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ABSTRAKT 

 

V dnešní moderní době je nespočetná řada možností záznamu zvuku (např. optický, 

gramofonový, magnetický a digitální). Nejvíce používaný je digitální záznam. 

Zpracování zvukového signálu je důležitou částí zasahující do různých vědních oborů a zábavného 

a hudebního průmyslu. Metody zabývající se filtrací signálu jsou zahrnuty v mnoha přístrojích 

a aplikacích. Přínos zařízení zpracovávající analogová a digitální data se promítá v širokém spektru 

uplatnění. Příkladem jsou osobní hudební přehrávače, mobilní telefony, počítače a mnoho dalších. 

Filtrace zvukového signálu lze provádět jak hardwarem, tak i softwarem, z čehož každá metoda 

je svým způsobem charakteristická. Metod způsobů filtrace je velké množství, od zapojení pasivních 

součástek v obvodu až po matematické algoritmy a speciální funkce ve vývojových prostředích 

zabývajících se touto problematikou.  

Bakalářské práce se zabývá návrhem jednotlivých základních filtračních metod, zpracováním 

zvukového signálu a realizací zvukem zabývajícího se systému vhodného pro vývoj zvukem 

zabývajících se aplikací. Vytvořený systém pro zpracování a filtraci zvukového signálu, obsahuje 

externí USB zvukovou kartu shodných parametrů se spotřebitelským výrobkem, aplikaci 

pro vizualizaci a úpravu zaznamenaného signálu s možností rozšíření výukových a výzkumných účelů. 

 

ABSTRACT 

 

In modern times, there is an innumerable range of possibilities for the recording of sound 

(e.g. visual, disc recording, magnetic, and digital).  The most widely-used of these is digital recording.  

The manufacturing of an audio signal is an important intermediary part of various fields of science and 

of the entertainment and music industries.  Intermediary methods with the filtration of a signal 

areincluded in many instruments and applications.  The benefit of the processing equipment of analog 

and digital data is reflected in a wide array of uses.  Personal music players, mobile telephones, 

computers and many more are just some examples.  The filtration of a sound signal may be carried 

out through hardware, as well as software, from which each method is characterized in its own way.  

There are many possibilities in reference to means of filtration, ranging from the involvement 

of passive components in a circuit to mathematic algorithms and special functions 

in the developmental environment of this problem. 

This bachelor’s thesis deals with the proposal of single, basic filtration methods, 

the manufacturing of an audio signal and the implementation of a sound system suitable 

for the development of sound applications.  A generated system for the manufacturing and filtration 

of audio signal includes an external USB sound card of the same parameters as a consumer product, 

and an application for the visualization and modification of a recorded signal with the possibility 

of the expansion of education and research purposes. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek a definice základních pojmů 

 

A/D  Analogově-digitální převodník 

D/A  Digitálně-analogový převodník 

SMD  Součástky pro povrchovou montáž 

USB  Univerzální sériová sběrnice 

FIR filtr  Konečná odezva na impuls (Finite Impulse Response) 

IIR filtr  Nekonečná odezva na impuls (Infinite Impulse Response) 

DSP  Digitální signálový procesor 

NRDF  Nerekurzivní diskrétní filtry 

RDF  Rekursivní diskrétní filtry 

FTD  Fourierovy transformace diskrétních signálů 

SOS  Kaskádní forma IIR filtrů (second order sections) 

FFT  Rychlá Fourierova transformace 

THD+N  Zkreslení sinusového signálu. 

S/PDIF  

Součást pro přenos digitálně kódovaného zvukového signálu 

(Sony/Philips Digital Interface) 

SRN  

Poměr výkonu informačního signálu k výkonu 

rušivého signálu (Signal to Noise Ratio) 

 

Signál  je časově proměnlivá veličina, již jsou zobrazovány údaje. 

 

Údaj, data  je obraz vlastností objektu vhodně formalizovaný pro sdílení, 

interpretaci nebo zpracování prostřednictvím lidí, či automatů. 

 

Filtr  nám pomáhá při zpracování signálu, funkce filtru je odstranit nechtěné 

části signálu, jako náhodný šum, nebo získat užitečné části signálu, 

ležící v určitém frekvenčním pásmu. 

 

Filtrace  je proces, kdy systém (filtr) mění složení vstupního signálu 

(mechanický, optický, elektrický). Je to proces měnící frekvenční 

spektrum vstupního signálu 

 

Algoritmus  je postup řešení splňující následující podmínky: rezultativnost, 

konečnost, determinovanost a hromadnost. 

 

Analogový  vztahující se k zobrazení fyzikální veličinou, která může nabýt 

kterékoliv hodnoty z daného oboru. 

 

Číslicový  vztahující se k údajům, jež jsou charakterizovány číslicemi. 
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1 ÚVOD 

Bakalářská práce je zaměřena na popis metod digitální filtrace a vývoj systému 

pro zaznamenání zvukového signálu, jeho zpracování a úpravu pomocí číslicových filtrů. Celý systém 

je tvořen od zařízení pro zpracování zvuku pomocí hardwaru připojeného k počítači a vytvořeném 

softwaru ve vhodném programovacím prostředí, kde je na výběr metoda filtrace zvukového signálu.  

Jednotlivé zvukové karty obsažené v počítačích mají odlišné vlastnosti, a proto naměřená 

a zpracovaná data se mohou lišit, některé PC nemusí zvukovou kartu obsahovat vůbec 

nebo ji mít jakkoliv poškozenou. Cílem bakalářské práce je vytvořit externí zvukovou kartu 

připojenou přes USB, která má srovnatelné vlastnosti s dostupnými spotřebitelskými zvukovými 

kartami a je použitelná na všech počítačích obsahujících rozhraní USB. Vytvořený systém je vhodný 

pro výukové a výzkumné účely, kde mohou způsoby zpracování signálu dále rozvíjet náplň studia 

diskrétních a spojitých signálů. 

Metody a zpracování zvukového signálu pomocí prostředí Matlab je rozebráno v úvodních 

kapitolách.  

Kapitola 3, která se zabývá samotným návrhem hardwaru. Jedná se o externí USB kartu 

pro zpracování zvukového signálu. Funkční jednotka digitalizuje signál pomocí A/D převodníku 

a zpětně převede odfiltrovaný signál do analogové formy pro sluchové vnímání. 

Po digitalizování vstupního signálu se kapitola 4 zabývá implementací algoritmů 

pro zpracování vstupního zvukového signálu, který pomocí těchto algoritmů filtrujeme. Filtry jsou 

vytvořeny v prostředí Matlab a VISUAL STUDIO. Jsou zde zahrnuty dva typy filtrace pomocí 

FIR a IIR filtrů.  

V těchto dvou programovacích prostředích je vizualizace jak vstupního, tak i filtrovaného 

zvuku. Vizualizace zvukového signálu se provádí ve dvou základních zobrazeních, spektrogramu 

a zobrazení signálu v časové oblasti. Vizualizací signálu se zabývá kapitola 4, kde se nachází 

i porovnání naměřených výsledků s teoretickými předpoklady. Pro porovnání filtrace je použit Matlab, 

který nabízí mnoho metod pro zpracování zvukového signálu. V této kapitole je obecné schéma celého 

systému. 

Závěrečná kapitola se věnuje shrnutí dosažených výsledků, verifikace celkového vývoje 

systému a jeho testování. 
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2 Rozbor problematiky metod filtrace a zpracování zvukových signálů 

Zvuk je každé mechanické vlnění šířící se v látkovém prostředí. Vnímatelná frekvence 

pro člověka je přibližně v rozsahu 16 Hz až 20 000 Hz, za hranicemi tohoto rozmezí je zvuk pro lidské 

ucho neslyšitelný. Liší se člověk od člověka a s přibývajícím věkem se zmenšuje. Pro práci 

se zvukovým signálem v digitální formě je důležitá část pro zpracování a jeho záznam. Pro digitalizaci 

analogového zvukového signálu používáme tzv. A/D převodníky. Princip převodu spojitého 

analogového signálu spočívá v jeho rozdělení na sérii diskrétních impulzů, které jsou převedeny 

pomocí pulsní kódové modulace a následně uloženy například na pevný disk v podobě zvukového 

souboru.  

Zvuková karta je hardwarové zařízení pro záznam, editaci, přehrávání a produkci zvuku. Podle 

provedení rozlišujeme zvukové karty externí, interní a integrované. Obecně obsahují 

A/D (analogově-digitální) a D/A (digitálně-analogové) převodníky na převod zvuku z analogové 

podoby (např. mikrofon) na digitální a naopak. Nejčastější prací se zvukovým signálem je jeho 

filtrování. Je spousta důvodů proč filtrovat zaznamenaný zvuk. Například pro preprodukci se používají 

speciální reproduktory pro jednotlivá frekvenční pásma. Je zřejmé, že před vstupem signálu 

do reproduktoru je třeba horní, dolní, či pásmovou propustí odstranit ze signálu frekvence, které 

nejsou pro daný reproduktor určené. Návrh filtrů vychází z požadovaného průběhu frekvenčních 

charakteristik, zejména sledujeme chování filtrů v oblastech propustného pásma, přechodného pásma 

a potlačeného pásma. Cílem návrhu je minimalizovat šířku přechodného pásma a překmity 

v propustném a v potlačeném pásmu. 

 

Blokové schéma Obr. 1 znázorňuje základní myšlenku filtru. 

 

 
Obr. 1 filtr 

2.1 Vzorkování 

Vzorkování je proces, při kterém se spojitý signál xa(t) nahrazuje posloupností jeho časově 

ekvidistantních vzorků. Při tomto procesu se mohou ztratit některé informace o původním spojitém 

signálu. Pokud spojitý signál xa(t) kmitočtově omezíme a vzorkujeme ho dostatečně vysokým 

vzorkovacím kmitočtem fv, ke ztrátě informace nedochází nebo je přijatelně malá. V ideálním případě 

jsou původní signál xa(t) a vzorkovaná posloupnost x[n] vázány vztahem (1.1). 

 

 [ ]    (  )   (1.1)  

 

Kde T je vzorkovací perioda T = 1/fv. Pokud je kmitočtový rozsah spojitého signálu příliš velký, 

tj. jsou-li časové změny signálu xa(t) příliš rychlé, je analogově - číslicový převod zatížen chybami. 
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V dalším odvodíme podmínku potřebného vzorkovacího kmitočtu, nutného pro věrnou rekonstrukci 

analogového signálu. 

Při analýze procesu vzorkování se vychází z představy, že vzorkovaný signál 

xv(t) je dán součinem spojitého signálu xa(t) a sledu Diracových impulsů p(t), vzdálených o periodu T. 

 

  ( )    ( )   ( )  (1.2)  

 

kde 

 ( )  ∑  (    ) 

 

    

 (1.3)  

 

a proces vzorkování lze modelovat vztahem 

 

 

  ( )  ∑   (  ) (    ) 

 

    

 (1.4)  

 

 

 

 

 

Vzorkovací teorém.
1
 

Nechť xa(t) je frekvenčně omezený spojitý signál, jehož spektrum Xa(jω) = 0 pro kmitočty |ω| > ωm. 

Kmitočet ωm představuje maximální kmitočtovou složku, obsaženou v xa(t). Pak je spojitý signál 

xa(t) jednoznačně určen svými vzorky xa(nT) pokud je vzorkovací kmitočet 

                (1.5)  

 

kde  

   
  

 
   (1.6)  

 

Kmitočtové omezení obecných analogových signálů před vzorkováním provádíme pomocí 

tzv. antialiasing filtrů (kapitola 2.2). 

 Sinusové signály jsou příkladem spojitých signálů, které mohou být dobrým modelem 

pro libovolné spojité signály. Vzhledem k tomu, že obecné analogové signály mohou být vyjádřeny 

sumou sinusových signálů.[2] 

                                                 
1
 Vzorkovací teorém je také v literatuře uváděn po svých objevitelích Shannonův nebo Nyquistův. 
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2.2 Antialiasingový filtr 

Antialiasing filtr má charakter dolní propusti, která ořezává frekvence vyšší, než je polovina 

vzorkovacího kmitočtu. Velikost potlačení přenosu musí být nejméně taková, aby prošlé rušivé signály 

nevadily požadované funkci (zkresleni výstupního signálu aliasingovým efektem nepřekročí 

stanovenou mez). Ideálním požadavkem je absolutní potlačení tohoto rušivého signálu, 

ale to je technicky nemožné a naštěstí to není ani potřeba. Volba mezního kmitočtu fM určuje šířku 

propustného pásma. Jako mezní kmitočet fM volíme kmitočet nejvyšší složky užitečného signálu. 

Poměr mezi mezním kmitočtem fM a kmitočtem potlačení fP určuje také strmost modulové 

charakteristiky mezi propustným a nepropustným pásmem dolní propusti. Pro propustné pásmo 

je nutno určit hodnotu povolené odchylky přenosu (obvykle v rozmezí 0,1 až 3 dB). Zvolenému tvaru 

modulové charakteristiky také odpovídá určitá závislost skupinového zpoždění a odezva 

na jednotkový skok.[3] 

2.3 Rozdělení filtrů: 

Filtry dělíme podle amplitudové charakteristiky na analogové a digitální. 

 

Analogové filtry  

 aplikují se na signály spojité v čase 

 realizují se pomocí operačních zesilovačů, rezistorů, kapacitorů 

 mají teoreticky nekonečný frekvenční rozsah (prakticky až GHz – mikrovlnné součástky) 

 

Nevýhody analogových filtrů spočívají v citlivosti na šum, nestálosti a nepřesnosti jednotlivých 

součástek, velkou roli hraje i nelinearita použitých součástek. Mají omezený dynamický rozsah. 

 

Digitální (číslicové) filtry 

 aplikují se na signály v diskrétním čase 

 implementace pomocí aritmetických operací 

 vysoce lineární (krom kvantizačního šumu) 

 flexibilní softwarová implementace – adaptivní (možnost změny za chodu) 

 neomezený dynamický rozsah (floating point) 

 

Nevýhody digitálních filtrů jsou, že je zapotřebí analogový signál digitalizovat a opačně, k tomu nám 

slouží A/D a D/A převodníky. Vzorkovací frekvence nám udává frekvenční rozsah. 

2.4 Číslicové filtry 

Základní typy číslicových filtrů jsou lineární časově invariantní obvody s jedním vstupem 

a jedním výstupem. Lze je popsat přenosem (systémovou funkcí) H(z), frekvenční charakteristikou 

(frekvenční odezvou) H(e
j0
), impulsní odezvou (čili váhovou funkcí) h(n) nebo diferenční rovnicí. 
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Číslicová filtrace je nalezení výstupního signálu pro daný vstup a daný filtr. Výstup se získá 

jako (aperiodická) konvulence vstupu a impulsní odezvy výstupu. Při filtraci v reálném čase musí 

veškeré operace proběhnout v čase kratším, než je vzorkovací interval. Pro takovou filtraci 

jsou vhodné číslicové signálové procesory (DSP), jejichž všechny instrukce asembleru trvají stejně 

dlouho, a to řádově desítky ns. Jde o specializované procesory optimalizované z hlediska číslicového 

zpracování signálů. Základní blokové schéma zařízení využívajícího DSP je zobrazeno na obr. 2. 

digitální 
signál 

 analogový 
signál 

digitální 
signál DSPD

A D

A

 analogový 
signál 

Algoritmy 
Zpracování

signálu

 
Obr. 2 Typický řetězec pro zpracování signálu v DSP 

 

Číslicový filtr je algoritmus nebo obvod, který požadovaným způsobem mění spektrum 

vstupního diskrétního signálu. Může být realizován speciálním obvodem nebo programem v počítači. 

Tyto filtry se uplatňují v řadě jiných disciplín, mj. v měření a řízení. Tam jde např. o potlačení 

rušivých signálů superponovaných k signálům pracovním (potlačení signálů v určitých frekvenčních 

pásmech, různé typy průměrování), nebo o frekvenční analýzu signálů s využitím filtrace 

(pomocí přeladitelné pásmové propusti s úzkým propustným pásmem), využívanou v analýze vibrací 

v diagnostice elektromechanických soustav. 

Číslicové filtry navazují na pasivní a aktivní analogové filtry a lze je navrhnout buď přímo, 

nebo převedením analogového prototypu do diskrétní oblasti (přechodem od přenosu H(p) k přenosu 

H(z)). Výhodou číslicových filtrů proti filtrům analogovým je možnost jejich využití pro nízké 

frekvence (f<Hz), kde hodnoty L a C analogových filtrů a tedy i rozměry odpovídajících součástek 

vycházejí příliš velké, a zejména možnost změny vlastností číslicových filtrů změnou jejich 

koeficientů nebo změnou vzorkovací frekvence. Řád filtru je možno zvýšit opakovaným přivedením 

výstupu filtru na jeho vstup. Změna vzorkovací frekvence mění mezní frekvence filtru, změnu 

koeficientů i typ filtru.[4] 

2.5 Rozdělení digitálních (číslicových) filtrů: 

Číslicové filtry se dělí podle délky impulsní odezvy na filtry s konečnou impulsní odezvou, 

obvykle označované FIR filtry (z angl.. finite impulse response) dále jen FIR, a filtry s nekonečnou 

impulsní odezvou, označované IIR filtry (z angl.. infinite impulse response). Z názvů přímo plynou 

podmínky pro počet členů impulsní odezvy h(n) obou typů filtru. 
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Podle struktury blokového schématu filtru se číslicové filtry dělí na nerekruzivní filtry (NRDF), 

které nemají zpětnou vazbu, a rekruzivní filtry (RDF), které obsahují zpětnovazební smyčku. 

Nerekruzivní filtry jsou vždy FIR filtry. Rekruzivní filtry jsou téměř vždy IIR filtry, 

ale je možné navrhnout je tak, že jsou typu FIR. 

Číslicové filtry jsou lineární časově invariantní diskrétní systémy a jako takové je lze sestavit 

ze tří základních bloků (viz Obr. 3) – sčítačky, násobičky (násobí vstup konstantou) a jednotkové 

zpoždění (zpožďuje signál o jeden vzorkovací interval T, resp. O hodnotu 1, pracujeme-li s argumenty 

signálů nT, resp. n). 

+X1(n) X1(n)+x2(n)

X2(n)

X(n) A x(n)

T
X(n) X(n-1)

a) b) c)

 

Obr. 3 Základní bloky číslicových filtrů - sčítačka (a), násobení konstantou (b) a jednotkové zpoždění (c) 

 

 FIR – filtr s konečnou impulzovou odezvou 

 IIR – filtr s nekonečnou impulzovou odezvou 

2.6 FIR filtr (Finite Impulze Responze) 

 Neobsahují zpětnou vazbu, jedná se o nerekurzivní neboli konvoluční filtry.  

Předností FIR filtrů je lineární fázová charakteristika, díky které nezpůsobují zkreslení dat a jsou 

vhodné v oblastech zpracování dat např. biologických, ekonomických apod.). Základní vlastnosti 

FIR filtrů: 

 Jsou vždy stabilní, tzn., že póly se nachází pouze v počátku souřadného systému. 

 Neobsahují žádnou zpětnou vazbu. To v praxi sice znamená řádové zvětšení počtu 

zpožďovacích členů (pro real-time data je to podstatné omezení), ale také snížení 

zaokrouhlovací chyby, ke které dochází v každé iteraci výpočtu (proces opakovaného použití 

funkce). 

 Mohou být navrženy s lineární fázovou charakteristikou, tato charakteristika je potom lineárně 

úměrná frekvenční charakteristice. 

 Nevýhodou je zvýšená výpočetní náročnost vzhledem k většímu počtu zpožďovacích členů. 

 

Základní problematikou je efektivní návrh FIR filtrů, čemuž je v oblasti digitálního zpracování 

signálů věnována značná pozornost. Vstupem do návrhu je nejčastěji frekvenční charakteristika 

(někdy doplněná o toleranční pásma), které bychom rádi dosáhli v ideálním případě a výstupem 

je frekvenční charakteristika navrženého filtru, která se více nebo méně přibližuje požadované 

charakteristice.[5] 



7 

 

 

 

Rovnice filtru: 

Je-li v nejdelší cestě mezi vstupem a výstupem filtru N zpožďovacích členů, má impulsní odezva 

N + 1 členů. 

Přenos H(z) kauzálního FIR filtru je dán vztahem 

 ( )        
      

      
   ∑   

  

 

   

  (1.7)  

 

Impulsní odezva h(n) FIR filtru se získá zpětnou Z-transformací vztahu (1.7), a je tedy 

 

 ( )     ( )     (   )      (   )   (1.8)  

 

Délka této odezvy (délka filtru) je tedy M + 1. 

Vyjádříme-li H(z) v kladných mocninách z, dostaneme 

 

 ( )   
∑    

    
   

  
   (1.9)  

 

Odtud je zřejmé, že H(z) má pól pouze v počátku (a to M-násobný). Filtry FIR jsou tedy vždy stabilní. 

Z (1.7) lze odvodit diferenční rovnici FIR filtru: 

 

 ( )    ( )     (   )      (   )   (3.0)  

 

Hodnota výstupního signálu závisí tedy na hodnotě vstupu a M předchozích hodnotách vstupu. 

Nejrozšířenější strukturou FIR filtru je transverzální filtr (Obr. 4). Jde o diskrétní zpožďovací 

linku s odbočkami, ve kterých jsou násobičky (Obr. 3 b) a jednotkové zpoždění (Obr. 3 c). Filtr počítá 

vážený klouzavý průměr M + 1 posledních hodnot. Koeficienty násobiček jsou hodnotami impulsní 

odezvy filtru (viz obr. 4). 

T T T

+

b1 b2 bM-1 bM

X(N-M)x(n-2)x(n-1)X(N)

 
Obr. 4 Blokové schéma transverzálního FIR filtru 

 

Filtr zpožďuje vstupní signál o (M + 1)/2 taktů, ustálený stav výstupu se dosáhne 

až po M + 1 taktech. Řád FIR filtru M bývá v praxi vysoký (stovky až tisíce). Pak je totiž možno 
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polynomem (1.1) velmi přesně aproximovat požadovaný přenos. Nevýhodou je velké zpoždění 

výstupního signálu. [2] 

 

Metody návrhu FIR filtru v prostředí Matlab. 

Signal Processing Toolbox obsahuje následující funkce pro návrh číslicových FIR filtrů 

 cremez, návrh komplexního FIR filtru s konstantním zvlněním, ale s nelineární fází 

 fir1, návrh FIR filtru metodou okénkování a FTD 

 fir2, návrh FIR filtru založený na vzorkování frekvenční odezvy 

 fircls, návrh FIR filtru s několika propustnými pásmy založený na podmínkou vázané 

metodě nejmenších čtverců (constrained) 

 fircls1, návrh FIR filtru typu dolní propust nebo horní propust založený na podmínkou 

vázané metodě nejmenších čtverců (constrained) 

 firls, návrh FIR filtrů s lineární fází založený na metodě nejmenších čtverců 

 firpmord, návrh optimálního FIR filtru metodou Parkse-McClellana  

 firrcos, návrh FIR filtrů založený na mocninách kosinu 

 intfilt, návrh interpolačního FIR filtru použitého v interpolaci (při zvýšené vzorkovací 

frekvence) s nelineární fází 

 kaiserord, odhad parametrů pro FIR filtr navrhovaný oknem Kaiser 

 remez, návrh optimálního FIR filtru metodou Parkse-McClellana 

 remezord, odhad řádu optimálního FIR filtru navrženého metodou Parkse-McClellana 

 sgolay, návrh filtru metodou Savitzky-Golay 

 

V následujících kapitolách jsou uvedeny vybrané metody filtrace a vyobrazení jejich průběhů 

v grafech. Jsou to: metoda FTD a oken, metoda nejmenších čtverců, metoda libovolné frekvenční 

odezvy a metoda mocnin kosinu. 

2.6.1 Metoda Fourierovy transformace diskrétních signálů (FTD) a oken:  

Je základní metodou návrhu FIR filtrů a v Matlab Signal Processing Toolboxu ji odpovídají 

příkazy: fir1, fir2, kaiserord; Při návrhu se vychází z požadované frekvenční charakteristiky 

filtru H (e
jω

). Pomocí FTD najdeme požadovaný průběh impulsní odezvy h(n) filtru. Tato odezva 

je nekauzální a nekonečně dlouhá. Protože navrhujeme FIR filtr, vezmeme z h(n) konečný počet členů 

L = M + 1, kde M je požadovaný řád filtru. Tento výběr odpovídá násobení h(n) obdélníkovým oknem 

ω0(n) délky L. Frekvenční charakteristiku filtru pak dostaneme složením konečného počtu členů 

Fourierovy řady a v místech skokových změn ideální (požadované) frekvenční charakteristiky 

se projeví překmitnutí, tzv. Gibbsův jev
2
. Toto překmitnutí nezmizí ani při růstu L. Ve frekvenční 

                                                 
2
 Gibbsův jev – Pojmenovaný po americkém Fyzikovi J. Willard Gibbs. Projevuje se lokálními oscilacemi při 

aproximaci nespojitých funkcí spojitými funkcemi, vyskytuje se v mnoha oblastech numerické matematiky, od 

Fourierových řad, až po aproximace spliney a konečnými prvky. 
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oblasti vyvolává toto zakmitávání konvoluce požadované frekvenční charakteristiky se spektrem 

obdélníkového okna.  

Potlačení zákmitů na skocích frekvenční charakteristiky se dosáhne použitím jiných oken 

pro násobení požadované impulsní odezvy. Volí se okna s nižšími postranními laloky, než má okno 

obdélníkové. Hodnota překmitu ve výsledné charakteristice se podstatně zmenší. Cenou za to je 

ale rozšíření přechodového pásma filtru, odpovídající větší šířce hlavního laloku použitého okna proti 

oknu obdélníkovému. Obdélníkové okno je definováno vztahem (2.1). 

 

Dále jsou uvedeny definice oken nejpoužívanějších při návrhu číslicových filtrů. Tato okna 

se ovšem využívají i v FFT spektrální analýze. Okna jsou uvedena v kauzální formě 

(tedy pro nezáporná n). 

 

Obdélníkové okno: 

 

  ( )  {
 
 
          

           
      

 (3.1)  

 

Okno trojúhelníkové (Barlett): 

 

  ( )  

{
 
 

 
 

 

   
 

  
  

 
 

 

          

    
 

 
 

 

 
     

      

              (3.2)  

 

Okno Hann (hanning, Hanning, von Hann): 

   ( )  {

 

 
(     

   

 
)

                       
     (3.3)  

 

Okno Hamming: 

 

   ( )  {
             

   

 
 

  

               
      

   (3.4)  

 

Okno Blackman: 

 

   ( )  {
             

   

 
      

   

 
 

 

                      
            

 (3.5)  

 

Průběhy těchto oken v časové oblasti vygenerované Matlabem pomocí 

Design & Analysis Tool - nástroj pro design a analýzu metod FTD jsou vyobrazeny v příloze č. 2. 
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Kde jsou uvedena spektra těchto oken a jejich průběhy.[6]. Frekvenční spektra oken se obvykle kreslí 

v semilogaritmických souřadnicích. Počet jejich vln (laloků) závisí na délce okna L = M + 1, 

ale vzájemný poměr výšek sousedních vln (tvar spektra) závisí na M málo. Šířka hlavního laloku 

je nejmenší u obdélníkového okna, u ostatních výše uvedených oken je dvojnásobná nebo 

trojnásobná.[2] 

 

Vykreslení pomocí Matlabu: 

 Příklad č. 1: Vykreslení modulové a fázové charakteristiky funkcí fir1,sloužící pro návrh 

FIR filtru metodou okénkování a FTD. 

 

n=40 

Wn = [0.35 0.65] 

b = fir1(n, Wn); 

freqz(b,1,512) 

 

n – koeficient filtru 

fir1 – vrací řádkový vektor b obsahující n+1 koeficientu filtru  

Wn – mezní frekvence filtru 

freqz – vykresleni modulové a fázové charakteristiky frekvenčního průběhu filtru 

 
Obr. 5 Pásmová propust, zvlnění v propustném pásmu 0,35 ≤ ω ≤ 0,65 

 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
-2000

-1000

0

1000

Normalized Frequency  ( rad/sample)

P
h
a
s
e
 (

d
e
g
re

e
s
)

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
-100

-50

0

50

Normalized Frequency  ( rad/sample)

M
a
g
n
it
u
d
e
 (

d
B

)



11 

 

2.6.2 Metoda nejmenších čtverců:  

Metoda nejmenších čtverců je aplikovaná na dílčí frekvenční pásma. Této metodě odpovídá 

v Matlabu příkaz firls, remez, remezord. Algoritmus minimalizuje čtverce rozdílu mezi 

ideální frekvenční charakteristikou a navrhovanou. Remezův algoritmus je podstatně matematicky 

náročnější metoda návrhu založena na optimalizaci v prostoru (přenosových) polynomů. 

 

Vykreslení pomocí Matlabu: 

 Příklad č. 2: Vykreslení modulové a fázové charakteristiky funkcí firls sloužící pro návrh 

FIR filtru metodou nejmenších čtverců. 

 

n = 255 

f = [0 0.25 0.3 1] 

a =[1 1 0 0] 

b = firls(n, f, a); 

freqz(b,1,160) 

 

n – koeficient filtru 

f – vektor frekvenčních bodů, rozmezí 0 – 1 (Nyquistova frekvence) 

a – vektor amplitudy 

freqz - vykresleni modulové a fázové charakteristiky frekvenčního průběhu filtru 

 
Obr. 6 Dolní propust s přechodovým pásmem 
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2.6.3 Metoda libovolné frekvenční odezvy 

Pro tuto metodu nám slouží příkaz cremez, jedná se o libovolnou frekvenční odezvu zahrnující 

komplexní filtry a filtry s nelineární fází. 

 

 Příklad č. 3: Vykreslení modulové a fázové charakteristiky funkcí cremez sloužící 

pro návrh FIR filtru metodou libovolné frekvenční odezvy. 

 

f = [-1 -0.5 -0.4 0.7 0.8 1] 

b = cremez(30, f,'bandstop'); 

freqz(b,1,512,'whole'); 

 

30 – koeficient filtru 

f – vektor okrajů frekvenčního pásma, rozmezí -1 až 1 (Nyquistova frekvence) 

bandstop – typ filtru (pásmová zádrž) 

freqz - vykresleni modulové a fázové charakteristiky frekvenčního průběhu filtru 

 

 
Obr. 7 Pásmová zádrž s lineární fází 

 

2.6.4 Metoda  mocniny kosinu 

Pro tuto metodu se používá příkaz: firrcos, jedná se o dolní propust s hladkým sinusovým 

přechodovým pásmem, nebo-li mocniny kosinu. 
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 Příklad č.4: Vykreslení modulové a fázové charakteristiky funkcí firrcos sloužící 

pro návrh FIR filtru metodou mocniny kosinu. 

 

h = firrcos(20,0.25,0.25); 

freqz(h,1) 

 

(20,0.25,0.25) – mezní frekvence filtru 

freqz - vykresleni modulové a fázové charakteristiky frekvenčního průběhu filtru 

 

 
Obr. 8 Dolní propust s mezní frekvencí 25 Hz 

 

2.7 IIR filter (Infinite Impulze Responze) 

IIR filtry vyžadují alespoň jednu zpětnovazební smyčku (s alespoň jedním zpožďovacím 

členem), jsou to tzv. rekurzivní filtry (RDF). Přenos je tvořen podílem polynomů (racionální lomenou 

funkcí). Nuly přenosu realizují nerekurzivní část, póly zase rekurzivní část. Řád filtru je určen vyšším 

ze stupňů polynomu. Mají podstatně nižší řád než filtry FIR, takže reagují mnohem rychleji. 

Tím pádem jsou i vhodnější pro použití v Real-Time systémech. IIR filtr s daným přenosem 

lze realizovat dále uvedenými třemi způsoby, v přímé formě (první nebo druhé), v kaskádní formě 

a v paralelní formě. Z hlediska možných problémů se stabilitou způsobenou kvantováním koeficientů 

je nejvhodnější kaskádní forma, tvořená kaskádou (sériovým zapojením) filtrů druhého řádu. 

 Se zpětnou vazbou souvisí možnost vzniku mezních cyklů u IIR filtrů realizovaných 

v aritmetice s pevnou řádovou čárkou. RDF může za určitých okolností mít na výstupu periodický 

signál, i když vstup je nulový nebo konstantní. To je způsobeno zaokrouhlováním výstupu filtru 

použitého pro zpětnou vazbu v důsledku omezené numerické přesnosti výpočtu. 
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+

T

a
x(n)

y(n-1)

y(n)
a

0 n

h(n)

a) b)
 

Obr. 9 Příklad IIR filtru (a) a jeho impulsní charakteristiky 

 

 Příkladem jednoduchého IIR filtru je např. obvod dle obr. 8. Jeho přenos je H(z) = (az)/(z-a) 

a jeho impulsní odezva je tedy h(n) = a·a
n
 · u(n). Pro 0 < a < 1 znázorňuje h(n) Obr. 9 b). Jde tedy o IIR 

filtr. Jeho nekonečná odezva odpovídá pólu mimo počátek p1 = a. 

 RDF filtr může mít ve speciálním případě také konečnou impulsní odezvu. Příklad uvádí Obr. 

10. Tento obvod má přenos 

 

 ( )  
         

      
            (3.6)  

 

Z rovnice (2.6) zpětnou transformací dostaneme 

 

 ( )   (   )    (   )   (3.7)  

 

Jde o speciální případ zpětné vazby, kdy v určitém taktu je součet všech vstupů do sčítačky na vstupu 

zpětnovazební smyčky umístěné na výstupu filtru nulový, takže v následujícím taktu impulsní odezva 

skončí. V praxi ale u obvodů s pevnou řádkovou čárkou je přesné vyrušení vstupů do sčítačky 

v důsledku omezené numerické přesnosti koeficientů filtru obtížné.[2] 

 

+

TT

T
y(n)

a-2

v(n)

a

 

Obr. 10 Příklad rekruzivního filtru s konečnou impulsní odezvou 
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Vlastnosti IIR filtrů: 

 S filtry IIR lze dosáhnout velmi strmých přechodů mezi propustným a nepropustným pásmem, 

a to i při malém řádu filtru. 

 Poměrně složitý a méně intuitivní návrh. 

 Filtr je rekurzivní (se zpětnými vazbami), může být nestabilní (pro amplitudově omezený 

vstupní signál by generoval signál s neustále rostoucími amplitudami). Filtr IIR bude stabilní, 

pokud všechny jeho póly leží uvnitř jednotkové kružnice. 

 Filtry IIR nemají lineární průběh fázové charakteristiky. 

 

Rovnice IIR filtru 

Rekruzivní filtr je popsán přenosem ve tvaru racionální lomené funkce 

 

 ( )  
 ( )

 ( )
 
      

      
       

  

     
      

       
  

 (3.8)  

 

Přičemž kauzální filtr má řád N >= M a filtr popsaný (2.8) nazýváme filtr řádu N. Někdy je přenos IIR 

filtru vyjádřen ve tvaru blízkém (2.8), ale stupně obou polynomů jsou rovny N, přičemž několik 

posledních koeficientů bi má nulové hodnoty. 

 Tvar přenosu uvedený v (2.8) (se zápornými znaménky ve jmenovateli a hodnotou a0 = 1) 

souvisí s tím, že (2.9) budeme požívat ve tvaru 

 

 ( )  ∑   (   )  

 

   

∑    (   )

 

   

     (3.9)  

 

 První část rovnice (2.9) čili diferenční rovnice FIR filtru. FIR filtry jsou tedy podskupinou IIR 

filtrů pro všechny koeficienty ai,i≠0, nulové. Vzhledem k tomu, že se metody návrhu obou typů filtrů 

liší, probírají se obě skupiny odděleně.[2] 

 

2.8 Metody návrhu IIR filtru v prostředí Matlab. 

Klasický návrh filtrů IIR sestává z následujících kroků: 

 Nalezení přenosu analogové dolní propusti zvoleného typu s mezní frekvencí rovnou 1. 

 Transformací přenosu této propusti na přenos filtru požadovaného typu s požadovanou mezní 

frekvencí. 

 Transformaci přenosu tohoto analogového prototypového filtru do číslicové oblasti  

(do roviny z). 

 

Signal Processing Toolbox obsahuje následující funkce pro návrh číslicových IIR filtrů 
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 besself, návrh analogového Besselova filtru 

 butter, návrh analogového a číslicového Butterworthova filtru 

 cheby1, návrh Čebyševova filtru typu 1 (zvlnění v propustném pásmu) 

 chebddy2, návrh Čebyševova filtru typu 2 (zvlnění v nepropustném pásmu) 

 ellip, návrh eliptického (Cauerova) filtru 

 maxflat, zobecněný návrh číslicového Butterworthova filtru 

 yulewalk, rekurzivní návrh číslicových filtrů 

 

2.8.1 Metoda analogové dolní propusti 

Návrh IIR filtrů vychází většinou z analogové dolní propusti. V Matlab Signal Processing 

Toolboxu ji odpovídají příkazy:  besself, butter, cheby1, cheby2, ellip. 

Pokud jsou póly přenosu uvnitř jednotkové kružnice, pak je filtr stabilní. Pokud jsou i nuly uvnitř 

jednotkové kružnice, pak se jedná o filtr s minimální fází. 

 

Základní typ analogové dolní propusti. [4] 

Butterworthova dolní propust 

 H|(ω)| je v propustném pásmu maximálně plochá, celý její průběh je monotónní a strmost 

v přechodovém pásmu roste s řádem filtru N (pokles logaritmické asymptotické frekvenční 

charakteristiky je v přechodovém pásmu N·20dB/dek). Platí: 

 

| ( )|       | (  )|  
 

√ 
    | ( )|    (3.0)  

 

Filtr nemá nuly přenosu mimo nekonečno. V časové oblasti odezva tohoto filtru na skok vykazuje 

poměrně velké zákmity. Pro amplitudovou frekvenční charakteristiku Butterworthovy dolní propusti 

řádu N platí 

 

|  ( )|
  

 

  (
 
  
)  
   (3.1)  

 

Vykreslení pomocí Matlabu: 

[B,A] = ellip(n,Rp,Rs,Wn), kde n je požadovaný řád filtru, Rp je požadované zvlnění 

v propustném pásmu v dB, Rs je požadované zvlnění v nepropustném pásmu 

(hodnota v dB specifikující zeslabení proti propustnému pásmu) Wn je frekvence.  

 

 

 Příklad č. 5: Vykreslení modulové a fázové charakteristiky funkcí ellip sloužící pro návrh 

IIR filtru metodou analogových dolních propustí. 
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n = 4 

[B,A] = ellip(n,0.25,10,0.25) 

freqz(B,A) 

n – řád filtru 

0.25 – mezní frekvence 

freqz - vykresleni modulové a fázové charakteristiky frekvenčního průběhu filtru 

 

 
Obr. 11 průběh signálu pro filtr řádu 4 pomocí funkce ellip 

 

 Příklad č. 5: Vykreslení modulové a fázové charakteristiky funkcí cheb1ord sloužící pro 

návrh IIR filtru metodou analogových dolních propustí. Jedná se o návrh Čebyševova filtru 

metodou č. 1. 

 

Wp = 40/500; Ws = 150/500; 

Rp = 3; Rs = 60; 

[b,a] = cheb1ord(Wp,Ws,Rp,Rs) 

freqz(b,a,512,1000); 

 

Wp, Ws – mezní frekvence filtru 

Rp – pásmové zvlnění 

Rs – útlum v dB 

freqz - vykresleni modulové a fázové charakteristiky frekvenčního průběhu filtru 
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Obr. 12 Průběh Dolnopropustního filtru pomocí Čebyševy metody 

 

2.9 Navrhování filtrů pomocí Filter Design Toolbox 

Matlab obsahuje speciální knihovnu věnovanou návrhům filtrů, jde o nadstavbu Matlabu 

a Signal Processing Toolboxu. Toto navrhování v sobě zahrnuje řadu technik pro pokročilý návrh 

filtru, podporujících také simulaci a analýzu návrhu filtrů s koeficienty vyjádřenými čísly s pevnou 

nebo pohyblivou řádovou čárkou pro velký rozsah přesností. 

 Filter Design Toolbox je objektově orientovaný. Parametry potřebné pro specifikaci zvoleného 

kvantovaného filtru jsou „uzavřeny“ pod jméno jediné proměnné v objektu kvantovaného filtru. 

Pro návrh filtru je zapotřebí zvolit hodnoty parametrů filtru. Tyto parametry jsou přiřazeny objektu 

kvantovaného filtru, který představuje námi navrhovaný filtr. 

 V tomto toolboxu je možné navrhovat velkou řadu filtrů v pevné nebo pohyblivé řádové čárce. 

Jako referenční filtr pro vytvoření kvantovaného filtru se používá filtr ve dvojité přesnosti navržený 

v Signal Processing Toolboxu nebo Filter Design Toolboxu, který splňuje definované požadavky. 

Na něj aplikujeme obsažené kvantovací funkce. 

Pro návrh filtrů pomocí Filter Design Toolboxu je nutné znát možné formy popisu systému využívané 

Matlabem, mezi těmito formami je možno přecházet pomocí příkazů Matlabu. 

 forma tf (transfer function) – jedná se o přenosovou funkci, nebo-li podíl polynomů 

s koeficienty b, a 

 forma [z, p, n] (zeros, poles, order of filter) – podíl součinů kořenových dvojčlenů, nuly, póly 

a řád filtru 

 forma [A, B, C, D] – znázornění ve stavovém prostoru 
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 forma SOS (second order sections) – z filtrů pouze pro IIR filtry, jedná se o kaskádní formu 

složenou ze součinu racionálních lomených funkcí druhého řádu. 

 

2.10 Ukázka pomocí Filter Visualization Toolboxu v Matlabu 

Na Obr. 13 je vyobrazení příkladu č. 6, ostatní průběhy jsou vykresleny v příloze č. 3. 

 

 Příklad č. 6: Návrh FIR filtrů pomocí funkce firpm a výsledné charakteristiky vyobrazeny 

nástrojem pro vizualizaci dat navrhnutého filtru. 

 

b1 = firpm(20,[0 0.4 0.5 1],[1 1 0 0]); 

b2 = firpm(40,[0 0.4 0.5 1],[1 1 0 0]); 

fvtool(b1,1,b2,1); 

 

b1 = firpm(n, f, a) 

n – řád filtru 

f – vektor frekvenčních bodů, rozmezí 0 – 1 (Nyquistova frekvence) 

a – vektor amplitudy 

 
Obr. 13 Vykreslení modulové charakteristiky navrhnutých filtrů pomocí Filter Visualization Toolbox 
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2.11 Shrnutí vlastností FIR a IIR filtrů 

Volba typu filtru není jednoznačná a závisí na aplikaci. Výhody FIR filtrů jsou nevýhodami IIR filtrů 

a naopak. 

 

Filtry FIR: 

 jsou vždy stabilní, 

 fázová charakteristika může být (a v praxi vždy je) přesně lineární, 

 řád filtru bývá vysoký, proto se návrh dělá pomocí počítače (iteračně), zpoždění filtru 

je poměrně velké a při hardwarové realizaci je nutný velký počet obvodů, 

 nejužívanější je transverzální struktura, která je vhodná i pro realizaci adaptivních filtrů, 

 případný rušivý impuls ovlivní výstup jen krátkou dobu, 

 vliv chyb kvantování závisí na řádu filtru; nemůže ale dojít k nestabilitě a vzniku mezních 

cyklů (nelineárních kmitů na výstupu). 

 

Filtry IIR: 

 mohou být nestabilní, 

 používají se převážně jako základní frekvenčně selektivní filtry (DP, HP, PP a PZ); obvykle 

je zadán pouze průběh amplitudové frekvenční charakteristiky, fázi je možno upravit fázovým 

posouvačem v kaskádě s daným filtrem, 

 návrh je jednodušší, řád filtru nízký (do 10) a tedy rychlost reakce vyšší než u FIR filtru, 

 i krátký rušivý impuls na vstupu může trvale ovlivnit výstup, 

 nejužívanější struktura je kaskáda členů druhého řádu, 

 v důsledku chyb kvantování může dojít k nestabilitě (přesune-li se některý z pólů přenosu 

vně jednotkového kruhu) a ke vzniku mezních cyklů (trvalých kmitů na výstupu 

při konstantním vstupu).[2] 
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3 Návrh a realizace jednotky s využitím IO PCM2902 

Tato kapitola se zabývá návrhem a realizací systému pro zpracování zvukového signálu. 

Systémem rozumíme celou hardwarovou část sloužící pro převedení zvukového signálu do digitální 

formy a jeho úpravy. 

USB rozhraní

Mikrofon
Reproduktory

Externí zvuková karta

 
Obr. 14 Základní blokové schéma 

  

Základní blokové schéma popisuje elementární myšlenku funkčnosti systému zpracovávající 

zvukový signál. Pomocí mikrofonu připojeného na analogový vstup externí zvukové karty je signál 

převeden do digitální formy pro zpracování na počítači. Upravený zvukový signál v počítači 

je odeslán přes USB rozhraní do zvukové karty, kde je převeden do analogové formy a pomocí 

elektroakustického měniče reprodukován do okolí. Srdcem celého zapojení je integrovaný obvod 

PCM2902, který je popsán v následující kapitole. 

 

3.1 Integrovaný obvod PCM2902 

Pro realizaci systému zpracovávající zvukový signál je použit integrovaný obvod PCM2902 

od americké firmy Texas Instruments obr. 15. Tento obvod je ve velkém měřítku používán 

ve spotřební elektronice zabývající se úpravou zvukového signálu. Obvod PCM2902 je pro návrh 

hardwaru především významný svým vstupním napětím 5V, tudíž není zapotřebí výrazné úpravy 

výstupního napětí z USB portu počítače. Vzorkovací frekvence tohoto audio-kodeku je až 48kHz, tato 

hodnota je dostatečná, neboť průměrné zdravé lidské ucho slyší maximálně cca do 20kHz, v praxi 

se volí frekvence dvakrát větší než je maximální požadovaná frekvence (viz kapitola č. 1 Vzorkovací 

teorém).  

Důležitou vlastností je také antialiasing filtr popsán v kapitole 1.3, který před A/D 

převodníkem zaručuje velmi vysoké potlačení frekvenčních složek s frekvencí nad polovinou 

vzorkovací frekvence. Tento analogový filtr s funkcí dolní propusti má mezi svým propustným 
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a nepropustným pásmem určité přechodové pásmo. Rozložení pinů a jejich popis je v příloze č. 4. 

Dále je uveden Souhrn nejdůležitějších vlastností obvodu:  

 16 bitový A/D a D/A převodník 

 Vzorkovací frekvence 

- D/A-C: 32, 44, 48 kHz 

- A/D-C: 8, 11.025, 16, 22.05, 32, 44.1, 48 kHz 

 Plná kompatibilita s rozhraním USB 1.1 

 Napájení 5V 

 Stereo A/D převodník 

Analogový výkon při 5V 

- THD+N = 0.01% 

- SNR = 89 dB 

- Dynamický rozsah = 89 dB 

- pásmový filtr zvlnění = ±0.05 dB 

- blokovací filtr útlumu = 65 dB 

 Stereo D/A převodník 

Analogový výkon při 5V 

- THD+N = 0.005% 

- SNR = 96 dB 

- Dynamický rozsah = 93 dB 

- pásmový filtr zvlnění = ±0.1 dB 

- blokovací filtr útlumu = -43 dB 

 Uživatelské ovládací rozhraní (HID) 

- Hlasitost ±, Mute 

 

Zapojení použitého obvodu 

 Uvedené schéma je navrhnuto podle doporučeného zapojení výrobce Texas Instruments.[9] 

 

Obr. 15 Doporučené schéma zapojení. 
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Součástky: 

C1, C2: 10 µF 

  C3, C4, C7, C8, C13: 1 µF (Tyto kondenzátory musí mít hodnotu menší než 2 µF) 

  C5, C6: 10 pF až 33pF (v závislosti na krystalu) 

  C9, C10, C11, C12: Kapacita se může lišit, podle vstupního/výstupního zařízení 

  IC1: Regulátor napětí na TTL logiku 

  D1: Schottkyho dioda (UF ≤ 350 mV při 10 mA, IR ≤ 2 µA při 4V) 

 

3.2 Vlastní zapojení navrhnutého hardwaru 

Schéma systému zpracovávajícího zvukový signál, které je zobrazeno v příloze 1 na Obr. 39 

bylo navrhnuto v programu EAGLE, sloužícímu k návrhu schémat a plošných spojů. Tento program 

je u nás jedním z nejrozšířenějších zahraničních návrhových systémů pro elektroniku. Návrhový 

systém EAGLE se skládá ze tří samostatných modulů: 

 Editor schémat 

 Editor plošných spojů 

 Autorouter 

 

Postup při návrhu 

První fází návrhu v programu EAGLE byl výběr správných součástek dle typu a velikosti 

z editoru knihoven. Plošný spoj byl navrhnut na oboustrannou desku, kde zemní potenciál je vzájemně 

propojen. Strany jsou označeny popisky TOP a BOTTOM, dále jsou zde uvedeny popisy vstupů 

a výstupů. 

Při návrhu byl kladen důraz na správné rozmístění součástek tak, aby se minimalizoval vliv 

vzájemného rušení. Po dokončení výběru všech součástek do strany desky TOP i BOTTOM 

byl zvolen rozměr celého hardwaru. Na čelní stranu byly umístěny konektory, přepínač mezi optickým 

a elektrickým digitálním vstupem a mini USB konektor pro připojení k PC. 

Zapojení celého obvodu proběhlo podle doporučeného katalogového listu dostupného 

z webových stránek výrobce. Integrovaný obvod PCM2902 byl navrhnut na samostatnou desku 

s konektorem pro připojení k celému zapojení, důvodem je možnost použití v návrhu jiného systému 

pracující s tímto obvodem. Tlačítka pro uživatelské ovládání jsou umístěna na samostatné části desky, 

která je pevně spojena s hlavním modulem pomocí distančních sloupků a připojena přes konektor 

pro ploché kabely. 

Zapojení obsahuje konektory pro analogový vstup a výstup, na které se připojuje mikrofon 

a reproduktory. Vstupní a výstupní S/PDIF konektory (S/P-DIF je zkratka pro Sony/Philips Digital 

InterFace). Jedná se o rozhraní pro digitální přenos. K těmto konektorům je paralelně navrhnut optický 

přijímač TORX173 pro připojení vstupního zařízení přes optický kabel, optický výstup je realizován 

optickým vysílačem TOTX173, oba tyto konektory pochází od japonské firmy TOSHIBA. 
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Obr. 16 Navrhnutý plošný spoj, strana BOTTOM 

 
Obr. 17 Navrhnutý plošný spoj, strana TOP 

 

Plošný spoj je navrhnut tak, aby konektory pro připojení byly na okraji desky pro dobrý 

přístup, v rozích desky jsou otvory pro uchycení ochranného krytu nad součástky. Součástky jsou 

navrhnuty ve velikosti SMD 1206. 

 

Osazení a výroba plošného spoje. 

Deska plošného spoje byla vyrobena metodou známou jako negativní fotocesta.  

Vyrobení plošného spoje probíhalo v několika fázích. V první fázi výroby je důležité správně 

vygenerovat předlohu, která je natisknuta na průhlednou fólii. Fólie musí být potisknutou stranou 

přiložena na fotocitlivou vrstvu cuprextitové desky. Vygenerované předlohy se podle potřeby oříznou 

na požadovanou velikost, zarovnají se a slepí tak, aby se prokovy obou vrstev vzájemně překrývaly. 

Mezi tyto vrstvy se vloží oboustranná deska, která se umístí do osvitového zařízení, kde se prosvituje 

ultrafialovým zářením po dobu danou technologickým postupem. 

 Další fází je vyvolání prosvícené desky v roztoku uhličitanu sodného Na2CO3 zředěného 

ve stanoveném poměru ve vodě. Pozorováním se určí, zda je deska správně vyvolána, musí 

být odhalena vrstva měděného povrchu v místech určených pro odleptání. Po tomto procesu se 

vyvolaná deska vloží do vodného roztoku chloridu železitého FeCl3 s koncentrací v rozmezí 30 – 50 

%. Po odleptání nežádoucí vrstvy se deska očistí vložením do acetonu či strippru. 
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 Splněním všech fází vývoje byla deska plošných spojů připravena na vyvrtání děr pro vývody 

součástek a vrstvových propojek. Vrtání probíhalo na stojanové vrtačce s použitím vrtáků vhodných 

velikostí. 

Posledním krokem ke zhotovení této desky je napájení jednotlivých součástek na příslušná 

místa podle návrhu. Na Obr. 18 je vyfotografována hotová deska s napájenými součástkami a popis 

těch nejdůležitějších. 

 
Obr. 18 Popis nejdůležitějších součástí hardwaru 

1 diferenciální komunikační transciever pro TTL logiku 

2 drop stabilizátor na 3,8 V pro napájení kodeku 

3 konektor pro připojení ovládacího uživatelského rozhraní (pro č. 8) 

4 krystal 12MHz pro řízení taktu procesoru 

5 Schottkyho dioda pro usměrnění napětí (rychlé spínání) 

6 pulsní transformátor (galvanické oddělení) 

7 LED dioda, indikuje připojení k PC 

8 uživatelské rozhraní, tlačítka pro zesílení, zeslabení hlasitosti a ztišení (mute) 

9 přepínač elektrický vstup / optický vstup 
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3.2.1 Zhotovená hardwarová část 

Zvuková karta je uložena v krabičce vyrobené z plexiskla vhodných rozměrů, v niž jsou 

otvory pro konektory a uživatelské ovládání. Přístupové části jsou patřičně označeny pro lepší 

orientaci uživatele.  

 
Obr. 19 Výsledná podoba externí zvukové karty 

 

 
Obr. 20 Přední strana výrobku 
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4 Implementace algoritmů pro zpracování a vizualizaci zvukového 

signálu v Matlabu a Visual Studiu 

Na Obr. 21 je schéma celého systému obsahující hardwarovou i softwarovou část. 

 

Obr. 21 Schéma celého systému 

Obecné schéma hardwarové části je popsáno v kapitole č. 3. Softwarová část pro zpracování 

zvukového signálu byla tvořena v programovacím prostředí Matlabu a Visual studiu. Na Obr. 21 

senachází obecný popis funkce vytvořené aplikace. Vstupní signál může být načten pomocí 

mikrofonu nebo z nekomprimovaného zvukového souboru, po zvolení způsobu načtení se vstupní 

zvukový signál vykreslí do grafu a uživatel může na tento signál aplikovat filtry dle výběru. 

Provedením filtrace se upravený signál vykreslí do nového grafu.  

MATLAB (MATrix LABoratory) bývá nezřídka označován za světový standard pro technické 

výpočty. Představuje mohutné integrované matematicko – grafické prostředí. Je určený 

k vědeckotechnickým výpočtům, modelování, simulacím, návrhům, analýze, měření a zpracování 

signálů. [8] 

Visual Studio je vývojové prostředí od firmy Microsoft pro vývoj konzolových aplikací 

s grafickým rozhraním. Visual Studio obsahuje vestavěné programovací jazyky C/C++, VB.NET a C#. 

 Pro práci se zvukovým signálem byl upřednostňován program Matlab, který je vhodnější 

pro toto zpracování. 
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Aplikace vytvořená v prostředí Matlab. 

Program pro vizualizaci a filtraci zvuku vytvořený v Matlabu je uveden na Obr. 22.  

 
Obr. 22 Aplikace vytvořená v Matlabu. 

A – Blok pro vstupní signál, v levé části se nachází záznam zvuku pomocí mikrofonu, načtení 

zvukového souboru a tlačítka pro poslech či uložení zvukové stopy. Grafická okna v tomto bloku 

slouží pro vizualizaci v časové ose a spektrogram. 

B – Blok pro výběr filtrační metody, při zvolení typu filtru, mezní frekvence a poměru signálu k šumu 

(SNR – signal to noise ratio) jsou hodnoty pomocí tlačítka vygenerovány do grafických oken. 

C – Tento závěrečný blok slouží pro aplikaci zvoleného filtru na vstupní signál.  

 

V základním panelu programu se nachází nástroj umožňující překlad aplikace do šesti jazyků, který 

je zobrazen na Obr. 23. Tento doplněk byl vytvořen pomocí rozšířeného značkovacího jazyka XML. 

 

Obr. 23 Výběr jazyků 
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Načtení zvukového signálu pomocí Matlabu 

Načtení nekomprimovaného zvukového souboru s příponou .wav bylo provedeno pomocí 

funkce wavread:  

 

[data, Fs] = wavread(this.Filename, 1); 

 

Data – proměnná, do které načteme aktuální zvuková data 

Fs – vzorkovací frekvence pomocí které byl signál navzorkován, byla zvolena Fs=8000 [Hz]  

 

Zaznamenání zvukové stopy z mikrofonu pomocí funkce record: 

 

recorder = []; 

recorder = audiorecorder(str2double(get(hFs, 'String')),... 

str2double(get(hbits, 'String')),... 

str2double(get(hch, 'String'))); 

set(recorder, 'StopFcn', @(hobj, evd) stopCallback()); 

record(recorder); 

set(hrec, 'Value', 1); 

set(hstop, 'Value', 0); 

 

recorder – definice proměnné, ve které jsou vnořené funkce 

str2double – převede řetězec na double s dvojitou přesností 

record – funkce pro záznam z mikrofonu 

set – nastavení handle podle vstupní hodnoty 

 

Dále je zdrojový kód obdobný pro nastavení handle pro zastavení nahrávání, vykreslení 

zaznamenaného signálu do grafu, použití záznamu do aplikace pro další úpravy. Uživatel si může 

zvolit vstupní parametry jako vzorkovací frekvenci, počet bitů a kanálů. Více informací o aplikaci 

je rozepsáno v příloze o vytvořených aplikacích. 
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4.1 Implementace filtru v Matlabu 

Filtry jsou implementovány pomocí funkce „firpmord“ pro úpravu signálu. Uživatel 

má na výběr 3 základní filtry: pásmovou zádrž, dolnopropustní a hornopropustní filtr. Obr. 24. 

 

Implementace funkce firpmord v aplikaci. 

Použití dolnopropustního filtru: 

 

[N, Fo, Ao, W] = firpmord([Fpass, Fstop]/(Fs/2), [1 0], [Dpass, 

Dstop]); 

 

 

 
Obr. 24 Ukázka výběru filtru podle typu 

 

Použití digitálního filtru v aplikaci je pomocí funkce „filter“.  Tato funkce filtruje sekvenci 

dat načtených z proměnných v pracovním prostoru implementovaného algoritmu, obsahující standartní 

diferenční rovnici (3.1). Funkce filtru je realizována pomocí provedené struktury, jinak se ji také říká 

forma II, která je zobrazena na obr. 25. 

 

 
Obr. 25 konstrukce algoritmu pro filtr 
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V algoritmu je použito n zpožďovacích členů z
-1

. 

 

 ( )   ( ) ( )    (   ) 

  ( )   ( ) ( )    (   )   ( ) ( ) 

                                                                                   

    ( )   (    ) ( )      (   )   (   ) ( ) 

    ( )   ( ) ( )   ( ) ( ) 

(3.2)  

 

vstupně-výstupní popis tohoto filtračního algoritmu v z-transformaci je racionální přenos funkce: 

 ( )   
 ( )   ( )       (    )    

   ( )        (    )    
  ( ) (3.3)  

 

kde n-1 je řád filtru, který se stará o oba druhy filtrů FIR a IIR, „na“ je zpětná vazba filtru a „nb“ 

je dopředná vazba filtru. [9] 

Při použití funkce digitální filtrace v aplikaci zdrojový kód aplikuje funkci „filter“ 

na zaznamenaná data, tento filtr je aplikován pomocí níže uvedeného kódu. 

 

B = evalin('base', get(hNum, 'String')); 

A = evalin('base', get(hDen, 'String')); 

y = filter(B, A, data); 

 

evalin – načtení dat z hodnot signálu 

filter – aplikování filtrační metody na proměnné 

 

Aplikace vytvořená v prostředí Visual Studio. 

 
Obr. 26 Aplikace vytvořená pomocí Visual Studia 
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A - Blok pro vstupní zvukový signál, který po výběru způsobu načtení z mikrofonu nebo ze souboru 

vizualizován v grafickém okně. 

B - Blok pro výstupní signál, na který se aplikuje zvolený filtr. 

C - Tato část slouží pro uživatelské ovládání hlasitosti, vyvážení, výšek a basů. 

D - Ukazatel časové stopy při přehrávání signálu. 

 

Načtení zvukového signálu pomocí Visual Studia 

Načtení zvukového signálu je řešeno pomocí dialogu pro otevření souboru. 

Tato část kódu slouží pro použití zvukového souboru z disku pro další úpravy. 

 

private void otevri() 

OpenFileDialog od = new OpenFileDialog(); 

od.Filter = "wave files|*.wav"; 

od.Title = "Select a wave File"; 

if (od.ShowDialog() == DialogResult.OK) 

this.label1.Text = od.FileName; 

NameSound = od.FileName; 

 

OpenFileDialog - vytvoření dialogu pro otevření souboru 

od.Filter – výběrový dialogový filtr pro soubory s koncovkou .wav 

od.Title – Název dialogu 

If – podmínka, je-li vybrán soubor 

this.label1.Text – vypsání souborové cesty do aplikace (label1) 

Vizualizace načtených dat  

Vizualizací se rozumí zobrazování skutečnosti, výsledky zaznamenaného zvuku, popřípadě 

načteného souboru. Zobrazený signál je v časové oblasti, kde na ose y je amplituda a na ose x čas 

uveden v sekundách. 

 

 

 

 

4.2 Vizualizace zvukového signálu v Matlabu 

Zobrazení dat do grafu je uskutečněno v aplikaci dvěma částmi kódu. Jedna část vykreslí data 

zaznamenána pomoci mikrofonu a druhá část slouží pro vykreslení dat z načteného souboru. 

Při záznamu pomocí mikrofonu si uživatel může zobrazit nahraná data a poté rozhodnout 

zda je použije pro další úpravy. 

 

Zobrazení zaznamenaných dat z mikrofonu 

Následující kód umožňuje uživateli zobrazit záznam z mikrofonu. 
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if ~isempty(recorder) 

stop(recorder); 

y = getaudiodata(recorder); 

figure, plot(y); 

xlabel('čas(s)');ylabel('apmlituda'); 

else 

warndlg('Nejsou nahráta žádná data.','Upozornění: recorder'); 

 

~isempty – vrací logickou hodnotu pro objekt, pokud jsou splněny podmínky vrátí hodnotu 1   

y = getaudiodata – proměnná do které jsou načteny hodnoty 

figure – vytvoří nové grafické okno 

plot(y) – vykreslí data do grafického okna 

xlabel, ylabel – popis os grafu 

warndlg – upozorní uživatele, že nejsou nahraná žádná data 

 
Obr. 27 záznam signálu z mikrofonu 

 

4.2.1 Zobrazení dat z načteného zvukového souboru 

Vizualizace nekomprimované zvukové stopy ze souboru je provedena pomocí funkce 

plot(data) do hlavního grafického okna uvedeného na Obr. 28.  

 
Obr. 28 Vizualizace zvukové stopy ze souboru 
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4.3 Vizualizace zvukového signálu ve Visual Studiu 

Tato operace v programovacím jazyce C# je poněkud komplikovanější než v Matlabu. 

Celé vykreslení zvukového signálu do grafického okna je provedeno pomocí importované knihovny 

WaveControl, která obsahuje matematické algoritmy. Výsledný graf vizualizovaného zvukového 

signálu je vyobrazen na Obr. 29. 

 
Obr. 29 Vizualizace zvukové stopy ve Visual Studiu 
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5 Verifikace a testování celého systému 

Tato kapitola zahrnuje celkovou kontrolu pravdivosti a funkci přístroje konfrontací s fakty. 

Testování proběhlo ve třech fázích. V první fázi byla externí zvuková karta připojena ke zdroji 

s proudovým ověřením zkratu stabilizátoru. Po kontrole hodnot se uskutečnilo připojení externí 

zvukové karty k počítači s operačním systémem Windows 7 od firmy Microsoft. Pro správnou funkci 

není zapotřebí žádných speciálních ovladačů, operační systém automaticky nalezne vhodné ovladače 

a vyhodnotí připojené zařízení jako primární zvukový řadič Obr. 30 Připojení k počítači.  

 

 
Obr. 30 Připojení k počítači 

Při měření charakteristik byl propojen analogový vstup s výstupem a pomocí diagnostického 

programu Visual Analyser 2010 uvedený na Obr. 31. Program obsahuje spektrální analyzátor, signální 

generátor a osciloskop na nízkofrekvenční aplikace. Změřené charakteristiky jsou uvedeny 

na obrazcích (Obr. 32, Obr. 34 a v příloze 5 Obr. 47, Obr. 49).  

 

 
Obr. 31 Visual analyser 2010 
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Při spuštění programu Visual Analyser bylo nastaveno jako vstupní zařízení mikrofon (USB 

Audio CODEC) a jako výstupní zařízení reproduktory (USB Audio CODEC). Dalším krokem je volba 

základních parametrů: vzorkovací frekvence, velikost FFT (rychlá Fourierova transformace), bitová 

hloubka a vyhlazení okna. V našem případě byla vzorkovací frekvence 40960 Hz, velikost FFT 4096 

vzorků. Zvolena bitová hloubka je 16 bitů, tato hodnota nám udává odstup signálu k šumu a vyhlazení 

okna metodou Hanning. 

 

Jednotlivé průběhy testování zvukové karty 

Nejprve byl zvolen na generátoru sinusový signál o frekvencích 50 Hz, 1kHz a 20kHz. Časový 

průběh i frekvenční spektrum těchto hodnot je vyobrazeno v následujících grafech. Poté byl generátor 

nastaven na obdélníkový průběh o frekvenci 50 Hz. Při sinusovém průběhu nedošlo k většímu 

zkreslení výstupního signálu, pouze u obdélníkového, kde viditelný pokles temen impulsů vlivem 

nenulové dolní mezní frekvence. 

 

Průběh sinusového signálu o frekvenci 50 Hz. 

 
Obr. 32 Časový průběh sinusového signálu f=50Hz 

 

 
Obr. 33 Frekvenční spektrum vstupního sinusového signálu f=50Hz 

 

 

Průběh obdélníkového signálu o frekvenci 50 Hz 
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Obr. 34 Časový průběh obdélníkového signálu f=50Hz 

 
Obr. 35 Frekvenční spektrum vstupního obdélníkového signálu f=50Hz 

 

Další krok byla analýza kvality zvukové karty v programu RightMark Audio analyzer, jedná 

se o profesionální sadu pro testování kvality analogových a digitálních tras signálů zvukové karty. 

Program pomocí speciálních algoritmů zjistí parametry zvukového zařízení. 

 

Základní parametry externí zvukové karty a jejich porovnání s uvedenými hodnotami výrobce. 

Na Obr. 36 jsou uvedeny programem zjištěné parametry externí zvukové karty. V Tabulka 1 

jsou porovnány naměřené a výrobcem udávané parametry. 
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Obr. 36 Základní parametry zvukové karty 

 

 Parametry uvedené výrobcem Zjištěné parametry výrobku 

Dynamický rozsah 96 dB 86 dB 

Výsledné harmonické zkresleni 0,005 % 0,0057% 

Frekvenční rozsah -0,03 dB -0,05 dB 

Tabulka 1. Srovnání naměřených parametrů 

Z tabulky je patrné, že hodnoty se téměř shodují, důvodem odlišnosti může být mnoho 

aspektů, například: koherentní rušení, neshodující se parametry součástek i operačním systémem, 

ve kterém byly testy prováděny 

 

Frekvenční rozsah externí zvukové karty (Obr. 37) se pohybuje v rozmezí 20Hz – 20kHz, 

v krajních mezích je průběh zkreslený vlivem osazení diskrétních součástek a typem zvukového 

obvodu. 

 

 
Obr. 37 Frekvenční rozsah zvukové karty 
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Obr. 38 Úroveň šumupojednává o úrovni šumu, který se pohybuje v optimálních hodnotách. 

Z grafu je viditelné koherentní rušení a jeho kopie na frekvencích 50Hz.  

 
Obr. 38 Úroveň šumu 

V poslední fázi byl na externí zvukovou kartu připojen zdroj signálu a zesilovač a testována 

správnost funkcí zařízení několika žánry hudby z důvodu odlišného vyvážení nižších a vyšších 

frekvencí.  Zvukový vjem se zdál býti v pořádku. 

Závěrečné testování se týkalo vytvořené aplikace, kde byly postupně načteny sinusové signály 

o různých frekvencích. Aplikace déle zpracovávala signály o vyšší vzorkovací frekvenci. Program 

například při signálu o frekvenci 20khz a vzorkovací frekvenci 48khz zpracovával data řádově desítky 

sekund. 

V tabulce č. 2 jsou uvedeny jednotlivé průběhy a jejich potlačení signálu k šumu (SNR) 

Tvar signálu frekvence Potlačení šumu (SNR) 

Sinusový 50 Hz -75 dB 

Sinusový 1 kHz -80 dB 

Sinusový 10 kHz -82 dB 

Sinusový 20 kHz -85 dB 

Obdélníkový 50 Hz -70 dB 

Tabulka 2 Hodnoty potlačení šumu 
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6 Závěr 

Digitální zpracování zvukového signálu je v dnešní době velmi rozšířenou vědeckou 

a technickou oblastí elektrotechniky. Na trhu se nachází široký sortiment zvukových karet s odlišnými 

vlastnostmi, zahrnující vzorkovací frekvenci, SNR (signal to noise ratio), potlačení souhlasného napětí 

a rozlišení převodníku.  

Vzhledem k tomu, že interní zvukové karty nemají vždy vhodné vlastnosti pro analýzu zvuku, 

mě vedlo ke zhotovení externí zvukové karty, která je schopna kvalitativně zachytit zvukový signál 

a tím umožnit rozvíjení studie v oblasti zpracování zvukového signálu a jeho úprav.  

Cílem bakalářské práce bylo vytvořit systém pracující se zvukovým signálem 

jak po hardwarové, tak i softwarové stránce.  

Prostudováním možností vývoje zvukové karty jsem došel k rozhodnutí použít integrovaný 

obvod PCM2902 od firmy Texas Instrument dosahující výborných vlastností v oblasti zvukového 

zpracování. Tento obvod je plně kompatibilní s USB rozhraním, potřebné napájení je shodné s USB 

výstupem počítače, které je 5V. Tento obvod je ve velké míře používán i v profesionální ozvučovací 

technice.  

Po testovací stránce jsem došel ke shodným výsledkům, které udává výrobce. Mnou vytvořená 

zvuková karta má lepší parametry než většina na trhu dostupných výrobků. Externí kartu jsem rozšířil 

i o digitální optický i elektrický vstup a výstup, jelikož v dnešní době se na trhu objevují přístroje 

obsahující toto rozhraní. Výrobek obsahuje ovládací blok, kde lze nastavit hlasitost a utišení. 

Celý hardware jsem zakomponoval do vyrobeného pouzdra z plexiskla, do kterého jsem vyfrézoval 

otvory pro příslušné konektory a tlačítka.  

Druhou částí bylo vytvoření vhodného softwaru pro vizualizaci a úpravu zaznamenaného 

signálu. Aplikace jsem tvořil v odlišných programovacích prostředích pro výsledné porovnání. 

Aplikace byly vytvořeny v Matlabu a Visual Studiu, po stránce zpracování a zobrazení zvukového 

signálu byl nejvhodnějším programem Matlab, který obsahuje nespočetné množství funkcí, rozšiřující 

nástavby a funkční knihovny pracující se signály. Nevýhodou tohoto programu se mi jevilo pouze 

velké množství klíčových slov. Visual studio je přijatelnější spíše pro grafické prostředí 

a jednoduchost. Vytvořená aplikace v Matlabu dává možnost uživateli zaznamenat zvukový signál 

z mikrofonu nebo načtením ze souboru a aplikaci tří základních filtrů. Program obsahuje grafická okna 

zobrazující časový průběh, spektrogram a charakteristiku filtru. Uživatel má i možnost poslechu 

zaznamenaného i upraveného signálu.  
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Příloha 1 – vlastní schéma zapojení 

 
Obr. 39 Schéma zapojení 
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Příloha 2 – Použití knihovny Design & Analysis Tool 

 
Obr. 40 Amplitudová charakteristika 

 
Obr. 41 Modulová charakteristika 
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Příloha 3 – Využití knihovny Matlabu: Filter Visualization Toolboxu 

 
Obr. 42 Modulová charakteristika navrhnutých filtrů 

 
Obr. 43 Fázová charakteristika navrhnutých filtrů 
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Obr. 44 Impulzní odezva 

 
Obr. 45 Zobrazení nul a pólů 
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Příloha 4 – Popis pinů obvodu PCM2902 

 
Obr. 46 Rozvržení pinů obvodu PCM290 

 

 

Pozice 
I/O POPIS 

Zkratka       č. 

AGNDC       11   Analogová zem pro kodek 

AGNDP       18   Analogová zem pro PLL 

AGNDX       22   Analogová zem pro oscilátor 

D-                   2 I/O USB diferenční vstup/výstup  mínus 
(1)

 

D+   1 I/O USB diferenční vstup/výstup  plus 
(1)

 

DGND 26   Digitální zem 

DGNDU         4   Digitální zem pro USB vysílač 

HID0              5 I HID vstupní tlačítko pro „mute“ (umlčení) 
 (2)

 

HID1              6 I HID vstupní tlačítko pro hlasitost + 
(2)

 

HID2              7 I HID vstupní tlačítko pro hlasitost - 
(2)

 

SEL0              8 I Musí být nastaveno na log 1 
(3)

 

SEL1              9 I Musí být nastaveno na log 1 
(3)

 

SSPND         28 O Aktivní v nízké úrovni 

DIN              24 I S/PDIF vstup 

DOUT          25 O S/PDIF výstup 

VBUS               3   Připojení k USB napájení 
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VCCCI            10   Interní analogový zdroj pro kodek 
(4)

 

VCCP1|           17   Interní analogový zdroj pro PLL 
(4)

 

VCCP2|             19   Interní analogový zdroj pro PLL 
(4)

 

VCCX|                   23   Interní analogový zdroj pro oscilátor 
(4)

 

VCOM                   14   Společné pro ADC/DAC 
(4)

 

VDDI                      27   Interní digitální napájení 
(4)

 

VINL             12 I ADC analogový vstup pro levý kanál 

VINR             13 O ADC analogový vstup pro pravý kanál 

VOUTL          16 O ADC analogový výstup pro levý kanál 

VOUTR          15 I ADC analogový výstup pro pravý kanál 

XTI              21 I Krystalový oscilátor, vstup 

XTO            20 O Krystalový oscilátor, výstup 

Tab. 1 Popis funkcí obvodu PCM2902 

 

(1) TTL úroveň 

(2) 3,3-V-CMOS úrovně vstupu. Tento pin informuje PC o provozuschopných řídicích signálech, 

jako je mute, hlasitost nahoru, dolů, které nemají žádné spojení s vnitřním DAC ADC. 

(3) TTL Invertor s Hysterezí (Schmitt trigger) 

(4) Připojen oddělovací kondenzátor k zemi. 

(5) 3,3 C CMOS úroveň vstupu 
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Příloha 5 – Vygenerované průběhy programem Visual Analyser 

Průběh sinusového signálu o frekvenci 1 kHz 

 
Obr. 47 Časový průběh sinusového signálu f=1kHz 

 
Obr. 48 Frekvenční spektrum vstupního sinusového signálu f=1kHz 

Průběh sinusového signálu o frekvenci 20 kHz 

 

 
Obr. 49 Časový průběh sinusového signálu f=20kHz 
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Obr. 50 Frekvenční spektrum vstupního sinusového signálu f=20kHz 

 

 

 

 


