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Abstrakt
Tato práce pojednává o návrhu ekvalizéru pro hudební signály s audioprocesorem
TDA7416, který v sobě obsahuje vstupní volič signálu, 7pásmový ekvalizér, spektrální
analyzátor, regulátor hlasitosti s funkcí soft-step a 3kanálový mixer. Ovládání uživatelem
zajišťuje 8bitový mikrokontrolér Atmel AVR. Jeho přítomnost dovoluje použít v přípravku
další funkce jako např. infračervené dálkové ovládání nebo řízení ventilátoru pro chlazení
výkonového zesilovače. V kombinaci s mikrokontrolérem AVR tak získáme levný univerzální
modul pro změnu parametrů hudebního signálu.
Modul je navržen jako součást výkonového zesilovače. Díky použitým stabilizátorům
nejsou kladeny žádné zvláštní nároky na napájení přípravku.

Abstract
The thesis deals with design of audio equalizer with audioprocessor TDA7416, which
includes input multiplexer, 7 bands equalizer, spectrum analyzer, soft-step volume control and
three-channel mixer. User interface is provided by 8bit microcontroller Atmel AVR which
makes possible to add other functions such as IR remote control or power amplifier cooling
fan control. In combination with an AVR microcontroller we get a low-cost universal module
for complete link-level audio signal acquisition.
The module is designed to be a part of power amplifier. The voltage stabilizers are
included so there are no special requirements for supply voltage.
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1 Úvod
Navrhovaný obvod bude sloužit jako korekční modul pro výkonový zesilovač. Jeho účelem
je úprava hudebního signálu podle potřeb uživatele. Jedná se zejména o regulaci hlasitosti,
basů, výšek a vyvážení hlasitosti reproduktorů. Vlastnosti hudebního signálu upravuje
audioprocesor TDA7416 na základě jeho nastavených parametrů. Ty jsou mu zasílány ve
formě 8bitových dat prostřednictvím sběrnice I2C.
O řízení celého obvodu se stará 8bitový mikrokontrolér. Jeho primární funkcí je převod
povelů od uživatele na signály určené pro audioprocesor. Umožňuje také zobrazovat
nastavované hodnoty pomocí znakového LCD displeje.
Koncové stupně výkonových zesilovačů vykazují zejména při vyšší hlasitosti vysoké
tepelné ztráty. Abychom předešli jejich přehřívání, musíme od nich vyzařované teplo odvádět.
Využil jsem tedy zbytkový výpočetní výkon mikrokontroléru ke sledování a regulaci teploty
pomocí ventilátoru.

2 Základní uspořádání

Obr. 2.1: Základní uspořádání součástí

Mikrokontrolér přijímá povely z dálkového ovladače, ovládacích prvků na přístroji
(rotačního inkrementálního senzoru a tlačítek) a osobního počítače a převede je na signály
sběrnice I2C, na základě kterých mění audioprocesor své parametry. Veškeré nastavované
hodnoty jsou zobrazovány na LCD displeji. Teplota chladiče je měřena teplotním čidlem,
zpracována mikrokontrolérem a zobrazena na displeji. Pokud přesáhne teplota v
automatickém režimu danou mez, je spuštěn ventilátor. Při překročení další teplotní meze jsou
otáčky ventilátoru automaticky zvyšovány pomocí pulzně-šířkové modulace. Provoz
ventilátoru lze také řídit manuálně.
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3 Popis součástí
3.1 Mikrokontrolér ATmega8
Pro řízení audioprocesoru jsem zvolil obvod ATmega8 vyráběný firmou Atmel. Jedná se o
8bitový mikrokontrolér řady AVR (architektura RISC). Výhodou této rodiny mikrokontrolérů
je především rychlost zpracování instrukcí, bohatý instrukční soubor, množství periferních
obvodů v pouzdře, možnost programování přímo v aplikaci a v neposlední řadě také cena
obvodu.
Přehled funkcí
● Rozšířená RISC architektura
 130 instrukcí
 32 osmibitových pracovních registrů
 výkon instrukcí až 16 MIPS při f = 16MHz
●

Paměť
 8kB paměti flash programovatelné v aplikaci
 512B paměti EEPROM
 1kB vnitřní paměti SRAM

●

Periferie
 dva 8bitové čítače/časovače
 jeden 16bitový čítač/časovač
 real-time čítač s vlastním oscilátorem
 tři kanály pulzně-šířkové modulace (PWM)
 6kanálový A/D převodník s 10bitovým rozlišením
 bajtově orientované dvouvodičové sériové rozhraní TWI (= I2C)
 sériové rozhraní USART
 sériové rozhraní SPI
 programovatelný obvod Watchdog s vlastním oscilátorem
 analogový komparátor

●

Speciální funkce
 vnitřní kalibrovaný oscilátor
 množství zdrojů přerušení (vnitřní, vnější)
 5 úsporných pracovních režimů

●

Ostatní
 23 programovatelných vstupů/výstupů
 pracovní napětí 4,5 – 5,5V
 kmitočet oscilátoru 0 – 16 MHz
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3.2 Vstupní prvky
Vstupní prvky slouží k ovládání přípravku. Je zde použito inkrementální rotační čidlo s
tlačítky, infračervený dekodér pro přijímání signálů z dálkového ovladače, obvod FTDI, který
umožňuje přijímat povely z osobního počítače, a teplotní čidlo.

3.2.1 Inkrementální rotační čidlo, tlačítka
Pokud chceme řízení různých aplikací zpřehlednit, je vhodné navrhnout ovládací rozhraní
pomocí menu. Pro pohyb v něm jsou pak zapotřebí ovládací tlačítka, nejčastěji provedená
formou kurzorových šipek nahoru / dolů / vlevo / vpravo, případně kláves nahoru / dolů /
potvrzení / zpět. Pro nastavení požadované hodnoty je třeba více stisků správného tlačítka,
případně jeho delší podržení (které ovšem musí být správně načasováno).
Pohodlnějším a přirozenějším způsobem je nastavení hodnoty pomocí rotačního snímače
(otočného knoflíku), který v sobě navíc může obsahovat také axiální spínací kontakt. Jediný
senzor tak v sobě slučuje funkci 3 tlačítek (nahoru/dolů/potvrzení). Název inkrementální
naznačuje, že se nejedná o absolutní měření úhlu otočení. Získáváme zde pouze informaci o
směru otáčení a počtu pulzů. Na rozdíl od běžného potenciometru můžeme provádět více
otáček.
3.2.1.1 Princip činnosti
Inkrementální rotační čidla (IRC) dělíme podle způsobu převodu na:
●
●

optická
mechanická

Optická čidla jsou použita např. u rolovacího kolečka počítačové myši. Princip činnosti je
zde založen na otáčivém mezikruží s pravidelně se střídajícími průhlednými a neprůhlednými
ploškami, které při otáčení přerušují světlo emitované LED diodou. Na druhé straně
mezikruží se nachází fototranzistor, který převádí při otáčení přerušovaný světelný tok na
elektrické impulzy. Pro rozlišení směru otáčení se využívají dvě dvojice LED dioda –
fototranzistor vzájemně fázově posunuté. Při točení jedním směrem sledujeme nejprve pulz na
výstupu A, pulz na výstupu B je zpožděn. Změníme-li směr otáčení, objeví se pulz nejprve na
výstupu B a výstup A bude zpožděn.
Inkrementální čidla založená na optickém principu poskytují obvykle vysoké rozlišení
(100 až 2500 kroků/otáčku). Naproti tomu jsou samostatně prodávaná čidla poměrně drahá
(cena kolem 1000 Kč).

Obr. 3.1: Struktura inkrementálního čidla a jeho výstupní průběh [3]
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Mechanická čidla pracují obdobně. Detekování průchodu světla je zde však nahrazeno
mechanickým spínáním miniaturních kontaktů. Z toho však plyne jejich menší životnost
oproti optickým snímačům. Setkáme se zde také se zákmity kontaktů a jejich rozlišení se
pohybuje pouze v řádu desítek kroků/otáčku. Tyto nedostatky jsou však kompenzovány velice
nízkou cenou snímače (cca 50 Kč).

Obr. 3.2: Parametry inkrementálního senzoru, zapojení, výstupní průběhy a obrázek [4]

3.2.1.2 Čidlo P-RE30S
Pro pohyb v menu jsem zvolil IRC pracující na mechanickém principu. Čidlo má rozlišení
30 kroků/otáčku a axiální spínací kontakt. Točení směrem vpravo zde bude mít funkci tlačítka
„nahoru“, točení vlevo tlačítka „dolů“. Axiální kontakt bude mít funkci potvrzení. Pro návrat
z podmenu je zapotřebí tlačítko „zpět“.
Pro detekci kroků je vhodné brát v úvahu celou sekvenci hran sestupná A – sestupná B –
náběžná A – náběžná B. Pokud bychom detekovali pouze první dvě sestupné hrany a
nezanechali bychom otočný volič ve výchozí pozici, mohli bychom chybně rozpoznat kroky
otáčení. V programu jsem proto pro detekci kroku sledoval každou ze čtyř hran signálu.
Časové rozdíly sousedních hran se s rostoucí rychlostí otáčení zmenšují. Výrobce udává
maximální délku zákmitů kontaktu 5ms. Abych programově ošetřil zákmity, měl bych
zjišťovat úroveň signálu obou výstupů vždy až po uplynutí této doby. Pak by se ovšem mohlo
stát, že by některé z hran nebyly při vysokých rychlostech otáčení detekovány. Rozhodl jsem
se tedy raději zákmity ošetřit pomocí RC článku. Jak se navíc později ukázalo, byla to správná
volba. Po asi dvouměsíčním používání se totiž parametry kontaktů při vyšších otáčkách
znatelně zhoršily (viz obr. 3.4) a softwarové ošetření zákmitů by zde již nestačilo.

Obr. 3.3: Průběhy výstupních signálů IRC čidla při rychlejším otáčení
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3.2.2 Infračervený dekodér
Dálkové ovládání slouží k pohodlnému ovládání zařízení. Každé tlačítko na dálkovém
ovladači je zde reprezentováno určitou posloupností bitů (kód), která je vysílána nejčastěji ve
formě infračerveného (IR - Infra Red) záření a následně přijata a dekódována přijímačem.
Zpravidla se v domácnosti najde několik zařízení, která jsou takto ovládána. Aby přijímače
bezpečně rozeznaly signály od svého dálkového ovladače, je kromě daného povelu přenášena
také adresa přístroje, která odliší např. ovladače televizoru a videorekordéru.
3.2.2.1 Průběh přenosu
Nejprve je stisk tlačítka na dálkovém ovladači převeden na kód tlačítka. Podle použitého
přenosového protokolu je vytvořen datový rámec, který obsahuje startovací sekvenci, adresu
přístroje a kód tlačítka. Různé protokoly (JVC, NEC, RC-5, SIRC,...) se přitom liší v
kódování symbolů „1“ a „0“. Pro lepší odolnost přenášeného signálu vůči okolním jevům je
signál modulován pulzně amplitudovou modulací na nosný kmitočet v řádu desítek kHz.
Modulovaný signál přivádíme na diodu, která emituje světelné záření o vlnové délce cca
950nm (infračervená oblast).
Na přijímací straně zabrání filtr nastavený na tuto vlnovou délku průchodu jiného záření
(hlavně denního světla). Signál na přijímací straně je obvykle slabý. Proto je jej třeba zesílit a
limitací oříznout na požadovanou úroveň. Následují reciproké děje vzhledem k vysílači:
pulzně amplitudová demodulace, dekódování adresy a dat podle použitého protokolu. Po
případné kontrole správnosti přenášených dat (pokud ji protokol umožňuje) je ověřena adresa.
Pokud se shoduje s adresou zařízení, je podle kódu tlačítka vyvolána příslušná akce.
3.2.2.2 Dekodér SFH506
Pro snazší práci jsou filtr, přijímací dioda, zesilovač, limiter, kmitočtový filtr a pulzní
demodulátor integrovány do jediného obvodu. Běžně dostupné jsou modely SFH506 a
SFH5110. Modely se od sebe liší zejména v použitém pouzdře.

Obr. 3.4: Bloková struktura a fotografie IR dekodérů SFH506 (nahoře) a SFH5110 (dole) [5,6]

Program mikrokontroléru je uzpůsoben tak, aby byl schopen přijímat povely od
kteréhokoliv dálkového ovladače, který používá komunikační protokol NEC. Pomocí
ovládacího programu na PC lze nastavit adresu ovladače a kódy tlačítek, na které bude obvod
reagovat. Při změně dálkového ovládání tedy není třeba přepisovat program mikrokontroléru.
Pro ovládání pomocí dálkového ovladače má uživatel možnost si nakonfigurovat
následující tlačítka: UP, DOWN, ENTER, ESC, MUTE, VOLUME UP a VOLUME DOWN.
Kódy tlačítek mohou být v rozsahu 00h až FEh.
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3.2.2.3 Protokol NEC
●
●
●
●

používá 8bitovou adresu zařízení a 8bitový kód tlačítka
adresa zařízení i kód tlačítka jsou vysílány dvakrát pro spolehlivější přenos
pulzně distanční modulace pro kódování symbolů „0“ a 1“
nosný kmitočet PAM fn = 38kHz

Modulace
Používá se pulzně-distanční kódování.
Každá perioda obsahuje 560µs dlouhý pulz
modulovaný pomocí PAM na nosnou
38kHz. Perioda signálu je 2.25ms pro
úroveň log. „1“, pro log. „0“ pouze 1.12ms.
Obr. 3.5: Kódování symbolů „0“ a „1“ [7]

Datový rámec
Po stisku tlačítka je odeslána příkazová
sekvence, každých 110ms pak následuje
opakovací sekvence, která informuje o tom,
že tlačítko stále držíme.
Obr. 3.6: Datový rámec protokolu NEC [7]

Příkazová sekvence (viz „Command“ na obr. 3.6) v sobě přenáší startovací podmínku,
adresu přístroje a kód stisknutého tlačítka. Startovací podmínka obsahuje 9ms dlouhý burst
(úsek pulzů s f = 38kHz) následovaný 4,5ms pauzou. Dále je vysílána adresa přístroje
(8bitová), negovaná adresa přístroje (8b), kód tlačítka (8b) a negovaný kód tlačítka (8b). Data
se vysílají v pořadí: nejprve LSB (Least Significant Bit – bit s nejnižší vahou), nakonec MSB
(Most Significant Bit – bit s nejvyšší vahou). Celkem je vysláno vždy 32 bitů s celkovou
dobou trvání 53,9ms (díky negaci vždy stejná). Příkazová sekvence tedy trvá 67,4ms (9 + 4,5
+ 53,9ms).

Obr. 3.7: Detailní průběhy příkazové sekvence (vlevo) a opakovací sekvence (vpravo) [7]

Opakovací sekvence (= Repeat v datovém rámci) je vysílána vždy po 110ms. Obsahuje
burst dlouhý 9ms následovaný 2,25ms pauzou a pulz dlouhý 560µs. Tato sekvence je využita
např. při nastavení hlasitosti, kdy pouze držíme tlačítko dálkového ovladače a hlasitost se
mění po celou dobu jeho držení.
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Na obr. 3.8 vidíme rozložení kódů kláves testovaného dálkového ovladače (v hexadecimální
soustavě). Všechny jeho klávesy mají stejnou adresu přístroje (03h).
00 02 51 03
05 06 07 49
09 0A 0B 16
0D 0E 0F 11
41 12 13 14
4A 48 04 0C
45 47 08 10

Obr. 3.8: Kódy tlačítek použitého dálkového ovladače

Obr. 3.9: Ukázka PAM kódování 560µs pulzu

3.2.3 FTDI konvertor
U dnešních osobních počítačů je stále více preferováno rozhraní USB a sériový port COM
se pomalu začíná vytrácet. Jelikož zatím není u většiny mikrokontrolérů rozhraní USB nativně
podporováno, je třeba zajistit převod rozhraní USB na jiné, které by mikrokontrolér
podporoval. To zajistí obvod FT232RL, vyráběný firmou FTDI. Jeho vstupem je sériové
rozhraní USB, výstupem pak rozhraní UART, které je použitým mikrokontrolérem
podporováno.
Parametry FT232RL
● zajišťuje převod dat ze sběrnice USB na asynchronní sériová data
rozhraní UART podporuje 7 nebo 8 datových bitů, 1 nebo 2 stop bity a kontrolu
parity

●

●

obsahuje 256bajtovou přijímací a 128bajtovou vysílací vyrovnávací paměť

●

synchronní a asynchronní BitBang mód

●

obvod lze napájet přímo ze sběrnice USB

obsahuje předprogramovanou paměť EEPROM se sériovým číslem, díky něhož
může být na USB sběrnici připojeno více takovýchto obvodů

●

●

zdarma dostupné ovladače pro PC (jak nativní, tak tzv. VCP – Virtual Com Port)

Pro tuto aplikaci jsem použil ovladač VCP, který je volně ke stažení na domovské stránce
firmy FTDI (viz [18]). Po připojení obvodu do sběrnice USB se za pomoci ovladače vytvoří
virtuální COM port. Ten je pak dále řízen ovládacím programem Equalizer. Při komunikaci
mezi PC a přípravkem jsem se nažil použít co nejnižší modulační rychlost, aby komunikace
nerušila ostatní obvody. Pro dostatečně rychlou odezvu v PC programu postačuje modulační
rychlost 4800 Bd.
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3.2.4 Teplotní čidlo
Pro bezpečný provoz je vhodné kontrolovat teplotu koncového stupně výkonového
zesilovače. Předejdeme tak přehřívání, zhoršení kvality výstupního signálu, někdy dokonce i
zničení koncových tranzistorů. Jelikož bude chlazení provedeno pomocí ventilátoru, je na něj
kladen požadavek minimálního vydávaného hluku, který ještě zajistí dostatečné chlazení
koncového stupně. Díky měření teploty budeme schopni pomocí mikrokontroléru efektivně
regulovat chlazení koncového stupně tak, aby ventilátor zbytečně nerušil hudební produkci.
V jednodušších obvodech je měření teploty prováděno pomocí termistoru. Jeho závislost
odporu na teplotě ale není lineární. Navíc je termistor ohříván proudem, který ním protéká,
což znepřesňuje měření. Pro přesnější a pohodlnější měření teploty mikrokontrolérem jsou
vhodné senzory, u kterých je výstupním parametrem střída signálu. Pro připojení k
mikrokontroléru je zapotřebí pouze jediný vývod. Jejich závislost na teplotě je navíc lineární.
Příkladem takovéhoto čidla je SMT 160-30.
Senzor SMT 160-30
Tento teplotní senzor poskytuje výstup ve formě pulzně-šířkové modulace. Díky
TTL/CMOS kompatibilního výstupu není třeba signál nijak upravovat a čidlo tak můžeme
připojit přímo k vývodu mikrokontroléru. Střída výstupního signálu je popsaná rovnicí:
DC = 0,320 + 0,00470 * t

(3.1)

kde jsou:
DC
t

střída výstupního signálu o frekvenci 1 až 4kHz
teplota v °C

Parametry:
● absolutní přesnost ±0,7°C
● výstup TTL, CMOS kompatibilní
● rozsah měřených teplot -45 až +130°C
● nízká spotřeba <1mW
Senzor SMT 160-30 je vyráběn v pouzdrech TO-18, TO-92, TO-220 a SO8L. Obrázky
3.10 a 3.11 ukazují průběh jeho výstupního signálu.

Obr. 3.10: Měření okolní teploty (= 25,3°C)

Obr. 3.11: Měření teploty prstu (= 32,1°C)
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3.3 Výstupní prvky
Mezi výstupní prvky patří audioprocesor, ventilátor a LCD displej.

3.3.1 Audioprocesor
Požadavky na funkce korekčního obvodu jsou ve většině případů shodné (regulace
hlasitosti, balance, regulace basů a výšek). Navrhovat obvody zvlášť pro každou aplikaci by
tedy bylo zbytečné. Ideální by bylo navrhnout jeden obvod, který by byl použitelný ve všech
aplikacích, jednoduše by se ovládal, nezabíral by příliš místa a byl by za přijatelnou cenu.
Takové obvody vyrábí firma STMicroelectronics pod označením „audioprocesor“ a
„signálový procesor pro autorádia“ s označením TDA73xx a TDA74xx. Jedná se o digitálně
řízené obvody, zahrnující v sobě základní funkce jako volič vstupů, nastavení celkové
hlasitosti, hlasitosti zvlášť pro každý reproduktor, regulace basů a výšek. Vyspělejší modely
mohou obsahovat např. ekvalizér, funkci loudness, matici pro surround zvuk, stereo dekodér,
směšování a korekci signálů pro efektový reproduktor, spektrální analýzu. V ČR jsou zatím
bohužel dostupné pouze méně vybavené typy TDA7313 a TDA7318.
Mezi hlavní výhody audioprocesorů patří minimální zkreslení, velké množství funkcí a
minimální počet potřebných externích součástek. Výhodou je také jednoduché řízení pomocí
standardizovaného rozhraní I2C.
Pro mou aplikaci jsem zvolil typ TDA7416. Obvod primárně slouží jako signálový
procesor pro autorádia. Vlastnosti zvuku jsou upravovány pomocí 8bitových parametrů, které
jsou audioprocesoru posílány rozhraním I2C. Tabulky s daty pro nastavení parametrů je
možno nalézt v [1], str. 18-24.
3.3.1.1 Hlavní parametry TDA7416
●

3 klasické stereo vstupy + jeden volitelně pseudodiferenční

●

řízení hlasitosti (hlavní + zvlášť pro každý reproduktor)

●

plynulá regulace pomocí funkce SoftStep

●

7pásmový ekvalizér

●

4 nezávislé výstupy pro reproduktory + výstup pro subwoofer

●

filtry horní a dolní propust pro aplikace se subwooferem

●

7pásmový spektrální analyzátor

●

mixovací vstup

●

hardwarová/softwarová funkce Mute

●

řízení pomocí rozhraní I2C
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Obr. 3.12: Blokové schéma audioprocesoru TDA 7416 [1]

3.3.1.2 Blokové schéma TDA7416
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Signál je přiváděn na vstupy voliče Main Selector. Blokem IN-Gain volitelně nastavíme
zisk v rozsahu 0 až 15dB s krokem 1dB. Následuje blok Spectrum Analyzer, který provádí
spektrální analýzu signálu. Můžeme si zvolit, jestli budeme provádět analýzu „čistého“
vstupního signálu nebo signálu upraveného filtry (loudness, ekvalizér). Filtr Loudness umožní
ponechat pouze složky signálu o nízké frekvenci. Blok Soft Mute dovoluje ztlumit hlasitost
pomocí pinu MUTE. Main Volume nastaví hlasitost všech reproduktorů. Ekvalizér (7band
Equalizer) nastaví úroveň každého ze sedmi kmitočtových pásem signálu.
Takto upravený signál slouží jako jeden z alternativních sledovacích bodů spektrálního
analyzátoru. V bloku Subwoofer se provádí sloučení signálu L+R a filtrování obvodem typu
dolní propust. Signál z něj můžeme vézt přímo do bloku nastavení hlasitosti subwooferu a
následně na výstup audioprocesoru. Pro případné úpravy je vyveden signál subwooferu na pin
ACOUTSW. Po úpravě ho přivedeme zpět na pin ACINSW.
Kanály předních reproduktorů je možno po průchodu filtrem HFP (= horní propust) vyvézt
na vnější vývody audioprocesoru pro případné další úpravy. Využívá se přitom pinů
ACOUTL, ACINL, ACOUTR a ACINR. Bloky Fader slouží k nastavení hlasitosti každého z
reproduktorů. Funkce bloků HPF2 a ZeroCross bohužel nebyla od výrobce dostatečně
zdokumentována a nepodařilo se mi ji zjistit ani „zpětným inženýrstvím“. Bloky Mixer
umožňují do předních kanálů přimíchat signál ze vstupu MIX. Může se jednat například o
signál z mikrofonu.
Do zadních reproduktorů můžeme přivádět buď filtrovaný signál pro přední reproduktory,
nebo „čistý“ nefiltrovaný signál z námi vybraného vstupu (pomocí bloku Rear Selector). V
tom případě nebude mít nastavení žádného z korekčních bloků na tento signál vliv. Hlasitost
lze opět regulovat bloky Fader. Každý z těchto bloků reguluje hlasitost reproduktoru v
rozmezí od -79dB do +15dB s krokem 1dB. Obsahují také funkci mute, která odpovídá
útlumu cca 90dB (min. 80dB).
Bloky POWER a I2CBUS označují napájecí
přívody a piny rozhraní I2C. Písmena „ss“ upozorňují
na možnost využití funkce SoftStep. Tato funkce
zjemňuje krok při změně hlasitosti.

Obr. 3.13: Průběh regulace s použitím funkce SoftStep [1]

3.3.1.3 Popis vybraných bloků
I2CBUS
I2C je označení dvouvodičové obousměrné
sériové sběrnice. Ke komunikaci je použit hodinový
signál SCL a datový signál SDA. Oba tyto signály
jsou vztaženy k zemi, která je společná pro zařízení
Master (jedno řídicí) i Slave (jedno či více řízených).

Obr. 3.14: Připojení zařízení ke sběrnici [17]
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Při komunikaci jsou nejprve oba signály SDA i SCL na vysoké úrovni. Master zahajuje
komunikaci změnou SDA => “0“, následně SCL => “0“. Popsaný děj nazýváme startovací
sekvence S. Následuje 8bitová adresa zařízení Slave. Každý bit je potvrzen pulzem signálu
SCL, úroveň SDA je měněna při SCL = “0“. Poslední bit (R/W) indikuje, zda budeme data ze
Slave-u číst (= 1), nebo do něj data zapisovat (= 0). Pokud se adresa zařízení Slave (v našem
případě TDA7416) shoduje s adresou zaslanou po sběrnici, potvrdí Slave příjem nastavením
úrovně SDA na log. „0“. Tento bit je označen jako ACK (ACKnowledge). Dále jsou po
sběrnici posílána data ve tvaru data (8b) – ACK (1b) – data (8b) – ACK (1b) - atd.
Komunikace je zakončena stop sekvencí P, která spočívá v nastavení SCL => “1“, následně
SDA => “1“.

Obr. 3.15: Datová komunikace po sběrnici I2C [17]

Audioprocesor přijímá nastavovací bajty pro 20 různých parametrů. Pro rozlišení právě
nastavovaného parametru používá TDA7416 jejich adresy (Subadress). Audioprocesor
nejprve čeká na přijetí této adresy, aby poznal, které parametry bude následující bajt měnit.
Můžeme použít Auto-Increment Mode (viz [1], str. 18), díky kterému nebudeme muset
odesílat adresu před každým nastavovacím bajtem. Adresu stačí zaslat pouze jednou. Po
přijetí datového bajtu bude automaticky inkrementována uvnitř audioprocesoru.

Obr. 3.16: Řízení audioprocesoru TDA7416 [1]

Spectrum analyzer
Pro výpočet spektrální analýzy signálu ve slyšitelném pásmu jsou možné dvě metody.
První je založena na vzorkování signálu a následném výpočtu spektra pomocí Fourierovy
transformace. Tato metoda klade vysoké nároky na výpočetní výkon. Nezanedbatelné nejsou
ani paměťové nároky (uchovávání vzorků signálu). Druhá metoda spočívá v kmitočtové
selekci pomocí pásmových propustí. Signál na výstupu každého filtru přímo reprezentuje
spektrální složku s kmitočtem, který odpovídá střednímu kmitočtu filtru (pokud zanedbáme
jeho činitel jakosti). Pásmové propusti jsou často realizovány RLC obvody, které zabírají
místo na desce plošných spojů.
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TDA7416 používá posledně zmiňovanou metodu. Banku filtrů se výrobci podařilo
integrovat přímo do audioprocesoru. Jejich výstupní signály jsou pro úsporu vývodů
multiplexovány. Po přivedení hodinového signálu na vstup SAclk přepíná řídicí logika uvnitř
audioprocesoru výstupy filtrů na pin SAout.

Obr. 3.17: Měření spektra pomocí pásmových propustí [1]

Obr. 3.18: Průběhy signálů SAclk a Saout [1]

Loudness
Filtr loudness potlačuje signál s kmitočty, které jsou vyšší než vlastní kmitočet filtru. Ten
lze měnit v krocích 200/400/600/800Hz. Útlum filtru lze nastavit od 0 do 19dB s krokem
1dB. Sklon útlumové charakteristiky můžeme měnit pomocí nastavení řádu filtru
(první/druhý).

Obr. 3.19a: Útlumová charakteristika na kmitočtu 400Hz [1]

Obr. 3.19b: Změna kmitočtu filtru při útlumu 15dB [1]

7band equalizer
Obvod TDA7416 obsahuje 7pásmový ekvalizér. Při klasickém nastavení jsou střední
kmitočty pásem 100Hz/157Hz/396Hz/1kHz/2,51kHz/6,34kHz/16kHz. Softwarově je možné
je změnit na hodnoty 62Hz/157Hz/396Hz/1kHz/2,51kHz/4kHz/15kHz. K dispozici máme tzv.
DC mód, při kterém jsou kmitočty v pásmu od nuly do oblasti působení prvního filtru
zesíleny o 4dB. Úroveň zisku každého z pásem můžeme měnit v rozsahu ±15dB s krokem
1dB. Činitel jakosti je možno nastavit pro každý filtr zvlášť s hodnotami 1/1,4/1,8/2,2.

Obr. 3.20a

Obr. 3.20b
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Obr. 3.20c

Obr. 3.20d

Obr. 3.20a: Úrovně ekvalizéru pro fstřední = 1kHz a Q = 1 [1]
Obr. 3.20b: Střední kmitočty filtrů při zisku 15dB a Q = 1 [1]
Obr. 3.20c: Superpozice všech pásem ekvalizéru při různých činitelích jakosti při zisku 15dB [1]
Obr. 3.20d: Normální mód a DC mód prvního pásma ekvalizéru při zisku 15dB, fstřední = 62Hz [1]

HPF/Subwoofer
Mezní kmitočet filtru dolní propust (DP) lze měnit v krocích 80/120/160Hz. Horní propust
(HP) využijeme při konfiguraci reproduktorů ve formě satelitních reproduktorů, které budou
přehrávat pouze vysoké kmitočty, a subwooferu, který bude využit pouze pro reprodukci
nízkých kmitočtů.
Audioprocesor umožňuje oba filtry
vyřadit z funkce a propouštět danými kanály
celé slyšitelné pásmo. Vyřazení filtru HP je
výhodné např. u sestav bez subwooferu,
vyřazením filtru DP se z výstupu pro
subwooferu stává výstup pro střední
reproduktor (center).
Obr. 3.21: Charakteristiky filtrů DP při f = 80/120/160Hz
a HP při f = 90/135/180Hz [1]

3.3.2 Ventilátor
Ventilátory jsou používány pro rozproudění vzduchu v okolí pasivního chladiče. Díky
tomu je odváděn teplý vzduch z okolí chladiče a je nahrazován studenějším vzduchem z okolí.
U ventilátoru jsou nejdůležitějšími parametry průtok vzduchu [m3/h] a hluk. S hlukem
souvisí počet otáček [RPM] a použitý typ ložiska (kluzné/valivé). Podle konkrétního návrhu
pak vybíráme model s danými rozměry a vhodným napájením.

- 16 -

Ventilátor KDE1206PTB3
Pro chlazení výkonového stupně jsem zvolil model KDE1206PTB3. Jedná se o ventilátor
napájený stejnosměrným napětím 12V s rozměry 60x60x25mm. Používá kuličkové ložiska a
patentovaný systém MagLev (Magnetic Levitation System), díky kterému má ventilátor vyšší
účinnost, životnost a nižší hlučnost oproti klasickým řešením. Těchto parametrů se dosahuje
umístěním magnetické destičky na základní desku ventilátoru. Magnetické pole vytvářené
mezi rotorem a statorem působí proti poli magnetické destičky a nadnáší rotor. Tím se
minimalizují vibrace a tření při jakékoliv poloze ventilátoru (více viz [9,10]).
Parametry
● otáčky 3200 RPM
3
● průtok vzduchu 27,54 m /h
● příkon 1,1W
● hluk 27dB

Obr. 3.22: Běžné uchycení s kuličkovým ložiskem [9]

Obr. 3.23: Kuličková ložiska + systém MagLev [9]

Chod ventilátoru je řízen pomocí šesti módů: Off (= vypnuto), Auto (volba módu podle
teploty), M-1, M-2, M-3 (uživatelská nastavení) a Full (= plné otáčky). Pro změnu otáček
jsem využil modulu pulzně šířkové modulace (PWM – Pulse Width Modulation)
čítače/časovače 2 mikrokontroléru. Pro módy M-1 až M-3 jsou z paměti EEPROM načteny
hodnoty, podle kterých modul PWM mění střídu řídicího signálu. Tyto hodnoty lze v paměti
měnit pomocí ovládacího počítačového programu (viz kap. 6.1.5).

Obr. 3.24: Průběhy na výstupním pinu pro řízení ventilátoru (PWM se střídou 40, 55, 70 a 85%)
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3.3.3 LCD Displej
Pro zobrazení nastavených hodnot se používají různé zobrazovací systémy. V
nejjednodušší podobě to mohou být např. LED diody, které nás svým zářením informují o
tom, zda je daný parametr nastaven. Větší vypovídací hodnotu získáme sloučením diod do
tvaru sedmisegmentového displeje, díky kterému můžeme zobrazit číslo. Na zobrazení
textových informací však již nestačí. K tomu nám poslouží displeje LCD (Liquid Crystal
Display).
3.3.3.1 Popis funkce
Organické sloučeniny v kapalné fázi shlukují své molekuly do protáhlých útvarů, které
nazýváme kapalné krystaly. U většiny látek nastává tento děj pouze v omezeném teplotním
rozsahu. Jsou však látky, které mají tuto vlastnost v rozmezí teplot -5 až +75°C. Displej je
tvořen dvěma skleněnými deskami vzdálenými od sebe asi 20μm. Na obou deskách jsou
uchyceny polarizační filtry, které jsou vzájemně natočeny o 90°.
Prostor mezi filtry je vyplněn tekutými krystaly. Ty tvoří v klidovém stavu spirálu, která je
schopna natočit polarizaci jimi procházejícího světla tak, aby mohlo projít filtrem ve spodní
vrstvě. Pokud přidáme mezi pás krystalů a polarizační filtry elektrody a vytvoříme-li pomocí
nich elektrické pole, krystaly se narovnají. V tomto stavu
však nemohou natáčet polarizaci světelného paprsku, který
následně neprojde druhým filtrem. Pohlcené světlo
můžeme na displeji pozorovat jako černý bod. Výše
popsaný princip je označován jako TN (Twisted Nematic zkroucená nematická struktura krystalů). Tyto displeje
potřebují pro viditelný obraz vnější osvětlení. Pro použití v
noci je (u většiny modelů) použito podsvětlení diodami
LED.
Obr. 3.25: Struktura LCD displeje

Displeje dělíme na znakové a grafické. U znakových je plocha rozdělena na malé oblasti,
přičemž každá oblast slouží k zobrazení jednoho znaku. Jejich vypovídací schopnost je pak
dána počtem znaků na řádek, počtem řádků a velikostí jednoho znaku (5x7 nebo 5x10 bodů).
U grafických displejů nás zajímá počet bodů na výšku a na šířku zobrazované plochy.
3.3.3.2 Displej MC1604B-SYL
Vzhledem k tomu, že projekt nevyžaduje práci s grafy, postačí k realizaci displej znakový.
Model MC1604B-SYL umí zobrazit 16 znaků ve 4 řádcích, používá podsvětlení diodami
LED. Pro komunikaci s okolím slouží 16 vývodů. Kromě 8bitové datové sběrnice DB0-DB7
jsou to napájecí vývody Vss a Vdd, vývod RS (Register Selection) pro určení, zda přenášíme
po sběrnici data nebo instrukci, vývod R/W (Read/Write) pro identifikaci čtení/zápisu na
displej a strobovací vývod E (Enable). Vývody LED+ a LED- jsou použity pro napájení
podsvětlovacích LED diod.

- 18 -

Pro úsporu použitých vývodů mikrokontroléru můžeme s displejem komunikovat pomocí
4bitové sběrnice. V tomto případě se využívají pouze piny DB4 až DB7. Zbylé vývody DB0
až DB3 jsou spojeny se zemí.

Tabulka 3.1: Popis vývodů LCD displeje [11]

O komunikaci s okolím se stará řadič. U znakových displejů se jedná nejčastěji o obvod
HD44780 nebo kompatibilní typy. Řadič umí obsluhovat displeje do velikosti 4 řádky x 20
znaků. Obsahuje v sobě mapu znaků pro dva jazyky a umožňuje definovat omezený počet (8)
znaků vlastních. Paměť, ve které je uložena mapa znaků, je označována jako CGRAM
(Character Generator RAM). Na adresy 0x00 až 0x07 (přičemž adresy 0x08 až 0x0F tyto
adresy zrcadlí) je umožněno zapisovat uživatelsky definované znaky.
Jako ukazatel pozice zapisovaného znaku slouží paměť DDRAM (Display Data RAM).
Soubory nastavitelných adres se liší podle celkového počtu zobrazitelných znaků. Možné
adresy pro použitý 4řádkový displej znázorňuje tabulka 3.3.

Tabulka 3.2: Mapa znaků řadiče HD44780 pro použitý displej (adresy CGRAM) [13]
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Tabulka 3.3: Adresy znaků na displeji (adresy DDRAM) [11]

Displej ovládáme pomocí příkazů posílaných po datové sběrnici. Následující tabulka
ukazuje jejich kompletní přehled.

Tabulka 3.4: Instrukční soubor řadiče HD44780 [11]

Clear Display – vymaž displej – vymaže obsah displeje a nastaví kurzor na první pozici
Cursor at home – návrat kurzoru – nastaví pozici kurzoru na začátek
Entry mod set – nastav vstupní režim – nastaví směr pohybu kurzoru (I/D=1 – směr dopředu)
a posun displeje (S=1 – posun je povolen), tyto operace se provádějí během čtení/zápisu
Display ON/OFF control – vlož nastavení módu – zapíná/vypíná displej (D=1 – displej
zapnut), kurzor (C=1 – kurzor je viditelný) a jeho blikání (B=1 – blikání kurzoru zapnuto)
Cursor/Display Shift – posun kurzoru/displeje - nastaví pohyb kurzoru nebo displeje (S/C=1 –
pohyb displeje) a směr pohybu (R/L=1 – posun doprava), obsah DDRAM zůstane beze změny
Function Set – nastavení funkce - nastaví 4b/8b rozhraní (DL=1 – 8bitové), počet řádků
displeje (N=0 – jednořádkový, N=1 – dvouřádkový) a znakový font (F=0 – 5x7bodů, F=1 –
5x10bodů)
CGRAM Adress – nastavení adresy CGRAM – po tomto příkazu jsou data ze vstupu
zaznamenávána do paměti CGRAM
DDRAM Adress – nastavení pozice DDRAM – po tomto příkazu jsou data ze vstupu
zapisována do a čtena z DDRAM
Busy Flag/Adress read – čtení příznaku BUSY a hodnoty adresového čítače – čte příznak
BUSY (BF) indikující, že displej ještě provádí operaci, a pozici ukazatele adresy
CGRAM/DDRAM data write – zapsání do CGRAM nebo DDRAM – zapíše data ze vstupu do
paměti CGRAM nebo do DDRAM
CGRAM/DDRAM data read – čtení z CGRAM nebo DDRAM – čte data z paměti CGRAM
nebo do DDRAM
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4 Realizace obvodu

Obr. 4.1: Schéma zapojení korekčního obvodu

4.1 Schéma zapojení
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Celá aplikace je napájena nestabilizovaným napětím větším než +15V. Ve stabilizátorech
typu 78xx se z něj vyrobí větve +5V pro napájení mikrokontroléru, +9V pro napájení
audioprocesoru a +12V pro ventilátor. Pro jeho řízení je využíván pin PB3, jehož alternativní
funkcí je výstup PWM čítače/časovače2. Další alternativní funkcí tohoto vývodu je bohužel
signál MOSI (Master Output Slave Input) rozhraní SPI, které používáme při programování
mikrokontroléru. Během programování se tak vždy na chvíli roztočí ventilátor.
Jelikož nejsou použity žádné další korekční obvody, využil jsem vnitřní vazby signálu v
audioprocesoru a nevyužité piny ACin a ACout nezapojil. Piny AC2in, AC2out a FILO
zůstaly také nevyužity.
Hardwarové ovládání funkce Mute za použití příslušného vývodu audioprocesoru by bylo
zbytečné. Pro správnou funkci přípravku stačí na tento vstup přivést napětí +5V. Z důvodu
složitých místních podmínek na DPS jsem využil jako zdroj tohoto napětí jeden z
vstupně/výstupních pinů mikrokontroléru (PC0). Tento vývod zároveň zároveň napájí sběrnici
I2C.
Pro spínání napájení ventilátoru a podsvětlení LCD displeje jsem použil výkonový
tranzistor BD433 (Ptot = 36W, SOT-32). Pro komunikaci s displejem je použito 4bitového
rozhraní. Signál R/W (č. 5) je napevno spojen se zemí. Datová sběrnice také sdílí vývody se
sběrnicí SPI.
Výstupní signál teplotního čidla přivádíme na pin PB0, u něhož využíváme alternativní
funkci záchytného pinu čítače/časovače1. Výstup IR dekodéru je připojen přímo na invertující
vstup analogového komparátoru AIN1.
Tlačítka jsou připojena přímo na piny mikrokontroléru. Při spínání využíváme jejich
vnitřních (tzv. „pull-up“) rezistorů. Výstup IRC čidla je ošetřen RC článkem, který filtruje
zákmity signálů A a B. Zároveň ovšem zpomaluje jejich hrany. Hodnoty součástek jsem se
snažil nastavit tak, aby signál nebyl při větší rychlosti otáčení příliš deformován. Naproti
tomu musí být zabezpečeno, aby byly parazitní signály při vyšších otáčkách (viz obr. 3.3)
potlačeny tak, aby nedosáhly rozhodovací úrovně mikrokontroléru.
Obvod FT232RL je zde zapojen jako převodník USB => UART a je napájen ze sběrnice
USB.
Pro taktování mikrokontroléru jsem se snažil volit nejnižší kmitočet, díky kterému bude
mikrokontrolér plynule obsluhovat všechny periferie a při kterém je zároveň zaručena
dostatečná přesnost při měření střídy signálu teplotního čidla. Vybral jsem kmitočet 4MHz.
Pro jeho generování je využito vnitřního RC oscilátoru mikrokontroléru.
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4.2 Návrh desky s plošným spojem
Při návrhu jsem se snažil oddělit od sebe část, která pracuje s analogovými signály, od
části, pracující se signály digitálními.
V druhé verzi návrhu desky byly analogová (= zem audioprocesoru) a digitální zem (= zem
bloku s mikrokontrolérem a převodníkem USB => UART) odděleny. Mají samostatné
konektory (GND, GNDA) a budou propojeny až na společné zemi napájecího bloku. V
digitální části se díky spínání prvků s vysokým proudovým odběrem vytváří na napájecích
přívodech s nenulovým odporem rušivé napětí. Díky oddělení obou zemí se toto napětí
neprojeví na analogové části.
Měděné plošky v okolí otvorů pro šroubky jsou od zemí odděleny ze stejného důvodu. Je
tak umožněno použití nerezových šroubků a vodivé základny, ke které bude deska
přichycena, bez nežádoucího propojení obou zemí pomocí šroubků.

Obr. 4.2: Nákres DPS - vlevo vrchní strana, vpravo spodní strana

Obr. 4.3: Rozložení součástek na DPS - vlevo vrchní strana, vpravo spodní strana

Pro snazší a stabilnější propojení hudebních signálů jsem volil konektory PSH02.
Konektory ARK500 umožňují připojení napájecích kabelů a přívodních kabelů k ventilátoru.
Pro zbylé periferie jsem použil jednořadou lámací lištu. Ovládací prvky mohou být spolu s IR
čidlem a LCD displejem umístěny na předním panelu zesilovače, USB konektor (případně
SPI) je možno vyvézt na zadní stranu.
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5 Ovládací program mikrokontroléru
Program je navržen formou menu s jednou hlavní a až dvěma vnořenými úrovněmi. Pro
přesnější definování vlastností je menu psáno v anglickém jazyce. Cílem nebylo využít všech
možností nastavení audioprocesoru za každou cenu. Některé volby uživatel nevyužije (např.
nastavení funkce SoftStep pro každý z reproduktorů). Maximální úroveň hlasitosti byla podle
doporučení výrobce softwarově omezena na +20dB.

5.1 Popis ovládání
Výchozí stav

>VOLUME
INPUT
1of8 ¯1 21oC

První tři řádky jsou použity pro vykreslení hlavního menu.
Čtvrtý řádek je stavový. Zobrazuje: vlevo pozici daného
hlavního/vnořeného menu, uprostřed naposledy načtený
hudební profil a aktuální teplotu chladiče koncového
stupně.

Stiskneme Enter

>VOLUME
>Main volume
0.0dB
1of6 ¯1 21oC

U vnořeného menu (= submenu) je na prvním řádku
zobrazen název menu, druhý řádek obsahuje název
parametru a na třetím je zobrazena jeho nastavená
hodnota. Nyní se ve stavovém řádku zobrazuje pozice
submenu.

Stiskneme Enter

>VOLUME
>Main volume
0.0dB
1of6 ¯1 21oC +/-

Po dalším stisku tlačítka Enter změní otočný volič svou
funkci na změnu hodnoty. Tato skutečnost je ve stavovém
řádku indikována znaky „+/-“.

Změníme otočným voličem hodnotu

>VOLUME
>Main volume
-14.0dB
1of6 ¯1 21oC +/-

Nastavili jsme celkovou úroveň hlasitosti na -14dB. Při
každé změně jsou posílány příkazy audioprocesoru a na
rozhraní UART (USB).

Stiskneme Esc

>VOLUME
>Main volume
-14.0dB
1of6 ¯1 21oC

Stiskem Esc se přepneme zpět do „prohlížecího“ módu.
Otočný ovladač má nyní funkci přepínání na úrovni
vnořeného menu.
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Otočným voličem změníme submenu

>VOLUME
>Left front
0dB
2of6 ¯1 21oC

Ověřili jsme
reproduktoru.

nastavení

hlasitosti

levého

předního

Stiskneme Esc

>VOLUME
INPUT
1of8 ¯1 21oC

Nyní se nacházíme opět v hlavním menu.

Otočným voličem změníme menu

VOLUME
>INPUT
FREQ.FILTERS
2of8 ¯1 21oC

Po stisku tlačítka Enter můžeme přepínat mezi vstupy,
nastavovat úroveň mixovacího vstupu a ovládat funkci
Autoloading...

5.2 Aplikační menu
Zde je vyobrazen kompletní obsah aplikačního menu včetně popisu a možných hodnot.
1. VOLUME

(HLASITOST)

1. Main

volume

(celková hlasitost, -79,5dB až +20dB po 0,5dB)

2. Left

front

(hlasitost levého předního kanálu, Mute/-79dB až +15dB po 1dB)

3. Right
4. Left
5. Right

front
rear
rear

6. Subwoofer
2. INPUT
1. Front
2. Rear

(hlasitost pravého předního kanálu, Mute/-79dB až +15dB po 1dB)
(hlasitost levého zadního kanálu, Mute/-79dB až +15dB po 1dB)
(hlasitost pravého zadního kanálu, Mute/-79dB až +15dB po 1dB)
(hlasitost kanálu subwooferu, Mute/-79dB až +15dB po 1dB)
(VSTUP)

source
source

(volba vstupu pro přední kanály, M/1/2/3/4)
(volba vstupu pro zadní kanály, F/1/2/3/4)

3. Autoloading

(automatická změna nastavení při změně vstupu, On/Off)

4. Mixer

(nastavení úrovně mixovacího vstupu, Mute/-79dB až +15dB po 1dB)

level
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3. FREQ.FILTERS

(KMITOČTOVÉ FILTRY)

1. Loudness

att.

(zisk filtru loudness, -19dB až 0dB po 1dB)

2. Loudness

freq.

(frekvence filtru loudness, 200/400/600/800Hz)

3. Loudness

order

(stupeň filtru loudness, FO/SO – first/second order)

4. Low-Pass

(Sub)

(dělicí kmitočet pro filtr DP Off/80Hz/120Hz/160Hz)

5. High-Pass
4. EQ

LEVELS

(dělicí kmitočet pro filtr HP, Off/90Hz/135Hz/180Hz/225Hz)
(ÚROVNĚ EKVALIZÉRU)

1. Band1

-

62Hz

(úrovně ekvalizéru pro dané pásmo, -15dB až +15dB po 1dB)

2. Band2

-

157Hz

(...)

3. Band3

-

396Hz

(...)

4. Band4

-

1kHz

5. Band5

-

2,5kHz

6. Band6

-

4kHz

7. Band7

-

15kHz

5. EQ

FACTORS

(Q FAKTORY EKVALIZÉRU)

1. Band1

-

62Hz

(nastavení jakosti filtru pro dané pásmo, 1,0/1,4/1,8/2,2)

2. Band2

-

157Hz

(...)

3. Band3

-

396Hz

(...)

4. Band4

-

1kHz

5. Band5

-

2,5kHz

6. Band6

-

4kHz

7. Band7

-

15kHz

6. OTHER

AUDIO

(OSTATNÍ AUDIO NASTAVENÍ)

1. Load

profile

(načtení profilu, Slot1 až 5)

2. Save

profile

(uložení profilu, Slot1 až 5)

3. Reset

EQ

7. OTHER

(reset ekvalizéru)
(OSTATNÍ)

1. Backlight

(zapnutí/vypnutí podsvětlení LCD, On/Off)

2. Fan

(nastavení ventilátoru, Off/Auto/M-1/M-2/M-3/Full)

setting

8. SPECTRUM

(SPEKTRÁLNÍ ANALÝZA)
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5.3 Vývojové diagramy
5.3.1 Hlavní program

Obr. 5.1: Vývojový diagram běhu hlavního programu
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Po spuštění programu jsou nastaveny registry. V prvé řadě se jedná o registry DDRx, které
určují chování vstupně/výstupních portů. Dále je provedena inicializace stack pointeru pro
použití podprogramů a instrukcí push/pop. Jsou smazány všechny příznakové bity, registr
MENU=1, SUBMENU=0 (jsme v hlavním menu, šipka ukazuje na první položku –
VOLUME).
Audioprocesor je třeba při startu nastavit. Všechny hodnoty parametrů (kromě parametru
TEST) jsou načteny z paměti EEPROM. Adresa v EEPROM je dána kombinací čísla
naposledy načteného hudebního profilu a čísla vybraného vstupu. Načtené hodnoty jsou
zasílány audioprocesoru a ukládány do vnitřní paměti SRAM mikrokontroléru. Pokud
budeme procházet jednotlivá submenu, budou nastavené hodnoty čteny z této paměti. Dále
jsou nastaveny registry, které mají vliv na používaná přerušení. Po této inicializaci je
vykresleno hlavní menu. Díky povolení přerušení C/T1-Capture se obsluha přerušení pro
měření teploty stihne spustit před prvním vykreslením obsahu displeje. Správná teplota se
tedy zobrazí ihned po spuštění zařízení.
Běh programu je řízen příznakovými bity. Stisk tlačítka Enter, Esc a rotace IRC čidla jsou
převáděny na nastavení příznaků ENTER, ESC, UP a DOWN v registru SIGNALS. Použití
příznaků umožňuje simulaci ovládacích prvků pomocí dálkového ovládání a ovládání
prostřednictvím počítače.
Pokud bylo během zpracování programu vyvoláno přerušení od sériového kanálu UART
(díky obvodu FTDI můžeme považovat za sběrnici USB), byl nastaven příznak
USB_DATA_SENT. Program zjišťuje stav tohoto příznaku a při jeho nastavení začne na
základě zaslaného příkazu provádět příslušné kroky. Těmi mohou být např. změna registrů
MENU a SUBMENU pro pohyb v aplikačním menu nebo změna příznaků ENTER, ESC, UP
a DOWN. Můžeme také provádět činnost, která nebude na displeji zobrazována (změna kódů
dálkového ovladače, na které bude přípravek reagovat).
Pomocí příznaku IR_SENT (viz kap. 5.3.6) je detekováno úspěšné přijetí kódu tlačítka.
Následuje porovnání přijatých dat, jejich kontrola a vyhodnocení podobně jako v předchozím
případě.
U signálů z inkrementálního čidla dochází pouze ke kopírování příznaků používaných v
obsluze přerušení do příznaků používaných v hlavním programu. Děje se tak kvůli
synchronizaci běhu programu a detekování kroků senzoru. Přerušení je během tohoto
kopírování zakázáno, aby v průběhu nedošlo k přepisu kopírované hodnoty.
Pro pohyb v menu jsou použity 2 registry – MENU a SUBMENU. Hodnota MENU
odpovídá aktuální pozici v hlavním menu. Hodnota SUBMENU odpovídá aktuální pozici ve
vnořeném menu, přičemž vyšší 4 bity jsou využity pro určení počtu vnořených menu
aktuálního hlavního menu. Pokud se nacházíme v hlavním menu, je hodnota
SUBMENU=0x00. Po stisku tlačítka Enter se z paměti programu mikrokontroléru načte do
horních 4 bitů registru SUBMENU počet vnořených menu aktuálního menu. Dolní 4 bity jsou
nastaveny na hodnotu 1. Po stisku tlačítka Enter se tak budeme vždy nacházet v prvním
submenu aktuálního menu.
Dojde-li k otočení IRC čidlem (příp. po stisku příslušných tlačítek na DO), je porovnán
obsah registru MENU s okrajovými hodnotami (menu je nerolující). Pokud se nenacházíme
na daném okraji menu, je jeho hodnota změněna o 1 (podle směru pohybu). Podprogram pro
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překreslení hlavního menu použije hodnotu MENU pro správné zobrazení. V levé dolní části
displeje je hodnota registru MENU přímo zobrazena (zobrazení čísla aktuálního
menu/submenu). Pro pohyb ve vnořeném menu se obdobně využívá hodnota SUBMENU. Pro
tvar „X of Y“ je číslo X obsahem dolních 4 bitů, číslo Y obsahem horních 4 bitů.
Nastavená hodnota (např. hlasitost) se překreslí vždy při vstupu do vnořeného menu nebo
při jeho změně. Přepínání mezi položkami menu provádíme opět rotačním senzorem.
Příznakové bity se „vypotřebují“ na pohyb v submenu a při jeho zpracovávání (kde může
docházet ke změně parametru) jsou již smazány. Pro změnu hodnoty stiskneme tlačítko Enter.
Je nastaven příznak SETPARAM, na displeji je nastavování indikováno vpravo dole znaky
„+/-“. Díky příznaku SETPARAM se nyní nebudou využívat příznaky UP/DOWN pro pohyb
v submenu a zůstanou tak dostupné pro využití v zpracovávání submenu.
Při stisku Enter je pomocí registru MENU testováno, zda se nenacházíme v zobrazení
spektra signálu. Toto menu je jedinou výjimkou, která nemá nastavovací režim (není třeba nic
nastavovat). Příznakový bit T slouží k jednorázovému přepsání displeje v submenu. Kdekoliv
v hlavním menu má tento bit hodnotu „0“. Po vstupu do submenu je displej překreslen a bit T
nastaven. Tím je indikováno, že je displej aktuální a není ho třeba znovu přepisovat.

5.3.2 Obsluha přerušení INT0/INT1

Obr. 5.2: Diagram obsluhy přerušení od inkrementálního čidla

Pro popis obsluhy přerušení pro inkrementální čidlo jsem použil jiný typ diagramu.
Klasický vývojový diagram by nebyl příliš přehledný.
Levá strana diagramu popisuje levotočivé otáčení (posun v menu směrem dolů), pravá
pravotočivé otáčení (posun v menu směrem nahoru). Pro uložení stavu (módu), ve kterém se
čidlo nachází, se používá hodnota uložená v nižších bitech registru KEYS (vyšší část je
využívána pro příznakové bity). Přesun mezi jednotlivými módy je umožněn příchodem
patřičných hran signálů čidla A a B. V blocích je vždy šipkami znázorněna citlivost
mikrokontroléru na dané hrany (např. v módu 0 při obou signálech na úrovni log. H nemá
smysl reagovat na náběžnou hranu). Šipky jsou znázorněny v pořadí A, B.
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Výchozím stavem čidla jsou oba signály A, B s vysokou log. úrovní. Tomuto stavu je
přiřazeno číslo módu 0. Mikrokontrolér očekává sestupnou hranu na jednom ze signálů.
Sekvence pro levotočivý směr pohybu má tvar: sestupná hrana A – sestupná hrana B –
náběžná hrana A – náběžná hrana B. Tomu odpovídá průběh podél levého vnějšího okraje
diagramu. Pro jeden levotočivý krok tak nabývá nižší část registru KEYS hodnot 0-1-2-3-0,
pro pravotočivý krok jsou to hodnoty 0-4-5-6-0.
Nastanou však také případy, kdy uživatel změní směr otáčení uprostřed právě probíhající
sekvence. Pokud se jedná pouze o jeden pulz (návrat z módů 1 a 4), vracíme se rovnou do
výchozího stavu. Při příchodu nesprávné hrany u módů 2 a 5 se hodnota módu nemění.
Příznakovým bitem INT_KILL je pouze ošetřeno, aby náběžná hrana „správného“ signálu
zajistila návrat do výchozího stavu (bez indikace příznaku UP/DOWN).

5.3.3 Obsluha přerušení C/T1-Overflow
Časovač pro teplotní čidlo je realizován pomocí 16bitového čítače/časovače. Při použití
předděličky s hodnotou 1024 a oscilačního kmitočtu fOSC = 4MHz se vyvolá jeho přerušení po
cca 17 sekundách. Obsahem obslužného podprogramu je pouze
povolení funkce Capture, která se využívá k přiřazování časových
značek různým událostem na pinu ICP1 (v tomto případě reakce na
náběžnou hranu). Funkci časovače vyřadíme z provozu (C/T1 budeme
nyní využívat k jiným účelům).
Obr. 5.3: Obsluha přerušení C/T1-OVF

5.3.4 Obsluha přerušení C/T1-Capture
Pro měření střídy jsem použil opět C/T1, je ovšem využit jiný přerušovací vektor.
Předdělič nastaven na hodnotu 1. Tím je umožněn nejmenší rozlišovací krok 0,25µs (pro
fOSC = 4MHz).
První spuštění obslužného podprogramu proběhlo díky náběžné hraně signálu z teplotního
čidla. Jelikož není nastaven příznak měření, zahájí se měření nastavením čítacího registru. Pro
zjištění doby trvání vysoké úrovně nastavíme pro příští
přerušení citlivost na sestupnou hranu.
Při dalším vyvolání tohoto přerušení bude v registrovém
páru ICR1H:L uložena její časová značka. Značku uložíme
do pomocných registrů, nastavíme citlivost na náběžnou
hranu (= konec periody) a vrátíme se do běhu programu.
Po indikaci náběžné hrany na ICP1 je hodnota v
ICR1H:L uložena jako doba periody. Následně je proveden
přepočet na střídu ve tvaru 0x0000 až 0xFFFF a výpočet
teploty. O konverzi do dekadického tvaru se stará
podprogram pro zobrazení teploty na displeji. Obsluha
přerušení teplotu na displeji neobnovuje. Pouze nastavuje
příznak DISP_TEMPERATURE, který je využíván v běhu
hlavního programu.
Obr. 5.4: Obsluha přerušení C/T1-Capture
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5.3.5 Obsluha přerušení ANA_COMP
Signály od dálkového ovladače je vhodné zpracovávat také pomocí přerušení. Jelikož jsou
obě externí přerušení INT0 a INT1 využita k obsluze inkrementálního senzoru, využil jsem
pro detekci hran z IR dekodéru analogového komparátoru. Při softwarovém připojení
neinvertujícího vstupu na vnitřní napěťovou referenci mikrokontroléru (VBG = 1,23V) se vstup
AIN1 chová jako negovaný přerušovací vstup INT s nižší prioritou. Citlivost je permanentně
nastavena na náběžnou hranu. Jelikož přivádíme signál na invertující vstup, jedná se ve
skutečnosti o hranu sestupnou.
Po vyvolání přerušení se vždy zkopíruje hodnota z registru TCNT0. Tento registr obsahuje
hodnotu časové prodlevy od poslední sestupné hrany. Při první (nebo po ukončené předešlé)
komunikaci je jeho hodnota nulová. Jelikož není nastaven příznak IR_BURST (signalizující
průběh detekce), provede se první start C/T0. Při počáteční hodnotě 0x63 budou data
vyhodnocena cca 40ms od jejich přijetí.
Startovací sekvence trvá 9 + 4,5ms = 13,5ms, opakovací (Repeat) sekvence trvá
9 + 2,25ms = 11,25ms. Pokud je tedy programem zjištěná prodleva >13,3ms (a menší než
105,7ms – viz níže), jedná se o startovací burst. Jeho přítomnost je indikována nastavením
příznaku IR_BURST a časovač je resetován.
Pokud prodleva náleží intervalu 11 až 13,3ms, jedná se o opakovací sekvenci. Indikuje se
uložením platného kódu (souhlasí původní a negovaný bajt), který nevyužíváme pro ovládání
(použit kód 0xFF).
Při změřené prodlevě menší než 11ms se jedná o přenášené bity (v případě nastaveného
IR_BURST). Pro dobu <2ms se jedná o log. „0“, v opačném případě o log. „1“ (viz popis
protokolu NEC – kap. 3.2.2.3).

Obr. 5.5: Obsluha přerušení ANA_COMP pro zachytávání hran signálu IR dekodéru
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5.3.6 Obsluha přerušení C/T0-Overflow
Toto přerušení je využíváno k vyhodnocování kódu přijímaného z IR detektoru a k zjištění,
zda nebyl přenos přerušen. Sekvence vysílaného kódu trvá 67,4ms. Při daném nastavení
předděliče na hodnotu 1024 a fOSC = 4MHz se vykoná tato obsluha přerušení 40,2ms od
poslední sestupné hrany. Vyhodnocení se provede těsně před začátkem opakovací sekvence (v
čase cca 107ms, hodnota prodlevy je 40,2ms). Smazáním příznaku IR_BURST dáváme
najevo, že příkazová sekvence už proběhla. V případě bezchybného příjmu je kód tlačítka
zkopírován do registru IR a je nastaven příznakový bit IR_SENT. V případě opakovacího
burstu (Repeat) je nastaven pouze tento příznakový bit. IR_SENT je následně mazán v běhu
hlavního programu při jeho zpracování v části detekce
signálů IR dekodéru (začátek programu). Nastavením
příznaku IR_WAIT_FOR_REPEAT indikujeme uplynutí
doby 40,2ms od poslední komunikace.
Po uplynutí dalších 65,5ms se tento obslužný
podprogram
spustí
znovu
a
díky
příznaku
IR_WAIT_FOR_REPEAT zjistí, že se po dobu 105,7ms
(= 40,2 + 65,5ms) od poslední sestupné hrany nepřijal
žádný signál od ovladače. Časovač je vypnut, komunikace
ztracena a čeká se opět na novou příkazovou sekvenci
(Command).
Obr. 5.6: Obsluha přerušení C/T0-OVF pro zpracování signálů DO

5.3.7 Obsluha přerušení USART-RXC
Přerušení se vyvolá při příchozích datech na sériovém kanálu USART (využívána je pouze
asynchronní komunikace UART). Zde je jen třeba rozlišit, jestli obsahuje příchozí bajt
instrukci nebo data. K tomu slouží následující dva
příznaky: USB_INSTR_SENT (informuje o tom, že
byla přijata instrukce) a USB_DATA_SENT
(informuje o tom, že byla přijata data). Po přijetí
instrukce i dat jsou obě informace v hlavním
programu vyhodnoceny. Zároveň jsou zde smazány
oba příznaky. Systém je tak připraven na příjem
nové instrukce.
Pokud se náhodou stane, že jsou přijata další
data, aniž by byla vyhodnocena předchozí, je
předchozí instrukce přepsána a stará data jsou
zahozena.

Obr. 5.7: Obsluha přerušení USART-RXC
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6 Ovládací program pro PC
Přípravek je ovládán pomocí 16bitových slov. Ve většině případů obsahuje prvních 8 bitů ,
druhých 8 bitů je pak jeho hodnota. Mikrokontrolér tak data pouze přepošle audioprocesoru.
Mikrokontrolér posílá při jakékoliv změně parametru audioprocesoru tuto informaci na
USB rozhraní. Veškerá nastavení, která PC program umožňuje zobrazit, se v něm tedy projeví
i v případě, kdy přípravek ovládáme dálkovým ovladačem nebo ovládacími prvky (IRC,
tlačítka). To však platí pouze za podmínky, je-li navázána komunikace mezi počítačovým
programem a programem mikrokontroléru. Kromě hudebních nastavení je PC programu při
změně zasíláno také nastavení chodu ventilátoru.

6.1 Celkový vzhled

Obr. 6.1: Ovládací program, navázání komunikace a výběr portu

Ovládací program je rozdělen do několika záložek, ve kterých nastavujeme parametry
hudby. Pomocí hlavního menu můžeme řídit spojení s přípravkem (menu Main), měnit různá
přednastavení ekvalizéru (menu Equalizer) nebo zjistit informace o programu (menu About).
Ve stavovém řádku jsme informováni o stavu spojení s přípravkem. Po spuštění není program
s přípravkem spojen a ovládací prvky jsou zablokovány.

6.2 Navázání komunikace
Spojení provedeme kliknutím na položku Connect v menu Main. Pokud byl dříve vytvořen
soubor settings.ini, je z něj přečteno číslo virtuálního COM portu, pomocí kterého se má
program s přípravkem spojit. Pokud soubor neexistuje, je uživateli nabídnut dialog pro výběr
portu. Po úspěšném spojení je jeho číslo uloženo v souboru settings.ini.
Program pošle mikrokontroléru synchronizační sekvenci „$AA-$AA-$BC“. Po zaslání
kódu $AA mikrokontrolér čeká na kód $BC. Synchronizace se tedy zachytí teprve při příjmu
sekvence $AA-$BC. Mikrokontrolér pošle PC programu sekvenci $AA-$BC na znamení
úspěšné synchronizace. Po přijetí těchto dat odblokuje PC program své ovládací prvky a
aktualizuje status ve stavovém řádku.
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6.3 Záložky programu
6.1.1 Volume

Obr. 6.2: Nastavení hlasitosti

V záložce Volume má uživatel možnost nastavit jak celkovou hlasitost, tak hlasitost
každého reproduktoru pomocí posuvníků. Hlasitost jednotlivých reproduktorů lze úplně
utlumit pomocí zaškrtnutí boxů Mute.

6.1.2 Input

Obr. 6.3: Volba vstupu

V záložce Input je prováděn výběr vstupu pro přední reproduktory, jejich utlumení a
nastavení funkce Params autoload. Ta zajistí změnu všech hudebních nastavení při přepnutí
vstupu. V rámci jednoho profilu jsou ukládána celkem čtyři hudební nastavení – pro každý
vstup jedno. Správné hudební nastavení vybere funkce Params autoload podle naposledy
použitého uživatelského profilu (viz záložka Settings) a čísla vybraného vstupu pro přední
reproduktory.
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V bloku Rear selector uživatel vybere, zda bude do zadních reproduktorů zaslán stejný
signál jako do předních. Při volbě Rear channel pak vybírá signál z libovolného vstupu. Do
předních reproduktorů může být přimixován další monofonní signál přiváděný na vstup MIX
audioprocesoru. Za pomoci bloku mixer reguluje uživatel úroveň tohoto monofonního
signálu.

6.1.3 Equalizer

Obr. 6.4: Nastavení ekvalizéru

Záložka Equalizer se týká nastavení 7pásmového ekvalizéru.
Nastavujeme zde úroveň každého filtru v rozmezí -15 až +15 dB.
Níže pak můžeme zvolit jejich činitel jakosti Q. Pro rychlejší
nastavení více filtrů najednou jsem do programu vložil několik
přednastavení. Ty má uživatel možnost vyvolat z menu Equalizer.
Obr. 6.5: Přednastavené úrovně ekvalizéru

6.1.4 Freq. filters

Obr. 6.6: Kmitočtové filtry
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Nastavení dalších kmitočtových filtrů provádíme v záložce Freq. filters. U filtru loudness
nastavujeme útlum, kmitočet a řád filtru. Následuje pak nastavení filtru horní propust pro
satelitní reproduktory a filtru dolní propust pro subwoofer. Oba filtry lze vyřadit z činnosti,
což poskytuje možnost použití sestavy bez subwooferu, nebo přivedení signálu subwooferu
do středového reproduktoru (center). Po aktivaci daného filtru můžeme za pomocí přepínače
měnit jeho mezní kmitočet.

6.1.5 Settings

Obr. 6.7: Ostatní nastavení

Záložka Settings zahrnuje ostatní nastavení. V sekci Audio profiles můžeme uložit aktuální
nastavení do paměti EEPROM mikrokontroléru (Save). Uložení do daného místa v paměti je
vždy dáno číslem profilu (1-5) a aktuálním vybraným vstupem (1-4).
V paměti EEPROM je tedy celkem uloženo 20 hudebních nastavení.
Při aplikování profilu (Load) je situace obdobná. Nastavení se opět
načtou pro aktuální vstup.
Obr. 6.8: Výběr hudebního profilu

Sekce Fan control nastavuje činnost ventilátoru. V Mode setting volíme vypnutý ventilátor
(Off), automatický režim (Auto), jedno ze tří předem definovaných nastavení otáček (Mode x),
nebo plné otáčky ventilátoru (Full). V Speed modes pak upravujeme otáčky pro každý ze tří
módů. Rozsahy posuvníků na sebe navazují. Nemůže se tedy stát, aby měl mód s vyšším
číslem nastaveny nižší otáčky.
V sekci Infrared remote control lze nastavit kódy IR dálkového
ovládání, na které bude přípravek reagovat. Kódy lze změnit až po
úspěšném přijetí signálu z ovladače. Po přijetí jsou kódy zobrazeny v
příslušných kolonkách. Kliknutím na tlačítko Change v boxu Adress bude
přípravek reagovat pouze na ovladač, od něhož byl daný kód získán. V
boxu Command pak přiřadíme danému kódu klávesy příslušnou akci a
potvrdíme pak opět tlačítkem Change.
Obr. 6.9: Výběr kódu tlačítka
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7 Měření parametrů
Po úspěšných testech poslechem na aktivní reprosoustavě jsem se rozhodl laboratorně
ověřit, do jaké míry jsou platné výrobcem udávané hodnoty a grafy.
Použité přístroje
● digitální osciloskop Tektronix TDS 3032B s příslušenstvím
● signálový generátor Agilent 33220A SN:MY44018283
● nf mV-metr GRUNDIG digimess MV 100 SN:S00
● digitální osciloskop Agilent 54621A SN:MY40003981

7.1 Regulace hlasitosti
7.1.1 Vlastní útlum
Pro určení toho, jak jednotlivá nastavení ovlivňují útlum, jsem nejprve potřeboval změřit
kmitočtovou charakteristiku přípravku při všech filtrech a regulacích hlasitosti nastavených na
hodnotu 0dB. Zmiňovaná charakteristika je vyobrazena na obr. 7.1.
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Obr. 7.1: Kmitočtová charakteristika přípravku (UIN2R = 1VRMS)

Vlastní útlum audioprocesoru se pohybuje v rozmezí -6,29 až -5,95 dB. Tuto
charakteristiku jsem posléze použil pro korekci většiny následujících naměřených hodnot.
Odlišnou korekční charakteristiku má pouze filtr dolní propust. Jeho výstupem je totiž signál
pro subwoofer, který je vyveden na jiném pinu audioprocesoru.
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7.1.2 Regulace hlasitosti Main volume

Kměř [dB]

Zde jsem se snažil přesvědčit, zda výrobcem udávané hodnoty zisku odpovídají
skutečnosti. Na pravý kanál vstupu č.2 jsem nejprve přivedl signál s napětím
UIN2R = 300mVRMS a s krokem 5dB proměřoval jednotlivé hodnoty.
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Obr. 7.2: Závislost skutečného útlumu na nastaveném (UIN2R = 300mVRMS, f = 1kHz)

Do hodnoty nastaveného zisku -40dB se u změřených hodnot projevovala maximální
odchylka 0,08dB od hodnot nastavených. Výrobcem udávaná maximální odchylka EA má pro
rozmezí -20 až +20dB hodnotu ±0,75dB.

Kměř [dB]

Od hodnoty -50dB můžeme pozorovat zakřivení charakteristiky pouhým okem. Jelikož se
při zisku -50dB jednalo o velice malé signály, zvýšil jsem úroveň vstupního signálu na 1VRMS.
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Obr. 7.3: Závislost skutečného zisku regulace hlasitosti na nastaveném (UIN2R = 1VRMS, f = 1kHz)
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20

Nyní se pohyboval změřený zisk v rozsahu -55 až +5dB s maximální odchylkou 0,11dB.
Opět můžeme pozorovat zakřivení průběhu nyní již však v rozmezí zisku -80 až -60dB. Při
dalším zvyšování úrovně vstupního signálu by se tak jistě zakřivení posunovalo dále. Navíc se
zde však projevuje zakřivení také v oblasti nastaveného zisku +5 až +20dB, které je
způsobeno limitací výstupního signálu. Průběh limitace jsem ověřil díky zobrazení signálu na
osciloskopu. Při UIN2R = 1VRMS nastává limitace při nastavení zisku na +7,5dB. Ve spektru se
limitace projevuje vznikem lichých harmonických složek.

Obr. 7.4: Časový průběh a kmitočtové spektrum limitovaného signálu

7.2 Ekvalizér
7.2.1 Kmitočtové charakteristiky
Měření kmitočtových charakteristik ekvalizéru jsem z důvodu časové náročnosti prováděl
pouze s filtrem o středním kmitočtu 1kHz pro nastavené zisky +5, -5, -10 a -15dB. Pro
UIN2R = 1VRMS by byl signál se ziskem větším než +7,5dB limitován.
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Obr. 7.5: Kmitočtová charakteristika ekvalizéru (UIN2R = 1VRMS, f = 1kHz, Q = 1)

Charakteristika má předpokládaný průběh. Pouze na jejím konci (f ≈ 20kHz) vykazuje
nepatrný útlum (0,04dB) při nastavení +5dB a nepatrný zisk (max. 0,31dB) při nastavení -5,
-10 a -15dB.
- 39 -

Měření závislosti skutečného útlumu filtru na nastaveném jsem prováděl pouze na
kmitočtu shodném se středním kmitočtem filtru (f = 1kHz). Na obr. 7.6 tedy vlastně
pozorujeme odchylku špiček kmitočtové charakteristiky z obr. 7.5.
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Obr. 7.6: Závislost skutečného zisku ekvalizéru na nastaveném (UIN2R = 300mVRMS, f = 1kHz, Q = 1)

Největší odchylka od nastavené hodnoty vzniká při krajních hodnotách (-15 a +15dB). Její
maximum dosáhlo hodnoty 0,15dB.

7.2.2 Vliv činitele jakosti

K [dB]

Audioprocesor umožňuje měnit činitel jakosti filtru ekvalizéru v rozmezí hodnot 1 až 2,2 s
krokem 0,4. Vliv tohoto nastavení jsem měřil při největším útlumu filtru (K = -15dB), kde by
měla být změna parametru Q nejvíce viditelná.
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Obr. 7.7: Vliv nastavení činitele jakosti na tvar kmitočtové charakteristiky (UIN2R = 1VRMS, K = -15dB, f = 1kHz)
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Dle předpokladu má filtr s menším činitelem jakosti větší šířku kmitočtové charakteristiky.
Všechny křivky však mají na středním kmitočtu stejný zisk (-14,85dB pro Q = 1, ostatní
-14,84dB).

7.3 Filtr loudness
Tento filtr má za úkol potlačit všechny kmitočty nad vlastním kmitočtem filtru o
nastavenou hodnotu útlumu.

7.3.1 Kmitočtové charakteristiky

K [dB]

Zde jsem provedl pouze měření charakteristiky při nastavené hodnotě útlumu 15dB.
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Obr. 7.8: Kmitočtová závislost filtru loudness při daných fm (UIN2R = 1VRMS, K = -15dB, první řád filtru)

Pro rozdíl 3dB od ustálené hodnoty -15dB jsem určil následující mezní kmitočty: 200Hz,
380Hz, 560Hz a 740Hz. Tyto hodnoty leží v rozmezí udaném výrobcem.
Od kmitočtu 10kHz již mají všechny průběhy hodnoty v rozsahu -14,99 až -15,01dB.

7.3.2 Vliv řádu filtru
U filtru loudness má uživatel možnost nastavit jeho řád (první, druhý) a tím pádem sklon
kmitočtové charakteristiky. Tvary obou průběhů jsem porovnával opět při útlumu nastaveném
na hodnotu 15dB.
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Obr. 7.9: Vliv řádu na sklon kmitočtové charakteristiky filtru loudness (UIN2R = 1VRMS, K = -15dB, fm = 400Hz)

U filtru druhého řádu můžeme pozorovat větší strmost filtru, která je však vykoupena
přesahem útlumu až na hodnotu 17,88dB. Tvary průběhů odpovídají grafu v katalogovém
listu výrobce (viz [1], str. 10, obr. 4).

7.4 Filtr horní propust
U tohoto filtru máme možnost nastavit jeho mezní kmitočet na hodnoty 90, 135, 180 nebo
225 Hz.
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Obr. 7.10: Kmitočtová charakteristika filtru HP (UIN2R = 1VRMS)

Opět jsem určil mezní kmitočty filtru pro pokles o 3dB: 99, 142, 190 a 240Hz. První
hodnota je na horní hranici intervalu udávaného výrobcem, hodnoty 142Hz a 190Hz vyhovují.
Poslední hodnota 240Hz však do intervalu výrobce nespadá. Důvodem může být relativně
vysoká nepřesnost, která je dána určováním kmitočtů z grafu (nikoliv měřením bodu pro
pokles hodnoty o 3dB).

- 42 -

Druhým důvodem může být chyba v katalogovém listu výrobce. V přehledu
nastavovaných parametrů je udávána poslední nastavitelná hodnota filtru 225Hz (viz [1], str.
22, tab. 2.3.7). V elektrických parametrech je však udána typická hodnota 215Hz s tolerancí
±16Hz (viz [1], str. 7, tab. 1). Pro pásmo 225Hz ±16Hz by tak tento mezní kmitočet
vyhovoval také.

7.5 Filtr dolní propust
Jelikož je výstup z tohoto filtru vyveden na výstup pro subwoofer, musel jsem provést opět
měření korekční křivky pro všechny korekce nastavené na hodnotu 0dB. Charakteristiku jsem
pak měřil pro tři volitelné kmitočty: 80, 120 a 160Hz.
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Obr. 7.11: Kmitočtová charakteristika filtru DP (UIN2R = 1VRMS)

Od kmitočtu 1kHz se začínají průběhy deformovat a připomínají spíše charakter filtru
loudness. Pro aplikace se subwooferem je však útlum 50dB dostačující.

7.6 Celkové harmonické zkreslení
Pomocí nf mV-metru jsem změřil hodnotu celkového harmonického zkreslení THD (Total
Harmonic Distortion). Při UIN2R = 1VRMS, f = 1kHz a všech úrovních nastavených na hodnotu
0dB jsem naměřil THD = 0,044%. Tato hodnota s rezervou vyhovuje intervalu výrobce
audioprocesoru za stejných podmínek: dMAX = 0,1% (viz [1], str. 8, tab. 1).
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Závěr
Korekční obvod byl sestaven a úspěšně oživen. Díky nastavení módu otáček v
počítačovém programu můžeme k chlazení výkonového zesilovače použít libovolný ventilátor
s napájecím napětím 12V a příkonem do 6W (s ohledem na zahřívání DPS v okolí
stabilizátoru).
Uživatelský přístup je velice pohodlný díky možnosti použití více způsobů ovládání.
Můžeme volit ovládací prvky přístroje, infračervené dálkové ovládání nebo program v
počítači. Díky univerzálnosti řešení dálkového ovládání máme možnost použít ovladač jiného
přístroje.
Audioprocesor TDA7416 umožňuje přesně a jednoduše nastavit velké množství parametrů
hudebního signálu při velmi malém zkreslení. Díky minimálnímu počtu potřebných okolních
součástek navíc šetří hodně místa na desce s plošnými spoji. Jeho vysoká užitná hodnota je
však mírně snížena přílišnou stručností katalogového listu. Postrádal jsem např. popis filtru
HPF2 a jeho vývodů, takže jsem musel tento filtr softwarově vyřadit z provozu.
Na závěr bych chtěl poděkovat společnosti STMicroelectronics, která mi darovala vzorky
výše uvedeného audioprocesoru, a umožnila tak tvorbu této práce.
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Seznam použitých zkratek
ACK – ACKnowledgement
CGRAM - Character Generator RAM
CMOS - Complementary Metal Oxide Semiconductor
DDRAM - Display Data RAM
DP - Dolní Propust
DPS - Deska s Plošným Spojem
E - Enable
EEPROM - Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory
FO - First Order
HP - Horní Propust
HPF - High-Pass Filter
IR - InfraRed
IRC - Incremental Rotating enCoder
LCD - Liquid Crystal Display
LED - Light-Emitting Diode
LSB - Least Significant Bit
MagLev - Magnetic Levitation
MIPS - Million Instructions Per Second
MOSI - Master Output Slave Input
MSB - Most Significant Bit
PAM - Pulse-Amplitude Modulation
PC - Personal Computer
PWM - Pulse-Width Modulation
RAM - Random Access Memory
RISC - Reduced Instruction Set Computer
RPM - Revolutions Per Minute
RS - Register Selection
R/W - Read/Write
SO - Second Order
SPI - Serial Peripheral Interface
SRAM - Static Random Access Memory
THD - Total Harmonic Distortion
TN - Twisted Nematic
TTL - Transistor-Transistor Logic
TWI - Two-Wire Interface
UART - Universal Asynchronous Receiver Transmitter
USART - Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter
USB - Universal Serial Bus
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Obr. P1.1: Nákres desky s plošným spojem

Příloha č. 1: Nákres DPS

Příloha č. 2: Rozpis součástek
Značka

Hodnota

Popis

C1, C3, C7, C11, C12, C13, C14, C15

220n

SMD kondenzátor 0805

C2, C4, C8, C9, C10, C26

100n

SMD kondenzátor 0805

C5, C6

68n

SMD kondenzátor 0805

C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C25, C29

2u2

SMD kondenzátor tantalový

C24, C28

100uF

elektrolytický kondenzátor

C27

10n

SMD kondenzátor 0805

IC1

MEGA8-AI

mikrokontrolér ATmega8

IC2

L78L09CU/BU

stabilizátor napětí +9V

IC3

FT232RL

převodník USB<->UART

IC4

7805DT

stabilizátor napětí +5V

IC5

7812DT

stabilizátor napětí +12V

IC6

TDA7416

audioprocesor

IN_AM, IN_AUX, IN_MD, IN_PD, OUT_F, OUT_R

konektor PSH02-03W

IN_MIX, OUT_S

konektor PSH02-02W

ENT/GND, ENTER, ESC/GND, ESC, IR, T

lámací lišta 1x1

IR/SUPPLY, T/SUPPLY

lámací lišta 1x2

IRC

lámací lišta 1x3

USB

lámací lišta 1x4

SPI

lámací lišta 1x5

LCD/2

lámací lišta 1x6

LCD/1

lámací lišta 1x7

Q1, Q2

BD433

tranzistor BD433

R1

10k

SMD rezistor 0805

R2, R3

470R

SMD rezistor 0805

R4, R5, R6, R7, R8, R9, R13

4k7

SMD rezistor 0805

R10

820R

SMD rezistor 0805

R11, R12

10k

SMD rezistor 0805

R14

2R2

SMD rezistor 0805

R15

470k

SMD rezistor 0805

SUPPLY

AK500/3

VENTILATOR

AK500/2
Tab. P2.1: Rozpis součástek

Příloha č. 3: Příkazy pro USB komunikaci
Specifikace datových bajtů je popsána v katalogovém listu výrobce (viz [1], str. 18 – 23).
Komunikace PC => přípravek
Příkaz (1.bajt)
01h
02h
03h
04h
05h
06h
07h
08h
09h
0Ah
0Bh
0Ch
0Dh
0Eh
11h
12h
13h
14h
15h
16h
17h
1Ah
1Bh
20h
21h
22h
23h
24h
25h
26h
27h
62h
63h
64h
65h
66h
67h
68h
69h
6Fh
70h
71h
72h
73h
AA
*
**

Název
Nastav kmitočet filtru DP
Nastav kmitočet filtru HP
Nastav úroveň filtru loudness
Nastav kmitočet filtru loudness
Nastav řád filtru loudness
Nastav úroveň vstupu MIX
Vyber vstup pro přední reproduktory
Vyber vstup pro zadní reproduktory
Aktivuj funkci Params autoload
Nastav otáčky módu M-1
Nastav otáčky módu M-2
Nastav otáčky módu M-3
Změň mód ventilátoru
Resetuj ekvalizér
Nastav Q faktor filtru EQ1
Nastav Q faktor filtru EQ2
Nastav Q faktor filtru EQ3
Nastav Q faktor filtru EQ4
Nastav Q faktor filtru EQ5
Nastav Q faktor filtru EQ6
Nastav Q faktor filtru EQ7
Načti hudební profil
Ulož hudební profil
Nastav adresu DO
Nastav kód DO pro klávesu UP
Nastav kód DO pro klávesu DOWN
Nastav kód DO pro klávesu ENTER
Nastav kód DO pro klávesu ESC
Nastav kód DO pro klávesu MUTE
Nastav kód DO pro klávesu VOLUME UP
Nastav kód DO pro klávesuVOLUME DOWN
Nastav celkovou hlasitost
Nastav úroveň filtru EQ1
Nastav úroveň filtru EQ2
Nastav úroveň filtru EQ3
Nastav úroveň filtru EQ4
Nastav úroveň filtru EQ5
Nastav úroveň filtru EQ6
Nastav úroveň filtru EQ7
Nastav hlasitost levého předního reproduktoru
Nastav hlasitost pravého předního reproduktoru
Nastav hlasitost levého zadního reproduktoru
Nastav hlasitost pravého zadního reproduktoru
Nastav hlasitost subwooferu
Synchronizace

Hodnota (2.bajt)
SUB/HPF*
SUB/HPF*
LOUDNESS
LOUDNESS
LOUDNESS
MIXER LEVEL CONTROL
SOURCE SELECTOR
MIXING PROGRAMMING**
A5h = on, A4h = off
hodnota (10d - 30d)
hodnota (30d - 80d)
hodnota (80d - 200d)
hodnota (0d - 05h)
BBh
EQ FILTER 1
EQ FILTER 2
EQ FILTER 3
EQ FILTER 4
EQ FILTER 5
EQ FILTER 6
EQ FILTER 7
hodnota (1d - 05h)
hodnota (1d - 05h)
hodnota
hodnota
hodnota
hodnota
hodnota
hodnota
hodnota
hodnota
VOLUME
EQ FILTER 1
EQ FILTER 2
EQ FILTER 3
EQ FILTER 4
EQ FILTER 5
EQ FILTER 6
EQ FILTER 7
SPEAKER ATTENUATOR LF
SPEAKER ATTENUATOR RF
SPEAKER ATTENUATOR LR
SPEAKER ATTENUATOR RR
SUBWOOFER ATTENUATOR
AAh, BCh

SUB/HPF = SUBWOOFER/SPECTRUM ANALYZER/HIGHPASS
pro stejný signál v předních i zadních reproduktorech je MSB = 1
Tab. P3.1: Přehled příkazů používaných při komunikaci počítač => přípravek

Komunikace přípravek => PC
Příkaz (1.bajt)
0Fh
10h
1Fh
60h
61h
62h
63h
64h
65h
66h
67h
68h
69h
6Ah
6Ch
6Dh
6Eh
6Fh
70h
71h
72h
73h
AAh
ACh
*
***

Název
Přijat signál z DO - kód ovladače
Přijat signál z DO - kód klávesy
Status ne-audio nastavení
Stav parametru Source selector
Stav parametru Loudness
Stav parametru Volume
Stav parametru EQ Filter 1
Stav parametru EQ Filter 2
Stav parametru EQ Filter 3
Stav parametru EQ Filter 4
Stav parametru EQ Filter 5
Stav parametru EQ Filter 6
Stav parametru EQ Filter 7
Stav parametru Mixing programming
Stav parametru Sub/Hpf*
Stav parametru Configuration audioprocessor I
Stav parametru Mixer level control
Stav parametru Speaker attenuator LF
Stav parametru Speaker attenuator RF
Stav parametru Speaker attenuator LR
Stav parametru Speaker attenuator RR
Stav parametru Subwoofer attenuator
Synchronizace
Nastala chyba v komunikaci

Hodnota (2.bajt)
hodnota
hodnota
XXXXAFFFb ***
SOURCE SELECTOR
LOUDNESS
VOLUME
EQ FILTER 1
EQ FILTER 2
EQ FILTER 3
EQ FILTER 4
EQ FILTER 5
EQ FILTER 6
EQ FILTER 7
MIXING PROGRAMMING
SUB/HPF*
CONFIGURATION AUDIOPROCESSOR I
MIXER LEVEL CONTROL
SPEAKER ATTENUATOR LF
SPEAKER ATTENUATOR RF
SPEAKER ATTENUATOR LR
SPEAKER ATTENUATOR RR
SUBWOOFER ATTENUATOR
BCh
ACh

SUB/HPF = SUBWOOFER/SPECTRUM ANALYZER/HIGHPASS
X = nevyužito, A = Params autoload (1 = zapnuto), F = mód ventilátoru (0 - 5)
Tab. P3.2: Přehled příkazů používaných při komunikaci přípravek => počítač

Příloha č. 4: Poznámky
Tato práce byla napsána v programu OpenOffice.org v.2.2. Vývojové diagramy byly
vytvořeny pomocí programu Dia v. 0.95-1.
Desku s plošným spojem jsem navrhoval v programu Eagle Layout Editor 4.16r2 verze
Light. Pro vývoj programu pro mikrokontrolér bylo využito vývojové prostředí AVR Studio
4.12 SP4, pro počítačový program Equalizer pak prostředí Borland Delphi Personal verze 7.
Soubory návrhu DPS jsou spolu se zdrojovými kódy programů a elektronickou verzí této
práce umístěny na přiloženém CD.

