámec daného tématu disertační práce. Na
aplikační úrovni bych doporučoval pokračovat v řešení problémů spojených
s měřením hustoty a průtoku vícefázových látek. Jedním z dalších kroků by
mělo být ověření koncepce OSPD v širším rozsahu podmínek a
experimentální porovnání s konkurenčními řešeními.
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SUMMARY
The thesis deals with the analysis, optimization and development of new
measuring methods and circuits for electromechanical resonant sensors. Its
aim was to propose solutions that will improve the dynamic characteristics of
the measuring circuit for fast resonant sensors. New solutions based on
improvement of the resonator excitation, oscillation amplitude control and/or
measurand evaluation should enable to construct sensors with better dynamic
properties and allow their use in applications where it has not yet been
possible or where the current solutions gave unsatisfactory results (e.g.
measurements of density and mass flow in multiphase conditions).
This thesis deals with solving two fundamental issues associated with the
application of fast resonant sensors. First one is how to ensure the stable
oscillations of the sensor, second one is how to effectively measure the
frequency of oscillations. There are described the applications requiring fast
resonant sensors, specified requirements for measuring circuits and analysed
common measuring circuits and methods. As an initial concept of the
measuring circuit was chosen the oscillator with direct digital feedback
(DDF) and as the initial method for frequency measurement of the oscillation
has been chosen method WLSM (Weighted Least Square Method). The
proposed solutions have been verified by simulations and experimentally on
the test rig with a Coriolis mass flow meter.
Two modifications, which can be considered as new solutions, have been
proposed for optimization of DDF. The first is the addition of the equalizer,
which is gain correction circuit for boosting the oscillator start-up. The
second modification is the addition of adaptive band-pass filter, which helps
to keep the oscillations during the extreme increase in damping factor, which
may occur during multiphase flow.
Further, the new concept of oscillator (Oscillator with Synchronous Pulse
Driving - OSPD) and two amplitude controllers (SDAC and LSDAC) have
been designed. Simulations and practical tests of the OSPD-SDAC with
Coriolis mass flow meter showed that it is an applicable and very
contributive solution.
Finally, the method of the WLSM systematic errors correction has been
developed. The method is based on dual frequency estimations and is able to
suppress errors caused by amplitude and offset deviations. The optimized
WLSM method was implemented and experimentally verified. Practical tests
have confirmed the results of simulations and applicability of the method for
resonant sensors.
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RESUMÉ
Práce se zabývá analýzou, optimalizací a vývojem nových měřicích
obvodů a metod pro elektromechanické rezonanční senzory. Jejím cílem bylo
navrhnout řešení, která povedou ke zlepšení dynamických vlastností měřicích
obvodů pro rychlé rezonanční senzory. Nová řešení, spočívající ve
zdokonalení způsobu buzení rezonátoru, regulace amplitudy kmitů nebo
vyhodnocení měronosné veličiny, by měla umožnit konstruovat senzory
s lepšími dynamickými vlastnostmi a umožnit tak jejich uplatnění
v aplikacích, ve kterých to zatím nebylo možné nebo kde současná řešení
dávala neuspokojivé výsledky (např. měření hustoty a hmotnostního průtoku
vícefázových látek).
Práce se zabývá řešením dvou základních otázek spojených s aplikací
rychlých rezonančních senzorů, a to jak zajistit stabilní kmity snímače a jak
efektivně měřit frekvenci kmitů. V práci jsou popsány aplikace vyžadující
rychlé rezonanční senzory, specifikovány požadavky kladené na měřicí
obvody a analyzovány používané měřicí obvody a metody. Jako výchozí
koncepce měřicího obvodu byl zvolen oscilátor s přímou digitální zpětnou
vazbou (zkráceně DDF) a jako výchozí metoda pro měření frekvence kmitů
byla vybrána metoda WLSM (Weighted Least Square Method). Navrhovaná
řešení byla ověřována simulacemi a experimentálně na testovací aparatuře
s hmotnostním průtokoměrem.
V rámci optimalizace DDF byly navrženy dvě úpravy, které lze
považovat za nová řešení. První z nich je doplnění tzv. ekvalizéru amplitudy
budicího signálu, což je adaptivní člen sloužící ke zrychlení náběhu
oscilátorů, který je založen na korekci zisku zpětnovazebního zesilovače.
Druhou úpravou je doplnění adaptivní pásmové propusti, která pomáhá
udržet kmity při extrémním nárůstu činitele tlumení, ke kterému může
docházet například při měření hustoty a hmotnostního průtoku vícefázových
látek.
V rámci optimalizace obvodů zajišťujících kmitání rezonátoru byla dále
navržena nová řešení: oscilátor se synchronním pulzním buzením (OSPD) a
regulátory SDAC a LSDAC. Provedené simulace a praktické testy koncepce
OSPD-SDAC s hmotnostním průtokoměrem ukázaly, že se jedná o použitelné a velice perspektivní řešení.
Na základě analýz vlivu odchylky v amplitudě nebo ofsetu signálu na
výsledný odhad frekvence byla navržena metoda dvojího odhadu eliminující
systematickou chybu, která vzniká při použití originální metody WLSM.
Optimalizovaná metoda WLSM byla implementována a experimentálně
ověřena. Reálné testy potvrdily výsledky simulací a použitelnost metody pro
rezonanční senzory.
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