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Abstrakt a klíčová slova 

Abstrakt 

Cílem práce je vytvořit grafické uživatelské rozhraní pro simulaci vlivů konečné délky 

slova v digitálních systémech. Grafické uživatelské rozhraní bude vytvořeno v programovém 

prostředí MATLAB verze R2011a. Práce bude obsahovat teoretický popis jevů souvisejících 

s konečnou délkou slova a manuál pro práci s grafickým uživatelským rozhraním. Součástí práce 

bude ověření simulací na hardwarovém DSP procesoru. 

Klíčová slova 

MATLAB, GUI, digitální filtr, IIR, FIR, LTI systém  

 

Abstract 

The object of my work is creating graphical user interface for simulation of finite word 

effects length effects in digital systems. Graphical user interface will be created in MATLAB 

version R2011a. The work will be include teoretical description of effects related with finite word 

length and manual for working with graphical user interface. The work will be verified by 

simulations on a hardware DSP processor. 

Keywords 

MATLAB, GUI, digital filter, IIR, FIR, LTI system 

 

  



 

 

 

 

Seznam použitých symbolů a zkratek 

Použité zkratky 

DSP  Digital Signal Processing 

FIR  Finite Impulse Response 

GUI Uživatelské prostředí, které umožňuje ovládat počítač pomocí interaktivních 

grafických ovládacích prvků 

GUIDE Grafické uživatelské prostředí v matlabu poskytující řadu možností pro vytváření 

GUI 

IIR  Infinite Impulse Response 

LTI  Linear Time Invariant 

MATLAB Skriptovací jazyk a programové prostředí 

SNR  Signal to noise ratio 

 

Použité symboly 

𝐴𝐹   zlomková část čísla 𝐴 

𝐴𝐼  celočíselná část čísla 𝐴 
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𝐸  exponent 

𝐻 𝑧   přenosová funkce 
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𝑀, 𝑁  řád filtru 

𝑄  operace zaokrouhlení 

𝑋𝐵[𝑛]  kvantovaný signál 

𝑋𝑀   maximální zobrazitelná hodnota 

𝑋𝑅   signál kvantovaný zaokrouhlením 

𝑋𝑇   signál kvantovaný oříznutím 

𝑎𝑖 , 𝑏𝑖   koeficienty i-té sekce filtru 

𝑐𝑖   reálné póly i-té sekce filtru 

𝑑𝑖 , 𝑑𝑖
∗  komplexně sdružené páry pólů i-té sekce filtru 

𝑒  kvantizační chyba 

𝑓𝑖   reálné nuly i-té sekce filtru 



 

 

 

 

𝑔𝑖 , 𝑔𝑖
∗  komplexně sdružené páry nul i-té sekce filtru 

 𝑛   impulzní odezva 

𝑞  kvantizační krok 

𝑥 𝑛   vstupní signál 

𝑦 𝑛   výstupní signál 

𝜔𝑇   číslicový úhlový kmitočet normovaný k vzorkovací frekvenci 

𝐴 
1   jedničkový doplněk 

𝐴 
2   dvojkový doplněk 

𝛥 𝐻 𝑧   přenosová funkce kvantizační chyby 

𝐻  𝑧   přenosová funkce s kvantovanými koeficienty 

𝑎𝑖 , 𝑏𝑖
   kvantované koeficienty i-té sekce filtru 

𝑦  𝑛   kvantovaný výstup 
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1. Úvod 

Číslicové zpracování signálů má velmi bohatou historii, jejichž základy sahají až do 

18.století. V současnosti stále intenzivněji proniká do všech oborů lidské činnosti, což je dáno 

přechodem z analogového přenosu a zpracování informací k číslicovému. Z oblastí, ve kterých 

dochází k největšímu rozvoji číslicového zpracování signálů můžeme jmenovat biomedicínu, 

spotřební elektroniku, řídící a měřící techniku a telekomunikace. Základní operací číslicového 

zpracování signálů je filtrace. Filtrací odstraňujeme nadbytečné a nežádoucí složky ze signálu, 

které se mohou do signálu dostat při přenosu a zpracování, kdy na signál působí rušivý vliv.  

Diplomová práce se skládá ze 3 kapitol. První kapitola se týká teoretického popisu jevů 

souvisejících s konečnou délkou slova a můžeme jí rozdělit na 3 části. V první části jsou objasněny 

pojmy související s LTI systémy. Druhá část patří digitálním filtrům, kde jsou v úvodu shrnuty 

výhody a nevýhody oproti analogovým filtrům a jsou zde představeny 2 hlavní třídy digitálních 

filtrů, kde u každé třídy jsou rozebrány jejich základní struktury. Třetí část se věnuje vlivům 

konečné délky slova v digitálních filtrech. V této části je ukázáno jak se reprezentují čísla 

v digitálních systémech a je zde vysvětleno jak probíhá kvantování v digitálních systémech a jaké 

problémy vlivem kvantování mohou vzniknout. Druhá kapitola obsahuje popis tvorby jednotlivých 

GUI a popis všech segmentů těchto GUI, které slouží pro simulaci vlivů konečné délky slova. 

S touto kapitolou je úzce spjata následující kapitola, která slouží jako manuál, který obsahuje 

podrobný popis pro práci s GUI. Poslední kapitola se bude zabývat ověřením simulací na 

hardwarovém DSP procesoru. 

Cílem diplomové práce je vytvořit grafické uživatelské rozhraní pro simulaci vlivů 

souvisejících s konečnou délkou slova v digitálních systémech. Pro vytvoření GUI bude použito 

programové prostředí MATLAB. Následně bude vytvořen manuál pro ovládání grafického 

uživatelského rozhraní. Součástí práce bude ukázka ověření simulace na hardwarovém DSP 

procesoru.  
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2. Teoretický popis digitálních filtrů a jevů souvisejících 

s konečnou délkou slova 

2.1. Lineární časově invariantní systémy 

Diskrétní časový systém je definován matematicky jako transformace, která mapuje 

vstupní sekvenci hodnot označovaných jako x 𝑛  do výstupní sekvence hodnot označovaných 𝑦 𝑛 , 

což můžeme popsat rovnicí (2.1). 

𝑦 𝑛 = 𝑇 𝑥 𝑛                                                                    (2.1) 

 
Obrázek 2.1: Reprezentace diskrétního systému 

Grafické vyjádření rovnice (2.1) můžeme vidět na obrázku 2.1. Rovnice (2.1) představuje 

pravidlo pro výpočet výstupní sekvence hodnot z vstupní sekvence hodnot. 

Diskrétní časové systémy, které se označují jako lineární systémy, se řídí pravidlem 

superpozice. Odezva lineárního systému na 2 nebo více vstupů bude rovna součtu odezev systému 

na každý vstup zvlášť. Když máme vstup 𝑥1[𝑛] a odezva systému je 𝑦1[𝑛], pak pro vstup 𝑥2[𝑛] 

musí být odezva systému 𝑦2[𝑛], odezva systému na oba vstupy bude tedy: 

𝑎1𝑥1 𝑛 + 𝑎2𝑥2 𝑛 → 𝑎1𝑦1 𝑛 + 𝑎2𝑦2 𝑛                                           (2.2)  

Pro diskrétní časové systémy, které se označují jako časově invariantní systémy platí, že 

časový posuv nebo zpoždění vstupních hodnot vyvolá stejný časový posuv nebo zpoždění 

výstupních hodnot. Bude-li vstupu 𝑥 𝑛  odpovídat výstup 𝑦 𝑛 , pak vstupu 𝑥 𝑛 − 𝑖  bude 

odpovídat výstup y 𝑛 − 𝑖 , kde 𝑖 je libovolné přirozené číslo. 

Systém bude kauzální v případě, že pro prvek z výstupní sekvence hodnot 𝑦 𝑛  s indexem 

𝑛0 bude platit, že bude závislý pouze na prvcích z vstupní sekvence hodnot 𝑥 𝑛 , které budou mít 

index menší nebo roven 𝑛0. U kauzálních systémů tedy výstup nebude záviset na budoucích 

hodnotách vstupu. 

Další důležitou vlastností je stabilita. Hlavním důvodem proč se bere ohled na stabilitu, je 

aby jsme se vyhnuli vytvoření škodlivého systému. Systém se nazývá stabilním pouze v případě, že 

každý omezený vstup produkuje omezený výstup a musí platit rovnice (2.3), ze které je zřejmé, že 

suma absolutních hodnot impulzní odezvy musí být konečná. 

 | 𝑛 | <

∞

𝑛=−∞

∞                                                                 (2.3) 
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Lineární časově invariantní systémy jsou důležitou třídou systémů, která obsahuje 

vlastnosti jak lineárních systémů, tak i časově invariantních systémů. Kombinace vlastností těchto 

2 tříd jsou zvláště výhodné pro systémy, které se zabývají zpracováním signálů. 

Lineární časově invariantní systémy označované jako LTI systémy, jsou kompletně 

charakterizovány pomocí impulzní odezvy  𝑛 , což máme možnost vidět v rovnici (2.4). Rovnice 

popisuje, že když známe impulzní odezvu a dosadíme jí do rovnice, tak můžeme vypočítat výstup 

y 𝑛  pro libovolný vstup 𝑥 𝑛 . 

𝑦 𝑛 =  𝑥 𝑖 [𝑛 − 𝑖]

∞

𝑖=−∞

                                                         (2.4) 

Rovnice (2.4) se obyčejně nazývá konvoluční suma. Když y 𝑛  je sekvencí hodnot, která 

souvisí s hodnotami dvou sekvencí  𝑛  a 𝑥 𝑛 , tak říkáme, že 𝑦 𝑛  je konvolucí 𝑥 𝑛  s  𝑛 , což 

je reprezentováno rovnicí (2.5). 

𝑦 𝑛 = 𝑥 𝑛 ∗  𝑛                                                                 (2.5) 

Konvoluce je operace diskrétních systémů, která bere 2 sekvence 𝑥 𝑛  a  𝑛  a produkuje 

sekvenci 𝑦 𝑛 . 

Jelikož všechny lineární časově invariantní systémy jsou popsány konvoluční sumou, tak 

vlastnosti těchto systémů jsou definovány vlastnostmi diskrétní časové konvoluce. Mezi základní 

vlastnosti konvoluce patří komutativnost, asociativnost, distributivnost. 

Komutativnost říká, že je možné zaměnit vstupní sekvenci 𝑥 𝑛 a impulzní odezvu  𝑛       

a dostaneme stejnou výstupní sekvenci jako v případě, že na vstupu bude působit  𝑛  a impulzní 

odezva bude ve tvaru 𝑥 𝑛 , vlastnost zapsanou ve tvaru rovnice můžeme vidět v rovnici (2.6), 

grafické vyjádření vidíme na obrázku 2.2. 

𝑦 𝑛 = 𝑥 𝑛 ∗  𝑛 =  𝑛 ∗ 𝑥 𝑛                                                     (2.6) 

 
 Obrázek 2.2: Grafická reprezentace komutativnosti 

Distributivnost říká, že paralelní LTI systémy je možno nahradit jedním LTI systémem, 

jehož impulzní odezva  𝑛  je rovna součtu impulzních odezev jednotlivých LTI systémů, 

vlastnost zapsanou ve tvaru rovnice můžeme vidět v rovnici (2.7), grafické vyjádření máme 

možnost vidět na obrázku 2.3.  

𝑦 𝑛 =  𝑥 𝑛 ∗ 1 𝑛  +  𝑥 𝑛 ∗ 2 𝑛  = 𝑥 𝑛 ∗  1 𝑛 + 2 𝑛                         (2.7) 
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Obrázek 2.3: Grafická reprezentace distributivnosti 

 Asociativnost říká, že kaskádní kombinace LTI systémů může být nahrazena jedním     

LTI systémem, jehož impulzní odezva  𝑛  je rovna konvoluci jednotlivých LTI systémů, vlastnost 

zapsanou ve tvaru rovnice můžeme vidět v rovnici (2.8), grafické vyjádření vidíme na obrázku 2.4. 

𝑦 𝑛 =  𝑥 𝑛 ∗ 1 𝑛  ∗ 2 𝑛 = 𝑥 𝑛 ∗  1 𝑛 ∗ 2 𝑛                                  (2.8) 

 
Obrázek 2.4: Grafická reprezentace asociativnosti 

V kapitole 2.1. bylo čerpáno z: [1.],[3.],[5.] 

 

2.2.  Digitální filtry  

Filtr je v podstatě systém nebo síť, která selektivně mění tvar signálu, amplitudovou 

frekvenční charakteristiku nebo fázovou frekvenční charakteristiku signálu požadovaným 

způsobem. Cílem běžných filtrů je vylepšení kvality signálu (odstranění nebo redukce šumu), 

získání informací ze signálu nebo oddělení 2 nebo více signálů, které byly předtím zkombinovány.   

Digitální filtr je matematický algoritmus implementovaný hardwarově (speciální obvod)    

a nebo softwarově (program pro pc), který pracuje se vstupním digitálním signálem a produkuje 

výstupní digitální signál za účelem dosažení cílů filtrování.  

Digitální filtry hrají velice důležitou roli v digitálním zpracování signálů. V porovnání 

s analogovými filtry jsou preferovanější v mnoha aplikacích (například v kompresi dat, 

zpracovávání signálů v biomedicíně, zpracování řeči, zpracování obrazu, datových přenosech         

a v telekomunikacích), protože má mnoho výhod oproti analogovým filtrům. 

Mezi výhody digitálních filtrů oproti analogovým filtrům patří: 

 digitální filtry mohou mít charakteristiky, které u analogových filtrů nejsou možné 

(například lineární fázová odezva) 

 na rozdíl od analogových filtrů, výkon digitálních filtrů není ovlivněn změnami 

okolního prostředí (například tepelné změny) 
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 frekvenční odezva digitálních filtrů může být automaticky upravená, když je  

naimplementovaná pomocí programovatelného procesoru. Tento jev je široce používán 

u adaptivních filtrů 

 několik vstupních signálů může být filtrováno jedním digitálním filtrem bez potřeby 

replikace hardwaru 

 jak filtrovaná, tak nefiltrovaná data můžou být uložena pro další použití 

 digitální filtry mohou být použity při velmi nízkých frekvencích, kde by bylo použití 

analogových filtrů nepoužitelné (například v biomedicíně)  

Digitální filtry, ale nemají jen výhody, mají také nevýhody oproti analogovým filtrům: 

 rychlostní omezení, pro komunikaci s reálným světem, digitální filtry musí používat 

AD a DA převodník 

 vliv konečné délky slova, u vyšších řádů rekurzivních filtrů může vést hromadění 

zaokrouhlovacího šumu k nestabilitě 

 doba vývoje a provedení u digitálních filtrů, zvláště u hardwarového vývoje, může 

trvat o mnoho déle než u analogových filtrů 

Digitální filtry jsou rozděleny do 2 tříd, filtry s konečnou impulzní odezvou značené jako 

FIR a filtry s nekonečnou impulzní odezvou značené jako IIR. 

V kapitole 2.2. bylo čerpáno z: [1.],[3.],[5.] 

 

2.2.1. Diferenční rovnice a blokové schéma  

Diferenční rovnice, přenosová funkce a impulzní odezva jsou ekvivalentní charakterizací 

vstupně-výstupního vztahu LTI systému. Z-transformací diferenční rovnice, tudíž můžeme odvodit 

přenosovou funkci systému. Diferenční rovnice má tvar: 

𝑦 𝑛 = 𝑎1𝑦 𝑛 − 1 + 𝑎2𝑦 𝑛 − 2 + 𝑏0𝑥 𝑛                                         (2.9) 

V diferenční rovnici 𝑥 𝑛  reprezentuje vstupní posloupnost vzorků, 𝑦 𝑛  reprezentuje 

výstupní posloupnost vzorků. 𝑎1 , 𝑎2 , 𝑏0  reprezentují koeficienty filtru. Přenosová funkce 

odpovídající této diferenční rovnici (2.9) má tvar: 

𝐻 𝑧 =
𝑏0

1 − 𝑎1𝑧
−1 − 𝑎2𝑧

−2
                                                        (2.10) 
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Obrázek 2.5: Příklad blokového schéma 

Systém popsaný diferenční rovnicí (2.9) můžeme reprezentovat pomocí blokového schéma, 

které máme možnost vidět na obrázku 2.5. Jelikož filtry jsou LTI systémy, budeme potřebovat pro 

popis struktur digitálních filtrů celkem 3 základní prvky: 

1. Sčítání - Tento prvek má 2 vstupy a 1 výstup, můžeme jej vidět na obrázku 2.6a. 

Sčítačky pro 3 a více signálů se realizují pomocí postupné dvouvstupové sčítačky. 

2. Násobení - Tento prvek má 1 vstup a 1 výstup, můžeme jej vidět na obrázku 2.6b. 

Slouží pro násobení sekvence konstantou. Násobení jedničkou je zřejmé a proto se 

explicitně neuvádí. 

3. Jednotkové zpoždění - Tento prvek zpozdí procházející signál o 1 vzorek.  

Na obrázku 2.6c je jednotkové zpoždění systému, které je dáno systémovou funkcí 

𝑧−1. V případě, že chceme zpoždění o více než 1 vzorek, je to možné použitím 

systémové funkce 𝑧−𝑀, kde 𝑀 je počet vzorků, které budou zpožděny. 

 
Obrázek 2.6: Základní prvky blokových schémat a) sčítačka, b) násobička, c) jednotkové zpoždění 

Pomocí těchto 3 základních elementů můžeme popsat různé struktury FIR a IIR filtrů. 

Můžeme mít 2 bloková schémata pro implementaci LTI systému se stejnou přenosovou 

funkcí. Jedná se tedy o implementaci stejného číslicového systému, ale každé schéma je 

uspořádáno jiným způsobem a bude představovat jiný výpočetní algoritmus, což si můžeme ukázat 

pro přenosovou funkci (2.11), na obrázku 2.7 vidíme v levé části strukturu, která se označuje jako 

přímá forma I a v pravé části strukturu, která se označuje jako přímá forma II. Rozdílných struktur,  

které reprezentují odlišné výpočetní algoritmy stejné přenosové funkce, může být mnoho. Hlavním 

důvodem proč se zajímáme o různé implementační struktury je ten, že u reálných systémů 

pracujících s konečnou délkou slova se můžeme setkat s odlišným chováním 2 různých struktur 

stejného číslicového filtru.  
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𝐻 𝑧 =
1 + 2𝑧−1

1 − 1.5𝑧−1 + 0.9𝑧−2
                                                      (2.11) 

 
Obrázek 2.7: a) příklad přímé formy I, b) příklad přímé formy II 

V kapitole 2.2.1. bylo čerpáno z: [1.],[2.],[3.],[5.] 

 

2.2.2. Základní struktury filtrů IIR 

Jak už bylo zmíněno v předchozí části, pro danou přenosovou funkci existuje velké 

množství realizačních struktur. Mezi kritéria, které ovlivňují výběr struktury, patří výpočetní 

náročnost a nároky na paměť. Ve většině případů digitální implementace struktur je vyžadován 

minimální počet násobení konstantou a minimální počet zpožďovacích členů. Menší počet 

násobení konstantou, tudíž znamená větší rychlost a menší počet zpožďovacích členů vede 

k menším nárokům na paměť. Mezi další důležitá kritéria patří jevy ovlivněné reprezentací dat       

u systémů s konečnou přesností použité aritmetiky. Na tyto jevy jsou méně citlivé struktury, které 

obsahují větší počet operací, proto se v některých případech nepoužívají minimální struktury.        

U IIR filtru existují celkem 3 různé formy. 

Přímá forma 

Implementace přímé formy se provádí přesně z toho jak je dána diferenční rovnice. 

Diferenční rovnice má tvar, který můžeme vidět v rovnici (2.13). Přenosovou funkci přímé formy 

můžeme vidět v rovnici (2.12). Přímá forma se implementuje ve 2 verzích, které jsou přímá forma I 

a přímá forma II. Přímá forma II se také označuje jako kanonická. Struktura se označuje jako 

kanonická v případě, že obsahuje minimální počet zpožďovacích členů.  

𝐻 𝑧 =
 𝑏𝑖𝑧

−𝑖𝑀
𝑖=0

1 −  𝑎𝑖𝑧
−𝑖𝑁

𝑖=1

                                                            (2.12) 

𝑦 𝑛 =  𝑎𝑖𝑦 𝑛 − 𝑖 

𝑁

𝑖=1

+  𝑏𝑖𝑥 𝑛 − 𝑖 

𝑀

𝑖=0

                                             (2.13) 

Na obrázku 2.8, máme možnost vidět blokové schéma přímé formy I, které odpovídá 

diferenční rovnici (2.13). Na obrázku 2.9 vidíme blokové schéma přímé formy II, pro stejnou 
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diferenční rovnici. Můžeme si všimnout, že počet zpožďovacích členů u přímé formy II je opravdu 

menší.  

 

Obrázek 2.8: Přímá forma I digitálního filtru IIR n-tého řádu 
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Obrázek 2.9: Přímá forma II digitálního filtru IIR n-tého řádu 

Kaskádní forma 

Když vezmeme rovnici (2.12) a zapíšeme jí ve tvaru racionální lomené funkce, která 

vychází z rozkladu přenosových funkcí prvního a nebo druhého řádu, tak dostaneme tvar: 

𝐻 𝑧 = 𝐴
 (1 − 𝑓𝑖𝑧

−1)
𝑀1
𝑖=1   1 − 𝑔𝑖𝑧

−1 (1 − 𝑔𝑖
∗𝑧−1)

𝑀2
𝑖=1

 (1 − 𝑐𝑖𝑧
−1)

𝑁1
𝑖=1

  1 − 𝑑𝑖𝑧
−1 (1 − 𝑑𝑖

∗𝑧−1)
𝑁2
𝑖=1

                          (2.14) 

Kde 𝑀 = 𝑀1 + 2𝑀2 a 𝑁 = 𝑁1 + 2𝑁2. Součiny prvního řádu reprezentují reálné nuly v 𝑓𝑖   

a reálné póly v 𝑐𝑖 . Součiny druhého řádu reprezentují komplexně sdružené páry nul v 𝑔𝑖  a 𝑔𝑖
∗, 

komplexně sdružené páry pólů 𝑑𝑖  a 𝑑𝑖
∗. 

U kaskádové formy máme jistou volnost při kompozici jednotlivých sekcí. V praxi se při 

realizaci kaskádové formy vyžadují malé nároky na paměť a minimální dobu výpočtu. Proto se 

používá struktura označovaná jako bikvad, která je dána součinem přenosových funkcí druhého 

řádu, může reprezentovat kombinaci reálných nebo komplexně sdružených párů. Taková přenosová 

funkce má tedy tvar: 

𝐻 𝑧 =  
𝑏0𝑖 + 𝑏1𝑖𝑧

−1 − 𝑏2𝑖𝑧
−2

1 − 𝑎1𝑖𝑧
−1 − 𝑎2𝑖𝑧

−2

𝑁𝑠

𝑖=1

                                                (2.15) 

Kde 𝑁𝑠  je dáno jako celé číslo z (𝑁 + 1)/2 za předpokladu, když je splněno, že  𝑀 ≤ 𝑁        

a zároveň reálné póly a nuly byly sloučeny v páry. V případě, že součet reálných nul bude lichý, 
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tak 1 z koeficientů 𝑏2𝑖  bude 0. V případě, že součet reálných pólů bude lichý, tak 1 z koeficientů 

𝑎2𝑖  bude 0. Jednotlivé sekce jsou pak implementováný přímou formou II. Na obrázku 2.10 máme 

možnost vidět blokové schéma, které odpovídá rovnici (2.15). 

 

Obrázek 2.10: Kaskádní forma digitálního filtru IIR n-tého řádu 

Paralelní forma 

Paralelní forma je velice blízká kaskádové formě, jednotlivé sekce jsou nejprve 

implementovány v přímé formě a pak jsou implementovány jako paralelní síť. Přenosovou funkci 

získáme, když vezmeme přenosovou funkci kaskádové formy a vyjádříme jí ve tvaru rozkladu na 

parciální zlomky, to jest: 

𝐻 𝑧 =  𝐶𝑖𝑧
−1

𝑁𝑝

𝑖=0

+  
𝐴𝑖

1 − 𝑐𝑖𝑧
−1

𝑁1

𝑖=1

+  
𝐵𝑖 1 − 𝑒𝑖𝑧

−1 

 1 − 𝑑𝑖𝑧
−1 (1 − 𝑑𝑖

∗𝑧−1)

𝑁2

𝑖=1

              (2.16) 

Kde 𝑁 = 𝑁1 + 2𝑁2. 𝑁1 značí počet reálných pólů. 𝑁2 značí počet komplexně sdružených 

pólů. Když 𝑀 ≥ 𝑁, pak  𝑁𝑝 = 𝑀 − 𝑁. V případě, že 𝑀 < 𝑁, tak první součet z rovnice (2.16) 

bude vynechán. Když koeficienty 𝑎𝑖  a 𝑏𝑖  budou v rovnici (2.16) reálné, pak veličiny 𝐴𝑖 , 𝐵𝑖 , 𝐶𝑖 , 𝑐𝑖 , 

𝑒𝑖  budou také reálné.  

V této formě je přenosová funkce interpretovaná jako reprezentace paralelní kombinace IIR 

filtrů prvního a druhého řádu. V rovnici (2.16) lze spojit reálné a komplexně sdružené póly do tvaru 

druhého řádu. V takovém případě bude přenosová funkce vypadat: 

𝐻 𝑧 =  𝐶𝑖𝑧
−𝑖

𝑁𝑝

𝑖=0

+  
𝑒0𝑖 + 𝑒1𝑖𝑧

−1

1 − 𝑎1𝑖𝑧
−1 − 𝑎2𝑖𝑧

−2

𝑁𝑠

𝑖=1

                                      (2.17) 

 

Kde jako u kaskádní formy je 𝑁𝑠  dáno jako celé číslo z (𝑁 + 1)/2. V případě, že 𝑁𝑝  bude 

záporné, pak je první suma v rovnici (2.17) vynechaná. Na obrázku 2.11 máme možnosti vidět 

příklad paralelní formy. 
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Obrázek 2.11: Paralelní forma digitálního filtru IIR n-tého řádu 

Transponovaná forma 

Pomocí transpozičního teorému můžeme získat z libovolné struktury ekvivalentní strukturu 

v transponované formě. Systémová funkce původní struktury a k ní transponované struktury bude 

stejná. Transpoziční teorém může být aplikován na všechny 3 formy IIR filtrů. Důvodem proč se 

transpozice používá je snaha získat pro implementaci strukturu, která bude méně citlivá na 

kvantizační efekty. 

Transpozice se skládá ze 3 kroků: 

 směr toku všech signálů je otočen 

 všechny uzly jsou nahrazeny sčítačkami a všechny sčítačky jsou nahrazeny uzly 

 vstupní uzel je vyměněn s výstupním 

Na obrázku 2.12 máme možnost vidět jak vypadá transponovaná struktura přímé formy II, 

kterou jsme viděli na obrázku 2.9.  
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Obrázek 2.12: Příklad transponované struktury 

V kapitole 2.2.2. bylo čerpáno z: [1.],[3.],[5.] 

 

2.2.3. Základní struktury filtrů FIR  

 Struktury FIR filtrů jsou vždy stabilní. Struktury FIR filtrů jsou relativně jednodušší než 

struktury IIR filtrů. FIR filtry mohou být designovány, tak aby měly lineární fázi. FIR filtry mají    

2 nejpoužívanější formy mezi které patří přímá forma a kaskádní forma. Stejně jako tomu bylo       

u IIR struktur je možno použít transpoziční teorém na všechny struktury FIR filtrů. 

 Přímá forma 

Přímá forma se implementuje přesně podle toho jak je dána diferenční rovnice, stejně jako 

u IIR filtrů. Přímá forma se také označuje jako transverzální forma. Pro kauzální FIR filtry platí, že 

všechny koeficienty 𝑎𝑖  jsou nulové, tudíž diferenční rovnice bude mít redukovaný tvar oproti 

rovnici (2.13). Diferenční rovnice bude mít tedy tvar: 

𝑦 𝑛 =  𝑏𝑖𝑥 𝑛 − 𝑖 

𝑀

𝑖=0

                                                            (2.18) 
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Rovnice představuje diskrétní konvoluci vstupního signálu 𝑥 𝑛  a impulzní odezvy filtru 

 𝑛 . 

 𝑛 =  
𝑏𝑖  𝑝𝑟𝑜 𝑖 = 0 …𝑀
0 𝑝𝑟𝑜 𝑜𝑠𝑡𝑎𝑡𝑛í 𝑖

                                                       (2.19) 

Výsledná přenosová funkce bude tedy ve tvaru: 

𝐻 𝑧 =  𝑏𝑖𝑧
−𝑖

𝑀

𝑖=0

                                                              (2.20) 

Na obrázku 2.13 máme možnost vidět blokové schéma přímé formy. 

 
Obrázek 2.13: Přímá forma digitálního filtru FIR n-tého řádu 

 Kaskádní forma  

Kaskádní forma FIR filtru je velmi podobná jako u IIR filtru. Přenosová funkce je 

konvertovaná do součinu sekcí druhého řádu. Tyto sekce jsou pak realizovány samostatně přímou 

formou a celý filtr je pak kaskádou sekcí druhého řádu. Přenosová funkce pak bude mít tvar: 

𝐻 𝑧 =  [𝑖]𝑧−𝑖

𝑀

𝑖=0

=  𝑏0𝑖 + 𝑏1𝑖𝑧
−1 − 𝑏2𝑖𝑧

−2

𝑀𝑠

𝑖=1

                                   (2.21) 

Kde 𝑀𝑠 je dáno jako celé číslo z (𝑀 + 1)/2. Když 𝑀 je liché, pak 1 z koeficientů 𝑏2𝑖  bude 

0. Blokové schéma kaskádní formy můžeme vidět na obrázku 2.14. 
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Obrázek 2.14: Kaskádní forma digitálního filtru FIR n-tého řádu 

Transpozici u kaskádní formy je možno použít dvěma způsoby, je možno transponovat 

výslednou kaskádní formu nebo můžeme transponovat jednotlivé sekce druhého řádu a pak z nich 

vytvořit kaskádu.  

V kapitole 2.2.3. bylo čerpáno z: [1.],[3.],[5.] 

 

2.2.4. Filtry s nekonečnou impulzní odezvou IIR 

Filtry s nekonečnou impulzní odezvou jsou označované zkratkou IIR (Infinite Impulse 

Response). IIR filtry jsou vždy rekurzivní, neboť k jejich realizaci se používá zpětná vazba, která 

tuto vlastnost zajišťuje. Vztah mezi vstupním signálem 𝑥 𝑛  a výstupním signálem 𝑦 𝑛  je popsán 

diferenční rovnicí (2.22). Kdy první suma v rovnici se označuje jako klouzavý průměr, který 

neovlivňuje stabilitu. Druhá suma je autoregresní člen, který slouží k ovlivnění rychlosti zanikání 

odezvy a může ovlivnit stabilitu soustavy. 

𝑦 𝑛 =  𝑏𝑖𝑥 𝑛 − 𝑖 +  𝑎𝑖𝑦 𝑛 − 𝑖 

𝑁

𝑖=1

𝑀

𝑖=0

                                            (2.22) 

Kde 𝑥 𝑛  označuje vstupní signál, y 𝑛  označuje výstupní signál, 𝑎𝑖 , 𝑏𝑖  jsou koeficienty 

filtru. Ve většině aplikací jsou koeficienty reálné a tudíž se nuly a póly vyskytují jako reálné 

hodnoty nebo komplexně sdružené páry. Poloha pólů ovlivňuje stabilitu systému. Stabilní systém 

musí mít všechny póly uvnitř jednotkové kružnice. Poloha nul ve jmenovateli přenosové funkce má 

vliv na frekvenční vlastnosti systému. Přenosová funkce je racionálně lomená a má tvar: 

𝐻 𝑧 =
𝐵(𝑧)

𝐴(𝑧)
=

 𝑏𝑖𝑧
−𝑖𝑀

𝑖=0

1 −  𝑎𝑖𝑧
−𝑖𝑁

𝑖=1

                                                     (2.23) 

IIR filtry mají ekvivalent v analogových filtrech, analogový filtr může být tedy jednoduše 

transformován do podoby IIR digitálního filtru.  

V kapitole 2.2.4. bylo čerpáno z: [1.],[2.],[3.],[5.] 
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2.2.5. Filtry s konečnou impulzní odezvou FIR 

Filtry s konečnou impulzní odezvou jsou označované zkratkou FIR (Finite Impulse 

Response).  FIR filtry nemají ekvivalent v analogových filtrech, výpočetní algoritmus má charakter 

klouzavého průměru. Přenosová funkce má tvar: 

𝐻 𝑧 =  𝑖𝑧
−𝑖

𝑁−1

𝑖=0

                                                               (2.24) 

Po aplikaci zpětné z-transformace dostáváme diferenční rovnici ve tvaru: 

𝑦 𝑛 =  𝑖𝑥 𝑛 − 𝑖 

𝑁−1

𝑖=0

                                                          (2.25) 

 

Kde 𝑖  jsou koeficienty impulzní odezvy filtru, délka filtru je 𝑁, řád filtru je tedy 𝑁 − 1. 

Systémová funkce, v bodě 𝑧 = 0, má 𝑀 − 1 pólů a 𝑀 − 1 nul, které můžou ležet libovolně        

v z-rovině. Když dosadíme 𝑧 = 𝑒𝑗𝜔𝑇  do přenosové funkce, dostáváme frekvenční charakteristiku 

filtru. 

𝐻 𝑒𝑗𝜔𝑇 =  𝑖𝑒
−𝑗𝜔𝑇𝑖

𝑁−1

𝑖=0

                                                        (2.26) 

Kde 𝜔𝑇 je číslicový úhlový kmitočet normovaný k vzorkovací frekvenci. 

FIR filtry disponují řadou výhod, kvůli kterých jsou používány v mnoha aplikacích: 

 mohou mít lineární fázovou odezvu, což je žádaný požadavek v mnoha aplikacích 

 FIR filtry realizované nerekurzivně jsou vždy stabilní 

 Problémy vlivu zaokrouhlovacího šumu a kvantizačních chyb jsou mnohem méně 

závažné než u IIR filtrů 

 velmi jednoduchá implementace použitím přímé formy 

FIR filtry mají samozřejmě také nevýhody, jednou z hlavních nevýhod je dlouhá doba 

výpočtu vlivem potřeby velmi vysokého řádu filtru.  

V kapitole 2.2.5. bylo čerpáno z: [1.],[2.],[3.],[5.] 
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2.3. Vliv konečné délky slova v digitálních systémech 

Konečnou délkou slova, kterou reprezentujeme signály v procesech číslicového zpracování 

signálu, můžeme způsobit, že z původně lineárního systému se stane systém nelineární a odezva 

systému se pak může lišit od odezvy požadované. Jedním z hlavních faktorů, který ovlivňuje vznik 

chyb je způsob reprezentace čísel a koeficientů v registrech a pamětech reálného systému. 

Nejčastěji se používá binární číselný systém, který umožňuje reprezentaci čísel v pevné řádové 

čárce nebo v pohyblivé řádové čárce. Nejvíce používaná je reprezentace v pevné řádové čárce. 

Mezi základní matematické operace, které se používají při digitálním zpracování signálu 

patří sčítání a násobení. Při provádění jak sčítání, tak násobení v pevné řádové čárce může nastat 

problém, kdy dojde k překročení rozsahu čísla a dojde k nežádoucímu ovlivnění přesnosti výpočtu. 

U součtu dochází k ovlivnění nejvýznamnějších bitů. U součinu dochází k ovlivnění nejméně 

významných bitů. 

Celkem existují 4 hlavní chyby v digitálním zpracování signálů: 

 chyba kvantování vstupního signálu - Tato chyba je výsledkem reprezentace vstupních 

dat limitovaným počtem bitů 

 chyba kvantování koeficientů - Tato chyba je výsledkem reprezentace koeficientů filtru 

konečným počtem bitů 

 chyba přetečení - Tato chyba je způsobena při sčítání 2 dlouhých čísel se stejným 

znaménkem, kdy je produkován výsledek, který překračuje povolenou délku slova 

 chyba zaokrouhlení - Tato chyba je způsobena, když výsledek násobení je zaokrouhlen 

nebo oříznut na nejbližší diskrétní hodnotu nebo povolenou délku slova 

Rozsah degradace filtru závisí na několika faktorech, kterými jsou délka slova typu použité 

aritmetiky, metoda použitá na kvantizaci koeficientů filtru a proměnných, struktura filtru. 

V kapitole 2.3. bylo čerpáno z: [1.],[2.],[5.] 

 

2.3.1. Reprezentace čísel 

Můžeme použít mnoho různých číselných systémů pro reprezentaci hodnot signálů             

a koeficientů digitálních filtrů. Pro digitální zpracování signálů má největší význam soustava 

binární. Binární soustava označována taky jako dvojková, jejímž základem je hodnota 𝐵 = 2. 

Každé číslo je tvořeno posloupností bitů, které nabývají hodnot 0 nebo 1. 

Pevná řádová čárka 

V případě, že použijeme pevnou řádovou čárku ve dvojkové soustavě, můžeme zobrazit 

celočíselnou část 𝐴𝐼, tak i zlomkovou část 𝐴𝐹  čísla 𝐴 daného rovnicí (2.27). 

𝐴 = 𝐴𝐼 + 𝐴𝐹 =  𝑎𝑖2
𝑖

𝑚

𝑖=0

+  𝑎−𝑖2
−𝑖

𝑛

𝑖=1

                                             (2.27) 
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Kde 𝑚 bude značit nejvyšší váhu celočíselné části čísla 𝐴, 𝑛 bude váha nejméně 

významného bitu. Délka registru je 𝐵 = 𝑚 + 𝑛 + 1 a můžeme v něm zobrazit jak celočíselnou, tak 

zlomkovou část čísla. 

Umístění řádové čárky je pouze fiktivní a záleží pouze na naší volbě jak chceme data 

reprezentovat, musí to však být dodržováno pro všechny registry a aritmetické operace při realizaci 

číslicového systému. Nejčastěji se řádová čárka umísťuje za posledním bitem zprava, což se 

označuje jako celočíselná reprezentace nazývaná jako integer. V případě, umístění řádové čárky za 

prvním bitem zleva, tak to označujeme jako zlomkovou reprezentaci nazývanou fraction.  

Hlavní výhoda, oproti pohyblivé řádové čárce, je jednoznačně ve snadnější realizaci 

aritmetických operací. Mezi nevýhody patří malý rozsah zobrazovaného čísla a závislost 

kvantování čísla na velikosti zobrazovaného čísla. 

Pohyblivá řádová čárka 

Pohyblivá řádová čárka je označována také jako plovoucí řádová čárka. Číslo 𝐴 můžeme 

zobrazit pomocí rovnice (2.28). 

𝐴 = 𝑀𝑎 ∗ 2𝐸                                                                     (2.28) 

Kde 𝑀𝑎 je mantisa a 𝐸 je exponent, který udává polohu řádové čárky. Opět je možno 

použít jak celočíselnou reprezentaci, tak zlomkovou reprezentaci. V registru se zobrazuje mantisa              

i exponent. Zobrazení v pohyblivé řádové čárce může být nejednoznačné, proto se používá 

normování mantisy, kdy mantisa aby byla normovaná, musí její absolutní hodnota být větší než 0,5 

a zároveň menší než 1. 

Mezi výhody oproti pevné řádové čárce patří větší rozsah zobrazovaného čísla. Mezi hlavní 

nevýhody patří větší výpočetní a časová složitost aritmetických operací. I když je pohyblivá řádová 

čárka v aritmetických operacích přesnější, tak v praxi je stále používanější pevná řádová čárka. 

Záporná čísla 

V aplikacích číslicového zpracování signálů je potřeba pracovat jak s kladnými, tak i se 

zápornými čísly. Existují 3 běžné způsoby reprezentace záporných čísel, mezi které patří zobrazení 

se znaménkovým bitem, jedničkový doplněk, dvojkový doplněk. Nejpoužívanější metoda je 

zobrazení pomocí dvojkového doplňku. 

Zobrazení znaménkovým bitem 

V tomto zobrazení se používá nejvyšší bit pro reprezentaci znaménka, nejčastěji 1 pro 

záporná čísla, 0 pro kladná čísla, zbývající bity slouží k zobrazení absolutní hodnoty 

zobrazovaného čísla. Tímto zobrazením tedy můžeme zobrazit celá kladná i záporná čísla 

z intervalu  0; 2𝑛−1 − 1  , kde 𝑛 je celkový počet bitů. V tomto vyjádření existují 2 nuly, kdy 

záporná nula se ve většině aplikacích zakazuje.  

Jedničkový doplněk 

Záporná čísla v jedničkovém doplňku se značí 𝐴 
1  získáme ho z rovnice (2.29). 
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𝐴 
1 = 2𝑛 − 1 − 𝐴 = 2𝑛 − 1 −  𝑎𝑖2

𝑖

𝑛−2

𝑖=0

                                          (2.29) 

Kde 2𝑛 − 1 je číslo, které obsahuje samé 1, od tohoto čísla odečteme číslo 𝐴, které chceme 

zobrazit, dostaneme tak negované číslo oproti číslu 𝐴. Opět můžeme zobrazit celá kladná i záporná 

čísla z intervalu  0; 2𝑛−1 − 1 . Nejvyšší bit slouží pro znaménko a i v tomto vyjádření existují       

2 reprezentace nuly. 

Dvojkový doplněk 

 Záporná čísla v jedničkovém doplňku se značí 𝐴 
2  získáme ho z rovnice (2.30). 

𝐴 
2 = 2𝑛 − 𝐴 = 𝐴 

1 + 1 = 2𝑛 −  𝑎𝑖2
𝑖

𝑛−2

𝑖=0

                                          (2.30) 

Pro získání reprezentace zobrazovaného čísla 𝐴 ve dvojkovém doplňku nejprve číslo 𝐴 

znegujeme a pak k bitu na nejnižší pozici přičteme 1. Můžeme tak získat celá kladná čísla               

z intervalu  0; 2𝑛−1 − 1  a celá záporná čísla z intervalu  −2𝑛−1; −1 . Nejvyšší bit slouží opět pro 

znaménko. V tomto vyjádření již existuje jen 1 reprezentace nuly. U vytváření dvojkového doplňku 

se zlomkovou částí se 1 přičítá k bitu s nejmenší váhou 2−𝑛 . 

V kapitole 2.3.1. bylo čerpáno z: [1.],[2.],[3.],[5.] 

 

2.3.2. Kvantování v digitálních filtrech 

U aplikací číslicového zpracování signálu se setkáváme s potřebou kvantovaní hodnot jako 

jsou vstupní signál a koeficienty filtru. Operace kvantování je spojena s konečnou přesností 

zobrazovaného čísla, která je dána délkou registru 𝐵 + 1. Kvantování může být realizováno pomocí 

zaokrouhlení nebo oříznutí. Jedná se o nelineární operaci, která vkládá do systému kvantizační 

chybu 𝑒, která je dána jako rozdíl kvantovaného signálu 𝑋𝐵[𝑛] a signálu s plnou přesností 𝑋, což 

můžeme vidět v rovnici (2.31). 

𝑒 = 𝑋𝐵 𝑛 –𝑋                                                                  (2.31) 

V kvantizaci se většinou používá formát čísla v pevné řádové čárce, které zobrazuje 

záporná čísla pomocí dvojkového doplňku. Kvantizačním krokem 𝑞 pro takové čísla bude 2−𝑛 . 

Signál kvantovaný zaokrouhlením se značí 𝑋𝑅  (rounding). Pro kvantování zaokrouhlením se bude 

kvantizační chyba pohybovat v intervalu, který vidíme popsaný rovnicí (2.32a). Signál kvantovaný 

oříznutím se značí 𝑋𝑇  (truncation). Pro kvantování oříznutím se bude kvantizační chyba pohybovat 

v intervalu, který vidíme popsaný rovnicí (2.32b). 

−𝑞/2 < 𝑒 ≤ 𝑞/2                                                             (2.32𝑎) 

−𝑞 < 𝑒 ≤ 0                                                                  (2.32𝑏) 
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Na obrázku 2.15a máme možnost vidět kvantizační charakteristiku pro metodu oříznutí  

dvojkového doplňku a na obrázku 2.15b pro metodu zaokrouhlení dvojkového doplňku pro délku 

registru 𝐵 = 2. 

 
Obrázek 2.15: Kvantizační charakteristika a) pro metodu oříznutí, b) pro metodu zaokrouhlení 

Přetečení  

Přetečení je další formou nelinearity, kterou se v digitálním filtru projevuje konečná délka 

slova. S přetečením se setkáváme u výsledků aritmetických operací a může to způsobit nechtěné 

ovlivnění výsledku. 

V případě, že je číslo větší než maximální zobrazitelná hodnota 𝑋𝑀 , dochází k situaci, která 

se označuje přetečení. V systému musí být naimplementována metoda na ošetření překročení 

rozsahu zobrazitelných hodnot. Když pracujeme s čísly v dvojkovém doplňku, tak dochází 

v případě přetečení k přirozenému ošetření a to takové, že po největším čísle bude následovat číslo 

nejmenší, to můžeme vidět na obrázku 2.16a. Mezi časté metody patří ošetření přetečení saturací 

nebo nulováním, ošetřením pomocí saturace můžeme vidět na obrázku 2.16b.  
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Obrázek 2.16: a) přirozené ošetření přetečení, b) ošetření přetečení pomocí saturace 

Jev označovaný jako podtečení, vzniká když hodnota vzorku je menší než kvantizační krok 

𝑞 nebo jeho polovina. Takovému vzorku je pak přiřazena hodnota 0. 

V kapitole 2.3.2. bylo čerpáno z: [1.],[3.],[5.] 

 

2.3.3. Kvantování koeficientů filtru 

S kvantováním koeficientů filtru se setkáváme v praktické realizaci filtru. Jednotlivé formy 

filtrů jsou různě citlivé na kvantování koeficientů filtru. Hlavním efektem kvantování koeficientů 

IIR filtru je, že dochází ke změně polohy pólů a nul systémové funkce v z-rovině, což může vést 

k tomu, že se póly a nuly mohou dostat mimo jednotkovou kružnici a to vede k nestabilitě systému. 

Další problém se projevuje zejména odchylkou mezi požadovanou a skutečnou frekvenční 

charakteristikou. Kvantováním koeficientů u FIR filtru dochází pouze ke změně poloh nul. 

Kvantování koeficientů IIR filtru 

Když jsou koeficienty filtru kvantované na konečný počet bitů, tak dostáváme z rovnice 

(2.12) následující přenosovou funkci: 

𝐻  𝑧 =
 𝑏𝑖

 𝑧−𝑖𝑀
𝑖=0

1 −  𝑎𝑖 𝑧−𝑖𝑁
𝑖=1

                                                            (2.33) 

Kde 𝑎𝑖 , 𝑏𝑖
  jsou kvantované koeficienty na konečný počet bitů. 

Pro přímou formu IIR filtru platí, že nuly a póly jsou seskupeny a malé chyby mohou 

způsobit velké změny polohy nul a pólů. Tudíž každá nula a pól je ovlivněn všemi koeficienty 

filtru. Největší chyby můžou nastat v případě, kdy jsou nuly a póly velmi blízko u sebe. 

Pro kaskádní formu IIR filtru platí, že nuly a póly jsou ovlivněny pouze koeficienty 

příslušné sekce prvního nebo druhého řádu. Jednotlivé sekce, tak nejsou závislé na ostatních. 

Kaskádní forma je mnohem méně citlivá na kvantování koeficientů než přímá forma. 

Pro paralelní formu IIR filtru platí, že každý pól nebo pár pólů je ovlivněn pouze 

koeficienty dané paralelní větve. Pro nuly platí, že jsou ovlivněny všemi koeficienty filtru. 

Paralelní forma je také méně citlivá na kvantování koeficientů než ekvivalentní přímá forma.  
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Z důvodu odolnosti kaskádní a paralelní formy na vlivy kvantování koeficientů a z důvodu 

velké citlivosti na tyto jevy u přímé formy pro vysoké řády se v implementacích používá zejména 

kaskádní a paralelní forma.  

Na následujícím příkladě si ukážeme vliv kvantování na polohu nul a pólů. Mějme IIR filtr 

druhého řádu implementovaný přímou formou, který můžeme vidět na obrázku 2.17.  

 
Obrázek 2.17: IIR filtr druhého řádu 

Budeme předpokládat, že póly jsou tvořeny komplexně sdruženým párem. Póly se 

nacházejí v 𝑧 = 𝑟𝑒𝑗𝜃  a v 𝑧 = 𝑟𝑒−𝑗𝜃 . Po kvantování mohou koeficienty 2rcos𝜃 a – 𝑟2 nabývat 

pouze omezeného počtu hodnot, tudíž i póly v z-rovině mohou zaujímat pouze omezený počet 

poloh. Póly musí ležet na mřížce v z-rovině definované podle průsečíku soustředných kruhů 

(odpovídající kvantování 𝑟2) a svislých čar (odpovídající kvantování 2rcos𝜃). Mřížka, kterou 

můžeme vidět na obrázku 2.18a, je pro 4-bitovou kvantizaci, čímž se rozumí 3 bity pro binární 

hodnoty a 1 bit pro znaménko, tudíž 𝑟2 je omezeno na 7 kladných hodnot a nulu, 2rcos𝜃 je 

omezeno na 7 kladných hodnot, 8 záporných hodnot a nulu. Obrázek 2.18b ukazuje hustší mřížku 

získanou 7-bitovým kvantováním (6 bitů pro binární hodnoty, 1 bit pro znaménko). Obrázky 

obsahují pouze jeden kvadrant, který je symetricky zrcadlen do ostatních kvadrantů z-roviny. 

 
Obrázek 2.18: Rozložení možných poloh pólů pro koeficienty kvantované na a) 4 bity b) 7 bitů 
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Kvantování koeficientů FIR filtru 

U IIR filtrů byla přímá forma jen zřídka používaná, u FIR filtrů je to naopak a přímá forma 

je velmi často používaná. Když si vyjádříme přenosovou funkci pro přímou formu dostaneme 

rovnici ve tvaru : 

𝐻 𝑧 =  𝑖𝑧
−𝑖

𝑀

𝑖=0

                                                              (2.34) 

V případě, že koeficienty 𝑖  jsou kvantovány, tak nová sada koeficientů bude vypočítaná 

podle rovnice (2.35).  

𝑖
 = 𝑖 + 𝛥𝑖                                                                   (2.35) 

Výsledná přenosová funkce bude ve tvaru: 

𝐻  𝑧 =  𝑖
 𝑧−𝑖 =

𝑀

𝑖=0

𝐻 𝑧 +  𝛥 𝐻 𝑧                                               (2.36) 

Kde 𝛥 𝐻 𝑧  je přenosová funkce kvantizační chyby a ta se získá z následující rovnice: 

𝛥 𝐻 𝑧 =  𝛥𝑖𝑧
−𝑖

𝑀

𝑖=0

                                                            (2.37) 

Systémová funkce kvantovaného systému je v lineárním vztahu s impulzní odezvou 

koeficientů chyby kvantování a proto můžeme kvantovaný systém vyjádřit graficky, což můžeme 

vidět na obrázku 2.19, kde se nachází v paralelním vztahu nekvantovaný systém s chybou 

kvantování. 

 
Obrázek 2.19: Kvantovaný systém 
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Statický model  

Analýza vlivu konečné délky slova v digitálních systémech je velmi složitá, proto se na 

analýzu používá statický model, který převádí problém nelineární analýzy do lineárního, což nám 

umožňuje zkoumat charakteristiku závislosti chyby na výstupním signálu. Rovnice popisující 

kvantizační blok je ve tvaru: 

𝑋𝑄 𝑛 = 𝑒 𝑛 +  𝑥 𝑛                                                            (2.38) 

Kde 𝑥 𝑛  je přesná hodnota vzorku, 𝑒 𝑛  je hodnota chyby kvantování nazývaná také jako 

kvantizační šum. Při používání statického modelu se opět uvažuje s použitím dvojkového doplňku 

a pevné řádové čárky. Grafické vyjádření statického modelu můžeme vidět na obrázku 2.20. 

 
Obrázek 2.20: Statický model 

Statický model můžeme použít v případě, že signál 𝑒 𝑛 , který neznáme, splňuje 

následující charakteristiky: 

1. sekvence hodnot 𝑒 𝑛  pochází ze stacionárního náhodného procesu {𝑒 𝑛 } 

2. náhodný process 𝑒 𝑛  není kolerován s vstupní sekvencí 𝑥 𝑛  

3. proces {𝑒 𝑛 } je nezávislý proces (jeho vzorky jsou navzájem nezávislé) 

4. hustota pravděpodobnosti sekvence hodnot 𝑒 𝑛  je rovnoměrně rozložená v celém 

rozsahu 

V kapitole 2.3.3. bylo čerpáno z: [1.],[2.],[3.],[5.] 

 

2.3.4. Kvantování aritmetických operací, limitní cykly 

Nejkomplikovanější problémem, který souvisí s konečnou délkou slova v digitálních 

filtrech,  je kvantování výsledků aritmetických operací. Implementace digitálního filtru vyžadují 

aritmetické operace násobení a sčítání, když dostaneme výsledek, který překračuje konečnou délku 

slova, což způsobí, že se lineární systém stane nelineárním a filtr může vykazovat oscilace. 

Analýza vlivů konečné délky slova je mnohem komplikovanější u IIR filtrů kvůli zpětné vazby. 

Nulový limitní cyklus je definovaný jako nenulová periodická výstupní sekvence 

produkovaná nelineárními prvky nebo kvantizéry ve zpětnovazební smyčce digitálního filtru. 

Existují 2 typy limitních cyklů, první typ jsou limitní cykly, které jsou způsobeny nelinearitami při 

kvantování výsledků součinu a mají nízkou amplitudu oscilací. Druhým typem jsou limitní cykly, 

které vznikají přetečením výsledků při sčítaní a mohou mít velkou amplitudu oscilací. 

Digitální filtry jsou lineární systémy, ale když jejich implementace obsahuje kvantizéry, 

tak se z nich mohou stát nelineární systémy. Pro nelineární systémy je možné aby měli výstupní 
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sekvenci i když nemají vstup. Limitní cykly svým chováním vytváří oscilující periodický výstup, 

který je velmi nežádoucí. 

Limitní cykly při kvantování součinů 

Když násobíme 2 čísla ve zlomkové reprezentaci o délce 𝐵 bitů, tak výsledek bude číslo    

o velikosti 2𝐵 bitů ve zlomkové reprezentaci, které musí být kvantováno na délku 𝐵 bitů. Chyby 

vzniklé při zaokrouhlování nebo odříznutí výsledku, se pak v rekurzivních systémech hromadí       

a může vzniknout limitní cyklus. Charakter limitního cyklu závisí na koeficientech filtru, na 

konečné délce slova, na způsobu kvantování.   

V případě IIR filtrů druhého nebo vyššího řádu dokonce existují různé typy limitních 

cyklů. Tyto limitní cykly druhého řádu můžeme analyzovat a mrtvé pásmo nebo frekvenci oscilací 

můžeme odhadnout. 

V následujícím příkladě si ukážeme limitní cyklus IIR filtru prvního řádu. Předpokládejme, 

že máme filtr charakterizovaný diferenční rovnicí (2.39). 

𝑦 𝑛 = 𝑎𝑦 𝑛 − 1 + 𝑥 𝑛 ,     𝑎 < 1                                            (2.39) 

Budeme předpokládat, že registry mají délku 4 bity, čímž se rozumí 1 bit pro znaménko     

a  3 bity pro binární hodnoty. Jelikož máme konečnou délku registrů, tak produkt 𝑎𝑦 𝑛 − 1  musí 

být zaokrouhlen nebo oříznut na 4 bity před provedením součtu s 𝑥 𝑛 . V případě, že zvolíme 

zaokrouhlení produktu, pak bude výstup 𝑦 [𝑛] popsán nelineární diferenční rovnicí (2.40). 

𝑦  𝑛 = 𝑄 𝑎𝑦  𝑛 − 1  + 𝑥 𝑛                                                  (2.40) 

Kde 𝑄 reprezentuje operaci zaokrouhlení. Pro náš příklad budeme předpokládat, že 

𝑎 = 0,5 = 0𝛥100 a vstup je 𝑥 𝑛 = 0𝛥111𝛿 𝑛 . Použitím rovnice (2.40) vidíme, že pro 𝑛 = 0 

bude 𝑦  0 = 0𝛥111. Pro získání 𝑦  1  musíme vynásobit hodnotu 𝑦  0  s hodnotou 𝑎, a získáme 

𝑎𝑦  0 = 0𝛥011100, což je 7-bitové číslo a musíme jej zaokrouhlit na 4 bity. Toto číslo 7/16 je 

přesně v polovině dvou 4-bitových kvantizačních úrovních 3/8 a 4/8. V takových případech 

zaokrouhlujeme vždy směrem nahoru, tudíž číslo 0𝛥011100 zaokrouhlíme na 4 bity, což bude 

0𝛥100 = 1/2. Jelikož hodnota 𝑥 1  je nulová, tak dostáváme výsledek 𝑦  1 = 0𝛥100 = 1/2. 𝑦  2  

dostaneme stejným postupem, tak 𝑦  2 = 𝑄 𝑎𝑦  1  = 0𝛥010 = 1/4 a 𝑦  3 = 0𝛥001 = 1/8.          

V obou případech není potřeba použít zaokrouhlování. Pro získání 𝑦  4  musíme použít 

zaokrouhlení na 7-bitové číslo 𝑎𝑦  3 = 0𝛥000100 a získáme 0𝛥001. Stejný výsledek získáme pro 

všechny hodnoty, které mají 𝑛 > 2. Výstupní sekvenci pro tento příklad můžeme vidět na obrázku 

2.21a. Pro případ, že 𝑎 = −0,5 vidíme výstupní sekvenci na obrázku 2.21b. Pro 𝑎 = 0,5 

dostáváme v ustáleném stavu na výstupu konstantní hodnotu 1/8. Pro 𝑎 = −0,5 dostáváme             

v ustáleném stavu na výstupu periodicky se měnící hodnoty mezi 1/8 a −1/8. 
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Obrázek 2.21: Výstup IIR filtru daného rovnicí (2.39) na impuls a) 𝑎 = 0,5 b) 𝑎 = −0,5 

Jak máme možnost vidět z obrázku 2.21, pro 𝑎 = 0,5 je perioda oscilace 1 a pro 𝑎 = −0,5 

je perioda oscilace 2. Limitním cyklem je tedy označován periodický výstup v ustáleném stavu. 

Limitní cykly z přetečení při sčítání 

Limitní cykly, které vznikají přetečením jsou mnohem závažnější než v předchozím 

případě, jelikož mohou mít velkou amplitudu oscilace na výstupu. Pro eliminaci vzniku těchto 

nežádoucích oscilací se používá k ošetření přetečení saturace. 

Když sčítáme 2 čísla ve zlomkové reprezentaci o délce 𝐵 bitů, tak můžeme dostat výsledek 

o velikosti 𝐵 + 1 bitů, který nelze zobrazit a musíme výsledek vhodnou metodou kvantovat na 

délku 𝐵 bitů. 

V následujícím příkladě si ukážeme limitní cyklus IIR filtru druhého řádu. 

Předpokládejme, že máme filtr charakterizovaný diferenční rovnicí (2.41). 

𝑦  𝑛 = 𝑥 𝑛 + 𝑄 𝑎1𝑦  𝑛 − 1  + 𝑄 𝑎2𝑦  𝑛 − 2                                   (2.41) 

Kde 𝑄 reprezentuje operaci zaokrouhlení. Předpokládejme, že délka registru bude 4 bity, 

kde 1 bit bude pro znaménko, 3 bity pro binární hodnoty. K přetečení může dojít při sčítání 

zaokrouhlených hodnot. V příkladu opět předpokládáme reprezentaci čísel v dvojkovém doplňku. 

Předpokládejme, že 𝑎1 = 3/4 = 0𝛥110 a 𝑎2 = −3/4 = 1𝛥010, dále předpokládáme, že 𝑥 𝑛  je 

rovno nule pro 𝑛 > 0. Navíc předpokládáme, že 𝑦  −1 = 3/4 = 0𝛥110 a 𝑦  −2 = −3/4 = 1𝛥010. 

Výstup pro 𝑛 = 0 je tedy: 

𝑦  0 = 0𝛥110 ∗ 0𝛥110 + 1𝛥010 ∗ 1𝛥010                                        (2.42) 

Když vyhodnotíme produkty aritmetikou dvojkového doplňku získáme následující rovnici: 

𝑦  0 = 0𝛥100100 + 0𝛥100100                                               (2.43) 

Hodnoty, které dostaneme jsou v polovině dvou 4-bitových kvantizačních úrovních            

a v takových případech zaokrouhlujeme směrem nahoru. Dostáváme tedy tento výsledek: 

 𝑦  0 = 0𝛥101 + 0𝛥101 = 1𝛥010 = −
3

4
                                         (2.44) 
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V tomto případě dojde k přetečení do znaménkového bitu, což nám způsobí změnu 

z kladného součtu do záporného čísla. Opakováním procesu dostaneme hodnotu pro 𝑦  1 : 

𝑦  1 = 1𝛥011 + 1𝛥011 = 0𝛥110 =
3

4
                                          (2.45) 

V tomto případě dojde k přetečení a následné ztrátě ze znaménkového bitu, což nám 

způsobí, že záporný součet je změněn na kladné číslo. Další hodnoty 𝑦  𝑛  se budou periodicky 

měnit mezi 3/4 a −3/4 dokud nebude aplikován vstup. Limitní cyklus má tedy periodu oscilace 2   

a amplitudu téměř plného rozsahu amplitudy dané implementace.  

Vliv konečné délky slova u FIR filtrů  

V případě FIR filtrů je analýza vlivů konečné délky slova jednodušší, jelikož tyto systémy 

neobsahují zpětnou vazbu a nemůžou zde vznikat limitní cykly. Pro tyto nerekurzivní filtry platí 

jednoduché pravidlo, když má systém impulzní odezvu o délce 𝑀, pak výstup přímé nebo kaskádní 

formy bude nulový po 𝑀 vzorcích, od okamžiku kdy je vstup nulový. 

Zaokrouhlovací chybu můžeme vyjádřit pomocí rovnice (2.46). 

𝑦  𝑛 = 𝑦 𝑛 + 𝑞 𝑛                                                              (2.46) 

 Kde 𝑞[𝑛] je vyjádřeno následující rovnicí: 

𝑞 𝑛 =  𝑒𝑖 𝑛 

𝑁−1

𝑖=0

                                                               (2.47) 

Kde 𝑒𝑖[𝑛] jsou zdroje šumu z každé větve, který je dán zaokrouhlením při aritmetických 

operacích. 

Poměr úrovně signálu a šumu   

Tento poměr se značí zkratkou z angličtiny SNR nebo S/N, udává se v decibelech. Jedná se 

o poměr amplitudy užitečného signálu a šumu, v našem případě se bude jednat o kvantizační šum, 

který nám vznikne po kvantování vstupního signálu. SNR můžeme vypočítat pomocí rovnice (2.48) 

𝑆𝑁𝑅𝑑𝐵 = 10𝑙𝑜𝑔10 𝑆𝑁𝑅 = 6.02 + 6.02𝐵 + 20𝑙𝑜𝑔10(𝛿)                                  (2.48) 

Kde 𝛿 je hodnota označovaná jako scaling factor, u IIR filtrů je vypočítaná z impulzní 

odezvy a FIR filtrů je vypočítaná ze součtu koeficientů. Hodnota SNR je přímo úměrná počtu bitů, 

na které kvantujeme. Z rovnice vidíme, že každý bit do délky slova přidá k výslednému SNR 6 dB. 

Také máme možnost vidět, že čím menší je 𝛿, tím menší bude i výsledné SNR. Teoretické 

maximální SNR značí ideální vstupní signál. 

V kapitole 2.3.4. bylo čerpáno z: [1.],[3.],[5.] 
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3. Tvorba grafického uživatelského rozhraní 

Grafické uživatelské rozhraní bylo vytvořeno v programovém prostředí MATLAB verze 

R2011a. MATLAB poskytuje grafický editor GUIDE, pomocí kterého se vytváří složité grafické 

uživatelské rozhraní. Vytvořením nového souboru v GUIDE, získáme prázdný soubor s příponou 

.fig. Pomocí nabídky v GUIDE přidáváme objekty GUI jako jsou tlačítka, editovatelné pole, grafy. 

U všech objektu máme možnost nastavit veškeré vlastnosti jako jsou například umístění, velikost, 

barva, jméno. Po vytvoření grafické formy si soubor uložíme a vygeneruje se nám soubor 

s příponou .m, který bude obsahovat funkčnost jednotlivých objektů, což se označuje jako callback 

objektu GUI.  

Před vytvořením jednotlivých GUI bylo důležité nakreslit si návrh jednotlivých grafických 

uživatelských rozhraní. Snahou bylo vytvořit GUI, tak aby byla přehledná a jejich ovládání bylo 

intuitivní. Dominantní částí GUI je graf, který je velký z důvodu přehlednosti. Graf nebo grafy se 

vždy nachází ve spodní části GUI. V horní části GUI se nachází tlačítka, editovatelné a textové 

pole pro ovládání GUI.  

V následující kapitole si ukážeme všechny části grafického uživatelského rozhraní, 

popíšeme k čemu slouží a ukážeme si stěžejní části jednotlivých programů. Návod k použití 

jednotlivých částí bude v kapitole 4. Celé GUI se skládá z 10 částí a 4 funkcí, kdy hlavní část se 

jmenuje main a umožňuje nám přístup ke všem zbývajícím částem a zároveň z každé části se máme 

možnost do něj dostat. Každá ze zbývajících 9 částí slouží pro demonstraci jednoho z typu jevů, 

tyto části jsou pojmenovány part1 až part9. Funkce jsou uloženy v souborech s příponou *.m a jsou 

volány při provádění výpočtů v jednotlivých částech GUI. 

3.1. Hlavní menu 

 

Obrázek 3.1: Vzhled souboru main 
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Hlavní část se nazývá hlavní menu, soubory které patří k této části se jmenují main.fig        

a main.m. Vzhled této části můžeme vidět na obrázku 3.1. Hlavní menu má sloužit jako křižovatka, 

ze které se dostaneme do všech dalších částí, tudíž se skládá z 9 tlačítek, každé tlačítko nese název 

jevu ke kterému se vztahuje. Pomocí tlačítek se dostaneme ke všem částem GUI a následně se ze 

všech částí pomocí tlačítka hlavní menu můžeme dostat zpět na tento výběr. 

V programu main.m se provádí pouze uzavření hlavního menu a zavolání části podle toho, 

které tlačítko bylo zmáčknuto. 

 

3.2. Kvantování koeficientů IIR filtrů 

První část nese jméno kvantování koeficientů IIR filtru z čehož vyplývá, že toto GUI slouží 

pro kvantování koeficientů IIR filtrů. Soubory, které patří k této části mají jméno part1.fig              

a part1.m. Vzhled této části můžeme vidět na obrázku 3.2. 

 

Obrázek 3.2: Vzhled souboru part1 

Tato část grafického uživatelského rozhraní se skládá z 5 textových polí, 5 tlačítek, 2 grafů, 

2 editovatelných boxů. Tlačítko hlavní menu slouží k návratu zpět do hlavního menu, toto tlačítko 

se stejnou funkcí se nachází ve všech částech a tak se již o něm nebudu zmiňovat. Tlačítko reset 

grafů slouží k vyresetování grafů, toto tlačítko se opět nachází ve všech ostatních částech. Tlačítko 

načtení koeficientů je přepínací tlačítko. Slouží pro vybrání textového souboru, ze kterého se při 

výpočtu budou načítat hodnoty koeficientů. Po přepnutí se tlačítko nazývá ukončit načítání a slouží 

pro ukončení načítání a po zmačknutí se tlačítko změní do původního stavu. Tlačítko uložit 

kvantované koeficienty je také přepínací tlačítko. Slouží pro vybrání textového souboru, do kterého 

se při výpočtu budou ukládat kvantované hodnoty koeficientů filtru. Po přepnutí se tlačítko nazývá 

ukončit načítání a slouží pro ukončení ukládání kvantovaných koeficientů a po zmačknutí se změní 

do původního stavu. Tlačítko výpočet slouží k provedení samotného kvantování. Editovatelné pole 

pod nápisem řád filtru slouží k výpisu řádu načteného filtru ze souboru. Editovatelné pole pod 

nápisem vlož počet bitů slouží k vložení hodnoty bitů, na kterou chceme kvantovat koeficienty. 
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Graf, který vidíme v levé části slouží pro vykreslení přenosové charakteristiky filtru. Graf v pravé 

části slouží k vykreslení poloh nul a pólů.  

Hlavní část programu je zde obsažena v callbacku tlačítka výpočet. Program má v podstatě 

2 části, kdy první polovina řeší zda je textový soubor s koeficienty ve správném formátu a druhá 

polovina řeší výpočet přenosových charakteristik, poloh pólů a nul a jejich vykreslení do grafů. 

První věc, která se po zmačknutí tlačítka provede je kontrola zda byl vybrán textový soubor            

s koeficienty filtru. V případě že tomu tak není, tak se objeví pomocný dialog, který informuje 

uživatele, že je nejprve potřeba vybrat soubor a zvýrazní tlačítko na vybraní souboru. Dialog 

můžeme vidět na obrázku 3.3a. Dále následuje kontrola formátu textového souboru s koeficienty. 

Soubor musí obsahovat sudý počet koeficientů, jelikož počet koeficientů a,b musí být stejný.         

V případě, že tomu tak není se opět objeví pomocný dialog, který informuje uživatele, což můžeme 

vidět na obrázku 3.3b.V případě, že je vše v pořádku, tak následuje načítání a kontrola jednotlivých 

koeficientů do pole. Když je při načítání zjištěno, že některý koeficient obsahuje znaky mimo 

číslic, dojde k ukončení výpočtu, následuje výpis řetězce error do editovatelného pole pro řád filtru 

a změna barvy na žlutou u tlačítka, které slouží k vybrání textového souboru s koeficienty. Když je 

vše v pořádku dojde ke kontrole zda řád načítaného filtru je alespoň 1, což znamená, že soubor 

musí mít alespoň 4 koeficienty, jestliže tomu tak není, tak dojde opět k vyvolání pomocného 

dialogu, který informuje uživatele, což můžeme vidět na obrázku 3.3c. Poslední věc, která se 

kontroluje, je zda koeficient 𝑎0 je různý od 0. Jestliže ne, tak je uživatel opět informován pomocí 

dialogu, vidíme na obrázku 3.3d. Když vše bylo v pořádku, tak víme, že načítaný soubor byl ve 

správném formátu. 

 

Obrázek 3.3: Přehled pomocných dialogů 

Dále bude následovat kontrola zda je možné kvantovat koeficienty na počet bitů, který je 

vložen pomocí editovatelného pole. Na zjištění kolik je potřeba bitů na celočíselnou část se volá 

funkce CelociselnaCast, kterou si představíme později. Jestliže byl vložen počet bitů, který nestačí 
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pro celočíselnou část je funkce ukončena a vypíše do editovatelného pole pro vkládání bitů na 

kvantování minimální potřebnou hodnotu pro celočíselnou část a 1 bit pro zlomkovou část              

a zároveň změní barvu editovatelného pole na žlutou. Pokud bylo vše bez problému, tak dojde            

k vložení řádu filtru do příslušného editovatelného pole. Následuje výpočet frekvenční 

charakteristiky z načtených koeficientů, na což je použitá funkce v MATLABU s názvem freqz. 

Pak přichází kvantování koeficientů na zadaný počet bitů, což je realizováno zavoláním funkce 

Qkoeficient. Poté se vypočítá přenosová charakteristika pomocí kvantovaných koeficientů.            

V případě, že byl vybrán soubor pro výpis kvantovaných koeficientů, tak se koeficienty vloží do 

vybraného souboru. Po výpočtu charakteristik dochází k výpočtu maximálních hodnot, které budou 

zobrazeny v grafu a případně dochází k zvětšení rozsahu osy. Následně dojde k vykreslení 

přenosové charakteristiky do grafu, kdy zeleně bude přenosová charakteristika pro koeficienty        

s přesností na 64bitů a červeně pro koeficienty kvantované na vybraný počet bitů. Pak následuje 

vykreslení poloh pólů a nul, kdy zeleně jsou polohy pólů a nul pro 64 bitovou přesnost a červeně 

pro koeficienty kvantované na vybraný počet bitů. 

 

3.3. Kvantování koeficientů FIR filtrů 

Druhá část se jmenuje kvantování koeficientů FIR filtrů, jak už název napovídá, bude se 

jednat opět o kvantování koeficientů, ale tentokrát u FIR filtrů. Soubory, které patří k této části 

mají název part2.fig a part2.m. Vzhled GUI můžeme vidět na obrázku 3.4. 

 

Obrázek 3.4: Vzhled souboru part1 

Druhá část obsahuje stejně jako část první 5 textových polí, 5 tlačítek, 2 grafy                     

a 2 editovatelné boxy. Tlačítka, grafy a editovatelné pole mají stejné funkce jako u první části. 

Stejně jako tomu bylo u první části, nejdůležitější sekvence programu se provádí po zmáčknutí 

tlačítka výpočet. 

Po zmačknutí tlačítka se opět kontroluje zda byl vybrán textový soubor jako tomu bylo      

u první části. Kontrola souboru je zde, ale oproti předcházející části zjednodušená, jelikož u FIR 
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filtrů máme pouze koeficienty b. Rovnou se tedy začnou kontrolovat a načítat koeficienty do pole. 

V případě, že se povedlo v pořádku načíst koeficienty, tak proběhne pouze kontrola zda poslední 

načtený koeficient není 0 a jestli se načetlo více než 1 koeficient, čímž je zaručeno, že řád filtru je 

alespoň 1. V případě, že se nepovedlo načíst všechny koeficienty nebo byl načten pouze                 

1 koeficient, tak dojde k výpisu pomocných dialogů jako jsme viděli u první části. Následuje 

kontrola potřeby bitů pro celočíselnou část a postup je stejný jak bylo popsáno u předešlé části. 

Dále následuje výpočet řádu filtru a výpis do příslušného editovatelného pole. Poté je vypočítána 

frekvenční charakteristika, rozdíl oproti předchozí části je, že se do funkce freqz dává za 

koeficienty a číslo 1. Další postup je stejný jako u první části, tudíž provede se kvantování 

zavoláním funkce Qkoeficient, poté se provede výpočet frekvenční charakteristiky z kvantovaných 

koeficientů, případně se zapíší koeficienty do textového souboru, zjistí se zda není potřeba zvětšit 

rozsah osy a nakonec vykreslení přenosových charakteristik a poloh nul a pólů do grafů.  

 

3.4. Limitní cykly při kvantování součinů 

Třetí část se nazývá limitní cykly při kvantování součinů, slouží pro vykreslení limitního 

cyklu, který vzniká z důvodu kvantovaní výsledků aritmetické operace násobení. Soubory, které 

patří k této části mají název part3.fig a part3.m. Jak tato část vypadá můžeme vidět na obrázku 3.5. 

 

Obrázek 3.5: Vzhled souboru part3 

Tato část grafického uživatelského rozhraní se skládá z 6 tlačítek, 5 textových polí,            

1 editovatelného pole a 1 grafu. Tlačítka hlavní menu, reset grafu, načtení koeficientů a výpočet 

mají stejně jako editovatelné pole pod nápisem řád filtru, stejnou funkci jako v předchozích 

částech. Graf slouží k vykreslení limitního cyklu ze zadaných hodnot, kdy na ose x je číslo vzorku 

a na ose y je amplituda. Tlačítka pod nápisy ošetření přetečení a kvantizační mód jsou přepínací 

tlačítka, kdy první tlačítko slouží k výběru ošetření přetečení, po otevření GUI je ve stavu ošetření 

saturací, po přepnutí se změní na ošetření přirozeným přetečením. Druhé tlačítko slouží pro výběr 
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kvantizačního módu, po otevření GUI je tlačítko v módu zaokrouhlení, po přepnutí se změní do 

módu oříznutí. 

Hlavní část programu se opět provádí po zmáčknutí tlačítka výpočet. Na začátku se opět 

testuje, zda byl vybrán textový soubor se vstupními parametry. Pak dojde ke spočítaní hodnot        

v souboru, která musí být lichá. Jestliže je počet řádků v souboru lichý, tak se vypočítá řád filtru, 

který se vypíše do editovatelného pole a přejde se ke kontrole a načítaní hodnot do polí. Jestliže je 

vše načteno v pořádku, tak přichází na řadu sekvence programu samotného výpočtu výstupní 

sekvence. Jako první se připraví pole, kam se budou vkládat prvky výstupní sekvence a vloží se do 

něj načtené prvky výstupní sekvence z textového souboru, které jsou potřeba na výpočet limitního 

cyklu. Následuje výpočet prvků výstupní sekvence, kdy kvantování probíhá po každém násobení 

pomocí funkce Kvantovat. Následně dojde k vykreslení výstupní sekvence do grafu, která je 

posunutá o prvky, které byly načteny ze souboru. V případě, že na začátku není vybrán textový 

soubor dojde k informování uživatele pomocí dialogu. Jestliže při načítání souboru program zjistí, 

že formát textového souboru není správný, tak dojde ke změně barvy tlačítka pro vybrání textového 

souboru na žlutou a výpisu řetězce error do editovatelného pole pro řád filtru. 

 

3.5. Limitní cykly z přetečení při sčítání 

Čtvrtá část se nazývá limitní cykly z přetečení při sčítání, slouží opět pro vykreslení 

limitního cyklu, který tentokrát vzniká z důvodu přetečení, které vzniká při kvantování výsledku    

u aritmetické operace sčítání. Soubory, které patří k této části se jmenují part4.fig a part4.m. 

Vzhled GUI můžeme vidět na obrázku 3.6. 

 

Obrázek 3.6: Vzhled souboru part4 

Tato část grafického uživatelského rozhraní se skládá z 6 tlačítek, 5 textových polí,            

1 editovatelného pole a 1 grafu. Všechny objekty mají stejnou funkci jako v předešlé části. Hlavní 

část program se provádí opět po zmáčknutí tlačítka výpočet. 
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Postup, který následuje po zmáčknutí tlačítka je téměř stejný jako byl v kapitole 3.4 akorát 

jsou zde 2 rozdíly. Prvním rozdílem je, že pro výpočet limitního cyklu při přetečení výsledku 

součtu je potřeba IIR filtr alespoň druhého řádu. Tudíž po načtení hodnot z textového souboru 

probíhá kontrola zda je řád alespoň 2, když ne, tak je program ukončen a uživatel informován 

pomocným dialogem, který můžeme vidět na obrázku 3.7. Druhý rozdíl se nachází u výpočtu 

výstupní sekvence, kdy zde nejsou kvantovány výsledky operace násobení, ale ke kvantování 

dochází až po součtu výsledků násobení.  

 

Obrázek 3.7: Pomocný dialog malého řádu 

 

3.6. Zaokrouhlovací šum u IIR filtrů – 1. řád 

Pátá část se jmenuje zaokrouhlovací šum u IIR filtrů 1. řádu způsobený kvantizační chybou 

při násobení, z názvu je patrné jaký je úkol této části. Soubory, které patří k této části se jmenují 

part5.fig a part5.m. Vzhled grafického uživatelského rozhraní můžeme vidět na obrázku 3.8. 

 

Obrázek 3.8: Vzhled souboru part5 

Tato část se skládá z 12 textových polí, 4 tlačítek a 1 grafu. Tlačítka hlavní menu, reset 

grafu, načtení koeficientů a výpočet mají stejnou funkci jako v předchozích částech. Graf bude 

sloužit k vykreslení zaokrouhlovacího šumu. Textové pole pod nápisy zlomková část a počet vzorků 

budou sloužit k zobrazení načtených hodnot ze souboru. Textové pole pod nápisem vypočtené SNR 
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bude sloužit k výpisu vypočtenému SNR. Textové pole pod nápisem teoretické SNR bude sloužit   

k výpisu teoretickému SNR.  

Po zmáčknutí tlačítka výpočet se provádí hlavní část programu. Na začátku opět probíhá 

otestování zda byl vybrán textový soubor se vstupními parametry. Jestliže byl soubor vybrán 

pokračuje program kontrolou a ukládáním hodnot ze souboru do proměnných a když textový 

soubor nebude ve správném formátu dojde opět ke změně barvy u tlačítka pro vybrání textového 

souboru. V případě, že vše bylo v pořádku, tak se vygeneruje vstupní sekvence prvků, což jsou 

náhodná čísla od −1 do 1, sekvence má tolik prvků, kolik je zadáno v textovém souboru. Následně 

se z koeficientů vypočítá impulzní odezva pomocí funkce v MATLABU nazývaná freqz. 

Z impulzní odezvy je vypočítána hodnota označovaná jako scaling factor, touto hodnotou se 

vynásobí každý prvek vstupní sekvence, slouží to k tomu, aby se nám nestalo, že by ve výstupní 

sekvenci došlo k přetečení, což znamená, že by se ve výstupní sekvenci objevila hodnota větší než 

1 nebo hodnota menší než −1. Dále nasleduje kvantování všech prvků vstupní sekvence zavoláním 

funkce Kvantovat a kvantování koeficientu pomocí funkcí CelociselnaCast a Qkoeficient.             

Za použití funkce v MATLABU označované jako filter se vytvoří výstupní sekvence, která je bez 

kvantování výsledků násobení a sčítání. Následuje výpočet výstupní sekvence, u které probíhá 

kvantování všech mezivýsledků pomocí volání funkce Kvantovat. Veškeré kvantování zlomkové 

části probíhá na počet bitů, který byl zadán z textového souboru. Z takto vypočtených výstupních 

sekvencí je vypočítán rozdíl, což bude chyba vzniklá kvantováním. Z této chybové sekvence se 

vypočítá normalizovaná chyba a hodnoty potřebné do grafu a pro výpočet vypočtené hodnoty SNR. 

Teoretická hodnota se vypočítá z počtu bitů, na které chceme kvantovat zlomkovou část a ze 

scaling factoru. Následuje kontrola vypočtených a teoretických hodnot SNR. Jestliže by byl 

vložený IIR filtr nestabilní, tak vypočtenou hodnotu SNR nelze vypočítat. V případě, že by byl filtr 

nestabilní dojde k výpisu pomocného dialogu uživateli, což můžeme vidět na obrázku 3.9. Když je 

filtr stabilní dojde k výpisu hodnot do příslušných textových polí a následně k vypočítání 

maximální hodnoty zobrazené v grafu a případně dojde ke zvětšení rozsahu osy. Na konci 

programu dojde k vykreslení hodnot do grafu.     

 

Obrázek 3.9: Pomocný dialog nestability 

 

3.7. Zaokrouhlovací šum u FIR filtrů 

Šestá část se nazývá zaokrouhlovací šum u FIR filtrů způsobený kvantizační chybou při 

násobení. Soubory, které patří k této části se jmenují part6.fig a part6.m. Jak GUI vypadá máme 

možnost vidět na obrázku 3.10. 
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Tato část se skládá z 20 textových polí, 4 tlačítek, 2 grafů a 1 editovatelného pole. GUI je  

v podstatě rozděleno na 2 části, levá část ukazuje zaokrouhlovací šum s příslušnými hodnotami 

SNR a grafem pro 1 kvantování, které proběhne až po posledním násobení, pravá část ukazuje 

zaokrouhlovací šum s příslušnými hodnotami SNR a grafem pro kvantování po každém násobení.  

Tlačítka hlavní menu, reset grafu, načtení koeficientů a výpočet mají stejnou funkci jako                 

v předchozích částech. Editovatelné pole pod nápisem řád filtru slouží pro výpis řádu načteného 

filtru. 

 

Obrázek 3.10: Vzhled souboru part6 

U této části tomu nebude jinak a hlavní část programu se provádí po stisknutí tlačítka 

výpočet. Můžeme říct, že program se skládá ze 3 částí, které jsou načtení a kontrola formátu 

textového souboru, výpočet hodnot pro graf a SNR při kvantování výsledného vzorku výstupní 

sekvence a výpočet hodnot pro graf a SNR při kvantování po každém násobení. 

Na začátku se provede kontrola zda je přiřazen textový soubor, pak následuje kontrola        

a načítání do proměnných. Poté následuje test, zda bylo načteno vice než 1 koeficient, což značí, že 

byl načten alespoň filtr řádu 1. Když se program dostane úspěšně až do této části, tak je jisté, že 

textový soubor byl ve správném formátu a pokračuje se další částí. Program vytvoří vstupní 

sekvenci z náhodných čísel v rozmezí −1 až 1. Dále následuje kvantování vzorků vstupní sekvence 

a koeficientů, na což jsou použity opět funkce CelociselnaCast, Qkoeficient, Kvantovat. Vypočte se 

scaling factor, který se u FIR filtrů počítá ze součtu absolutních hodnot koeficientů. Scaling factor 

zde má stejnou funkci jako u předcházející podkapitoly. Dále jsou vypočteny 2 výstupní sekvence, 

jedna bez kvantování a druhá s kvantováním konečných vzorků. Rozdíl těchto 2 výstupních 

sekvencí nám dá chybovou sekvenci, která je potřeba k výpočtu SNR a hodnot potřebných pro graf. 

Příslušné hodnoty SNR jsou vloženy do textových polí. Následuje opět zjištění maximálních 

hodnot zobrazených v grafu a případně dojde ke zvětšení rozsahu osy. Pak následuje vykreslení do 

grafu v levé části GUI. Následuje poslední část programu, která pracuje stejně, akorát výpočet 

kvantované výstupní sekvence se provádí s kvantováním výsledků násobení i konečného 

výstupního vzorku. V případě, že dojde k vložení textového souboru ve špatném formátu nebo 

načtení pouze jednoho koeficientu, ošetření jsou stejná jako u částí, které předcházely. 
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3.8. Analýza A/D kvantizačního šumu 

Sedmá část se nazývá analýza A/D kvantizačního šumu, tato část má za úkol statickou 

analýzu vstupního signálu. Soubory, které patří k této části se jmenují part7.fig a part7.m. Vzhled 

GUI máme možnost vidět na obrázku 3.11. 

 

Obrázek 3.11: Vzhled souboru part7 

Tato část se skládá z 8 textových polí, 4 tlačítek, 3 editovatelných polí a 2 grafů. Tlačítka 

hlavní menu, reset grafu a výpočet mají stejnou funkci jako v předchozích částech. Tlačítko načtení 

rovnice je volitelná možnost přiřazení textového souboru s rovnicí, která bude představovat vstupní 

signál. V textovém poli pod nápisem načtená vstupní rovnice se zobrazí rovnice, která je načtená, 

defaultně jsou zde náhodné hodnoty v rozmezí −1 až 1. GUI obsahuje 2 grafy, levý graf pro 

normalizovanou chybu e1, pravý pro normalizovanou chybu e2. Do editovatelného pole pod 

nápisem vlož počet vzorků vkládáme počet vzorků vstupního signálu. Do editovatelného pole pod 

nápisem vlož počet bitů vkládáme počet bitů kvantování zlomkové části vstupního signálu.          

Do editovatelného pole pod nápisem vlož hodnotu C vkládáme číslo, kterým chceme vynásobit 

vstupní signál, který bude následně kvantován.  

Po zmačknutí tlačítka výpočet se provádí opět hlavní část programu. V úvodu se otestuje 

zda je vybrán textový soubor. Jestliže není, tak vstupní vzorky budou náhodné hodnoty z rozmezí 

−1 až 1, počet vzorků bude zadán editovatelným polem. Když bude zadána rovnice z textového 

souboru dojde k jejímu načtení a vypsaní do příslušného textového pole. Následně dojde                 

k otestování jestli byla vložena hodnota, kterou chceme vynásobit vstupní sekvenci. Jestliže ano, 

tak dojde ke kvantování vstupní sekvence a hodnoty C, pak dojde k jejich vynásobení a následně je 

volaná funkce StatickyModel, která slouží pro výpočet normalizované chyby e1 a e2. Následně 

dojde ke zjištění nejvyšší hodnoty, která se bude zobrazovat v grafu a případně je zvětšen rozsah 

osy. Následuje vykreslení do příslušných grafů. 
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3.9. Zaokrouhlovací šum u IIR filtrů – 2. řád 

Osmá část se jmenuje zaokrouhlovací šum u IIR filtrů 2. řádu způsobený kvantizační 

chybou při násobení. Soubory, které patří k této části se jmenují part8.fig a part8.m. Vzhled 

grafického uživatelského rozhraní můžeme vidět na obrázku 3.12. 

 

Obrázek 3.12: Vzhled souboru part8 

Funkce všech objektů jsou stejné jako jsme viděli v kapitole 3.6. Hlavní část programu se 

provádí po stisknutí tlačítka výpočet. Provádění programu je téměř stejné jako v kapitole 3.6 až na 

2 rozdíly. Prvním rozdílem je, že jsou načítány 2 koeficienty. Druhá změna je zde ve výpočtu 

výstupní sekvence, která má kvantované všechny mezivýsledky, jelikož pro výpočet výstupního 

vzorku je   u IIR filtru 2.řádu, potřeba počítat s 2 předcházejícími výstupními vzorky, ne pouze       

s 1 vzorkem jako tomu bylo u IIR filtru 1. řádu. 

 

3.10. Rozložení možných poloh pólů pro kvantované koeficienty 

Devátá část se nazývá rozložení možných poloh pólů pro kvantované koeficienty, polohy 

jsou pro větší přehlednost ukázány pouze pro 1. kvadrant a platí pro vazební struktury. Soubory, 

které patří k této části mají název part9.fig a part9.m. Vzhled této části máme možnost vidět na 

obrázku 3.13. 

Tato část se skládá z 3 textových polí, 3 tlačítek, 1 editovatelného pole a 1 grafu. Tlačítka 

hlavní menu, reset grafu a výpočet mají stejnou funkci jako v předchozích částech. Hlavní část 

programu se opět provádí po zmáčknutí tlačítka výpočet. 

Po zmačknutí tlačítka se jako první nastaví nadpis grafu. Následně dojde k vypočítání 

poloh pólů podle toho na kolik bitů chceme kvantovat, což bylo zadáno příslušným editovatelným 

polem. Nasleduje vykreslení do grafu. Jako první je vykreslena jednotková kružnice vytvořena 

pomocí funkcí sinus a cosinus. Následně dojde k vykreslení pólů do grafu. 
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Obrázek 3.13: Vzhled souboru part9 

 

3.11. Funkce používané při výpočtech 

V celém grafickém uživatelském rozhraní jsou využívány celkem 4 funkce, které mají 

názvy CelociselnaCast, Qkoeficient, Kvantovat a StatickyModel. Funkce jsou volané v jednotlivých 

GUI při provádění výpočtů. V následující kapitole si popíšeme k čemu tyto funkce slouží, co je 

jejich vstupem a co výstupem. 

CelociselnaCast 

Tato funkce je nejjednodušší funkcí ze 4 zmiňovaných. Slouží k zjištění počtu bitů 

potřebných pro celočíselnou část čísla pro největší prvek pole, které je prvním vstupem do funkce. 

Druhým vstupem je počet bitů, které je k dispozici. Výstupem funkce bude číslo, které udává počet 

bitů celočíselné části pro největší číslo číslo z pole, které je vstupem. V programu se obvykle tato 

funkce používá před funkcí Qkoeficient.    

Qkoeficient 

Funkce Qkoeficient se používá na kvantování koeficientů filtru. Funkce při kvantování 

koeficientů využívá operaci zaokrouhlení. Vstupem funkce je pole nekvantovaných koeficientů      

a počet bitů, který značí na kolik bitů chceme kvantovat. Výstupem je pole kvantovaných 

koeficientů, počet bitů použitých pro celočíselnou část a počet bitů pro zlomkovou část.  

Kvantovat 

Funkce Kvantovat slouží pro kvantování hodnot v rozmezí −1 až 1. Tato funkce se využívá 

u výpočtů limitních cyklů a zaokrouhlovacího šumu, který vzniká vlivem kvantování. Vstupem do 

funkce je pole nekvantovaných vzorků, počet bitů na který budeme kvantovat zlomkovou část 

čísla, dále řetězec, který určuje kvantizační mód a řetězec pro ošetření přetečení. Pro kvantizační 

mód vkládáme řetězec round pro zaokrouhlení a trunc pro oříznutí. Pro ošetření přetečení 
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vkládáme řetězec satur pro ošetření saturací a twosc pro ošetření pomocí přirozeného přetečení. 

Výstupem bude kvantované pole vzorků. 

StatickyModel 

Poslední funkcí je funkce StatickyModel, která slouží pro analýzu A/D kvantizačního 

šumu. Funkce při kvantování využívá operaci zaokrouhlení. Vstupem funkce je pole vzorků           

v rozmezí −1 až 1, počet bitů kvantování zlomkové části a počet vzorků v poli. Funkce provede 

kvantování a vypočítá normalizovanou chybu e1 a e2. Výstupem bude normalizovaný histogram 

chyby e1 a e2. 

V kapitole 3 bylo čerpáno z: [3.],[4.],[6.] 
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4. Manuál pro práci s grafickým uživatelským rozhraním 

Tato kapitola bude sloužit jako návod jak s grafickým uživatelským rozhraním zacházet. 

Bude zde vysvětleno, co znamenají jednotlivé grafy, jak má vypadat tvar vkládaného textového 

souboru a co znamená, když se například tlačítko na vybrání textového souboru zbarví na žluto 

nebo červeno. 

Nejprve se podíváme na objekty, které jsou stejné pro všechny části. Tlačítko hlavní menu 

je obsaženo ve všech částech a slouží k návratu do hlavního menu. Tlačítko reset grafu je obsaženo 

také ve všech částech a slouží k vyresetování grafu, akorát u části z kapitoly 3.8 dojde                     

k vyresetování vstupní rovnice na náhodné hodnoty v rozmezí −1 až 1. Tlačítko výpočet je hlavní 

částí každého GUI. Po zmáčknutí se provede načtení ze souboru, veškeré výpočty a vykreslení 

grafu.  

Tlačítko pro načítání hodnot ze souboru se nazývá v prvních 2 GUI jako načtení 

koeficientů, ve zbylých GUI je označené jako načtení parametrů, ale funkci zastává všude stejnou, 

tlačítko vidíme na obrázku 4.1a. Toto tlačítko se při provádění výpočtu může zbarvit a to buď na 

barvu žlutou obrázek 4.1b nebo na barvu červenou obrázek 4.1c. Barva červená značí, že nebyl 

zadán vstupní textový soubor, tato změna je doprovázená vyvoláním pomocného dialogu, který 

informuje uživatele. Barva žlutá značí, že načtený vstupní soubor byl ve špatném tvaru. Tato 

změna je doprovázena výpisem řetězce error do editovatelného pole pro řád filtru. 

 

Obrázek 4.1: Tlačítko pro načtení a jeho varianty 

Vstupní soubory 

V následující části se podíváme, jak mají vypadat vstupní soubory k jednotlivým částem. 

Důležitou informací je, že desetinná čárka se v souborech bude značit tečkou. Všechny textové 

soubory by měly obsahovat pouze čísla, když bude obsahovat textový soubor nějaký jiný znak, tak 

se výpočet neprovede a soubor se bude považovat za chybný. Pro první 2 části, což je kvantování 

koeficientů IIR a FIR filtrů se zadávají textovým souborem pouze koeficienty. U IIR filtrů 

zadáváme koeficienty po řádcích, kdy začínáme koeficienty 𝑏 a za ně vkládáme koeficienty 𝑎. 

Počet koeficientů 𝑎, koeficientů 𝑏 musí být stejný. Koeficient 𝑎0 musí být různý od 0. Textový 

soubor ve správném tvaru můžeme vidět na obrázku 4.2. U FIR filtrů je to podobné s rozdílem, že 

zadáváme pouze koeficienty b. Poslední koeficient v textovém souboru nesmí mít hodnotu 0. 
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Obrázek 4.2: Příklad textového souboru pro IIR filtr 

U třetí a čtvrté části, které se týkají limitních cyklů, se pomocí textového souboru zadávají             

3 skupiny hodnot. Na první řádek se dává počet bitů, na který chceme kvantovat zlomkovou část. 

Pak následuje libovolně dlouhá skupina koeficientů a, pak následuje stejně dlouhá skupina 

výstupních vzorků označovaná jako  𝑦−1 až 𝑦−𝑥 . Na obrázku 4.3 máme možnost vidět ukázku 

textového souboru ve správném formátu. 

 

Obrázek 4.3: Příklad textového souboru pro limitní cyklus 

U páté, šesté a osmé části, které se týkají zaokrouhlovacího šumu u IIR a FIR filtrů, je 

vstupní textový soubor téměř stejný, bude se lišit akorát v počtu koeficientů. Všechny části mají 

stejný první a druhý řádek. První řádek je hodnota bitů, na které chceme kvantovat koeficienty       

a zlomkové části výstupních vzorků. Druhý řádek udává hodnotu, která udává kolik má mít vstupní 

sekvence vzorků. U páté části je na třetím řádku koeficient 𝑎1. U osmé části jsou na třetím              

a čtvrtém řádku koeficienty 𝑎1, 𝑎2. U šesté části následují od třetího řádku koeficienty 𝑏. Příklad 

textového souboru, ve správném tvaru pro šestou část, můžeme vidět na obrázku 4.4. 
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Obrázek 4.4: Příklad textového souboru pro kvantizační šum u FIR filtru 

U sedméčásti, která se týká analýzou A/D kvantizačního šumu, se pomocí textového 

souboru může načíst rovnice. Příklad rovnice, máme možnost vidět na obrázku 4.5. 

 

Obrázek 4.5: Příklad textového souboru rovnice 

Kvantování koeficientů IIR filtru 

 

Obrázek 4.6: Ukázka přenosové charakteristiky 
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V následující části se podíváme jak pracovat s GUI pro kvantování koeficientů IIR filtru, 

které jsme si představili v kapitole 3.2. Jako první věc si vybereme textový soubor ze kterého 

chceme načítat koeficienty. Dále zvolíme na kolik bitů chceme kvantovat pomocí editovatelného 

pole. Počet bitů, na který budeme kvantovat si musíme vybrat z rozmezí 2 až 64. Přesnost 

aritmetiky 64 bitů bude představovat nekvantované hodnoty. V případě, že by jsme si načetli velké 

koeficienty a zvolili, že chceme kvantovat na počet bitů, do kterého by se nevešla celočíselná část 

koeficientů, tak GUI vypíše do editovatelného pole pro řád filtru slovo error a do druhého, které 

obsahuje počet bitů, na který chceme kvantovat se vypíše číslo, jež představuje minimální hodnotu 

na kterou můžeme kvantovat, editovatelné pole se přitom ještě zbarví do žluta. Když by se stalo, že 

by uživatel nevybral soubor, ze kterého chce načítat koeficienty nebo by počet koeficientů 𝑎,𝑏 byl 

různý a nebo když by hodnota koeficientu 𝑎0 byla rovna 0, tak je uživatel o všech těchto chybách 

informován pomocným dialogem.  

 

Obrázek 4.7: Ukázka grafu poloh pólů a nul 
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V případě, že se výpočet provede v pořádku, do grafu na levé straně se nám vykreslí 

přenosová charakteristika, kterou můžeme vidět na obrázku 4.6 a do grafu na pravé straně se nám 

vykreslí polohy pólů a nul, které můžeme vidět na obrázku 4.7. Hodnoty nekvantované jsou 

vykresleny červeně a jako nekvantované jsou brány hodnoty s použitím 64bitové aritmetiky, 

hodnoty kvantované na zvolený počet bitů jsou vykresleny zeleně. Póly jsou značeny křížkem        

a nuly pomocí kolečka. 

Kvantování koeficientů FIR filtru 

GUI ke kvantování koeficientů FIR filtru jsme si představili v kapitole 3.3. Práce s tímto 

GUI je podobná jako u kvantování koeficientů IIR filtru. Vybereme si textový soubor s koeficienty. 

Vložíme do editovatelného pole počet bitů, na který chceme kvantovat. Počet bitů bude opět          

v rozmezí 2 až 64, v případě volby velkých koeficientů a malého počtu bitů, na který chceme 

kvantovat, tak dojde opět k přenastavení a změny barvy na žlutou u editovatelného pole jako tomu 

bylo v předchozím případě. Grafy jsou také stejné jako u předchozího případu, v levé části je graf 

pro přenosovou charakteristiku, v pravé části je graf, který slouží pro vykreslení poloh pólů a nul. 

GUI limitních cyklů 

Jak ovládat GUI pro limitní cykly si popíšeme v následujícím odstavci. GUI limitních 

cyklů vznikajících při kvantování výsledků aritmetické operace násobení jsme si představili           

v kapitole 3.4. GUI limitních cyklů vznikajících při přetečení u aritmetické operace sčítání jsme si 

představili v kapitole 3.5. Začneme tím, že si vybereme textový soubor, který bude obsahovat na 

kolik bitů chceme kvantovat zlomkovou část vzorků a mezivýpočtů, tato hodnota se může 

pohybovat v rozmezí 2 až 64. Koeficienty mohou nabývat hodnot od −1 do 1. Stejně na tom jsou   

i prvky výstupní sekvence, což jsou vzorky, které byly na výstupu filtru před výstupní sekvencí        

o délce 100 vzorků, která bude vykreslená v grafu. Při vkládání koeficientů si musíme dát pozor, 

abychom jako poslední koeficient nevložili 0. Řád načítaného filtru není u limitních cyklů 

z násobení omezený, u limitních cyklů při přetečení při sčítání musí být řád minimálně 2. Dále si 

zvolíme ošetření přetečení, což může být pomocí saturace nebo přirozeným přetečením. Dále 

zvolíme kvantizační mód, který je pomocí zaokrouhlení nebo oříznutí. Po zmačknutí tlačítka 

výpočet se provede vykreslení limitního cyklu do grafu, na ose x máme počet vzorků, kterých bude 

100, na ose y máme amplitudu, která je v rozmezí −1 až 1. 

Zaokrouhlovací šum u IIR filtrů 1. a 2.řádu 

GUI pro zaokrouhlovací šum u IIR filtrů prvního a druhého řádu jsme si představili 

v kapitole 3.6 a 3.9. Pomocí textového souboru bude zadáno na kolik bitů chceme kvantovat 

koeficienty, výstupní vzorky a výsledky operace násobení, opět to musí být hodnota od 2 do 64. 

Dále kolik vzorků má mít vstupní sekvence, zde se doporučuje vložit velké číslo, například 

100000. Vstupní sekvence se bude skládat se vzorků, které budou náhodně z rozmezí −1 až 1. Poté 

následuje koeficient nebo koeficienty. Koeficient 𝑎0 má hodnotu 1, kterou nenastavujeme.             

U vkládání koeficientů si musíme dát pozor abychom nevybrali filtr, který je nestabilní, pro 

kontrolu se doporučuje využít nástroj MATLABU fdatool a zkontrolovat v něm, zda vybraný filtr 

je stabilní. U vkládání koeficientů si ještě musíme dát pozor, aby jsme u IIR filtru prvního řádu 

nevložili koeficient s hodnotou 0 a u IIR filtrů druhého řádu abychom jako druhý koeficient 

nevložili opět hodnotu 0, v obou případech by nebyl vložen filtr požadovaného řádu, tudíž výpočet 

by se přerušil a uživatel by byl informován pomocným dialogem. Po zmačknutí tlačítka výpočet se 

provede vykreslení chyby vzniklé při kvantování výsledků násobení, u této chyby se předpokládá 
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gaussovo rozdělení. Do příslušných textových polí se zobrazí vypočtené a teoretické hodnoty SNR. 

V případě, že bychom zadali koeficient nebo koeficienty, které by tvořili nestabilní IIR filtr, došlo 

by po zmáčknutí tlačítka výpočet v vyvolání pomocného dialogu, které informuje uživatele. 

Zaokrouhlovací šum u FIR filtrů 

GUI pro zaokrouhlovací šum u FIR filtrů jsme si představili v kapitole 3.7.  Omezení pro 

textový soubor jsou stejná jako v předchozí části. Po zmačknutí tlačítka výpočet se provede 

vykreslení chyby vzniklé při kvantování výsledků násobení. Do levého grafu se vykreslí chyba pro 

1 kvantování výsledku násobení, u této chyby se předpokládá gaussovo rozdělení. Do pravého 

grafu se vykreslí chyba pro m kvantování výsledků násobení. Kde m je hodnota, která je dána 

součtem hodnoty řádu načteného filtru a hodnoty 1. Do příslušných textových polí se zobrazí 

vypočtené a teoretické hodnoty SNR. S reálnou situací, která nastává v praxi, bude korespondovat 

část pravá pro m kvantování. Levá část je zobrazená pouze pro představu, jak by chyba a výsledné 

SNR vypadalo, kdyby se kvantování provádělo pouze po posledním násobení. Výsledné SNR je 

ovlivněno polohami nul vybraného filtru. Když například pomocí nástroje fdatool navrhneme filtr, 

který bude mít dvojice nebo trojice nul umístěny vedle sebe a vypočítáme SNR tohoto filtru, tak 

uvidíme, že vypočítaná hodnota bude znatelně menší než hodnota SNR teoretická. Na obrázku 4.8a 

vidíme hodnoty SNR pro FIR filtr 12.řádu, který je navržen tak, aby měl nuly umístěny u sebe        

a vidíme, že hodnota vypočteného SNR je znatelně menší než hodnota teoretického. Na obrázku 

4.8b máme hodnoty SNR pro filtr 20.řádu, který nemá póly umístěny blízko u sebe a vidíme, že 

hodnota vypočteného SNR není o tolik nižší než hodnota teoretická. 

 

Obrázek 4.8: Hodnoty SNR 

Analýza A/D kvantizačního šumu 

GUI pro analýzu A/D kvantizačního šumu jsme si představili v kapitole 3.8. Pomocí 

příslušného editovatelného pole nastavíme počet vzorků, které bude mít vstupní sekvence, 

doporučuje se nastavit opět velká hodnota, dále nastavíme počet bitů, na které budeme kvantovat 

zlomkovou část, opět z rozmezí 2 až 64. Pak tu máme volitelnou možnost na vložení hodnoty, 

kterou bude vynásobená vstupní sekvence, tato hodnota se může pohybovat v rozmezí −1 až 1. 

Případně můžeme načíst vstupní rovnici, která se po načtení zobrazí do příslušného textového pole. 

Zmačknutím tlačítka na ukončení načítání způsobíme, že vstupní hodnoty budou zase náhodně 

vygenerované hodnoty v rozmezí −1 až 1. Po zmačknutí tlačítka výpočet se provede vykreslení 

chyb do grafů.  

Chyba označená jako e1 říká, zda chybová sekvence je rovnoměrně rozdělená. Chyba 

označená jako e2 říká, zda jsou vzorky chybové sekvence nezávislé. Na obrázku 4.8 vidíme 

příklad, ve kterém jsou chybové vzorky nerovnoměrně rozděleny a vzorky nejsou nezávislé.        

Na obrázku 4.9 vidíme rovnoměrné rozdělení chybových vzorků a vzorky jsou nezávislé. 
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Obrázek 4.9: Příklad nerovnoměrného rozdělení chyby a závislých vzorků 

 

Obrázek 4.10: Příklad rovnoměrného rozdělení chyby a nezávislých vzorků 

Rozložení možných poloh pólů pro kvantované koeficienty 

Grafické uživatelské rozhraní na zobrazení rozložení možných poloh pólů pro kvantované 

koeficienty jsme si představili v kapitole 3.10. Toto GUI je nejjednodušší na ovládání. Stačí zadat 

pro kvantování na kolik bitů chceme polohy pólů zobrazit, můžeme vybrat z rozmezí 1 až 8. 

Maximálně můžeme vybrat hodnotu 8, protože při vyšších hodnotách jsou póly v takové blízkosti 

vedle sebe, že už bychom je od sebe nerozeznali. Po zmačknutí tlačítka výpočet se provede 

vykreslení poloh pólů, uvedené polohy jsou platné pro vazební struktury, kde vzdálenost všech 

poloh je rovnoměrná.  
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5. Ověření simulací na hardwarovém DSP procesoru 

V této kapitole si ověříme 2 simulace na hardwarovém DSP procesoru. K ověření budeme 

používat pouze IIR filtry, jelikož u FIR filtrů nemůže dojít k nestabilitě, což bude jeden z jevů, 

který si zkusíme ověřit. Používané budou IIR filtry čtvrtého řádu typu dolní propust. Navrhneme 2 

filtry, kdy jeden bude mít póly uvnitř jednotkové kružnice a druhý bude mít póly na hranici 

jednotkové kružnice. K měření budeme používat vývojový kit TMS320C6711 DSK, který můžeme 

vidět na obrázku 5.1. A/D a D/A převodník má vzorkovací frekvenci 8kHz. Dále budeme 

potřebovat signálový generátor a osciloskop. 

 

Obrázek 5.1: Vývojový kit TMS320C6711 DSK 

IIR filtry byly navrhovány v nástroji, který poskytuje MATLAB a nazývá se fdatool. Tento 

nástroj poskytuje prostředky pro tvorbu a analýzu filtrů. Tento nástroj umožňuje pomocí myši 

přesunout póly a vygenerovat příslušné koeficienty, zároveň program ukazuje zda je vytvořený filtr 

stabilní. Navrhl jsem tedy první filtr, jehož póly byly uvnitř jednotkové kružnice, koeficienty máme 

možnost vidět v tabulce 5.1, graf s polohami pólu vidíme na obrázku 5.2a.  

Koeficienty b (numerators)  Koeficienty a (denominators) 

0.084700000000000 1.000000000000000 

-0.251800000000000 -3.102599999999997 

0.346900000000000 3.696099999999995 

-0.251800000000000 -1.990099999999997 

0.084700000000000 0.409399999999999 

Tabulka 5.1: Koeficienty prvního filtru 
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Obrázek 5.2: Polohy pólů a nul a) pro první filtr b) pro druhý filtr 

Druhý filtr jsem navrhl, tak aby měl póly na hranici jednotkové kružnice a zároveň byl 

stabilní a stal se nestabilním až vlivem zaokrouhlení, jelikož DSP procesor pracoval s přesností 

32bitů. V tabulce 5.2 máme možnost vidět koeficienty druhého filtru, na obrázku 5.2b vidíme 

polohy pólu, které opravdu leží přesně na hranici jednotkové kružnice. 

Koeficienty b (numerators) Koeficienty a (denominators) 

0.008011800000000 1.000000000000000 

-0.009393900000000 -3.973266657218594 

0.014339100000000 5.946586364084614 

-0.009393900000000 -3.973266547391247 

0.008011800000000 0.999999944407110 

Tabulka 5.2: Koeficienty druhého filtru 

Postup měření 

Nejprve jsme propojili potřebné přístroje podle schéma zapojení, které vidíme na     

obrázku 5.3. Na obslužném počítači, který byl připojen k vývojovému kitu jsme přes program code 

composer studio vložili potřebný program do DSP procesoru. Pod odstavcem můžeme vidět část 

kódu v programovacím jazyce C, která realizuje IIR filtr čtvrtého řádu. Osciloskop byl nastaven, 

tak aby bylo na prvním kanálu vidět výstup ze signálového procesoru a na druhém kanálu výstup                    

z vývojového kitu. Na signálovém generátoru bylo nastaveno generování sinusového signálu. 

Vstupní napětí bylo nastaveno na hodnotu 0,2𝑉. Měření spočívalo v pozvolnému měnění frekvence 

na signálovém procesoru a zaznamenávání změny na výstupu vývojového kitu.  

Int i,delka; 

Short *zdroj,*cil; 

static Float xv[5]={0,0,0,0,0}, yv[5]={0,0,0,0,0}; 

delka=(sizeof(Uns) / sizeof(Short)) * size; /*délka bloku*/ 

zdroj=(Short *)src; /*zdroj je ukazatel na typ Short*/ 

cil=(Short *)dst; /*cíl je ukazatel na typ Short*/ 
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for (i=0;i<delka;i++){    

   xv[0] = xv[1]; xv[1] = xv[2]; xv[2] = xv[3]; xv[3] = xv[4]; /*zpoždění vstupních vzorků*/ 

   xv[4] = zdroj[i]; 

   yv[0] = yv[1]; yv[1] = yv[2]; yv[2] = yv[3]; yv[3] = yv[4];  /*zpoždění výstupních vzorků*/ 

   yv[4] =   (A4 * xv[0]) +(A3 * xv[1]) + (A2 * xv[2]) + (A1 * xv[3]) + (A0 * xv[4]) 

               - ( B4 * yv[0]) - (  B3 * yv[1]) - ( B2 * yv[2]) - ( B1 * yv[3]);  

   cil[i] = (Short) yv[4]; 

} 

 

Obrázek 5.3: Schéma měřícího zapojení 

Měření prvního filtru 

 

Obrázek 5.4: Přenosová charakteristika vypočítaná z koeficientů 

Před měřením jsme si v MATLABU vykreslili přenosovou charakteristiku měřeného filtru, 

abychom v blízkosti význačných frekvencí mohli zjemnit krok, přenosovou charakteristiku máme 

možnost vidět na obrázku 5.4. Naměřené hodnoty výstupního napětí po přepočítání máme      

v tabulce 5.3, naměřené hodnoty jsou pro zobrazení v grafu přepočítány podle vzorce 5.1.  

𝐴 = 20𝑙𝑜𝑔 𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑𝑎                                                                       (5.1) 

Přenosovou  charakteristiku naměřených hodnot máme na obrázku 5.5. Navržený filtr byl 

typu dolní propust, což znamená, že filtr bude propouštět signál pouze na nižších frekvencích. Při 

navrhování byla zvolena hraniční frekvence 500Hz, je to frekvence do které by měl filtr signál 

propouštět. Když se podíváme na přenosovou charakteristiku z naměřených dat, tak vidíme, že do 

500Hz se amplituda pohybuje téměř na maximální hodnotě a na hranici 500Hz opravdu dojde ke 

skokovému snížení amplitudy, což plně odpovídá vlastnostem filtru typu dolní propust. 
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Obrázek 5.5: Přenosová charakteristika z naměřených hodnot 

 

Frekvence 

(Hz) 

Amplituda Frekvence 

(Hz) 

Amplituda Frekvence 

(Hz) 

Amplituda 

25 1 700 0.1194 1800 0.1194 

100 1 800 0.1194 1900 0.1194 

150 1 900 0.1194 2000 0.1343 

200 1 1000 0.1045 2300 0.1343 

250 1 1100 0.0896 2600 0.1343 

300 0.9701 1175 0.0746 2900 0.1493 

350 0.9403 1225 0.0597 3200 0.1648 

400 0.6418 1300 0.0746 3500 0.1194 

450 0.3433 1400 0.0896 3750 0.0896 

525 0.0597 1500 0.1045 4000 0.0746 

550 0.0746 1600 0.1045   

600 0.1343 1700 0.1194   

Tabulka 5.3: Naměřené hodnoty 

Měření druhého filtru 

U druhého měření bylo očekáváno, že filtr bude nestabilní vlivem zaokrouhlení koeficientů 

z důvodu, že DSP procesor pracuje s přesností na 32bitů. Nestabilní filtr bude pro omezený vstupní 

signál generovat na výstupu signál s neustále rostoucími amplitudami, což se na osciloskopu bude 

jevit jako šum. Proto jsme po vložení filtru s příslušnými koeficienty do DSP procesoru očekávali, 

že na výstupu druhého kanálu bude šum. Předpoklady se vyplnily, filtr byl nestabilní a na výstupu 

z DSP procesoru byl na osciloskopu vidět šum, který je způsoben právě nestabilitou filtru.           

Na obrázku 5.6 vidíme ve spodní části šum na osciloskopu způsobený nestabilitou filtru, v horní 

části vidíme výstup signálového procesoru. 
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Obrázek 5.6: Výstup nestabilního IIR filtru na osciloskopu 

Simulace jsme ověřili měřením na signálovém DSP procesoru. Měřením prvního filtru 

jsme si ukázali jak vypadá naměřená přenosová charakteristika v porovnání s vypočítanou 

v MATLABU. Měřením druhého filtru jsme si ukázali, že nestabilita filtru může být způsobena 

vlivem kvantování koeficientů a co se v takovém případě objeví na výstupu filtru.   
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6. Závěr 

Cílem práce bylo vytvořit ukázkové grafické uživatelské rozhraní v prostředí MATLAB 

pro simulaci vlivu konečné délky slova v digitálních filtrech FIR a IIR. Ze zpracované teorie bylo 

vytvořeno ukázkové GUI, které slouží pro simulaci všech důležitých vlivů konečné délky slova. 

Práce obsahuje 10 grafických uživatelských rozhraní. 

První rozhraní slouží jako hlavní menu. 2 GUI jsou věnovány vlivu kvantování koeficientů, 

jedno rozhraní je věnováno IIR filtrům a druhé FIR filtrům. V těchto GUI se zobrazuje přenosová 

charakteristika filtru před kvantováním a po kvantování na uživatelem vybraný počet bitů. 

Důležitou částí je také graf poloh pólů a nul, které jsou zobrazeny také před kvantováním a po 

kvantování. Hodnoty kvantovaných koeficientů je možno si uložit.   

Další 2 GUI slouží k vykreslení limitních cyklů. První GUI je pro limitní cykly, které 

vznikají při kvantování výsledků aritmetické operace násobení. Druhé GUI je pro limitní cykly, 

které vznikají při kvantování výsledků aritmetické operace sčítání. U obou případů je možno si 

vybrat při kvantování mezi oříznutím a zaokrouhlením a jak má GUI ošetřit přetečení. 

Následující 3 GUI se zabývají zaokrouhlovacím šumem, který vzniká při kvantování 

výsledků násobení. V každém GUI se pro vložené parametry vykreslí graf a vypočítají hodnoty 

SNR. 

Předposlední GUI se zabývá analýzou A/D kvantizačního šumu pomocí statického modelu. 

Po zadání hodnot se vykreslí do grafu 2 normalizované chyby, ze kterých určujeme zda jsou 

chybové vzorky rozděleny rovnoměrně a zda jsou nezávislé. 

Poslední GUI slouží pro vykreslení poloh pólů u vazebních struktur. Slouží pouze pro 

získání představy jak jsou jednotlivé polohy pólů od sebe vzdáleny. 

Podrobný návod jak s GUI pracovat a jak vytvořit vstupní textové soubory je popsán 

v samostatné kapitole, která slouží jako manuál. 

Poslední kapitola byla věnována ověření simulací na hardwarovém DSP procesoru. Byly 

ověřeny 2 příklady, kdy u prvního příkladu máme možnost vidět jak se liší přenosové 

charakteristiky naměřené a vypočítané v MATLABU. Druhý příklad demonstruje, že z původně 

stabilního IIR filtru se může vlivem kvantování stát nestabilní filtr. 

Přínosem této práce je z mého pohledu zejména vytvoření GUI, které shrnuje veškeré vlivy 

konečné délky slova u digitálních filtrů, jelikož GUI, které by shrnovalo veškeré vlivy jsem dosud 

neviděl. Práce s GUI je intuitivní a jednoduchá. Toto GUI může sloužit jako demonstrativní ukázka 

pro všechny, kteří se o oblasti digitálního zpracování signálů chtějí dozvědět více a také ukazuje 

jak moc velký vliv má kvantování v reálných systémech.    
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Příloha 

Zdrojový kód programu je uložen v souborech main.m, part1.m až part9.m. Grafická část 

GUI je uložená v souborech main.fig, part1.fig až part9.fig. Všechny soubory tvoří přílohu tištěné 

verze této práce a jsou umístěny na samostatném nosiči CD-ROM, kde jsou také umístěny 

ukázkové textové soubory, které slouží jako vstup do GUI. Názvy ukázkových textových souborů 

odpovídají názvům GUI, ke kterým patří tudíž part1.txt až part8.txt  
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