








ABSTRAKT
Předmětem diplomové práce je návrh A/D a D/A převodníku pro audio signál a přenos 
digitalizovaných  dat  bezdrátovým  komunikačním  kanálem.  V  projektu  je  popsána 
konstrukce desek plošných spojů,  návrh ovládacích panelů a měření  dílčích vlastností 
systému,  především vzorkování,  rekonstrukce signálu,  spotřeba a dosah  bezdrátových 
modulů. Na závěr je diskutováno možné využití v praxi a podněty k dalšímu vývoji.
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ABSTRACT
Description of construction of analog-to-digital and digital-to-analog convertors for audio 
signal and distribution via wireless channel, are the objectives of my master's thesis. There 
are  descriptions  of  DPS  construction,  design  of  panels  and  measurement  of  system 
parameters in the project, above all sampling and reconstruction of audio signal, power 
consumption and signal range of wireless modules. At the end is discussed real usage and 
suggestions for further developement.   
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Úvod
V  současné  době  prožíváme  rozmach  digitálního  věku  -  veškerá  data  jsou 
zaznamenávána, zpracovávána a ukládána v digitální podobě. Vyvíjejí se nové metody 
číslicového zpracování signálů, číslicové filtry a číslicové paměti. Digitalizace vtrhla i do 
oblasti nízkofrekvenční techniky, k audio signálům. Do nedávné doby se veškerá produkce 
a  záznam  audio  signálu  odehrávala  v  čistě  analogových  mantinelech,  ovšem  s 
rozmachem a rozvojem rychlých a přesných A/D převodníků se i v této oblasti digitalizují 
data pro další  zpracování.  K tomu se využívají  ve velké míře sigma-delta A/D (a D/A) 
převodníky, ve studiích s rozlišením až 24 bitů, v běžných elektronických zařízeních, jako 
jsou mobilní telefony, počítače, přehrávače apod., se nejčastěji objevují 16 bitové A/D a 
D/A převodníky. Digitalizace audio signálu je tedy využívána v každé části oboru audio  
techniky, od mobilních přehrávačů, přes studiový záznam po digitální signálové procesory 
na živých koncertech. Přes všechnu digitalizaci je stále potřeba propojit výstup zařízení s 
reprodukční soustavou, ať už jsou to sluchátka, nebo live-array reproduktory. I  když se 
jedná  o  drobné  omezení,  přesto  je  mnohem  pohodlnější  realizovat  toto  propojení 
bezdrátově.
Ve své diplomové práci se zabývám realizací právě takového spojení zdroj - reproduktor  
audio  signálu  pomocí  dostupných  bezdrátových  technologií.  První  část  je  věnována 
možnostem A/D a D/A převodníků, jejich typy a srovnání výhod a nevýhod. Pro audio 
techniku jsou vhodné sigma-delta převodníky, které kombinují vysokou přesnost (rozlišení 
až 24 bitů) s dostatečnou rychlostí potřebnou pro audio signály. Jsou diskutovány také 
možnosti  výstupu  převodníku  pro  další  zpracování  a  datové  formáty  digitalizovaného 
signálu (Left-,  Right-justified,  I2S apod.).  Další  část se věnuje dostupným bezdrátovým 
technologiím s ohledem na cenu, spotřebu a rychlost finálního řešení. V současné době 
jsou k dispozici dvě hlavní technologie bezdrátového přenosu, a to bluetooth (BT) verzí  
2.1EDR a 3.0+HS a wifi 802.11a,b,g,n. Z hlediska rychlosti je vhodnější wifi s maximální 
teoretickou rychlostí až 54Mb/s (standard n až 600Mb/s), ale s ohledem na spotřebu je 
výhodnější bluetooth. Podrobnější diskuze je předmětem odpovídající kapitoly. Diplomová 
práce  pokračuje  návrhem  desek  plošných  spojů  a  celkovou  konstrukcí  vysílače  a 
přijímače.  V  další  kapitole  jsou  popsány  řídící  signály  a  jednotlivé  části  obvodu  i  s 
odpovídajícím přenosem, ovládání modulů a vlastní přenos audio signálu. V závěrečné 
části  práce jsou popsány předpoklady vlastností  systému a provedená měření spolu s 
odpovídajícími výsledky a závěry. Diskutovány jsou také další možnosti realizace pomocí 
jiné technologie, případně úprava stávajícího systému. 
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1. Analogově /digitální převodníky

1.1. Vzorkování analogového signálu, kvantizační chyba
Obecně  vzato  je  A/D  převod  vyjádření  analogové  hodnoty  odpovídající  kombinací 
binárních jednotek – bitů. Binární jednotka (dále jen "bit") může mít dva stavy: "0" a "1" 
(označované  též  jako  logická  (log)  0  a  1).  Abychom  mohli  vyjádřit  spojitou  veličinu 
konečným počtem bitů,  není  možné ji  převádět  přímo, ale  je  nutné průběh analogové 
veličiny  navzorkovat  –  vybrat  z  průběhu  jen  diskrétní  vzorky  ve  vhodně  stanovených 
časových intervalech. Hodnoty těchto vzorků pak můžeme vyjádřit odpovídající kombinací 
bitů,  se  kterou můžeme dále  pracovat  –  např.  ji převést  do  signálu  pro  LC-display a 
zobrazit jako číslici (číslo) u měřicích přístrojů. 
"Vzorkování  (sampling)  je  proces,  v  němž je  signál  souvislého  času nahrazován jeho 
částmi  –  vzorky.  Vzorky  jsou  od  sebe  zpravidla  rovnoměrně  vzdáleny  (rovnoměrné 
vzorkování) o periodu TS." [2]
Převrácená  hodnota  periody  TS je  pak  vzorkovací  kmitočet  (rychlost  vzorkování)  fS. 
Vzorkování je realizováno pomocí vzorkovacího a paměťového obvodu S&H (smaple and 
hold circuit) nebo T&H (track and hold circuit – bude vysvětleno později). Přiřazené bitové 
vyjádření má důležité prvky MSB (most significant bit) a LSB (least significant bit). MSB je 
nejvýznačnější bit, neboli bit s nejvyšší vahou. Pro n-bitový převodník je to bit 2n. LSB je 
nejméně významný bit, který má váhu 1. Napětí LSB má hodnotu [2]:

U LSB=U max /2
n=U FSR /2

n=q ;

kde Umax = UFSR … celkový napěťový rozsah převodníku, n … počet bitů a q … kvantizační 
krok. Příklad pro 8 bitový převodník je v tabulce 1.1. Podle požadavků v průběhu vývoje 
byla  vyvinuta  řada  binárních  kódů,  kromě  výše  uvedeného  přímého  ještě  inverzní, 
doplňkový, Grayův, BCD a další. 

Tab. 1.1 Nejvýznamější a nejméně významný bit

bit MSB LSB
Pořadí bitu a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0

Váha bitu 27 26 25 24 23 22 21 20

Váha bitu (dec) 128 64 32 16 8 4 2 1

U každého vybraného vzorku dochází k porovnávání hodnoty s pevně definovanými tzv.  
hladinami,  a bitové vyjádření nejbližší hladiny je mu přiřazeno. Čím má převodník vyšší 
bitové rozlišení, tím jsou nižší rozdíly mezi hladinami. Obecně řečeno n-bitový převodník 
rozezná 2n digitálních úrovní (hladin). Např. pro tří bitový převodník (obr.1.1) je definováno 
osm hladin – převodník tak rozezná 23 = 8 digitálních úrovní. Z napěťového hlediska je 
vstupní vzorek porovnáván s referenčním napětím UREF převodníku, popřípadě s napětími 
od  UREF odvozenými. Minimální hladina je přiřazena LSB, tedy minimální rozlišení závisí 
na rozlišení převodníku a napěťovém rozsahu UFSR. Se zvyšujícím se bitovým rozlišením 
při  konstantním  UFSR dochází  ke  snížení  minimální  hladiny.  V  tabulce  1.2  je  uvedena 
velikost LSB pro různá napětí UFSR a rozlišení převodníku.
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Tab. 1.2 Velikost minimální hladiny převodníku (LSB)

UFSR
Velikost hladiny [mV]
4 bity 8bitů 16bitů

1V 62,5000 3,9062 0,0015
2V 125,0000 7,8125 0,0305
5V 312,5000 19,5313 0,0763

  
Z velikosti LSB je patrné, že při zvyšování bitového rozlišení převodníku rostou požadavky 
na přesnost určení vstupního signálu, tím pádem bude potřeba velký odstup signálu od 
šumu. 
Protože se vzorkům přiřazují předem definované hladiny, dochází ke zkreslení informace o 
signálu. Do systému je zanášena tzv. kvantizační chyba, která je při konstantním UREF tím 
větší,  čím  je  nižší  bitové  rozlišení.  Pokud  se  hodnota  vzorku  nachází  mezi  dvěma 
hladinami, přiřadí se mu ta bližší. Tím dojde k přidání, resp. ubrání hodnoty ½LSB k, resp.  
od  skutečné  hodnoty  vzorku;  kvantizační  chyba  (nebo  také  kvantizační  nejistota)  tak 
nabývá hodnot až ±1/2LSB. Jde o systémovou chybu A/D převodníku a nelze ji odstranit 
[2].  Dalším nežádoucím jevem při A/D převodu je kvantizační šum. Projeví se při časové 
analýze kvantizační chyby, kdy předpokládáme, že libovolná chyba v mezích  ±1/2LSB má 
stejnou pravděpodobnost výskytu. Efektivní hodnota kvantizačního šumu je rovna [2]:

uš=
q

12
;

kde q je kvantizační krok (=LSB). Ze vztahu plyne přímá souvislost kvantizačního šumu s 
rozlišením  převodníku  –  při  zvětšení  rozlišení  dojde  ke  zmenšení  q a  tím  pádem ke 
snížení  uš. Další  důležitou veličinou, která popisuje vlastnost A/D převodníku je odstup 
signálu od šumu SNRAD. Jeho velikost je ovlivněna opět počtem bitů převodníku [2]:

SNRAD=6,2⋅n1,76[dB ];

kde n je počet bitů převodníku. Můžeme vyvodit, že při zvýšení rozlišení A/D převodníku o 
jeden bit dojde ke zvýšení SNRAD o 6,2dB.

Obr. 1.1 Symbolická značka A/D převodníku 
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1.2 Aliasing

Zatím jsme se zabývali pouze jedním vzorkem a jeho bitovým vyjádřením. V praxi je však  
potřeba vzorkovat po určitý časový interval, kdy se sejme určitý počet vzorků. Z logiky věci 
platí,  čím  více  vzorků  za  daný  čas  sejmeme,  tím  přesnější  bude  digitální  vyjádření 
původního signálu. Pokud však bude vzorků málo, dojde ke vzniku falešných signálů – 
aliasů. Rychlost vzorkování je potřeba vždy přizpůsobit snímanému analogovému signálu, 
aby bylo k dispozici  dostatek vzorků pro co nejpřesnější vyjádření původního průběhu. 
Příklad chybného kmitočtu vzorkování a následné špatné interpretace signálu je na obr. 
1.2.

Obr. 1.2 Příklad špatného kmitočtu vzorkování
  
Výše  uvedená  situace  je  příkladem  podvzorkování  a  způsobuje  promítnutí  vyšších 
kmitočtů  původního  signálu  do  nižších  kmitočtů  rekonstruovaného  signálu.  Na  jednu 
periodu signálu připadá jeden digitalizovaný vzorek – abychom získali relevantní data, je 
nutné  vzorkovací  kmitočet  zvýšit.  Předpokládejme,  že  vstupní  signál  má  omezené 
kmitočtové pásmo (např.  slyšitelné frekvence mají  rozsah 20Hz – 20kHz) s nejvyšším 
kmitočtem fm.. Výsledkem vzorkování je diskrétní posloupnost prvků s kmitočtem fS = 1/TS. 
Kmitočtové spektrum vzorkovaného signálu bude obsahovat nejen původní kmitočty od 0 
do  fm,  ale  i  spektra  kombinovaná  s  kmitočtem vzorkování  fS ±  fm a  jejich  celočíselné 
násobky.  V  reálu  obsahují  spektra  vzorkovaných  signálů  další  složky  na  vyšších 
kmitočtech,  než  je  fm.  Může  dojít  k  tomu,  že  se  dolní  části  spektra  vyššího  kmitočtu 
překrývají s horní částí spektra nižšího kmitočtu. V oblastech překryvu pásem dochází k 
interferencím mezi částmi spektra a signál je zkreslen již zmíněným aliasingem [2]. Ten se 
odstraňuje vřazením antialiasingového filtru před vlastní A/D převodník. Filtr je realizován 
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dolní nebo pásmovou propustí, která omezuje spektrum vstupního vzorkovaného signálu, 
aby  nedocházelo  k  navzorkování  nežádoucích  vyšších  kmitočtů.  Další  podmínkou  je 
použití vzorkovací frekvence >2fm, aby byly zajištěny minimálně dva digitalizované vzorky 
na každou periodu signálu. Matematický základ pro vzorkování položil ve dvacátých letech 
20.  století  H.  Nyquist.  Jestliže  předpokládáme,  že  kmitočtové  pásmo  vstupního 
analogového signálu je omezeno kmitočtem  fm a vzorkovací kmitočet je  fS,  potom, aby 
nedošlo k překrytí  kmitočtů, musí být splněna podmínka  fm  < fS   - fm.  Z této nerovnosti 
vyplývá podmínka pro kmitočet vzorkování [2]:

f S=2⋅f m ;
Jestliže  je  tedy  k  vzorkování  použit  kmitočet  dvakrát  vyšší,  než  je  nejvyšší  kmitočet 
vzorkovaného  spektra,  nedojde  k  aliasingu  a  je  možné  přenést  veškerou  potřebnou 
informaci o signálu. Myšlenku H. Nyquista rozšířil C. Shannon do oblasti teorie informace 
(Shannonův teorém).
„Aby při vzorkování nedošlo ke ztrátě informace, musí být analogový signál, který 
zahrnuje kmitočtové pásmo o velikosti fm , vzorkován rychlostí fS > 2fm.” [2]

1.3 Základní architektury A/D převodníků
Základním  jednobitovým  převodníkem  je  klasický  napěťový  komparátor.  Na  základě 
referenčního napětí vyhodnocuje, zda na výstupu bude log 1 nebo log 0. Pokud je napětí  
menší,  než  UREF,  vyšle  na  výstup 0.  Pokud je  větší,  než  UREF vrátí  log  1  (u  běžných 
komparátorů).  U  vícebitových  převodníků  je  důležitý  vzorkovací  obvod.  Pro  příklad  je 
tvořen spínačem s odporem při sepnutí RS a kondenzátorem C (viz obr. 1.3).

 Obr. 1.3 Princip vzorkovacího obvodu

Jeli původní napětí na kondenzátoru UC0, bude po sepnutí spínače S kondenzátor nabíjet 
podle vztahu [2]:

uC t =U C0U sig−U C0⋅1−e− t
  ;

kde Usig je velikost signálu, τ je časová konstanta = (R i + RS).C, přičemž Ri je vnitřní odpor 
zdroje  signálu.  Pro  správnou  činnost  převodníku  je  důležité  velmi  rychlé  nabití 
kondenzátoru a dlouhá vybíjecí doba zátěže. Těchto podmínek dosáhneme, jestliže má 
zdroj signálu a spínač S velmi malý vnitřní odpor a navazující obvody mají naopak velmi 
velký  vstupní  odpor.  Jak  bylo  uvedeno  výše,  základním  prvkem  A/D  převodníku  je 
napěťový komparátor. Porovnává dvě úrovně signálu a na základě výsledku vrací hodnotu 
0 nebo 1. Komparátory pro A/D převodníky musí mít velmi velkou přesnost, protože často 
porovnávají  hodnoty blížící  se nule,  což může způsobovat zákmity výstupního signálu. 
Proto jsou komparátory v převodnících opatřeny malou kladnou zpětnou vazbou, která 
zajišťuje hysterezi – ta nesmí být větší, než rozlišovací schopnost [2].
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Podle několika hledisek můžeme  A/D převodníky kategorizovat:
– přímý převod
– integrační
– paralelní
– převodníky napětí na časový interval
– zpětnovazební kompenzační
– synchronní
– asynchronní
– lineární
– nelineární

1.3.1 A/D převodníky s přímým převodem

Přímý  převod  –  paralelní:  jsou  nejrychlejší  z  používaných  typů  převodníků  (také 
označované jako typ FLASH); provádí okamžitý rychlý převod analogového signálu na 
digitální. Využívá paralelně zapojené komparátory, kde každý pracuje s o něco odlišným 
porovnávacím napětím, které je odvozeno od referenčního napětí UREF. Rychlost převodu 
spočívá  ve  vysokém  počtu  komparátorů  –  každá  hladina  je  porovnávána  vlastním 
komparátorem. Převodník má tak tolik komparátorů, kolik je rozlišených hladin ( např. 8 
bitový převodník má 28 – 1 = 255 komparátorů). Jednotlivé referenční napětí se liší o LSB. 
Z toho plyne také velká nevýhoda těchto převodníků – velký počet komparátorů znamená 
velkou složitost, vysokou spotřebu a také cenu. V praxi se používají maximálně 10 bitové 
přímé  paralelní  převodníky.  Výhodou  je  vysoká  rychlost  převodníku,  nevýhodou  malé 
bitové rozlišení, které plyne z požadavku na počet komparátorů.
Jedním  ze  zjednodušení  paralelních  A/D  převodníků  je  rozdělení  bloku  na  několik 
samostatných částí. V první části je proveden převod několika nejvýznačnějších bitů, ve 
druhé části zbylý počet méně význačných bitů a LSB. Důležité je, že po prvním převodu je  
signál  zapsán  do  registru,  zpracován  přes  D/A převodník   a  odečten  od  vstupního 
analogového signálu. Zbylý signál je zesílen 2N krát a je dokončen převod zbylých bitů.
Abychom mohli optimalizovat rychlost, rozlišitelnost a spotřebu A/D převodníku, můžeme 
jednotlivé stupně zapojit kaskádně za sebe. Části obsahují obvod S&H, A/D převodník s 
nízkou rozlišitelností a D/A převodník. Každý stupeň provede rychlý převod n nejvyšších 
bitů, následný D/A převod pošle do dalšího stupně zbytkové napětí. To je zesíleno a opět  
převedeno n bity a zbytek je po D/A převodu poslán dál, dokud se nepřevedou nejméně 
významné  bity.  Záleží  na  počtu  stupňů,  do  kdy  se  bude  převod  provádět.  Hlavní 
nevýhodou kaskádního zapojení je zpoždění, které je způsobeno postupným vzorkováním 
signálu. Navíc není využit celý potenciál převodníků, ale je potřeba převod synchronizovat, 
aby bylo možné vzorky složit v odpovídajícím pořadí. Z toho důvodu je v každém stupni 
použit jeden bit pro časovou synchronizaci. Tato metoda se nazývá pipelining – snižuje 
sice rychlost převodu, ale zároveň i počet potřebných komparátorů (tím pádem i cenu a 
výkonovou náročnost obovodu).
Důležitými a využívanými jsou A/D převodníky napětí na kmitočet – U/f převodníky. Jedná 
se  v  principu  o  generátor  posloupnosti  impulzů,  jejichž  kmitočet  je  úměrný vstupnímu 
napětí. Můžeme je kategorizovat jako převodníky pracující na principu napětím řízeného 
oscilátoru, integrační princip a režim proudového řízení. Mohou být vyráběny v malých 
monolitických  provedeních,  takže  se  využívají  v  senzorech  umístěných  v 
pokusných/zkoumaných objektech (lékařství apod.). Data z těchto převodníků mohou být 
zasílána celou řadou přenosových médií, protože se jedná jen o sled impulzů. Jsou odolné 
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vůči  rušení  a  je  relativně  snadná  realizace  galvanického  oddělení  optickým  členem. 
Nevýhodou je pomalost převodu, nejsou vhodné pro rychle se měnící veličiny.
Převodníky pracující na integračním principu měří střední hodnotu vstupního napětí jako 
proměnný počet  vstupních  impulzů v přesném časovém intervalu.  Můžeme dosáhnout 
rozlišitelnosti  až  1018 bitů  při  integrální  linearitě  0,005%  -  0,01%  [2].  Využívány  jsou 
synchronní a nesynchronní typy.

Nesynchronní typ nemá hodinový výstup a obsahuje přesný monostabilní klopný obvod. 
Synchronní typ se liší přivedením hodinových impulzů na vstup klopného obvodu typu D, 
což  umožňuje  přesné  nastavení  šířky  pulzu  a  tím  řídit  přesnost  převodníku.  Princip 
integračního převodníku je na obr. 1.4.

 Obr. 1.4 Princip integračního typu A/D převodníku U/f

Vstupní obvod je tvořen zesilovačem A, kondenzátorem C a rezistorem R. Výstupní signál 
(uk) je pak v komparátoru K porovnáván s referenčním napětím. Pokud je přepínač S v 
poloze L, nabíjí se kondenzátor C proudem  i1 = uvst/R  s časovou konstantou τ = R . C. 
Napětí  na  výstupu  integrátoru  klesá  do  úrovně,  kdy  je  rovno  referenčnímu  napětí. 
Komparátor se překlopí a vybudí klopný obvod, který vygeneruje impulz. Ten je převeden 
na výstup f2 a ke spínači S. Spínač přepne na polohu H a kondenzátorem poteče navíc 
vybíjecí proud iR generovaný přesným zdrojem proudu. Vstupní proud teče do integrátoru i 
při  vybíjení.  Přesnost  převodníku  je  dána  přesností  proudu  iR a  šířky  impulzu 
generovaného klopným obvodem. Výstupní  kmitočet  je  úměrný rychlosti,  se kterou se 
integrátor nabíjí proudem odvozeným od vstupního napětí. Matematický model situace [2]:

uvstR ⋅T=I R⋅t p  f 2=
1
T

=
uvst

R⋅I R⋅t p
=

uvst
U R⋅t p

=uvst⋅k ;

U R=R⋅I R ;
kde k je citlivost převodníku, někdy označovaná jako SC [Hz/V].

Důležitým  typem  integračních  A/D  převodníků  jsou  převodníky  s  dvojí  (dvoutaktní) 
integrací. Vyznačují se velkou rozlišovací schopností a mohou potlačovat elektrorozvodné 
rušení a šumy. Bývají součástí voltmetrů a multimerů od levných sériových přístrojů až po 
laboratorní přístroje. Jsou vyráběny až 18 bitové s BCD výstupem pro 6 desítkových číslic.  
Vlastní  převod  je  rozdělen  na  dvě  etapy  –  integrace  vstupního  signálu  v  přesně 
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stanoveném časovém intervalu a druhá etapa sestává z integrace referenčního napětí a 
určení  časového intervalu,  během něhož čítač  počítá  impulzy,  jejichž počet  je  úměrný 
velikosti měřeného signálu. Blokové schéma A/D převodníku s dvojí integrací je na obr.  
1.5. 

Obr. 1.5 Blokové schéma A/D převodníku s dvojitou integrací
Před začátkem převodu je kondenzátor C vybit a dekadický čítač je vynulován. Spínač S1 

se přepne do horní polohy, čímž přivede na vstup integrátoru napětí  uvst. V konstantním 
časovém intervalu T dochází k integraci vstupního signálu. Čítač zde pracuje jako dělič 
kmitočtu  číslem  n.  Po  naplnění  čítače  dojde  k  ukončení  integrace  a  automatickému 
vynulování čítače. Do řídící jednotky je vyslán impulz Pc a na výstup integrátoru je v té 
chvíli napětí úměrné velikosti měřeného signálu. Ve druhé etapě převodu je přepínač S1 

přepnut do spodní polohy a na vstup integrátoru je přivedeno referenční napětí opačné 
polarity, než je vstupní napětí. Tím je zajištěno vybíjení kondenzátoru C po dobu T2, kdy 
jsou počítány hodinové pulzy. Absolutní hodnota napětí integrátoru se začne zmenšovat, 
ve chvíli průchodu nulou se překlopí výstup komparátoru K do opačného stavu a způsobí  
zastavení  čítače.  Ten  obsahuje  číslicový  údaj  odpovídající  měřené  hodnotě  vstupního 
napětí. Základní matematický vztah pro stanovení velikosti vstupního napětí [2]:

1
R⋅C

⋅∣∫0
T

U vst dt∣= 1
R⋅C

⋅∣∫
0

T R

U REF dt∣=U REF

R⋅C
⋅T R ,

kde TR je časový interval integrace referenčního napětí a T je časový interval integrace 
vstupního napětí. Základní nevýhodou A/D převodníku s dvojitou integrací je nutnost velmi 
kvalitního  kondenzátoru,  relativní  pomalost  převodu  a  citlivost  na  změny  napájecího 
napětí. 
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1.3.2 A/D převodníky se zpětnou vazbou

Tyto převodníky využívají při své činnosti kompenzační princip – je proto důležité, aby se 
převáděná veličina neměnila, než je převod dokončen, jinak bude výsledek zatížen chybou 
úměrnou  velikosti  změny  vstupní  veličiny.  Proto  jsou  tyto  převodníky  vybaveny 
vzorkovacími  obvody  na  vstupu.  Jedněmi  z  nejrozšířenějších  pro  střední  a  vysokou 
rozlišitelnost jsou převodníky s postupnou aproximací. Mohou mít rozsah od 8 do 18 bitů  
se vzorkovacím kmitočtem až několik desítek MHz. Součástí každého zpětnovazebního 
převodníku je D/A převodník. Vlastní převod n-bitového převodníku probíhá v  n taktech. 
Nejdříve dojde k vynulování registru a nastavení MSB na log 1, ostatní bity jsou nastaveny 
na log 0. D/A převodník převede uvedený obsah na napětí UREF/2, které je porovnáváno s 
napětím na výstupu vzorkovacího obvodu (S&H). Pokud by bylo napětí z převodníku větší, 
než napětí vzorkovacího obvodu, dojde k nastavení MSB na nula, v opačném případě je  
ponechána jednička. V dalším kroku dojde k nastavení následujícího bitu na log 1, obsah 
registru je převeden D/A převodníkem na napětí  UREF/4,  které je přičteno k napětí  A/D 
převodníku z předchozího taktu a opět je  výsledek srovnán s výstupem S&H  obvodu. 
Pokud je napětí UREF/4 větší, bit je nastaven na log 0, v opačném případě je ponechána 
log 1. Stejným způsobem proběhne n taktů, dokud není dokončen převod. Z toho plyne i 
nevýhoda tohoto typu převodníků – čím více bitů má převodník rozlišení, tím je delší čas 
potřebný k dokončení převodu a nedokáže reagovat na rychlé změny vstupního signálu.
Druhým typem zpětnovazebního převodníku je sledovací (tracking) A/D převodník. Tento 
typ  plynule  porovnává  vstupní  napětí  s  napětím  odvozeným  pomocí  D/A převodníku. 
Součástí obvodu je U/D čítač, který je propojen s výstupy D/A převodníku. Když je vstupní 
napětí  větší,  než  napětí  z  D/A převodníku,  přičítají  se  hodinové  pulzy  čítače,  dokud 
nedojde k vyrovnání napětí. Pokud je vstupní napětí menší, než napětí z D/A převodníku,  
dochází  k  odečítání  impulzů.  Při  pomalé  změně  vstupního  signálu  sleduje  výstupní 
dekadický obsah čítače vstupní signál – A/D převodník reaguje rychle na pomalé změny, 
ale pomalu na rychlé změny vstupního signálu. Zlepšení určitých vlastností sledovacího 
A/D převodníku dosáhneme použitím složitějšího typu komparátoru, např.  okénkového, 
jehož šířka bude 1 – 2 LSB. Pokud se bude napětí z D/A převodníku měnit tak, že se 
rozdíl vleze do okénka komparátoru, bude čítač blokován a na výstupu bude konstantní 
hodnota napětí. V praxi není sledovací A/D převodník příliš častý; užívá se tam, kde je 
potřeba sledovat pomalu se měnící signál.

1.3.3 Σ-Δ (sigma-delta) A/D převodník
Pro  moji  diplomovou  práci  je  nejdůležitější  poslední  typ  A/D  převodníku,  a  to  je  Σ-Δ 
převodník (sigma-delta converter). Tyto převodníky se rozšířily až s rozvojem digitálních 
CMOS technologií  VLSI.  Samotná analogová část  převodníku je  relativně jednoduchá, 
obsahuje komparátor, zdroj referenčního napětí, jeden nebo více integrátorů a obvody pro 
slučování  analogových  signálů.  Digitální  část,  která  je  levnější  na  výrobu,  je  mnohem 
složitější  –  provádí  číslicovou  filtraci  a  tzv.  decimaci  vzorkovaného  signálu.  Jiné  typy 
převodníků  provádí  vzorkování  na  frekvenci  blízké  Nyquistovu kmitočtu  fN,  kdežto  Σ-Δ 
převodníky využívají vzorkovací frekvenci k-krát vyšší, než je fN – získá tak mnohem vyšší 
počet vzorků (oversampling). Následně po číslicové filtraci provádí již zmíněnou decimaci, 
kdy dojde k redukci/vypuštění určitých vzorků dat – data se de fakto zprůměrují. Zvyšuje 
se tím dynamický rozsah převodníku, ale je důležité dodržet vzorkovací teorém, neboť ve 
spektrální  oblasti  se  decimace  projeví  přiblížením  zrcadlových  obrazů  spektra.  Σ-Δ 
převodníky mají řadu výhod – nízká cena, vysoké rozlišení (32 bitů), diferenciální linearita, 
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nízká spotřeba, obsahují digitální filtr, potlačují kvantizační šum a jsou vhodné pro audio.
Základním principem delta modulace je porovnávání smyslu změny vstupního signálu proti  
předchozímu stavu v přesně daných časových úsecích. Pokud dojde k zvětšení hodnoty 
analogového  signálu,  kvantovací  signál  se  zvýší  o  kvantovací  krok.  Pokud  je  změna 
opačná, tedy dojde ke snížení proti předchozímu stavu, dojde ke snížení kvantovacího 
signálu. Čím vyšší je kmitočet vzorkování, tím je i vyšší přesnost převodu. Používají se 
kmitočty  cca  dvacetkrát  vyšší,  než  je  nejvyšší  kmitočet  přenášeného  spektra  signálu.  
Samotná  delta-modulace  byla  využívána  zřídka  právě  kvůli  potřebným  vysokým 
vzorkovacím  kmitočtům.  Její  modifikací  vznikla  Σ-Δ   architektura.  Základní  blokové 
schéma sigma-delta A/D převodníku je na obr. 1.6.

            Obr. 1.6 Blokové schéma Σ-Δ  A/D převodníku

Vstupním obvodem je analogový filtr s přenosem H(f) – na schématu je takovým obvodem 
integrátor – následuje komparátor vzorkovaný kmitočtem k . fN a záporná zpětná vazba, 
která obsahuje D/A převodník s rozlišením 1 bit.  Dvouhodnotový signál  z výstupu D/A 
převodníku (+-UREF) je odečítán od vstupního signálu a rozdíl je filtrován integrátorem. Pro 
libovolnou  velikost  vstupního  signálu  jsou  data  z  jednobitového  D/A  převodníku 
nevýznamná, důležitý je hlavně velký počet vzorků, který se průměruje.  Digitální filtr  a 
decimátor z tohoto průměru vytvoří  výstupní číslicový n-bitový údaj,  který je dodán na 
výstup  s  kmitočtem  fN –  ten  je  k-krát  menší,  než  vzorkovací  kmitočet  komparátoru. 
Převzorkování má dvě zásadní výhody – sníží se požadavky na vstupní antialiasingový filtr 
a  zároveň  dochází  k  redukci  kvantizačního  šumu.  Další  věcí  je  oddálení  zrcadlových 
obrazů  kmitočtů  přenášeného  spektra  –  zabránění  aliasingu.  Samotný  číslicový  filtr  a 
decimátor  mají  charakter  dolní  propusti,  která  odstraňuje  z  digitálního  signálu 
vysokofrekvenční složky. Σ-Δ A/D převodníky přenášejí na výstup průměrný údaj za určitý 
časový úsek, který není pevně stanoven, mohou tak reagovat na rychlé změny vstupního 
signálu. Mají ale omezené kmitočtové pásmo, které mohou zpracovat. Z toho důvodu jsou 
nejvyužívanější v audiotechnice, kde pracujeme s nižšími kmitočty a není těžké dosáhnout 
požadovaných vzorkovacích frekvencí. V současné době se pro zpracování audio signálu 
používají vzorkovací frekvence 44,1kHz, 96kHz a 192kHz. V poslední době jsou na trh 
uváděny rychlé Σ-Δ A/D převodníky, které mají dobu převodu v jednotkách μs (3 - 6 μs). 
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Aby neutrpěla kvalita přenášeného signálu, ale zároveň nebyl systém zbytečně složitý a 
drahý, bude pro moji aplikaci postačovat A/D převodník se vzorkovací frekvencí 44,1kHz a 
rozlišením 24 bitů. Na trhu je nepřeberné množství firem, zabývajících se návrhem A/D 
převodníků, já použiji výrobek firmy Cirrus Logic, konkrétně stereo A/D převodník CS5343.
Jedná se o kompletní převodník se vzorkovacím, antialiasingovým a filtračním obvodem.
Blokové schéma je na obrázku 1.2.

    Obr. 1.7 Blokové schéma A/D převodníku CS5343 [4]

Předpokladem je mobilita vysílací části, proto je výhodou napájení na 3,3V. Dle specifikací 
je maximální proud při uvedeném napětí jen 15mA. Kromě napájení je potřeba připojení 
zdroje hodinového signálu, od kterého se odvíjí vzorkovací frekvence a řízení digitálního 
filtru. [4] Při návrhu schématu zapojení jsem vycházel z dokumentace pro daný převodník 
a z požadavků na něj kladených. Výsledné schéma je na obrázku 1.3. A/D převodník je v  
pouzdře  TSSOP10;  výstup  SDOUT  slouží  k  přenosu  dat,  I/O  SCLK  slouží  ke 
generování/příjmu hodinového signálu, jehož náběžná hrana řídí vyčítání bitů, I/O LRCK 
slouží  ke generování/příjmu hodinového signálu,  který  označuje bity náležící  pravému, 
nebo levému kanálu, vstup MCLK slouží k příjmu hodinového signálu, který řídí činnost
převodníku  a  od  nějž  jsou  odvozeny  další  signály  (SCLK,  LRCK),  FILT+  je  výstup 
referenčního napětí  pro vnitřní  obvody převodníku,  VA je  vstup napájecího napětí,  VQ 
slouží jako napěťová reference pro převodník a vstupy AINL a AINR slouží jako vstupy 
analogového signálu.
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Obr. 1.8 Schéma zapojení A/D převodníku
Na vstupu A/D převodníku je jednoduchý obvod zajišťující vstupní impedanci 10kΩ a útlum 
signálu na polovinu (ochrana proti vyššímu napětí signálu). Vstup napájecího napětí VA a 
výstupy VQ a FILT+ jsou opatřeny elektrolytickými kondenzátory jako vyrovnávací zdroje 
napětí a keramickými kondenzátory pro stabilizaci. Na vstup MCLK je přiveden hodinový 
signál.  Výstup  SDOUT je  přes  pull-up  rezistor  připojen  k  napájecímu  napětí.  Je  to  z 
důvodu nastavení A/D převodníku jako Master zařízení, tím pádem jsou signály LRCK a 
SCLK generovány přímo převodníkem. Vzhledem k vzorkovací frekvenci 44,1kHz pracuje 
převodník v Single speed módu. Pokud by bylo potřeba vzorkovací frekvenci zvýšit, stačí 
zapojit  pull-up  rezistor  o  hodnotě  10kΩ k  napájecímu napětí.  [4]  Podporovaný datový 
formát je I2S.
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2. Digitálně/analogové převodníky

Základní požadavek na D/A převodník je rekonstrukce analogového signálu z číslicového 
záznamu.  Nejjednoduším  jedno  bitovým  D/A převodníkem  je  přepínač  napětí.  Podle 
vstupního  bitu  se  přesune  do  polohy  sepnuto/rozepnuto.  Záleží  pak  na  uživatelském 
nastavení, co bude spínat a na základě které úrovně, zda log 1 nebo log 0. D/A převodníky 
se  dají  využít  i  na  generování  různě  tvarovaných  analogových  signálů  (např.  pilový). 
Neošetřený výstup z D/A převodníku není spojitý, ale je sestaven z diskrétních hladin – ty  
můžeme zmenšit  zvýšením bitového  rozlišení  převodníku.  Stejně  jako  A/D  převodníky 
rozdělujeme i D/A převodníky na typy s přímým převodem a sigma-delta D/A převodníky.

2.1 D/A převodníky s přímým převodem
Jedním z převodníků s přímým převodem je napěťový D/A převodník. Obsahuje napěťový 
(nebo proudový) referenční zdroj, napěťový dělič složený ze stejných odporů R a dekodér, 
který  převádí  vstupní  n-bitový  kód  na  2n logických  signálů  ovládajících  stejný  počet 
spínačů. Podle číslicového slova dojde k sepnutí konkrétních spínačů a na výstupu se 
objeví napětí odvozené od UREF. Pro 3-bitový převodník je maximální hodnota UREF.(7/8). 
Modifikací  výše  uvedeného  převodníku  dostaneme  segmentovaný  D/A převodník.  Ten 
neobsahuje  dekodér,  ale  číslicový  signál  je  převáděn  vhodným  umístěním  v  obvodu. 
Obecně  se  tento  typ  převodníků  vyznačuje  nízkou  spotřebou  a  dobrou  diferenciální  
linearitou,  ale  projevuje  se  vysoký  šum,  který  je  úměrný  počtu  sériově  zapojených 
rezistorů.
Mimo napěťový princip fungují D/A převodníky i v proudovém režimu, ale rezistory jsou 
zapojeny paralelně.  Opět  je  číslicové  slovo  dekódováno  a  řídí  sepnutí  odpovídajících 
spínačů. Zapojení s rezistory je ale náchylné na rušení kvůli zákmitům při sepnutí. Z toho 
důvodu bývají nahrazovány proudovými zdroji, které tyto zákmity minimalizují.
Dalším způsobem proudových D/A převodníků je  využití  váhových proudů, kdy nemají 
všechny  rezistory  nebo  proudové  zdroje  stejnou  velikost,  ale  liší  se  podle  umístění 
(přiděleného bitu).  Při  realizaci  je ovšem problém vyřešit  teplotní  koeficienty pro různé 
poměry odporů a navíc je v závislosti na binárním kódu nestejnoměrně zatěžován zdroj 
referenčního napětí. Proto se rezistory nahrazují proudovými zdroji.
Velmi široké použití mají i převodníky s odporovou sítí R2R, jsou využívány i jako násobící 
D/A převodníky. Jsou preferovány především kvůli snadné výrobě, i když vyžadují dvakrát  
více odporů, než váhové převodníky. Další výhodou jsou pouze dvě hodnoty odporů, tím 
pádem je možná menší přesnost hodnoty při zachování poměrů. Článek může pracovat v  
napěťovém  i  proudovém  režimu.  Pro  napěťový  režim  platí,  že  výstupní  impedance 
nezávisí  na kombinaci binárního kódu, ale má konstantní velikost.  Přenos nemůže být  
dostaven pomocí dodatečného rezistoru. Využívá se v průmyslových aplikacích.
Na podobném principu spínání, ale nikoliv rezistoů, nýbrž kondenzátorů, pracují nábojové 
D/A převodníky.  Jedná se hlavně o přesnost jednotlivých součástek, kdy rezistory jsou 
dostavovány laserovým trimováním, kdežto přesnost kondenzátoru je dána litografickým 
procesem, který je v průběhu výroby kontrolován. Převodník pracuje ve dvou fázích – v 
první  jsou  přepínače  nastaveny  tak,  aby  byly  kondenzátory  vybité.  Převod  začíná 
rozepnutím paralelního spínače a sepnutím přepínačů podle binárního kódu. Na příslušný 
vývod kondenzátorů je přiváděno referenční napětí. Sepnuté kondenzátory tvoří kapacitní 
dělič,  který  vytvoří  z  referenčního  napětí  odpovídající  výstupní  napětí  podle  binárního 
kódu. 
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2.2 Sigma-delta D/A převodníky

Z dříve uvedeného popisu A/D převodníku sigma-delta je známo, že tento typ využívá 
převzorkování při zpracování analogového signálu. Sigma-delta D/A převodníky obsahují 
digitální  interpolační  filtr,  sigma-delta  modulátor  a  jendobitový  D/A převodník.  Zmíněný 
interpolační filtr je digitální obvod, který k přijímaným datům o nízkém kmitočtu přidává 
nulové vzorky, které potom dopočítá tak, aby se výsledný signál jevil jako převzorkovaný, 
přičemž původní informace je zachována. Sigma-delta modulátor konvertuje získaná data 
na velmi rychlý tok bitů, který jde do jedno-bitového D/A převodníku. Ten spíná napětí 
+-UREF (nebo UREF a 0), výstup je filtrován analogovou dolní propustí (většinou typu RC). 
Díky převzorkování (interpolaci) na vyšší kmitočet je možné, aby byl daný filtr jednodušší.
V současné době se používají vícebitové sigma-delta architektury, které využívají metodu 
překódování dat (direct scrambling) – uplatňují se v CD a DVD přehrávačích.

Obr. 2.1 Blokové schéma D/A převodníku [5] 
Vzhledem  k  výše  uvedeným  skutečnostem  je  nasnadě  využít  pro  návrh  obvodu  D/A 
převodník typu sigma-delta. Na trhu jsou k dispozici až 24 bitové 192kHz D/A převodníky s 
vysokou  rychlostí  převodu  a  nízkým  zpožděním.  Např.  společnost  Texas  Instrument 
dodává kompletní řady audio D/A převodníků, stejně tak Cirrus logic. Pro účely projektu 
bude postačovat stereo D/A převodník se vzrokovací frekvencí max. 96kHz a rozlišením 
24  bitů;  konkrétně  se  jedná  o  výrobek  firmy Cirrus  Logic  -  D/A převodník  CS4334  s 
podporou datového formátu I2S. Blokové schéma D/A převodníku je na obrázku 2.1.
 Obvod je vyráběn v pouzdře TSSOP8. Vstupnímy piny SDATA, LRCK a SCLK přichází 
tok dat a vstupuje do sériového rozhraní. Následně jsou vzorky interpolovány, vstupují do 
Σ-Δ  modulátoru  a  následně  je  číslicové  vyjádření  převedeno  D/A  převodníkem  na 
analogovou  hodnotu.  Signál,  nyní  již  analogový,  je  filtrován  dolní  propustí,  aby  se 
odstranily  nežádoucí  vyšší  frekvence  a  takto  upravený  signál  je  přiveden  na  výstup. 
Převodník vyžaduje zdroj hodinového signálu, od kterého je opět odvozena činnost celého 
obvodu; samozřejmostí je napájení, které slouží zároveň jako napěťová reference. 
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Při návrhu obvodu jsem se držel opět dokumentace [5]. Výsledné schéma je na obrázku 
2.2. Základ tvoří 8-pinové pouzdro TSSOP8. Na vstupy SDATA, LRCK a SCLK je přiveden 
signál z odpovídajících obvodů (bezdrátového modulu). Na vstup VA je přivedeno napětí 
+5V a je k němu připojena dvojice kondenzátorů - radiální elektrolytický s kapacitou 1uF a 
keramický 100nF. Na vstup MCLK je opět přiveden hodinový signál z oscilátoru. Výstup je 
tvořen RC filtrem, který slouží jako pásmová propust a filtruje vyšší frekvence. Může tak 
být  připojen  přímo  k  napěťovému  nebo  výkonovému  zesilovači,  záleží  na  dalším 
zpracování.   

Obr. 2.2 Schéma zapojení D/A převodníku
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3. Výstupní rozhraní A/D a D/A převodníků

Aby mohl převodník komunikovat s ostatními zařízeními a obvody, je vybaven vstupními a 
výstupními porty.  Ty nemusí sloužit jen k přenosu dat,  ale také k nastavení parametrů 
převodu, rychlosti vzorkování, jako přívod napájecího napětí, referenčního napětí apod. S 
rozvojem a modernizací převodníků se mění i nároky na analogové a digitální rozhraní 
převodníků. Rychlosti vzorkování se neustále zvyšují, je nutné tedy zajistit přesný přenos 
hodinového signálu. U převodníků se používá většinou nesymetrické napájení od 1,8V po 
5V,  kde  nižší  napětí  se  využívá  pro  napájení  logické  části  (UREF)  a  vyšší  napětí  pro 
napájení  součástek  (komparátorů,  integrátorů,  zesilovačů  apod.).  Zároveň  se  snižuje 
spotřeba a více se zaměřuje na efektivitu jednotlivých komponent – nepoužívané části 
jsou řízeně odpojovány od zdroje, aby jej zbytečně nezatěžovaly. S rozvojem technologií  
CMOS  se  právě  tyto  používají  jako  výstupní  rozhraní,  díky  levné  výrobě  a  možnosti 
programového přizpůsobení konkrétní aplikaci. V neposlední řadě dochází k miniaturizaci  
komponentů,  což s sebou nese i  problémy s komunikačními  porty – aby je  bylo  kam 
umístit. Jednotlivé typy A/D a D/A převodníků se odlišují použitými vstupními a výstupními 
rozhraními, při vybírání vhodné součástky je proto potřeba zvážit, která sběrnice a který 
datový typ je vhodné použít.

3.1 Číslicové rozhraní převodníků

V případě A/D a D/A převodníků se nejedná jen o vstupní (D/A) nebo výstupní porty (A/D),  
ale také o servisní rozhraní. V současných převodnících je zabudován řídící registr, který 
pomocí  uživatelských řídících signálů upravuje vlastnosti  převodu/rekonstrukce signálu. 
Ovlivňují  rychlost  převodu,  mezní  kmitočet,  zesílení  interního  zesilovače,  datový  typ 
výstupu apod. Většinou je možné převodník nastavovat po sériové sběrnici SPI, ovšem typ 
sběrnice se může pro jednotlivé typy lišit. Převodníky obsahují i zálohu nastavení, kdy se 
pomocí  speciálního  vstupu  vynuluje  obsah  převodníku  a  vložené  nastavení  (RESET). 
Rozlišujeme paralelní a sériové digitální rozhraní převodníku. U paralelního bývá využit 
registr typu FLASH a paralelní sběrnice s odpovídající šířkou (počtem vodičů). Využívají 
se hlavně v případech, kdy je rychlost převodu vyšší, než možnosti sériového rozhraní. 
Dochází u nich totiž k přesunu celého bitového slova (v délce podle rozlišení převodníku)  
najednou, tedy všechny bity jsou k dispozici ve stejný čas po ukončení převodu.
Sériové rozhraní je pomalejší a závisí na zvoleném hodinovém signálu, který určuje  právě 
rychlost přenosu. Určitou nevýhodou je řazení jednotlivých bitů za sebou, takže je nutné 
vyčkat na přenos celého bitového slova, aby bylo možné data dále zpracovat. Výhodou je  
široká škála datových typů,  které se na sériové sběrnici  dají  bez hardwarových úprav 
realizovat. Pokud je dostačující počet vodičů, lze využít formát I2C, I2S, Left- nebo Right-
Justified  apod.  Data  nejsou na D/A převodník  přivedena přímo,  ale  pomocí  vstupních 
registrů.  První  registr  slouží  jako  buffer  –  může  přijímat  data  bez  ohledu  na  aktuální 
činnost převodníku. Data mohou mít různý tvar, registr může být jak paralelní, tak sériový,  
případně sérioparalelní; příchozí data mohou být bitová slova různé délky (4, 8, 24bitů 
apod). Nevýhodou paralelního přenosu dat je náročnost na počet vodičů, kdy pro vyšší 
rozlišitelnost  potřebujeme  n  vodičů.  Pro  sériové  rozhraní  stačí  dva  až  tři  vodiče   u 
jakéhokoliv bitového rozlišení – omezující je pouze rychlost přenosu. 
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3.2 Analogové rozhraní A/D a D/A převodníků

Vstupní  rozhraní  A/D  převodníku  může  být  vybaveno  oddělovacím zesilovačem,  nebo 
může být přímo propojeno se zdrojem signálu. Vstupní zesilovač má vysokou impedanci, 
aby nebyly  obvody navzájem ovlivněny.  Ve výrobě převodníků se  využívá  technologie 
CMOS, pro kterou je typické použití spínaných kondenzátorů ve vstupních obvodech S&H. 
To vede ke vzniku přechodných jevů a zákmitům, které jsou eliminovány dražší technologií  
výroby  –  BiCMOS,  nebo  bipolární  technologie,  kdy  je  na  vstupech  A/D  převodníku 
integrován oddělovací zesilovač, který tyto přechodové jevy minimalizuje. Dále se vstupy 
převodníků  liší  tím,  zda  jsou  symetrické,  nebo  nesymetrické.  Nesymetrický  vstup 
porovnává  vstupní  signál  přímo s  referenčním napětím,  ale  je  zde  problém,  pokud je 
vstupní signál zarušen šumem. V takovém případě dochází k navzorkování i šumového 
signálu  a  zhoršuje  se  dynamika  převodníku  (odstup  signál-šum).  Proto  se  kvalitnější 
převodníky vyrábí s plně symetrickým (diferenciálním) vstupem. Vykazují dobré potlačení 
souhlasné složky, zmenšení zkreslení a také nejsou náročné na vyladění parametrů A(D 
převodníku  při  výrobě.  Navíc  je  možné  diferenciální  vstup  budit  i  nesymetricky,  takže 
převodníky  s  tímto  typem  vstupu  v  současné  době  převažují.  Problémem  vstupních 
zesilovačů  je  omezená  šířka  pásma,  ve  kterém  mají  garantováno  zesílení.  Pro 
vysokofrekvenční  (vf)  aplikace  se  na  vstupu  využívá  vf  transformátor,  který  nemá tak 
plochou  přenosovou  charakteristiku  v  propustném  pásmu,  ale  poskytuje  galvanické 
oddělení a jejich výstupní impedance se mění s druhou mocninou převodového poměru; 
vykazují pro vf aplikace také malé celkové zkreslení a nízký šum [2].
D/A převodníky mohou mít napěťový nebo proudový výstup. Opět se využívají oddělovací 
zesilovače, které mají více možností zapojení. Mohou být integrovány přímo v převodníku, 
nebo  být  samostatně  jako  externí  součástka.  Stejně  tak  jsou  většinou  vybaveny plně 
diferenciálním výstupem, který může být propojen se zesilovači (klasickými i operačními),  
případně k  vf  transformátorům.  V audio  technice  je  výstup D/A převodníku  doplněn o 
nízkofrekvenční  (nf)  zesilovače,  většinou  napěťové,  které  se  starají  o  zesílení 
rekonstruovaného audio signálu pro použití ve výkonových zesilovačích nebo analogových 
mixážních obvodech. Výstup je filtrován dolní propustí, aby se nepřenášely případné vf 
složky po převodu.

3.3 Datové formáty v audiotechnice

Možností a typů výstupních datových formátů je velké množství, vzhledem k zadání mé 
diplomové práce se budu zabývat výhradně datovými formáty v audiotechnice. Jak bylo 
uvedeno výše, majoritní jsou sigma-delta A/D a D/A převodníky s rozlišením od  16 do 
24bitů  (aktuálně jsou na trhu  již  32bitové audio  převodníky)  a  zpožděním převodu do 
10μs. Stejně tak nabízí více možností přenosu dat – nejčastější je sběrnice I2S. Jde o 
třívodičovou sběrnici řízenou hodinovým signálem s přepínáním kanálů. Prvním vodičem 
jsou zasílány sériově řazené bity,  přičemž první je poslán MSB. Druhý vodič obsahuje 
hodinový signál s pevně danou periodou, který řídí, zda jsou bitová slova navzorkována z 
levého, nebo pravého kanálu (audio převodníky pracují ve stereu). Třetí vodič obsahuje 
řídící  hodinový  signál,  který  celý  přenos  synchronizuje.  Data  jsou  řízena  sestupnou 
hranou. Druhým používaným formátem je Right-Justified. K přenosu jsou využity opět tři 
vodiče s daty, hodinovým signálem a přepínáním kanálů, ale liší se ve formátu zaslaných 
dat.  Pokud  je  nastavené bitové  rozlišení  24-bitového převodníku  nižší,  začíná zaslání 
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nulovými daty po dobu rozdílu bitů (např. 16 bitové rozlišení u 24 bitového převodníku 
způsobí  mezeru  odpovídající  8  bitům –  8 sestupných hran).  Data  jsou tak  zarovnána 
vpravo od pomyslného začátku přenosu. Podobným způsobem pracuje datový formát Left-
Justified, jen je zarovnán vlevo, na začátek přenosu. Je o něco jednodušší, protože data 
se  zasílají  ve  stejném  začátku  a  ve  stejně  dlouhém  přenosovém  okně  maximálního 
rozlišení převodníku, ale pokud je skutečné rozlišení nižší a bitové slovo má méně bitů, 
dojde k zaslání prázdných dat až do překlopení kanálu. Nepočítá se tak žádná mezera na 
začátku,  jen  se  zasílájí  data  do  vyprázdnění  slotu.  Existují  také  mikrokontroléry  a 
specializované převodníky, které umožňují převod jednotlivých datových typů mezi sebou. 
Pro příklad uvedu specializované transcievery společnosti Texas Instrument, které slouží k 
příjmu/vysílání sérivoých dat a jejich převodu na audio formát I2S. Umožňují tak propojení 
převodníku se zařízeními s jiným typem sériové sběrnice, např. moduly pro bezdrátový 
přenos.

3.4 Funkce dither

Každá veličina převedená zpět do analogové podoby pomocí D/A převodníku obsahuje 
kvantizační chyby, kdy není výsledný průběh spojitý,  ale je složen z diskrétních hladin 
podle rozlišení  převodníku.  V audio technice jsou typické velmi rychlé skokové změny 
vstupního  signálu,  které  převodník  sám  o  sobě  není  schopen  interpretovat.  Ostré 
přechody mezi  jednotlivými  hladinami  způsobují  slyšitelné  zkreslení  výsledného zvuku. 
Aby se tyto přechody zjemnily a nebyly tak patrné, byla vyvinuta funkce (algoritmus) pro 
přimíchání  řízeného šumu do rekonstruovaného signálu. Je nutné, aby tento šum měl 
maximální amplitudu o něco vyšší, než je rozdíl dvou sousedních hladin rekonstruovaného 
signálu.  Dojde  tím  k  rozostření  přechodu  a  signál  je  více  podobný  původnímu  audio 
záznamu.  Nejčastěji  je  použit  klasický  bílý  šum,  ovšem  k  dispozici  je  mnoho 
ditheringových  funkcí  –  obdélníkový  dither  (RPDF  –  rectangular  probability  density 
function),  trojúhelníkový  (TPDF  -  triangular  probability  density  function),  gaussovský 
(GaussPDF),  tzv.  colored dither  (ten se vyznačuje nestejnoměrným výkonem šumu ve 
frekvenčním pásmu – na vyšších frekvencích má i vyšší výkon). Použití konkrétní funkce 
záleží na konkrétní aplikaci a liší se případ od případu [3].
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4. Bezdrátový přenos
Dříve se pro bezdrátový přenos audio signálu využívala modulace vstupního signálu na 
nosnou frekvenci v pásmu UHF (300MHz - 3GHz). Problémem je ale rekonstrukce signálu, 
užší přenášené pásmo, většinou od cca 40 -  50Hz do 16 -  18kHz,  a  také subjektivní 
propad  úrovně  v  určitých  částech  frekvenčního  spektra  způsobený  rekonstrukčními 
obvody. Navíc je takový systém poměrně náročný na prostor, využívá se tak především 
pro  přenos  signálu  z  hudebních  nástrojů.  S  rozmachem  mobilních  telefonů  a  jejich 
multimedializací  vznikla  potřeba na kompaktní  systém vysílač -  přijímač,  který by bylo 
možné zabudovat přímo do mobilního telefonu a sluchátek, popřípadě headsetu, a navíc 
byl schopen pracovat s digitalizovanými daty. Do úvahy přichází pouze dvě technologie, 
které mají dostatečnou přenosovou rychlost, jsou méně náročné na prostor a v neposlední  
řadě nespotřebují příliš mnoho energie. Konkrétně se jedná o WiFi a Bluetooth.

4.1. Technologie WiFi 
Specifikace  technologie  WiFi  vychází  ze  standardu  IEEE  802.11,  což  byla  původně 
skupina pro standardizaci bezdrátové lokální sítě s přenosem max. 2Mb/s v bezlicenčním 
pásmu 2,4-2,485GHz. Definuje tři různé technologie pro přenos dat na fyzické vrstvě, bez 
nutnosti  přímé viditelnosti.  Standard  pro  wifi  se  vyvíjel  přes  několik  revizí  (releas),   v 
současnosti je nejpoužívanější 802.11g s rychlostí až 54Mb/s a OFDM modulací.
Standardy definují fyzickou vrstvu, která zajišťuje modulaci a vysílání vstupních dat. Pro 
wifi se využívají tři základní technologie: DSSS (direct sequence spread spektrum) přímé 
rozprostírání pseudonáhodnou posloupností, FHSS (frequency hopping spread spectrum) 
rozprostírání  frekvenčními  skoky  a  OFDM  (orthogonal  frequency  division  modulation) 
ortogonální frekvenční modulace.  Přenosový kanál má šířku 22MHz.
DSSS rozprostírá vstupní bitovou posloupnost pomocí tzv. chipů a tím snižuje riziko ztráty 
dat při širokopásmovém rušení.
FHSS využívá změny nosné frekvence v krátkých časových intervalech jako ochranu proti 
úzkopásmovému rušení.
OFDM  využívá  více  (desítky  až  tisíce)  nosných  kmitočtů,  kdy  jsou  jednotlivé  nosné 
navzájem ortogonální, tedy jejich skalární součin je nulový - maximum jedné nosné by se 
mělo nacházet v průchodu nulou vedlejší nosné. Jednotlivé nosné jsou dále modulovány 
QPSK nebo M-QAM. Tím je OFDM odolné proti  vícecestnému šíření;  navíc se vkládá 
ochranný interval,  kdy není  vysílána žádná  nová  informace a  přijímací  strana tak  má 
dostatek času na správné vyhodnocení přijímané informace. Blokové schéma takového 
systému je na obrázku 3.1. 
Základním stavebním blokem wifi  sítě  je  tzv.  BSS (basic  service  set),  což  je  skupina 
navzájem komunikujících  stanic.  Prostor  dosahu stanic  se  nazývá BSA (basic  service 
area). Pokud se stanice nalézá v BSA, může komunikovat s kteroukoliv stanicí v dosahu a 
to  dvěma způsoby -  ad-hoc,  což  je  nezávislá  síť,  kdy  stanice  komunikují  přímo,  bez 
dalšího  směrovače.  Je  omezena  dosahem  všech  stanic  a  proto  není  vhodná  do 
rozsáhlejších prostor. Druhým způsobem je tzv. infrastrukturní síť, kdy celou komunikaci 
řídí přístupový bod (tzv. AP - acces point). Oblast pokrytí je tak omezena pouze vysílacím 
výkonem AP a jejich počtem. V současné době se nejvíce využívá právě infrastrukturní 
spojení.
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Obr. 4.1 Blokové schéma OFDM systému
Každé wifi zařízení se skládá z bloku vysílače a přijímače a umožňuje tak plně duplexní 
komunikaci.  Obecný  vysílač  začíná  blokem  zabezpečení  bitového  toku  proti  chybám 
(FEC),  následuje QAM modulátor  a  prokládací  blok,  který navíc  vkládá pilotní  signály. 
Seriový  tok  dat  je  pak  podroben  inverzní  Fourierově  transformaci  (IFFT),  následně  je 
vkládán ochranný interval jako zabezpečení proti chybám vícecestným šířením a výsledná 
data jsou multiplexována OFDM systémem (viz výše). Na závěr dojde k zesílení signálu ve 
výkonovém zesilovači a vyzáření do rádiového prostoru anténou.
Přijímač zachytí datový tok anténou a v nízkošumovém zesilovači signál zesílí pro další 
zpracování. Následuje obvod adaptivního zesilovače, který zajišťuje zesílení signálu na 
předem nastavenou hodnotu, přestože vstupní amplituda kolísá ve větším rozsahu. OFDM 
rámce jsou demultiplexovány a je odstraněn ochranný interval, který má známou délku. 
Data jsou podrobena rychlé Fourierově transformaci (FFT), je odstraněno prokládání a 
pilotní signály. Následně jsou data demodulována a rekonstruována na základě informací 
z ochranných algoritmů. Výsledkem je sériový datový tok bitů. Kompletní blokové schéma 
soustavy vysílač-přijímač je na obrázku 3.2.

  Obr. 4.2 Blokové schéma soustavy vysílač-přijímač pro wifi [6]
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4.2 Technologie Bluetooth
Bluetooth patří do tzv. PAN (Personal area network) - síť osobní zóny, neboli bezdrátové 
spojení na krátkou vzdálenost. Využívá opět bezlicenčního pásma 2,4-2,485GHz a systém 
několika desítek nosných. Pro eliminaci rušení používá DSSS v kombinaci s FHSS. Na 
rozdíl od wifi nepoužívá jeden přístupový bod, ale celá síť je tvořena síťovými strukturami 
s  názvem  pikonet.  Každé  zařízení  v  pikonetu  je  opatřeno  vysílačem  a  přijímačem 
(transciever) včetně procesoru základního pásma. Využívá se topologie ad-hoc a to jak při  
spojení  bod-bod,  tak  pro  spojení  bod-více  bodů.  Stanice,  která  inicializuje  spojení,  se 
nazývá master a přebírá řídící funkci pro daný pikonet (identifikace účastníků, vzájemná 
synchronizace apod.). Připojené terminály se stávají tzv. slave zařízeními, nicméně pouze 
dočasně a pouze při komunikaci s inicializátorem spojení. Každé slave zařízení se může 
stát řídícím pro svoji vlastní pikosíť, vždy podle toho, kdo inicializuje spojení. Tento způsob 
vytváření sítě se nazývá rozptýlená ad-hoc topologie (tzv. scatternet). Aby nedocházelo k 
vzájemnému  rušení,  má  každá  pikosíť  vlastní  pseudonáhodnou  sekvenci,  která  je 
generována master zařízením. Stejně tak fáze pseudonáhodného signálu je dána master 
zařízením.
V rámci FHSS dochází k 1600 přeskokům za sekundu, tedy doba trvání vysílání na jedné  
nosné je 625μs.  [6] Navíc je každý rádiový kanál rozdělen na časové úseky - timesloty, 
které jsou číslované podle hodinového signálu řídící jednotky.  Master vysílá v každém 
sudém timeslotu, slave v každém lichém. Přenos je realizován pomocí paketů vkládaných 
do timeslotů, ideálně jeden paket, jeden timeslot. Pokud je paket příliš velký, pošle se v 
několika timeslotech na stejné nosné. Maximální přenosová rychlost je v současné době 
3Mb/s. Velkou výhodou bluetooth systému jsou malé vysílací výkony, většinou se pohybují  
kolem 0 -  5dBm (wifi  používá až stovky dBm), při  zachování  dosahu několika desítek 
metrů. S tím je spojená i nižší spotřeba takového systému.
Bluetooth  zařízení  není  hardwarově  striktně  definováno,  obecné  blokové  schéma 
možného řešení BT vysílače a přijímače je na obrázku 3.3. Blok Baseband představuje 
zpracování  dat  z  hlediska  formátování  paketů,  prokládání,  zabezpečení  a  pod.  Takto 
připravená  data  jsou  frekvenčně  modulována  GFSK  modulátorem  (modulátor  s 
Gaussovským filtrem).  V  D/A převodníku  dochází  k  převodu  z  digitální  do  analogové 
podoby a dolní propust pouze omezí spektrum po převodu. Ve směšovači nahoru získáme 
signál s frekvencemi 2,402 - 2,480GHz pro systém se 79 rádiovými kanály (79 nosných),  
resp. 2,454 - 2,476GHz pro systém s 23 kanály. Pro zvýšení odolnosti proti zrcadlovým 
kmitočtům se používají dva směšovače zapojené paralelně, jejichž výstupy se sčítají nebo 
odečítají. Poté je signál zesílen ve výkonovém zesilovači s řízeným ziskem (dynamická 
úprava  vysílacího  výkonu).  Kvůli  anténnímu  konektoru  je  použit  symetrizátor.  Blok 
přepínače se stará o oddělení přijímaných a vysílaných dat, a to podle čísla timeslotu. 
Signál je nakonec omezen pásmovou propustí a vysílán všesměrovou anténou. Přijímač 
používá  stejnou  anténu,  pásmovou  propust,  přepínač  a  symetrizátor,  jako  vysílač. 
Přijímaný  signál  se  zesiluje  v  nízkošumovém zesilovači  s  rozdílovým  výstupem.  Blok 
směšovače dolů je řešený stejně, jako ve vysílači, tedy pracují dva směšovače paralelně. 
Výstupem je typicky signál o frekvencích 1 - 5MHz, což odpovídá kmitočtu nosné v GFSK 
modulátoru. Signál je omezen dolní propustí a zesílen v kaskádě zesilovačů s automaticky 
řízeným ziskem.  Součástí  bývá  i  blok  RSSI,  což  je  indikátor  síly  přijímaného  signálu 
(Received Signal  Strength Indicator)  a slouží  pro řízení  (maximální  snížení)  vysílacího 
výkonu.  Následuje  A/D  převod,  demodulace  v  FSK  demodulátoru,  omezení  pásma  a 
potlačení nežádoucích složek dolní  propustí.  Výsledný bitový tok je zpracován v bloku 
Baseband.   
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 Obr. 4.3 Blokové schéma možného řešení BT vysílače a přijímače [6]
Pokud bychom potřebovali přenášet audio signál z jednoho zařízení do více přijímačů na 
větší vzdálenosti, je vhodnou technologií wifi.  Pokud by se jednalo o spojení na menší 
vzdálenost (cca 20 metrů) a pouze dvou zařízení, je výhodnější použít bluetooth, neboť je  
jednodušší  na  implementaci  a  méně  náročný  na  napájení.  Rád  bych  demonstroval  
bezdrátový přenos audio signálu na soustavě vysílač-přijímač pro hudební nástroj, který 
by sloužil jako náhrada kabelového propojení nástroje a zesilovače. Z toho důvodu budu 
pracovat s technologií bluetooth.
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5. Konstrukce vysílače a přijímače

5.1 Návrh vysílače a přijímače
V současné době se na trhu nachází nepřeberné množství samostatných wifi a bluetooth 
modulů, ke kterým stačí připojit zdroj dat, napájení a je možné je provozovat. Obsahují 
veškerý řídící software a jsou relativně jednoduché na implementaci. Vzhledem k použití  
technologie bluetooth a převodníku s rozhraním audio PCM jsem hledal bluetooth modul 
právě s takovým rozhraním. Jednou z firem, která tyto výrobky nabízí  je KC Wirefree,  
konkrétně modul KC5290. Jedná se o bluetooth modul 2 třídy (dosah cca 25m), který se 
používá  pro  bezdrátové  spojení  sluchátek  se  zdrojem audio  signálu  (MP3  přehrávač, 
domácí kino, mobilní telefon apod.). Obsahuje kodér, který příchozí data na rozhraní PCM 
zakóduje do seriového toku bitů, kdy je každý paket náležící pravé (resp. levé) straně 
označen bitem podle strany, následují uživatelská data a ukončovací bit. Následně dojde 
ke  kompresi  (bluetooth  nemá  dostatečnou  přenosovou  rychlost  pro  nekomprimovaný 
stereo signál) a rozdělení na jednotlivé pakety, které jsou následně vysílány. 
Výhodou modulu KC5290 je možnost použití jak pro vysílání, tak pro přijímání signálu, liší  
se pouze firmwarem, hardwarové zapojení je stejné. Blokové schéma vysílací části je na 
obrázku 4.1.

Obr. 5.1 Blokové schéma vysílače
Při  návrhu vysílací části  jsem se řídil  dokumentací k modulu KC5290 [7].  Základ tvoří  
deska s 56 piny, na které je obsažen bluetooth modul, vysílač, digitální a analogový audio 
vstup a výstup, vestavěný 16-bitový A/D a D/A převodník, USB, UART, SPI, I2C, I2S, PCM 
a  SPDIF  rozhraní,  16M bitová  paměť,  14  digitálních  a  2  analogové  programovací 
vstupně/výstupní porty. Hardwarové propojení převodníku a modulu je přímé, není nutný 
žádný buffer nebo převodník. Výstup SDATA z převodníku je tak připojen přímo na vstup 
PCM_IN,  signál  LRCK je  připojen  na PCM_SYNC a SCLK je  připojen  na PCM_CLK. 
Zpracování dat probíhá již v bluetooth modulu. K tomu je připojeno napájení 3,3V, dvě 
signalizační  LED  a  tři  spínače,  které  slouží  k  nastavení  a  spárování  dvou  modulů.  
Připojena je externí anténa. Schéma je na obrázku 4.2. Na přijímací straně je situace 
obdobná s tím rozdílem, že D/A převodník je připojen na pin PCM_OUT. Oba převodníky 
mají stejnou frekvenci MCLK (22,579MHz), vysílač je napájen napětím 3,3V, přijímač 3,3V 
a 5V. Vysílač bude napájen čtyřmi tužkovými bateriemi zapojenými seriovo-paralelně k 
napěťovému stabilizátoru na 3,3V. U přijímače se nabízí použití 9V baterie, nebo opět čtyř 
tužkových baterií zapojených sériově s výsledným napětím cca 6V a dvou stabilizátorů na 
3,3V a 5V.
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Dle specifikací má bluetooth modul proudový odběr 36mA (max. 70mA), A/D převodník 
pak také 28mA (max. 30mA). Při kapacitě baterií cca 2500mAh by měl vysílač vydržet 
pracovat cca 48 hodin (při max. odběru pak 20 hodin). Přijímač má udávaný odběr 36mA 
(max. 70mA) a D/A převodník pouze 15mA (max. 20mA). Při stejné kapacitě baterií by měl 
vydržet  pracovat  49  hodin  (při  max.  odběru  pak  27  hodin).  Skutečná  spotřeba  bude 
předmětem měření realizovaného systému.

Obr. 5.2 Schéma vysílače
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Obr. 5.3 Schéma přijímače
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5.2 Desky plošných spojů a konstrukce
Při tvorbě desek a rozmisťování součástek jsem se snažil řídit doporučeními výrobce KC 
Wirefree - přes plochu BT modulu nevede žádná signálová, zemnící ani napájecí cesta,  
která by mohla být zdrojem rušení. Do vzdálenosti cca 5mm od signálové cesty antény 
není žádná součástka. Analogová a digitální zem je propojena na jednom místě. Většina 
cest má šířku 2,5mm, pouze připojovací cesty BT modulu a převodníku jsou přizpůsobeny 
možnostem a rozměrům pinů.

Obr. 5.4 Horní strana desky plošných spojů vysílače

Obr. 5.5 Spodní strana desky plošných spojů vysílače
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Obr. 5.6 Rozmístění součástek na desce plošných spojů vysílače

Obr. 5.7 Horní strana desky plošných spojů přijímače
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Obr. 5.8 Spodní strana desky plošných spojů přijímače

Obr. 5.9 Rozmístění součástek na desce plošných spojů přijímače
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Napájení  vysílače  je  realizováno  Li-SOCl2  akumulátorem  o  napětí  3,6V  a  kapacitě 
2450mAh.  Konverzi  napětí  akumulátoru  na  napájecí  VCC = 3,3V  zajišťuje  Low-drop 
stabilizátor  LF33CV s  výstupním napětím 3,3V a maximálním výstupním proudem 1A. 
Úbytek  napětí  na  stabilizátoru  je  Udrop =  0,45V. [8]  K  napájení  přijímače  slouží  síťový 
transformátor  s  usměrněným  výstupem  9V  DC.  Pro  napájení  převodníku  je  použit 
stabilizátor  7805 s výstupním napětím 5V a maximálním výstupním proudem 1,5A. [9] 
Konverze napětí na 3,3V pro napájení BT modulu je realizována stabilizátorem LF33CV, 
jehož vstupním napětím je 5V ze stabilizátoru 7805. Kaskáda stabilizátorů je zvolena z 
důvodu  menších  nároků  na  chlazení.  Na  vstupech  stabilizátorů  jsou  keramické 
kondenzátory  s  kapacitou  100nF  (nízké  ESR),  na  výstupech  pak  elektrolytické 
kondenzátory s kapacitou 3,3μF. Jako antény vysílače i přijímače jsou použity standardní 
všesměrové dipólové antény 2,4GHz s impedancí 50Ω a ziskem 8dBi, přičemž vysílací 
výkon BT modulu je 0 až 8dBm a přijímací citlivost - 20 až - 90dBm. [7] S BT moduly jsou 
spojeny konektorem U-FL a koaxiálním kabelem. Pro generování hodinového signálu A/D 
a D/A převodníku je použit programovatelný krystalový oscilátor SG8002DC firmy Epson 
Toyocon s napájením 3,3V a nastaveným výstupním kmitočtem 22,5792MHz. Jako vstupní 
a výstupní konektor je použita zdířka stereo jack 3,5mm. Regulace hlasitosti je realizována 
stereo potenciometrem s odporem 50kΩ. Pro ovládání BT modulu (vyhledávání zařízení, 
nastavení párování apod.)  slouží  tři  tlačítka BTB, Vol.  up a Vol.  down. Vzhled čelního 
panelu vysílače a přijímače je na obrázku 5.10.

Obr. 5.10 Čelní panel vysílače (nahoře) a přijímače (dole)
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6. Řídící a přenášené signály

6.1 Vstupní a výstupní signály A/D převodníku, přenos
Vstupním signálem rozumíme obecný audio  signál  v  pásmu 20Hz až  20kHz,  zdrojem 
může  být  přehrávač,  hudební  nástroj,  případně  mikrofon  (nutný  předzesilovač).  Před 
vstupem signálu do A/D převodníku je dolní propust, která potlačí frekvence nad 20kHz. 
Obvod je  na obr.  6.1,  přenosová charakteristika je  na obr.  6.2.  Vstupní  dělič  zajišťuje 
vstupní  impedanci  Zvst =  10kΩ (vstupní  impedance AD převodníku  je  7,5MΩ)  a  útlum 
vstupního signálu na polovinu [4]:

Z vst=R1R2=5k5k=10k ; AU=
R2

R1R2
= 5k
5k5k

=0,5

Obr. 6.1 Vstupní obvod AD převodníku

Obr. 6.2 Přenos vstupního obvodu AD převodníku
Jak  ukazuje  přenosová  charakteristika,  filtr  má  útlum  2,8dB  na  kmitočtu  20kHz,  na 
vzorkovacím  kmitočtu  44,1kHz  pak  tlumí  o  7dB.  Na  vstupu  AD  převodníku  je  tak 
vzorkován signál, v němž jsou utlumeny kmitočty nad 20kHz a měl by tedy být omezen 
aliazing.  Vzorkování  AD  převodníku  je  řízeno  hodinovým  signálem z  oscilátoru,  který 
generuje  obdélníkový  signál  s  frekvencí  22,5792MHz.  V  režimu  master  je  z  něj  také 
odvozena vzorkovací frekvence na kanál (44100Hz), hodinový signál dat SCLK (fSCLK = 
2,8MHz) a přepínání pravý/levý kanál signálu LRCK (fLRCK = 100kHz). Na výstupu SDOUT 
jsou  data  platná  vždy  s  náběžnou  hranou  signálu  SCLK,  podle  formátu  dat  I 2S  je 
nejvýznamější bit (MSB) na prvním místě. Průběhy signálů a vyznačení důležitých časů 
jsou na obrázku 6.3; čas tslrd je doba sestupné hrany SCLK vzhledem k hraně LRCK, tsclkw 

je  perioda SCLK signálu, tstp je doba platnosti  SDOUT před a thld je doba platnosti  po 
náběžné hraně SCLK.
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Obr. 6.3 Platnost dat vzhledem k hodinovému signálu [4]
Změna  signálu  LRCK je  realizována  vždy spolu  se  sestupnou  hranou  signálu  SCLK, 
následuje  mezera  o  délce  jednoho  bitu,  24  bitů  vzorku  a  tři  bity  ochranný  interval. 
Převodník obsahuje detektor hodinového signálu a jestliže je detekována statická úroveň 
na vstupu MCKL, přejde do power-save módu, kdy vypíná většinu částí a proudový odběr 
klesne na 10μA. Po třívodičové sběrnici PCM je signál přenesen na vstup BT modulu. Ten 
obsahuje mikrokontrolér, který načítá na vstupu PCM_IN data pomocí hodinového signálu 
PCM_SCLK. Vždy se změnou úrovně na vstupu PCM_SYNC přesune blok dat do registru, 
kde přidá k bloku dat informační bit o příslušnosti k pravému (0) nebo levému (1) kanálu,  
doplní bity kontrolního součtu, pomocí SBC kodeku zabalí a odešle k přijímači. Uvedený 
postup  je  součástí  profilu  A2DP (Advanced  Audio  Distribution  Profile),  který  zajišťuje 
přenos stereo signálu pomocí Bluetooth s nízkým zpožděním a vysokou kvalitou. Vysílací  
část  BT modulu  pracuje  v  pásmu  2,4GHz  (bezlicenční  pásmo)  a  využívá  kmitočtové 
skákání  (frequency hopping),  kdy je na základě pseudonáhodné posloupnosti  cyklycky 
měněn  vysílací  kmitočet.  Je  tak  znemožněn  odposlech  a  redukováno  úzkopásmové 
rušení.  Odstup jednotlivých vysílacích nosných je 1MHz a změna probíhá 1600krát za 
sekundu.[6] Bluetooth  verze  2.1EDR  (Enhanced  Data  Rate)  je  schopno  přenést  data 
rychlostí až 2,1Mb/s, v případě výše uvedené aplikace je potřeba přenést 2x24bx44100Hz, 
což  je  cca  2,02Mb/s,  tedy  by  měla  rychlost  a  šířka  pásma  postačovat.  Příklad 
navzorkovaného signálu je na obrázku 6.4.

Obr. 6.4 Část navzorkovaného signálu
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6.2 Příjem, vstupní a výstupní signál D/A převodníku
BT  modul  přijme  data  ve  formátu  dle  A2DP,  provede  rozbalení  a  rozdělí  na  bloky 
odpovídající  pravému a levému kanálu,  od kterých oddělí  režijní  data a bit  označující  
příslušnost ke kanálu. Pak zašle tyto bloky na výstup PCM_OUT, na výstupu PCM_SYNC 
přepíná  nízkou  a  vysokou  úroveň  podle  řídícího  bitu  příslušnosti  ke  kanálu  a  na 
PCM_SCLK je generován hodinový signál, jehož náběžná hrana určuje platný bit. Signály 
jdou  na  odpovídající  vstupy  D/A převodníku,  který  je  v  režimu  Slave,  neboli  zdrojem 
hodinového signálu dat  SCLK je externí  oscilátor,  v  tomto případě signál  PCM_SCLK. 
Časové průběhy jsou naznačeny na obrázku 6.5.

Obr. 6.5 Platnost dat vzhledem k hodinovému signálu [5]
Data jdou do interpolačního filtru, který zvýší vzorkovací frekvenci čtyřikrát a tím opět zvýší 
počet vzorků na čtyřnásobek; díky tomu je možné jednoduše odstranit součtové vzorky 
původního signálu. Následuje Δ-Σ modulátor, který převádí výstup interpolačního filtru na 
1-bitová data s frekvencí až 128xvzorkovací frekvence. Poté je signál přiveden na vstup 
číslicově-analogového převodníku, který provádí převod na sled napěťových úrovní, které 
jsou  zpracovány  analogovým  filtrem,  který  rozostří  diskrétní  hladiny  funkcí  dither  a 
odfiltruje vyšší harmonické složky signálu. Výstupní signál je přiveden na výstupní svorky 
DA převodníku. Výstupní obvod je pak pásmová propust s přenosem od 19,5Hz do 24kHz 
pro pokles signálu o 3dB. Výstupní obvod je na obrázku 6.6 a odpovídající  přenos na 
obrázku 6.7.

Obr. 6.6 Výstupní obvod DA převodníku
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Obr. 6.7 Přenos výstupního obvodu DA převodníku
Rekonstruovaný signál je velmi podobný původnímu signálu, nemá úplně stejný průběh.  
Při velkém detailu signálu jsou vidět přechody mezi hladinami. Navíc zpracování a přenos 
signálu vkládá nezanedbatelné zpoždění, řádově několik desítek milisekund. Pro řízení BT 
modulů jsou k dispozici tři tlačítka: BTB, Vol. up a Vol. down. Mají ve firmwaru přiřazenu 
speciální funkci při párování modulů a vyhledávání možných spojení. Nejdříve je nutné 
modul uvést do provozu držením tlačítka BTB po dobu 2,5 sekundy; stejným tlačítkem se 
také vypíná. Pro vyhledávání možných spojení je potřeba držet opět BTB po dobu jedné 
sekundy.  Činnost  je  indikována dvěma LED;  jednotlivé fáze připojování  mají  přiřazenu 
periodu a posloupnost blikání. Pro resetování připojení modulů je nutné držet zároveň Vol. 
up a Vol. down po dobu 2 sekund.

7. Testování modulů

7.1 První připojení a test kanálů
Nejdříve jsem zapnul u obou modulů napájení, následně podržel tlačítka BTB a vyčkal na 
spárování. Moduly jsou vybaveny firmwarem, který jim určuje vyhledat nejbližší modul od 
stejného výrobce, takže vlastní párování probíhá automaticky. Z výroby byl také nastaven 
přístupový  kód,  který  řídí  frekvenční  skákání.  Na vysílači  se  nejdříve  rozsvítila  modrá 
dioda (power on), následně se rozblikala ( připojování k modulu) a při ustavení spojení 
blikala s periodou asi 2 sekundy. V této chvíli jsem připojil generátor sinusového signálu na 
levý  kanál  vysílače  a  osciloskop  na  výstup  levého  kanálu  přijímače.  Po  cca  dvou 
sekundách se na osciloskopu objevil  signál  sinusového průběhu.  Pro srovnání  signálů 
jsem  zapojil  druhý  kanál  osciloskopu  na  vstup  vysílače  a  mohl  tak  srovnat  úroveň 
rekonstrukce  signálu  (obrázek  7.1).  Snižoval  jsem  časovou  základnu,  abych  měl 
dostatečně detailní náhled. Teoreticky by měly být patrné jednotlivé hladiny při rozlišení 
kolem 20μs na dílek, což je blízko vzorkovací periody A/D převodníku. Srovnáním průběhu 
původního a přeneseného signálu byly patrné diskrétní hladiny, i když byly rozostřené - 
pravděpodobně také dílem rušení, které bylo dáno zapojením testovacích kabelů. Nákres 
srovnání signálů je na obrázku 7.2. Test pomocí úzkopásmového signálu proběhl pro oba 
kanály  v  pořádku,  průběhy  rekonstruovaných  signálů  byly  srovnatelné  s  původním. 
Nicméně  reálný  provoz  vyžaduje  přenos  obou  kanálů  zároveň  a  navíc  celé  pásmo 
kmitočtů 20Hz až 20kHz. Pro testování jsem použil mobilní telefon jako zdroj signálu, resp. 
jeho  sluchátkový  výstup,  a  pustil  sekvenci  hudby.  Na  přijímací  straně  byl  připojen 
sluchátkový zesilovač a stereo sluchátka. Na začátku byly oba moduly spárovány.
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Obr. 7.1 Původní (nahoře) a rekonstruovaný (dole) signál

    

Obr. 7.2 Nákres průběhu rekonstruovaného signálu
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Během přehrávání docházelo k častým výpadkům a chybám rekonstruovaného signálu, 
reprodukce nebyla spojitá.  Usuzuji  z toho, že šířka pásma není dostačující pro přenos 
stereo signálu se vzorkováním 24bitů na kanál a vzorkovací frekvencí 44,1kHz. Vyzkoušel 
jsem tedy přenos pouze mono signálu - pravý kanál jsem odpojil  a na straně vysílače 
propojil  pravý  kanál  se  zemí.  Teoreticky  je  tak  potřebná  poloviční  rychlost  přenosu 
24bx44100Hz  =  1,01Mb/s.  Je  nutné  připočíst  režijní  bity  pro  přenos  přes  bluetooth, 
nicméně stále je velká rezerva přenosového pásma. Přenos mono signálu byl bez větších 
problémů přenesen a rekonstruován, ve sluchátkách jsem nezaznamenal chyby jako v 
předešlém případě. Další testování probíhalo v režimu mono, aby bylo možné objektivně 
změřit parametry a vlastnosti systému.

7.2 Vzdálenost přenosu, spotřeba a výdrž
V přijímači a vysílači jsou použity BT moduly třídy 2 (Class 2), které mají typický dosah cca 
20m. Maximální vysílací výkon je Pmax = 8dBm, citlivost pak Pmin = -90dBm.[7] Testování 
dosahu probíhalo nejdříve v místnosti o rozměrech 6x7m, výška stropu 2,5m. Při pohybu 
po místnosti nebyl zaznamenán žádný výpadek ani chyba v přenosu. Následně byl vysílač  
umístěn do vedlejší místnosti na vzdálenost cca 15m. Mezi vysílačem a přijímačem byla 
cihlová zeď tloušťky 0,3m. Ani v tomto případě nebyl zaznamenán problém s příjmem a 
rekonstrukcí signálu. Po přesunutí vysílače do třetí místnosti na vzdálenost cca 25m se již 
nepodařilo navázat spojení, i když byl přijímač i vysílač umístěn přímo u zdi. Druhá část 
testování  dosahu  spočívala  v  umístění  přijímače  na  volné  prostranství  a  postupné 
zvyšování  vzdálenosti  mezi  ním  a  vysílačem.  Do  vzdálenosti  cca  23m  byl  příjem 
bezchybný,  nezaznamenal  jsem  žádné  výpadky.  Za  hranicí  25  metrů  se  v 
rekonstruovaném signálu začaly objevovat chyby a ve vzdálenosti 30m od přijímače došlo 
k rozpadu spojení, které se v této vzdálenosti již nepodařilo navázat. Lze tedy konstatovat,  
že  na  volném  prostranství  je  možné  provozovat  vysílač  a  přijímač  s  bezchybným 
přenosem do vzdálenosti 23m. 
Dalším důležitým parametrem je spotřeba vysílače a přijímače, od které se přímo odvíjí i 
doba  provozu  na  baterie.  Napájení  vysílače  je  realizováno  Li-SOCl2 akumulátorem  s 
napětím 3,6V a  kapacitou  2450mAh.  Udávaný  proudový  odběr  oscilátoru  je  28mA při  
napájení napětím 3,3V. Proudový odběr A/D převodníku je 15mA [4], špičkový odběr BT 
modulu je až 70mA [7]. Celkový proudový odběr soustavy je tak 113mA při napětí 3,3V; 
spotřeba vysílače by se tedy měla pohybovat kolem Pv = U x I = 373mW. Pro přijímač je 
situace podobná, oscilátor má proudový odběr 28mA při napětí 3,3V, D/A převodník pak 
19mA při napětí 5V a BT modul 70mA při napětí 3,3V. Celkový proudový odběr přijímače je 
tedy 117mA a spotřeba PP = UDA x IDA + U x I = 5V x 19mA + 3,3V x 98mA = 418,4mW. 
Předpokládaná  doba  výdrže  provozu  na  baterie  je  tak  v  případě  vysílače  tv = 
2450mAh/113mA =  21,68h;  v  případě  napájení  přijímače  dvojicí  sériově  zapojených 
akumulátorů Li-SOCl2 (U = 7,2V) je pak doba výdrže tp = 2450mAh/117mA = 20,94h. V 
tomto případě se jedná o určité zjednodušení, kdy nezapočítávám spotřebu stabilizátorů.  
Jednotlivá zařízení jsou vybavena funkcemi pro úsporu energie. Oscilátor má speciální 
vstup Output Enable (OE), který při nízké napěťové úrovni odpojí výstupní obvody (krystal  
oscilátoru ale stále běží) a proudový odběr klesne na cca 16mA. A/D převodník je vybaven 
detektorem na vstupu hodinového signálu MCLK a pokud detekuje stabilní úroveň po dobu 
jedné periody LRCK, vypne postupně jednotlivé obvody a proudový odběr klesne na 10μA. 
D/A převodník ve slave módu detekuje signál na vstupu SCLK a pokud je úroveň stabilní 
po dobu jedné periody LRCK, vypíná jednotlivé bloky a proudový odběr klesne na 40μA. 
BT  modul  přechází  do  Power-save  módu,  kdy  proudový  odběr  klesne  na  2mA.  V 
pohotovostním režimu je tak možné dosáhnout proudového odběru pouze 18mA pro obě 
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zařízení. Výdrž v pohotovostním režimu je pak teoreticky tvpp = 2450mAh/18mA = 136,11h. 
Skutečný proudový odběr a předpokládaná výdrž je závislá na provozu systému. Pokusil 
jsem se  simulovat  reálný  provoz  a  měřil  jsem průměrný  proudový  odběr  vysílače  při 
přenosu vybrané  sekvence  hudebního  signálu  po dobu 2  minut  a  následně  proudový 
odběr v klidovém stavu, kdy jsem odpojil  výstup hodinového signálu oscilátoru pomocí 
pinu  OE na  dobu  1  minuty.  Pak  následoval  přenos  sekvence  opět  po  dobu  2  minut.  
Hodnoty jsem zapisoval po 20 sekundách při přenosu a po 10 sekundách bez přenosu, 
následně jsem vypočítal aritmetický průměr ze všech úseků a pomocí této hodnoty určil  
přibližnou spotřebu a předpokládanou výdrž.  Vypočítané teoretické hodnoty spotřeby a 
předpokládaný proudový odběr jsou v tabulce 7.1., naměřené hodnoty pak v tabulce 7.2. 
Spotřeba se pohybovala zhruba ve 2/3 maximální spotřeby při přenosu, v úseku omezení  
spotřeby pak zhruba na 1/5 maximální spotřeby.

Tab. 7.1 Předpokládané hodnoty proudu a spotřeby

      
Tab. 7.2 Naměřené hodnoty proudového odběru

Dle  naměřených  hodnot  proudového  odběru  vysílače  je  možné  určit  přibližnou  dobu 
výdrže. Pokud předpokládáme situaci stabilního přenosu audio sgnálu, a tedy proudový 
odběr 89,33mA, měla by se doba výdrže pohybovat kolem hodnoty tv = 2450mAh/89,33mA 
= 27,43h. Praktický test výdrže jsem prováděl ve třech blocích, kdy zdrojem signálu byl  
notebook s bankou písní, k němu připojený vysílač, k přijímači jsem připojil reproduktory a 
nechal  v  provozu  od  9:00  ráno  do  21:00  večer.  Druhý  den  jsem postupoval  stejným 
způsobem, i doba testu zůstala stejná. Třetí den jsem zapnul přenos v 9:00 a spojení se 
přerušilo v 11:48, celková doba provozu je tak 26 hodin a 48 minut. Jde o hodnotu o cca  
hodinu nižší, než byl předpoklad, což může být způsobeno vyšším proudovým odběrem při 
startu systému, případně nepřesností při měření skutečného proudového odběru.
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Teoretický proudový odběr a spotřeba
U [V]

Vysílač 113 18 3,3 372,9 59,4
oscilátor 28 16 3,3 92,4 52,8

A/D 15 0,01 3,3 49,5 0,03
BT modul 70 2 3,3 231 6,6
Přijímač 117 18 3,3 418,4 59,6
oscilátor 28 16 3,3 92,4 52,8

D/A 19 0,04 5 95 0,2
BT modul 70 2 3,3 231 6,6

Imax [mA] Imin [mA] Pmax [mW] Pmin [mW]

Naměřený proudový odběr [mA]
číslo měření 1 2 3 4 5 6

přenos 98 86 70 82 90 68
power-save 60 48 20 25 28 26

přenos 82 102 110 100 93 91
průměr 71,06 power-save 34,5 přenos 89,33



7.3 Možnosti pro stereo přenos
Jak jsem uvedl výše, rychlost a šířka pásma bluetooth 2.1EDR neumožňuje přenos stereo 
signálu vzorkovaného 24bity na kanál se vzorkovací frekvencí 44,1kHz. Přispívá k tomu 
režije  přenosu  i  nároky na  rychlost  z  hlediska  A/D a  D/A převodníku.  První  možností 
úpravy stávajícího  systému je  snížení  bitového rozlišení  převodníků.  D/A převodník  je 
kompatibilní s 16, 18 a 24 bitovými slovy, které detekuje automaticky, tzn. pokud na jeho 
vstup SDATA přivedeme 16bitové slovo, převede jej  na analogovou hodnotu zcela bez 
zásahu obsluhy. BT moduly jsou řízeny na základě signálů z rozhraní PCM, není třeba nic 
nastavovat.  Jedinou změnou by tak byl  A/D převodník,  který by bylo  potřeba nahradit  
převodníkem s nižším bitovým rozlišením, např. 18 nebo 16 bitů. V takové konfiguraci by 
neměl  být  problém  přenést  stereo  signál  v  reálném  čase.  Další  možností  je  použití 
přenosových modulů standardu Bluetooth 3.0 +HS, které umožňují rychlost až 24Mb/s. 
Využívají  bluetooth  pouze  k  navázání  spojení,  ale  vlastní  vysokorychlostní  přenos  je 
realizován podle standardu 802.11 (Wifi) [10]. V takovém případě by ovšem bylo nutné 
provést kompletně nový návrh systému s implementací nových modulů. Další možností je 
použití jiné přenosové technologie, konkrétně Wifi. Situace je podobná, celý systém by se 
musel od základu změnit, aby bylo možné jej upravit pro přenos dat přes wifi. Osobně 
jsem provedl první ze jmenovaných úprav, kdy jsem využil 16bitového stereo převodníku 
se  vzorkovací  frekvencí  44,1kHz  a  odpovídajícího  vestavěného  D/A převodníku  v  BT 
modulech. Vstup a výstup převodníků je na svorkách BT modulů Lin, Rin a Lout, Rout. 
Vstupní a výstupní obvody zůstaly stejné, jako v případě použití  externích převodníků, 
nebylo potřeba tedy nic měnit. Po připojení zdroje signálu k odpovídajícím svorkám byl 
realizován přenos audio signálu. Na poslech jsem nezaznamenal žádný rozdíl proti použití 
24 bitových převodníků, nicméně byl jsem limitován jak kvalitou zdroje zvuku (vestavěné 
16 bitové převodníky v notebooku), tak kvalitou reprodukční soustavy (stereo sluchátka a 
stereo reproduktory k PC). Přímé srovnání rekonstruovaného signálu z 24 bitového a 16 
bitového převodníku jsem nebyl schopen změřit, z důvodu nemožnosti použití obou řešení 
zároveň. Z čistě subjektivního hlediska je pro běžný poslech plně dostačující převod 16 
bitovým  převodníkem,  nicméně  ve  studiových  podmínkách  je  lepší  použít  24  bitové 
převodníky.     
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Závěr
Ve své diplomové práci jsem měl za úkol navrhnout systém pro bezdrátový přenos audio  
signálu a to použitím 24 bitového A/D převodníku a vybrané bezdrátové technologie. V 
první části práce jsem rozebral stávající technologie A/D a D/A převodu, včetně formátů 
dat,  se  kterými  převodníky  pracují.  Návrh  jsem  realizoval  s  audio  převodníky  od 
společnosti Cirrus Logic řady CS5343 a CS4334 s rozlišením 24 bitů, vzorkovací frekvencí  
44,1kHz, technologií sigma-delta a výstupním datovým formátem I2S přenášeným pomocí 
sběrnice  audio  PCM.  Vzhledem k  požadavku  na  mobilitu  vysílací  části  systému jsem 
vybíral  vhodnou  bezdrátovou  technologii  hlavně  s  ohledem  na  spotřebu  a  maximální  
proudový  odběr.  Z  toho  důvodu  jsem  vybral  technologii  Bluetooth  ve  verzi  2.1EDR 
(Enhanced Data Rate) s maximální rychlostí 3Mb/s, která měla být dostačující pro přenos 
stereo signálu se vzorkováním 24 bitů/44,1kHz na kanál. Z širokého spektra BT modulů 
padla volba na společnost KC Wirefree, konkrétně moduly KC5290, což jsou BT moduly 
třídy 2 s rozhraním audio PCM, UART, SPI a USB. Obsahují také vestavěné 16 bitové A/D 
a  D/A převodníky  a  speciální  firmware,  který  využívá  profilu  A2DP pro  přenos  audio 
signálu v reálném čase - je využito nízko profilové SBC kódování (low-profile SubBand 
Coding),  které provádí  pouze nejnutnější  komprimaci  a zabezpečení  datových bloků z 
důvodu co nejrychlejšího zpracování a přenosu dat. Na základě vybraných zařízení jsem 
navrhl desky plošných spojů a doplňující obvody, které se starají o přizpůsobení a filtraci 
signálu  -  jedná  se  hlavně o  dolní  propusti  v  rolích  antialiazingových  filtrů  a  pásmové 
propusti  omezující  výstupní  rekonstruovaný  signál.  Součástí  návrhu  je  také  napájení 
vysílače a přijímače. Ve vysílači je použit Li-SOCl2 akumulátor s napětím 3,6V a kapacitou 
2450mAh, přijímač je vybaven standardním síťovým transformátorem s výstupem 9V DC. 
O převod na správné napájecí napětí se starají low-drop stabilizátory 7805 a LF33CV s 
maximálním  výstupním proudem 1,5A (resp.  1A).  V  další  části  diplomové  práce  jsem 
popsal  řídící  a  přenosové  signály  jak  na  analogové,  tak  na  digitální  straně  systému. 
Věnoval  jsem se  i  popisu  vzájemných průběhů  signálů  na sběrnici  audio  PCM,  jejich 
frekvencí  a  časů.  Popsáno  je  také  první  spuštění,  chování  modulů  po  zapnutí,  jejich 
párování a začátek přenosu; jako testovací signál jsem použil sinusový průběh s frekvencí 
1kHz. Následně jsem otestoval oba kanály a porovnal původní a rekonstruovaný signál.  
Při  zkoušce  obou  kanálů  najednou  pomocí  reálného  audio  signálu  vyšlo  najevo,  že 
technologie bluetooth 2.1+EDR není schopna přenést stereo signál 24bitů na kanál se 
vzorkovací frekvencí 44,1kHz. Pravděpodobně je to způsobeno nízkou propustností BT, 
která se pohybuje mezi 1,4 - 2,1Mb/s. Pro nekomprimovaný stereo signál je však potřeba 
minimálně 2,08Mb/s stabilně, což nebylo možné dodržet. Pro monofonní režim přenosu je 
však  přenosové  pásmo dostatečné  a  je  tedy možné  systém provozovat  k  bezdrátové 
distribuci signálů z monofonních zdrojů, jako je například mikrofon, hudební nástroj apod. 
Pro  přenos  stereo  signálu  přes  vybrané  BT  moduly  by  bylo  nutné  snížit  přesnost 
převodníků, pak by přenosové pásmo bylo dostatečné i pro stereo signál. Provedl jsem 
úpravu zapojení a využil vestavěné 16 bitové převodníky pro zpracování a rekonstrukci  
signálu. Srovnání jsem provedl pouze subjektivně - na poslech nebyly patrné rozdíly mezi 
navzorkovaným 24 bitovým a 16 bitovým signálem. Pomocí monofonního signálu jsem 
provedl měření proudového odběru vysílače a na základě kapacity akumulátoru vypočítal  
předpokládanou dobu výdrže vysílače. Teoretická hodnota se pohybovala kolem 27 hodin 
nepřetržitého provozu, nicméně reálná doba výdrže byla 26 hodin a 48 minut. V závěrečné 
části  diplomové  práce  pak  diskutuji  možnosti  použití  jiných  technologií  pro  přenos 
nekomprimovaného  stereo  signálu,  především  nového  BT  standardu  3.0+HS,  který 
kombinuje technologii bluetooth s vysokorychlostním přenosem přes wifi, případně použití  
jen wifi technologie standardu 802.11g,n.   
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