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Abstrakt 

Diplomová práce pojednává o přenosu úzce směrového svazku zvuku prostřednictvím 

amplitudově modulované ultrazvukové vlny s využitím jevu autodemodulace v nelineárním 

prostředí a následným zpracováním vstupního signálu pro zařízení, které přenáší parametrický 

zvuk. Důraz je kladen na matematický aparát, který se týká parametrického přenosu zvuku 

v nelineárním prostředí. Stěžejní část práce se zabývá návrhem zařízení, které se nazývá 

parametrický reproduktor a popisem souvisejících technik amplitudové modulace, které jsou 

důležité pro zpracování přenášeného signálu. V další části práce je provedena analýza výpočetní 

náročnosti jednotlivých technik amplitudové modulace, která umožňuje správný návrh 

hardwarového řešení. V závěrečné části práce je popsána realizace navrženého řešení včetně 

měření charakteristických parametrů, kterými jsou prostorová vyzařovací charakteristika, celkové 

harmonické zkreslení a šířka pásma přenosového kanálu. 

 

Klíčová slova 
Parametrické akustické pole, autodemodulace, ultrazvuková vlna, nelineární prostředí, PZT 

měnič, parametrický reproduktor, amplitudová modulace, Hilbertova transformace,  

STM NUCLEO-411RE. 

 

Abstract 
The present final thesis discusses the transmission of a narrowly directional parametric sound 

beam through an amplitude-modulated ultrasonic wave, utilizing the effect of auto-demodulation 

in a nonlinear medium and ensuring the subsequent processing of the input signal for the 

parametric sound transmitter. Emphasis is placed on the mathematical tools that relate to 

parametric sound transmission in a nonlinear medium. The basic part of the thesis describes a 

parametric speaker and the associated amplitude modulation techniques, which constitute a major 

prerequisite for the processing of the transmitted signal. In the following section, the author then 

analyzes the computational intensity of these techniques, considering applicable hardware 

approaches. Finally, the fabrication and practical use of the proposed solution are discussed, 

including the measurement of typical parameters such as the spatial radiation characteristics, total 

harmonic distortion, and transmission channel bandwidth. 

Keywords 
Parametric acoustic array, auto-demodulation, ultrasound wave, nonlinear medium, PZT 

transducer, parametric loudspeaker, amplitude modulation, Hilbert transform,  

STM NUCLEO-411RE. 
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Úvod 
Parametrická (směrová) akustika je fyzikální fenomén, který poprvé uvedl a popsal v roce 
1963 Peter J. Westervelt [1]. Svou teorií objasnil, jakým způsobem dochází ke vzniku 

slyšitelné zvukové složky interakcí dvou primárních ultrazvukových vln v nelineárním 

prostředí. Tímto objevem položil základ dnešním komerčním zařízením, která se 

souhrnně označují jako audio zařízení umožňující vysílání parametrického zvuku. Jejich 

hlavní část tvoří speciální audio zesilovač a parametrický reproduktor. Účelem těchto 

zařízení je cílit zvuk pouze jedné osobě, nebo skupině osob, např. osobám stojícím před 

vystaveným exponátem nebo výlohou.  
Diplomová práce se věnuje zejména teoretickému popisu přenosu parametrického 

svazku zvuku prostřednictvím amplitudově modulované ultrazvukové vlny s využitím 

jevu autodemodulace v nelineárním prostředí a také zpracováním vstupního signálu pro 

parametrický reproduktor prostřednictvím výkonového zesilovače ve spojení 
s mikrokontrolérem, který moduluje a upravuje vstupní signál do požadované formy.  

Práce je rozdělena do devíti hlavních kapitol, ve kterých jsou postupně rozebrána 
dostupná řešení zařízení pro přenos parametrického zvuku, fyzikální jevy týkající se 

šíření parametrického zvuku nelineárním prostředím, zejména pak jev autodemodulace 

amplitudově modulované ultrazvukové vlny v nelineárním prostředí. Dále pak jsou 
popsány techniky amplitudové modulace nutné pro zpracování vstupního signálu, 
stanovení požadavků na hardware pro zpracování vstupního signálu. V druhé polovině 
diplomové práce je představeno navržené a realizované zařízení pro přenos 

parametrického zvuku a také dosažené charakteristické parametry ověřené měřením.   
První kapitola předkládá rešerši dostupných komerčních zařízení pro přenos 

parametrického zvuku. Z těchto poznatků se odvíjí teoretický popis parametrické 

akustiky a následný návrh vlastního řešení zařízení pro přenos parametrického zvuku. 
Druhá kapitola diplomové práce uvádí fyzikální podstatu vzniku a šíření směrového 

svazku zvuku. V této kapitole je uvedena parciální diferenciální rovnice, tzv. KZK 

rovnice, pomocí níž lze popsat a modelovat šíření ultrazvukové vlny v nelineárním 

prostředí. Poslední část této kapitoly objasňuje jev autodemodulace a uvádí Berktayovu 

rovnici, která popisuje chování autodemodulovaného zvukového svazku ve vzdáleném 

poli. 
Třetí kapitola popisuje parametrický reproduktor. Je zde uveden popis základního 

stavebního prvku parametrického reproduktoru, kterým je ultrazvukový PZT měnič. Jsou 

zde detailněji rozebrány vlastnosti ultrazvukového PZT měniče, zejména jeho náhradní 

elektrický obvod, který je využit pro konstrukci parametrického reproduktoru. 
Čtvrtá kapitola podrobně rozebírá šest technik amplitudové modulace pro 

předzpracování signálu pro parametrický reproduktor. Poslední část této kapitoly se 
věnuje Hilbertově transformaci, které je využito ve dvou technikách amplitudové 

modulace. 
Pátá kapitola předkládá výpočetní náročnost jednotlivých technik amplitudové 

modulace a zároveň stanovuje požadavky na použitý mikrokontrolér, který plní funkci 
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diskrétního amplitudového modulátoru. Z těchto požadavků vychází poslední část 

diplomové práce. 
Poslední čtyři kapitoly diplomové práce rozebírají fyzickou realizaci zařízení pro 

přenos parametrického zvuku. V šesté kapitole je popsána konstrukce parametrického 

reproduktoru, včetně měření jeho impedanční a vyzařovací charakteristiky. Sedmá 

kapitola rozebírá konstrukci analogové části diskrétního amplitudového modulátoru a 
osmá kapitola popisuje programové vybavení diskrétního amplitudového modulátoru 

včetně implementace vybraných tří typů amplitudových modulací do použitého 

mikrokontroléru. Poslední devátá kapitola předkládá dosažené výsledky měření vlivu 

jednotlivých technik předzpracování vstupního signálu na celkové THD vysílaného 

zvukového svazku z parametrického reproduktoru.   
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1 Přehled dostupných řešení 
Komerční řešení zařízení pro přenos parametrického zvuku vycházejí z teoretického 

předpokladu uvedeného v následujících kapitolách 2, 3 a 4. Celkové řešení vychází 

z blokového schématu na obr. 1.1. Hlavním blokem je jednotka pro zpracování a 

modulování vstupního signálu, výkonový zesilovač pracující ve třídě D a parametrický 

reproduktor. První blok přijímá vstupní signál g(τ) a následně ho předzpracovává, pomocí 

některé techniky amplitudové modulace uvedené v kapitole 4. Výstup z tohoto bloku dále 

pokračuje do výkonového zesilovače, který modulovaný signál zesílí na požadovanou 

úroveň potřebnou pro parametrický reproduktor. Výkonový zesilovač bývá většinou ve 

třídě D a to toho důvodu, aby bylo dosaženo co nejvyšší energetické účinnosti. Posledním 

blokem je blok parametrického reproduktoru, který převádí amplitudově modulovaný 

signál pomocí jevů popsaných v kapitole 2 na slyšitelný zvuk, který je směrový. 

Detailnější popis parametrického reproduktor je proveden v kapitole 3. [2]  
 

Jednotka pro 
zpracování 

signálu

Výkonový 

zesilovač 

pracující ve 

třídě D

Parametrický 

reproduktor
g(τ)

 
Obr. 1.1: Blokové schéma zařízení pro přenos parametrického zvuku 

V následující tabulce je uveden přehled základních parametrů dostupných řešených 

zařízení pro zpracování zvuku a následnou distribuci parametrického zvuku, na obr. 1.2 
je příklad komerčního řešení.  

 

Typ 
zařízení 

SPL při f  = 1 kHz  
[dB] 

Maximální příkon 
[W] 

Rozměry: 
d × š × v 

[cm] 

Hmotnost 
[kg] 

AS-168i 80 12 40 × 20 × 3,5 1,1 

AS-16i 85 25 40 × 20 × 3,5 2,0 

AS-24i 90 50 60 × 60 × 3,5 4,1 

Tab. 1: Parametry komerčně dostupných parametrických reproduktorů [3] 

 

 

Obr. 1.2: Příklad komerčního řešení zařízení pro přenos parametrického zvuku [4] 
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2 Parametrické akustické pole  
Parametrické akustické pole vychází z principu nelineární akustiky. Jedná se o část 

fyziky, které se zabývá studiem a vlastností akustických vln, jejichž úroveň dosahuje 
takových hodnot, že není možné použít postupů známých z klasické lineární akustiky. 

Pojem parametrické akustické pole poprvé uvedl v roce 1963 Peter J. Westervelt 
[1].  Svým objevem teoreticky popsal, jakým způsobem dochází ke generování slyšitelné 

zvukové složky, která vzniká interakcí dvou primárních ultrazvukových vln 
v nelineárním prostředí. Teoreticky popsal vznik zvuku z ultrazvuku.  
 

2.1 Podstata parametrického akustického pole  
Pokud se z dostatečně intenzivního ultrazvukového zdroje vygenerují dvě harmonické 

vlny o kmitočtech f1 a f2, přičemž f1 > f2, a projdou skrze nelineární prostředí, dochází 
k jejich interakci a jevu zvanému autodemodulace. Vlivem interakce primárních vln a 
nelineárního prostředí dochází ke vzniku celé řady sekundárních vln, které obsahují různé 

spektrální složky. Jedná se především o spektrální složky skládající se ze součtu a rozdílu 
základních kmitočtů primárních vln. Dále také obsahují vyšší harmonické složky spektra, 
což naznačuje obr. 2.1. Vzniklé sekundární vlny se síří spolu s primárními vlnami.  
 

Ultrazvukový

zdroj
Vygenerované 

primární vlny o 

frekvencích f1 a f2

Interakce 
primárních vln s 

nelineárním 

prostředím

Vznik rozdílové 

složky a ostatních 

harmonických 

složek

f1=42 kHz

f2=40 kHz

f = 84 kHz

f = 82 kHz

f = 42 kHz

f = 40 kHz

f = 2 kHz

f = 2 kHz

Slyšitelná

složka zvuku, 
kterou je schopné 

vnímat lidské ucho 

 
Obr. 2.1: Průchod dvou ultrazvukových vln nelineárním prostředím 

 Pouze rozdílová spektrální složka sekundárních vln může dosáhnout značné 

vzdálenosti. Tento jev je způsoben absorpcí zvuku při šíření v nelineárním prostředí. Čím 
vyšší je kmitočet a úroveň dané spektrální složky, tím rychleji dochází k její absorpci 
prostředím. Proto spektrální složky o vyšších kmitočtech zanikají dříve než spektrální 

složky o nižších kmitočtech. Pro zjednodušení se primární vlny označují jako primární 

svazek a vzniklá rozdílová složka těchto vln jako sekundární svazek. 
Jak již vyplývá z předcházejícího odstavce, vlivem interakce primárního svazku 

s nelineárním prostředím dochází k vytvoření sekundárního svazku, který se síří 
v přímém směru s primárním svazkem. Tyto dva svazky se společně šíří až do 

vzdálenosti, která se označuje jako absorpční délka. Jakmile je dosaženo absorpční délky, 
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dochází k úplné absorpci primárního svazku zvuku nelineárním prostředím a dále 

pokračuje pouze sekundární svazek.  Princip vychází z end-fire polí z teorie anténní 

techniky. Tento děj znázorňuje obr. 2.2. Děje, které probíhají do dosažení absorpční, 
délky se označují jako děje blízkého pole a děje, které probíhají za hranicí absorpční 
délky, se nazývají děje vzdáleného pole. Popsaný princip vzniku sekundárního svazku 

z primárního svazku se nazývá parametrické akustické pole (dále PAP). Takto vzniklý 

sekundární svazek se vyznačuje vysokou směrovostí a malou rozbíhavostí. [5][2] 

 
Obr. 2.2: Princip parametrického akustického pole [2] 

Vygenerováním dvou harmonických vln o kmitočtech f1 a f2, které spolu vytvářejí 

primární svazek, a následnou interakcí v nelineárním prostředí vytvářejí sekundární 
svazek, který má určitý mezní úhel rozbíhavosti. Mezní úhel rozbíhavosti sekundárního 

svazku se značí symbolem θh. Za hranicí tohoto mezního úhlu dochází k poklesu výkonu 

přenášeného svazku o polovinu, tedy o -3 dB. Tento předpoklad odpovídá přibližnému 

řešení rovnice (2.1): 

T
h

2

k


  . (2.1) 

Rovnice (2.1) ukazuje jakou rozbíhavost má sekundární svazek po absorbování 

primárního svazku nelineárním prostředím, přičemž k je vlnočet rozdílové spektrální 

složky a α1 je absorpční koeficient primární vlny o kmitočtu f1 a αT je celkový absorpční 

koeficient. Jestliže se f1 ≈ f2 , můžeme psát αT ≈ 2α1. [2]  
Jak již vyplývá z výše uvedené rovnice (2.1), jednou z výrazných vlastností 

nelineární akustiky je vysoká směrovost vysílaného zvukového svazku a také její 

nezávislost na velikosti apertury zdroje vysílaného zvuku. 
 

2.2 Modelování parametrického akustického pole  
K přesnému modelování PAP slouží Kholkovova – Zabolotského – Kuzněcovova (KZK) 
rovnice. Tato rovnice modeluje a popisuje šíření směrového svazku zvuku v nelineárním 

prostředí. KZK rovnice v sobě zahrnuje konečnou úroveň vysílaného svazku, fyzikální 
jevy difrakce a rozptyl zvukového svazku. KZK lze matematicky zapsat takto:  

2 2 2
20

3 3 3 2
0 0 0

c δ β
,

2 2c 2ρ c
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p

z   


  
   

   
 (2.2) 

2 2
2

2 2
,
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0

.
c

z
    (2.4) 

V rovnici (2.2) p značí úroveň akustického tlaku vysílaného zvuku, c0 odpovídá rychlosti 

šíření zvuku v nelineárním prostředí, ρ0 je hustota prostředí, ve kterém se zvuk šíří.  
Symbol β je koeficientem nelinearity prostředí a symbol δ je koeficient difuzivity zvuku, 
který se vztahuje k termoviskózní absorpci. Rovnice (2.3) představuje Laplaceův operátor 
pracující oblasti x - y kolmé na osu z, podél které se šíří zvukový svazek. Poslední rovnice 
(2.4) značí retardovaný čas. [6]  

 KZK rovnice má analytické řešení pouze pro specifické případy, zejména tehdy, 
kdy je nelinearita prostředí malá. Při větší nelinearitě prostředí se musí užít prostředků 

numerických metod. [2] 

 
Obr. 2.3: Porovnání šíření zvuku z klasického a parametrického reproduktoru [2] 

Jak již bylo zmíněno v předešlém odstavci, KZK rovnice dovoluje modelovat šíření 

zvukového svazku v nelineárním prostředí. Na obrázku obr. 2.3 je zobrazeno porovnání 

dvou modelovaných reproduktorů. První klasický reproduktor šíří zvuk v rozmezí 180°, 

kdežto druhý parametrický reproduktor (využívající vlastnosti PAP) šíří zvuk pouze 
v úzkém úhlu. Oba modelované reproduktory mají velikost apertury 10 cm [2].  

 

2.3 Autodemodulace ultrazvukového svazku 
V roce 1965 vyšel H. O. Berktay z Westerveltovy úvahy a provedl jednoduchý pokus. 

Z ultrazvukového zdroje vyslal zvukový svazek, který byl amplitudově modulován. Jako 
nelineární prostředí byla zvolena voda, ve které se experiment uskutečnil. Předpoklad byl 

takový, že vlivem interakce primárních vln a nelineárního prostředí, dojde ve vzdáleném 
poli k autodemodulaci modulovaného signálu. Z tohoto poznatku vychází rovnice (2.5). 
Rovnice předpokládá, že autodemodulovaný signál s akustickým tlakem p(τ), který je 

generován podél osy z, je přímo úměrný druhé derivaci kvadrátu obálkové funkce signálu. 
Berktayova rovnice je komplexnějším řešením KZK rovnice pro vzdálené pole. 

Berktayova rovnice demodulovaného signálu s akustickým tlakem p(τ) pro 
vzdálené pole je definována podle následujícího vztahu:  
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2 2 2

20
4 2 2

0 0 0

β

16ρ c
 

 


p d d
p E

r d
. (2.5) 

Symbol β je koeficientem nelinearity prostředí (pro vzduch odpovídá hodnotě 1,2), p0  je 
akustický tlak nosného signálu generovaný z ultrazvukového zdroje, c0 označuje rychlost 

šíření zvuku, α0 je absorpční koeficient nosného signálu o daném kmitočtu. Hustotu 
prostředí označuje symbol ρ0, τ odpovídá retardovanému času z rovnice (2.4). Průměr 

zdroje, ze kterého se vysílá ultrazvuková vlna, vyjadřuje písmeno d a r označuje 
vzdálenost od ultrazvukového zdroje. E(τ) je modulační obálka amplitudové modulace. 

Rovnice (2.5) ukazuje, že výsledný akustický tlak autodemodulovaného signálu je 
přímo úměrný velikosti apertury zdroje zvuku, obálkové funkci a velikosti tlaku nosného 
signálu. Vyššího akustického tlaku autodemodulovaného signálu lze dosáhnout změnou 
uvedených parametrů. Výsledná šířka zvukového svazku je nepřímo úměrná kmitočtu 

demodulovaného signálu. Zvukový svazek se stává užším, čím vyšší je kmitočet 

autodemodulovaného signálu. Jestliže tlak nosné vlny (p0)  je příliš malý, přestává rovnice 

(2.5) platit [2]. 
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3 Parametrický reproduktor 
Parametrický reproduktor je zařízení, které využívá jevů popsaných v kapitole 2. 
Prostřednictvím parametrického reproduktoru lze využít vlastností PAP a vysílat zvuk 
skrze nelineární prostředí s vysokou směrovostí. Tohoto zařízení se využívá 

v obchodních centrech, galeriích a na různých místech především tam, kde je kladen 
požadavek na to, aby zvuk slyšela pouze určitá osoba, či skupina osob. [5]  

První parametrický reproduktor zkonstruovali v roce 1983 Masahide Yoneyama  
a Jun-Ichiroh Fujimot [5]. Jejich parametrický reproduktor obsahoval 547 PZT 
ultrazvukových měničů pracujících na rezonančním kmitočtu 40 kHz. K vysílání zvuku 

použili širokopásmový audio zesilovač, který amplitudově moduloval vstupní signál a 
následně jej posílal do parametrického reproduktoru, viz popis amplitudové modulace 

uvedené v následující kapitole 4.  
 

 
Obr. 3.1: První parametrický reproduktor, zkonstruovaný v roce 1983 [7] 

Jak již bylo uvedeno v předcházejícím odstavci, základním stavebním prvkem 

parametrického reproduktoru je ultrazvukový PZT měnič, viz obr. 3.2. Princip činnosti 

PZT měniče je založen na piezoelektrickém jevu. Piezoelektrický jev se vyskytuje u 

krystalů, které nemají střed souměrnosti. Piezoelektrický jev může být přímý nebo 

nepřímý. V případě přímého piezoelektrického jevu se vlivem deformace krystalu 
generuje elektrický náboj. Nepřímý piezoelektrický jev spočívá v přivedení napětí na 

hrany krystalu, který se následně deformuje. Deformace krystalu je přímo úměrná 

velikosti elektrického náboje. Těchto jevů se využívá např. v senzorech pro měření tlaku 

a v ultrazvukových měničích. 
 V případě, kdy je piezoelektrický materiál použit jako ultrazvukový měnič, vzniká 

velice intenzivní a směrový ultrazvukový zdroj, který je nutný pro sestrojení 

parametrického reproduktoru, viz předcházející kapitola. Mezi charakteristické vlastnosti 
ultrazvukových PZT měničů patří vysoká směrovost vyzářeného ultrazvukového svazku, 
viz obr. 3.2, vysoký činitele jakosti Q, vysoká hodnota vyzářeného akustického tlaku 

(SPL) a charakteristický rezonanční kmitočet, při kterém dochází k uvedeným jevům. 
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Běžné PZT měniče, které se používají pro parametrický reproduktor, mají rezonanční 

kmitočet odpovídající hodnotě 40 kHz a úroveň SPL kolem 130 dB, viz [5][8].    

     
Obr. 3.2: Ukázka směrovosti vysílaného ultrazvukového svazku pro PZT měnič [8] a 

ultrazvukový PZT měnič [9] 
 

Na PZT měnič lze pohlížet jako na elektromechanický oscilátor, který při přivedení 

střídavého elektrického napětí o určitém kmitočtu rezonuje. Elektricky se dá modelovat 

pomocí náhradního RLC obvodu uvedeného na obr. 3.3.  
 

R1 C1 L1

C0  
Obr. 3.3: Náhradní RLC obvod PZT měniče pro hlavní rezonanční kmitočet 

Náhradní schéma odpovídá prvnímu harmonickému kmitočtu, při kterém dochází 

k hlavní rezonanci. Na dalších harmonických kmitočtech taktéž dochází k rezonancím, 
avšak ty nejsou tak významné ve srovnání s rezonancí na hlavním rezonančním kmitočtu. 
Parametry R1, C1 a L1 popisují chování PZT měniče při sériové rezonanci a parametr C0 
popisuje jeho chování při paralelní rezonanci. Všechny tyto hodnoty lze získat 

z technického listu pro daný PZT měnič, případně ze vztahů (3.1) pro úhlový kmitočet 

při sériové rezonanci a ze vztahu (3.2) pro úhlový kmitočet při paralelní rezonanci:  

ser

1 1

1

L C
  , (3.1) 

0 1
par

1 0 11 0 1

0 1

1 C C

L C CL C C

C C




 



. 
(3.2) 

Z náhradního schématu a výše uvedených rovnic lze odvodit činitel jakosti Q sériového 

rezonančního obvodu, který je dán následujícím vztahem:  

1 1

1




ser

Q
C R

 (3.3) 

a impedanci náhradního RLC obvodu, která je dána vztahem:  
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 (3.4) 

Dosazením vztahů (3.1) a (3.2) pro sériovou a paralelní rezonanci do rovnice (3.4) dojde 
ke zjednodušení:  

 

2 21
.

1

2 21
0 .

1

.
ser

par

R
p p

L
Z p

R
pC p p

L





 
  

 
 

  
 

 (3.5) 

PZT měniče se vyznačují vysokým činitelem jakosti, ten způsobuje vysokou selektivitu 
v přenášeném kmitočtovém pásmu. Z rovnic (3.1) a (3.2) je patrné, že při sériové 

rezonanci je odpor nejnižší a při paralelní naopak nejvyšší, viz také obr. 3.4, kde 
minimum na rezonančním kmitočtu 40 kHz značí sériovou rezonanci a maximum na 
kmitočtu 42 kHz značí paralelní rezonanci. Obrázek obr. 3.4 je pouze ilustrační a hodnoty 
náhradních prvků byly zvoleny podle výše uvedených rovnic (3.1), (3.2) a (3.3). 
Konkrétně R1 = 10 Ω, C0 = 39,5 nF, C1 = 1 nF, hodnota L1 byla vypočítána ze vztahu (3.1) 
[10]. 
 

 
Obr. 3.4: Závislost modulu impedance |Z| a fáze φ  PZT měniče na kmitočtu f  
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4 Zpracování signálu pro parametrický reproduktor 
Jelikož parametrický reproduktor využívá vlastností PAP, dochází spolu s generováním 

rozdílové kmitočtové složky i ke generování jiných kmitočtových složek, které jsou 

nežádoucí a způsobují zkreslení autodemodulovaného signálu. Úkolem předzpracování 
vstupního signálu je dosažení co nejmenšího zkreslení THD. Parametrický reproduktor 
pro svoji činnost využívá ultrazvukových PZT měničů, jako zdroje intenzivního zvuku. 

Tyto měniče se vyznačují vysokým činitelem jakosti Q v rezonanci, viz předcházející 

kapitola. Z tohoto důvodu se amplitudová modulace (dále jen AM) nabízí, jako 
nejvhodnější prostředek pro předzpracování signálu. Jak je dále uvedeno, samotná AM 

nestačí k dosažení malého THD. V následujících kapitolách jsou uvedeny techniky, které 

pracují s AM, zejména s její modulační obálkou. K popisu autodemodulovaného signálu 
a vlivu zkreslení slouží Berktayova rovnice (2.5), využívající právě modulační obálku 
AM. 
 

4.1 Amplitudová modulace  
AM je nejstarší technikou modulace signálů. Jak již název napovídá, vlivem změny 

amplitudy nosného signálu dochází k přenosu informace. Signál o nosném kmitočtu má 
tvar sinusové vlny a je jednou ze základních charakteristik AM. Druhý signál, který 

vstupuje do AM a následně způsobuje změny v amplitudě nosného signálu, se nazývá 

modulační signál. Pospojováním maxim jednotlivých amplitud modulovaného signálu 

pomyslnou křivkou dochází k zobrazení informace o modulačním signálu, této pomyslné 

křivce se říká modulační obálka. Princip AM je naznačen na obr. 4.1, první graf odpovídá 

nosnému signálu o kmitočtu 25 kHz, druhý graf zobrazuje modulační signál o kmitočtu 

2,5 kHz a poslední graf zobrazuje modulovaný signál. Červená křivka v modulovaném 

signálu odpovídá modulační obálce. [11] 

 
Obr. 4.1: Princip amplitudové modulace  
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Okamžitá hodnota nosného signálu uc(τ) odpovídá rovnici (4.1), kde Uc je velikost 
amplitudy a ωc je úhlový kmitočet nosného signálu:  

   c c csinu U   . (4.1) 

Okamžitá hodnota modulačního signálu um(τ) odpovídá rovnici (4.2), kde Um je velikost 
amplitudy a ωm je úhlový kmitočet modulovaného signálu:  

   m m msinu U   . (4.2) 

Pokud je amplituda nosného signálu vetší než amplituda modulačního signálu (Uc > Um), 
platí pro modulační obálku následující rovnice (4.3):  

   1 c m c m msinu U u U U      . (4.3) 

Okamžitá hodnota výsledné AM odpovídá vztahu (4.4), kde se násobí modulační obálka 

a nosný signál:  

       

     

AM 1 c c m m c

c c m m c

sin sin sin

sin sin sin .

      

     

     

 

u u U U

U U
 (4.4) 

Využitím trigonometrické identity [11], se dá vztah z (4.4) upravit na tvar rovnice (4.5):  

       

       

AM c c m m c

m m
c c c m c m

sin sin sin

sin cos cos .
2 2

      

       

  

    

u U U

U U
U

 (4.5) 

S AM souvisí důležitý pojem, který se označuje jako hloubka modulace, nebo modulační 

index (tento pojem je použit v následujícím textu). Uvedený parametr udává poměr mezi 

amplitudou modulačního a nosného signálu. Hloubka modulace je vyjádřena pomocí 

rovnice (4.6) a značí se malým písmenem m:  

m

c

.
U

m
U

  (4.6) 

Vytknutí Uc z rovnice (4.4) a dosazením modulačního indexu m získáme rovnici (4.7), 
která se skládá ze součinu nosného signálu a modulační obálky. S rovnicí se následně 

pracuje v literatuře [5][2]. Modulační obálka se využívá v řešení Berktayovy rovnice (2.5) 
pro vzdálené pole, kde parametr E(τ) zastupuje danou modulační obálku.  

       

   

AM 1 c c m m c

c m c

sin sin sin

1 sin sin .

      

   

     

   

u u U U

U m
 (4.7) 

Obálku amplitudově modulovaného signálu představuje rovnice (4.8):  

   m1 sinE m      . (4.8) 

Obecné vyjádření modulační obálky představuje rovnice (4.9), modulační signál je zde 
nahrazen obecným výrazem g(τ):  

   1E mg     . (4.9) 

Jestliže je amplituda nosného signálu Uc z rovnice (4.7) jednotková, dojde ke 
zjednodušení, viz vztah (4.10):  

     AM c1 sinu mg       . (4.10) 
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Výše získané poznatky lze převést do blokového diagramu, který je uveden na obr. 4.2. 
První polovina diagramu se součtovým členem zobrazuje modulační obálku 

modulovaného signálu. Druhá polovina se součinovým členem zobrazuje součin 

modulační obálky a nosného signálu. Blokový diagram odpovídá vztahu z (4.10). 
 

m +g(τ) x

1 sin(ωcτ)  

uAM(τ)

 
Obr. 4.2: Blokový diagram AM 

Při bližším pohledu na AM z kmitočtového hlediska je patrné, že kromě nosného 

signálu obsahuje AM ještě dvě postranní složky. Tyto složky odpovídají součtu a rozdílu 

nosného a modulačního signálu, jak vyplývá z obr. 4.3 a rovnice (4.5). Kmitočet nosného 
signálu na obrázku odpovídá hodnotě 40 kHz a u modulačního signálu hodnotě 1 kHz. 
Spektrální čára, která leží na pravé polovině spektra, označuje horní postranní pásmo, též 
USSB. Spektrální čára USSB z obr. 4.3 leží na kmitočtu 41 kHz. Dolní postranní pásmo 

je reprezentováno spektrální čárou, která leží v levé polovině spektra a označuje se jako 
LSSB. Spektrální čára LSSB z obr. 4.3 odpovídá kmitočtu 39 kHz. 

 
Obr. 4.3: Kmitočtové spektrum amplitudově modulovaného signálu 
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4.2 Použití konvenční AM pro parametrický reproduktor 
Konvenční AM vychází z obr. 4.2 a rovnice (4.10). Při použití modulační obálky 
z rovnice (4.8) a jejího dosazení do (2.5), odpovídá řešení Berktayovy rovnice pro 
vzdálené pole vztahu (4.11) [5]. V případě konvenční AM je použit modulační signál 

sin(ωcτ), avšak v popisu následujících modulačních technik je použit obecný signál g(τ). 

     m

2 2 2
0

m m4
0 0 0

β
sin cos 2

8ρ c


    


    

p d
p m m

r
. (4.11) 

Pokud v rovnici (4.11) roznásobíme oba členy v závorce, dostáváme dvě rovnice (4.12) 
a (4.13), poté výsledek ze vztahu (4.12) reprezentuje autodemodulovaný signál a vztah 
(4.13) jeho nežádoucí zkreslení [12]:    

   m

2 2 2
0

1 m4
0 0 0

β d
sin

8ρ c


  


 

p
p m

r
, (4.12) 

   m

2 2 2
0 2

2 m4
0 0 0

β d
cos 2

8ρ c


  




p
p m

r
. (4.13) 

Ve výše uvedených rovnicích figuruje kvadrát úhlového kmitočtu 2
m , který 

způsobuje nelineární zesílení amplitudy obou signálů. Čím vyšší je kmitočet obou 
signálu, tím narůstá i jejich amplituda, což způsobuje změny v chování 

autodemodulovaného signálu. Autodemodulovaný signál se svým chováním přibližuje 

vlastnostem kmitočtovému filtru typu horní propust. Pseudo kmitočtový filtr typu horní 

propust má strmost 6 dB/dekádu. K potlačení vlastností pseudo kmitočtového filtru typu 
horní propust, je nutné předzpracovat vstupní signál buď dvojitou integrací, nebo 

použitím ultrazvukového PZT měniče. Kmitočtová charakteristika ultrazvukového PZT 
měniče se podobá vlastnostem filtru typu pásmová propust. Z rovnic (4.12) a (4.13) 
vyplývá, že zkreslený akustický signál má amplitudu zesílenou koeficientem m2, viz 
(4.13), naproti tomu nezkreslený autodemodulovaný signál má amplitudu úměrnou m, viz 
(4.12).   

Z předcházejícího odstavce vyplývá, že velikost THD odpovídá rovnici (4.14) 
[7][12]:  

 

   

2

2
2 2 2

1 2

THD= 100% 100%
1

p m

mp p



 
  


. (4.14) 

THD je přímo úměrné m a nepřímo úměrné 2 1m   viz obr. 4.4. K dosažení 

malého THD je nutné, aby modulační index m byl malý. Avšak malý modulační index m 
způsobuje malý akustický tlak autodemodulovaného signálu. Z tohoto důvodu je použití 

konvenční AM nevhodné a je potřeba použití jiných technik AM, zejména technik, které 
dosahují vyššího akustického tlaku ve vzdáleném poli, a které upravují modulační obálku, 
tak aby bylo dosaženo co nejmenšího zkreslení THD. [5]  
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Obr. 4.4: Závislost THD na modulačním indexu m 

 

4.3 Efektivní amplitudová modulace 
Možnou technikou, jak potlačit nežádoucí zkreslení je provést operaci odmocnění 

modulační obálky. To znamená, že rovnice (4.9) přechází do tvaru (4.15):  

   1E mg   . (4.15) 

Blokové schéma efektivní amplitudové modulace je uvedeno na obr. 4.5 
s odpovídající rovnicí:  

   AM c1 ( ) sin .u mg     
 

 (4.16) 

Výhodou operace odmocnění je odstranění druhé mocniny modulační obálky, která 

vystupuje v (2.5). 

 

m +g(τ) x

1 sin(ωcτ)  

uAM(τ )   

 
Obr. 4.5: Blokový diagram efektivní AM 

Dosazení modulační obálky z rovnice (4.15) do (2.5) a následnými matematickými 

operacemi dostáváme vztah [13]:  

   
2 2
0

4
0 0 0

β
.

16ρ c
 


   

p d
p mg

r
 (4.17) 

Efektivní AM se zdá být ideálním řešením pro předzpracování vstupního signálu 

pro parametrický reproduktor. Avšak tento předpoklad platí pouze pro případ, kdy má 
ultrazvukový PZT měnič nekonečnou šířku pásma.  Důvodem je matematická operace 

odmocnění vyskytující se v blokovém diagramu. Odmocnina produkuje pro obecný 

signál g(τ) nekonečné množství harmonických složek. Všechny tyto složky je nutné 
přenést, aby se zamezilo zkreslení autodemodulovaného signálu. Jelikož kmitočtová 
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charakteristika ultrazvukového PZT měniče odpovídá vlastnostem kmitočtovému filtru 
typu pásmová propust, stává se efektivní AM pro předzpracování vstupního signálu 

nevyhovující [2][13][14].  
 

4.4 Jednostranná amplitudová modulace s potlačenou a plnou nosnou 
Jednostranná AM s potlačenou nosnou, taktéž označována jako SSB-SC, má oproti 

konvenční AM poloviční šířku pásma a potlačený nosný signál. Na obr. 4.3 je znázorněná 

konvenční AM s oběma postranními pásmy, viz také rovnice (4.5). V případě SSB-SC 
dochází k výběru jednoho postranního pásma a to USSB, nebo LSSB. Nosný signál je 
v případě tohoto typu modulace zcela potlačen.  

Modulační obálka SSB-SC pro obecný signál g(τ) vychází z Fourierovy 
transformace a je komplexní, tedy ve tvaru:    

     ˆ .E m g jg       (4.18) 

Reálná modulační obálka SSB-SC je poté dána rovnicí:  

     
22

Re
ˆ .E m g g        (4.19) 

Výsledná rovnice pro modulovaný signál je tvořena reálnou částí. Celková SSB-SC 
následně odpovídá vztahu:  

      
       

AM

c c

ˆRe

ˆcos sin .

   

     

    

   

cju m g jg e

m g g
 (4.20) 

Naznačený princip vychází z kvadraturní AM, která je podrobněji uvedena 
v kapitole 4.5 [11]. 

Blokový diagram na obr. 4.6, vychází z rovnice (4.21), která rozšiřuje vztah (4.20) 

o nosný signál cos(ωcτ):   

      
         

AM

c c c

ˆRe

ˆcos sin cos .

   

       

    

    

cju m g jg e

m g g
 (4.21) 

V horní větvi blokového diagramu dochází k násobení vstupního signálu g(τ) s nosným 
signálem cos(ωcτ). Ve spodní větvi se násobí signál ĝ(τ), po HT, s druhým nosným 

signálem sin(ωcτ). HT způsobuje fázové pousnutí vstupního signálu o π/2, viz kapitola 
4.8. Znaménko ± v součtovém členu označuje výběr mezi USSB a LSSB pásmem. 
V případě, kdy je použito znaménko minus, dochází k výběru pásma USSB. Jestliže je 

použito znaménko plus dochází k výběru pásma LSSB. Popsaný princip odpovídá SSB-
SC modulaci. Avšak nosný signál je nutný pro ultrazvukový PZT měnič, který má 

rezonanční kmitočet právě na kmitočtu nosného signálu. Proto je přidán další součtový 

člen, který přidává k SSB-SC nosný signál cos(ωcτ). Tím vzniká jednostranná AM bez 

potlačené nosné, tedy SSB-C. [5]  
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m +g(τ)

cos(ωcτ)  

uAM(τ)X

X

sin(ωcτ)  

± 

Hilbertova 
transformace

mg(τ)

mĝ(τ)

+

cos(ωcτ)  

 
Obr. 4.6: Blokový diagram jednostranné AM 

Výhodou SSB-SC a SSB-C je, že vždy produkují konečný počet harmonických 

složek, na rozdíl od efektivní AM. Z toho tedy vyplývá, že k dosažení malého THD není 

třeba mít k dispozici ultrazvukový PZT měnič s nekonečnou šířkou pásma, ale postačí 

běžné ultrazvukové PZT měniče. Při bližším pohledu na spektrum harmonických složek 

efektivní AM a SSB-C je patrný rozdíl v počtu spektrálních složek, viz obr. 4.7. V horní 
části obrázku je zobrazeno spektrum SSB-C s potlačeným USSB pásmem a dolní část 

obrázku zobrazuje spektrum efektivní AM. Kmitočet nosného signálu odpovídá 40 kHz, 
tedy rezonančnímu kmitočtu většiny ultrazvukových PZT měničů. Modulační signál má 
kmitočet 1 kHz. [5] 

 

Obr. 4.7: Kmitočtové spektrum harmonických složek SSB-AM a efektivní AM 

V literatuře [5] se uvádí, že s použitím techniky SSB-C, lze dosáhnout THD pod 

5 %, což je velice příznivý výsledek. Díky tomu lze SSB-C použít k předzpracování 

signálu pro parametrický reproduktor. 
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4.5 Modifikovaná amplitudová modulace 
Modifikovaná AM vychází z kvadraturní AM [5]. Kvadraturní AM (QAM) má opět 
komplexní modulační obálku, která se skládá ze dvou modulačních signálů g1(τ) a g2(τ). 
Modulační obálka je odvozena z Fourierovy transformace QAM. Blokové schéma je 

zobrazeno na obr. 4.8. Z QAM vychází i SSB-SC uvedená v přecházející kapitole [11]. 
Funkci modulační obálky QAM lze vyjádřit rovnicí:   

     1 2 .E g jg     (4.22) 

Reálnou část modulační obálky QAM vyjadřuje vztah:   

     2 2
1 2Re

.E g g     (4.23) 

Fáze komplexní modulační obálky θ(τ) je dána poměrem modulačních signálů g1(τ) a g2 

(τ):  

 
 

 
2

1

arctg .
g

g


 



 
   

   
(4.24) 

Modulovaný signál QAM odpovídá následujícím dvou rovnicím:   

      
       

AM 1 2

1 c 2 c

Re

cos sin ,

cju g jg e

g g

   

     

    

 
 (4.25) 

      

      

AM cRe

2 2
1 2 c

cos

cos .

u E

g g

     

     

   

   
 (4.26) 

 

 

+

sin(ωcτ)  

uAM(τ)X

X

cos(ωcτ)  

g1(τ)

g2(τ)

 
Obr. 4.8: Blokový diagram kvadraturní AM 

Efektivní AM redukuje, stejně jako v předcházejících případech, celkové THD. Na  
obr. 4.9 je kompletní blokový diagram modifikované AM. Horní větev blokového 

diagramu představuje signál g1(τ) z QAM:  

   1 1 .g mg  
 (4.27) 

Spodní větev v blokovém diagramu vytváří signál g2 (τ) z QAM:  

   2 2
2 1 .g m g  

 
(4.28) 
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Dosazením modulačních signálů g1(τ) a g2(τ) z (4.27) a (4.28) do (4.25) vznikne nová 

rovnice (4.29), která odpovídá blokovému diagramu uvedenému na obr. 4.9.  

         2 2
AM c c1 sin 1 cos .u m g mg             

 (4.29) 

Modulační obálka modifikované AM z rovnice (4.30), vznikne dosazením modulačních 

signálů g1(τ) a g2(τ) ze vztahů (4.27) a (4.28) do vztahu (4.23):      

       2 2
1 2 2 1E g g mg       . (4.30) 

 

 

+g(τ)

 sin(ωcτ)

uAM(τ)X

X

cos(ωcτ) 

+

1-(.)2

+

1

  

m

g1(τ) = 1+mg(τ)

g2(τ) =   (1-m2g2(τ))  
Obr. 4.9: Blokový diagram modifikované AM 

Modulační obálka modifikované AM je téměř identická, jako v případě modulační obálky 

efektivní AM, s tím rozdílem, že před odmocninou je přidána odmocnina ze dvou, která 

zvyšuje amplitudu akustického tlaku autodemodulovaného signálu. Po dosazení 

modulační obálky z  (4.30) do (2.5) vzniká nová rovnice (4.31), kde je patrné, že 

amplituda akustického tlaku autodemodulovaného signálu je dvojnásobná oproti 
efektivní AM viz kapitola 4.3 [13].  

   
2 2
0

4
0 0 0

β
2 .

16ρ c
 


   

p d
p mg

r
 (4.31) 

Stejně jako v případě efektivní AM je ve spodní větvi blokového schématu 

operace odmocnění, která generuje nekonečné množství harmonických složek. Rovnice 
(4.28) se dá částečně aproximovat pomocí Taylorova rozvoje (tím lze snížit požadavek 

na šířku pásma):  

   
 

 
 2 2 2i 2i

2 2
0

2 !
1

1 2 ! 4

q

i
i

i
g m g m g

i i
  



  


 . (4.32) 

Písmeno q je v rovnici (4.32) celým číslem a značí stupeň aproximace. Čím vyšší je 
aproximační stupeň, tím lepší je aproximace modulační obálky z rovnice (4.28). Avšak 

s vyšším aproximačním stupněm dochází ke generování vyšších harmonických složek. 

Větší počet harmonických složek zvyšuje požadavek na šířku pásma použitého 

ultrazvukového PZT měniče. Proto je lepší, aby aproximační stupeň byl co nejmenší. 

V literatuře [5] se uvádí, že optimálním kompromisem mezi šířkou pásma ultrazvukového 

měniče a THD je aproximační stupeň velikosti 3. Zvyšování q nad 3 nevede k výraznému 
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snižování THD, naopak roste požadavek na větší šířku pásma použitého ultrazvukového 

PZT měniče. Modifikovaná AM nabízí snížení THD a šířky pásma oproti efektivní AM. 
  

4.6 Pokročilá amplitudová modulace 
Pokročilá AM se uvádí v literatuře [12]. Tato technika je odvozena z kvadraturní AM 

zmíněné v předcházející kapitole. Blokový diagram je uveden na obrázku obr. 4.10. S 
tímto diagramem koresponduje rovnice (4.34). Reálná modulační obálka pokročilé AM 
je dána rovnicí (4.33):     

     
2

22 2 4 41 1
( ) 1 1 ,

2 8
E m g m g mg   

 
       

 
 (4.33) 
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Obr. 4.10: Blokový diagram pokročilé AM 

 
Obr. 4.11: Srovnání THD při použití konvenční AM a pokročilé AM [12] 
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Rozdíl mezi konvenční AM a pokročilou AM je patrný z obr. 4.11. Pokud je 
modulační index roven číslu 1, dochází u konvenční AM k THD 70,71 %, naproti tomu 
pokročilá AM má THD 22,85 %. V případě kdy má být THD menší než 5 % stačí u 

pokročilé AM snížit modulační index na hodnotu 0,73. V případě konvenční AM je nutné 

snížit modulační index na hodnotu 0,05. S pokročilou AM lze ve výsledku získat vetší 
amplitudu akustického tlaku autodemodulovaného signálu ve vzdáleném poli. Jelikož se 

v blokovém diagramu nevyskytuje operace odmocnění, není potřeba použít 

ultrazvukového měniče, který má nekonečně velkou šířku pásma jako v případě efektivní 

a modifikované AM. [12] 
 

4.7 Rekurzivní jednostranná amplitudová modulace 
Poslední uvedenou technikou AM je rekurzivní jednostranná AM, dále jen RSSB-AM.  
RSSB-AM obsahuje několik bloků, viz obr. 4.14. Hlavním stavebním prvkem je blok 
DM, který se skládá z SSB-C a NLD demodulátoru, viz obr. 4.12.  

Blok SSB-C moduluje vstupní signál xi(τ). Výstupem SSB-C je modulovaný signál 

obsahující pouze jedno postranní pásmo bez potlačeného nosného signálu, viz kapitola 
4.4. Další blok, který je označen jako NLD, následně demoduluje modulovaný signál yi(τ) 
z bloku SSB-C a vypočítává z něj kvadrát obálkové funkce, která odpovídá nelineárnímu 
síření autodemodulovaného signálu ve vzduchu. Blokový diagram NLD je uveden na obr. 
4.13.  Tyto dva bloky jsou řazeny za sebou a spolu se součtovým členem, vytvářejí blok 
DM. V součtovém členu DM se odečítá vstupní signál x0(τ) RSSB-AM od výstupního 

signálu fi(τ) z NLD, tím vzniká výstupní signál DM di+1(τ), který se též označuje jako 

zkreslující. V textu figurují indexy i, které jsou celými čísly a označují stupeň DM.  
Kompletní blokové schéma a princip RSSB-AM je uveden na obr. 4.14. Jak ukazuje 

blokový diagram RSSB-AM, každý zkreslující signál z předcházejícího stupně di-1(τ) je 
sečten v součtovém členu se vstupním signálem z předcházejícího stupně xi-1(τ). 
Prostřednictvím součtu se získá požadovaný vstupní signál xi(τ) pro následující stupeň. 

Celkové zkreslení postupně klesá s každým dalším stupněm DM. 

SSB-C xi(τ) NLD di+1(τ)+

-

 x0(τ)

 yi(τ)  fi(τ)

 
Obr. 4.12: Blokový diagram DM 

 

HP filtr
Hilbertova 

transformace
(.)2 yi(τ) |.| fi(τ)

 
Obr. 4.13: Blokový diagram NLD 
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 x0(τ) +DM1

 x0(τ) x0(τ)

 x0(τ)

-

-
 d1(τ)

DM2

-
 x1(τ)

+
 d2(τ)

-
DMq +

 x2(τ)

-
 dq(τ)

 xq(τ)
SSB-C

Parametrický 

reproduktor  
Obr. 4.14: Blokový diagram celkové RSSB-AM 

Výpočetní složitost RSSB-AM je dána především HT, viz kapitola 4.8, a filtrem 
typu horní propust, který se skládá ze dvou FIR filtrů o délkách N1 a N2 (výpočetní 

složitost FIR filtru je podrobněji rozebrána v kapitole 5.1). SSB-C modulátor potřebuje 

N1+2 součtů a N1+1 součinů. NLD potřebuje N1+N2 součtů a N1+N2+1 součinů. Z toho 
tedy vyplývá, že každý DM stupeň potřebuje 2N1+N2+3 součtů a 2N1+N2+2 součinů. Pro 

RSSB-AM, která má i-tý počet DM stupňů platí, že celková výpočetní náročnost 

odpovídá i(2N1+N2+4)+N1+2 součtům a i(2N1+N2+2)+N1+1 součinům.  
Výhodou RSSB-AM oproti SSB-C je nižší celkové zkreslení THD a IMD. 

Nevýhodou je náročnost výpočtu, která odpovídá délce FIR filtrů a počtu DM bloků. [15]  
 

4.8 Hilbertova transformace 
Tato kapitola doplňuje teoretické znalosti, které se týkají HT zmíněné v kapitolách 4.4, 
4.7 a následně v kapitole 5. Pracuje se zde se spojitým signálem, HT je reprezentována 
jako konvoluce vstupního signálu g(τ) se signálem 1/πτ. Vztah (4.35) reprezentuje HT 
v časové oblasti následovně:  

   
 1 1

ˆ
π π

g t
g g dt

t
 

 





  
 . (4.35) 

Z pohledu Fourierovy transformace HT reprezentuje rovnice:  

     ˆ sgn ,G f j f G f   (4.36) 

kde -jsgn je obrazem funkce 1/πτ,  Ĝ f  a  G f  jsou obrazy signálů označující HT ĝ(τ) 

a vstupní signál g(τ) převedené do Fourierovy transformace. Z uvedených poznatků 

vyplývá, že HT nemění amplitudu vstupního signálu g(τ), pouze dochází k posunu fáze o 
π/2. [16] 

 Pro potřeby zpracování vstupního signálu signálovým procesorem je nutné 

převést spojitou HT do diskrétní podoby. Ze vztahu (4.35) je patrné, že výsledná HT je 

dána konvolucí, proto má diskrétní podoba HT tvar rovnice (4.37) a nejčastěji se realizuje 

jako speciální typ FIR filtru, který propouští všechny kmitočtové složky a ideálně otáčí 

fázi o 90°. HT v diskrétní podobě je dán vztahem:  

         ,
k

y n h n x n x r h n r




     (4.37) 

kde y[n] je výstupní signál po konvoluci, h[n] je impulzní odezva, x[n] odpovídá 
vstupnímu signálu. Výhodou diskrétní konvoluce a jejího použití ve FIR filtru je, že má 
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konečnou impulzní odezvu a lineární fázi, což je důležitý aspekt při implementaci HT 
v diskrétní podobě. Nevýhodu FIR filtru je jeho výpočetní náročnost a požadavek na 

velký počet koeficientů impulzní odezvy h[n]. 
 Impulzní odezva diskrétní HT (4.39) vychází z inverzí diskrétní Fourierovy 

transformace aplikované na impulzní odezvy HT z rovnice (4.38):   
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 (4.39) 

Ve vztahu (4.39) je n celým číslem a značí pořadí koeficientu impulzní odezvy. Vztah 
(4.39) dále ukazuje, že impulzní odezva h[n], diskrétní HT, má všechny sudé koeficienty 
nulové, tím dochází ke zjednodušení výpočtu výstupního signálu x[n] ze vztahu (4.37), 
jelikož stačí spočítat pouze nenulové koeficienty. Tento typ FIR filtru bývá označován 

jako FIR filtr typu III, viz také obr. 4.15. Celkový počet koeficientů impulzní odezvy h[n] 
je u tohoto typu filtru vždy lichý. V případě, kdy je potřeba sudý počet koeficientů 

impulzní odezvy, je nutné zvolit jiný typ FIR filtru, konkrétně FIR filtru typu IV.  
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Obr. 4.15: Impulzní odezva a kmitočtová charakteristika HT - FIR filtru typu III pro 

délku N = 21 
 

 V případě, kdy je kladen požadavek na sudý počet koeficientů impulzní odezvy 

h[n] dostane rovnice (4.39) následující tvar:  
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, (4.40) 

kde n je opět celým číslem. Rovnice (4.40) odpovídá HT v diskrétní podobě pro sudý 

počet koeficientů impulzní odezvy h[n] a bývá označována jako FIR filtru typu IV.  
 Koeficienty n pro FIR filtr typu III a IV jsou dány následujícími vztahy, kde N 
značí délku použitého FIR filtru, tedy celkový počet koeficientů impulzní odezvy h[n]. 
Vztah (4.41) platí pro FIR filtr typu III a vztah (4.42) pro FIR filtr typu IV:     
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Obr. 4.16: Impulzní odezva a kmitočtová charakteristika - FIR filtru typu IV pro 

délku N = 20 

Při porovnání obou typů FIR filtrů je zřejmé že typ III má menší výpočetní 
náročnost, naproti tomu má vetší zvlnění v obou postranních pásmech, viz obr. 4.15 a 
kmitočtová charakteristika. FIR filtr typu IV, viz také obr. 4.16, je výpočetně náročnější, 
avšak lépe aproximuje chování HT v diskrétní podobě, v případě nižších kmitočtů je 
patrné zvlnění v levém postranním pásmu. Oba dva typy filtrů vykazují zvlnění 

kmitočtové charakteristiky v propustném pásmu. Toto zvlnění se dá částečně potlačit 

vhodnou okénkovou funkcí a zvýšením délky filtru N. [17]  
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5 Stanovení požadavků na HW použitého pro 

předzpracování signálu 
V kapitole 4 byly diskutovány a uvedeny různé techniky AM, které se týkají zpracování 

signálu pro parametrický reproduktor. V této kapitole jsou stanoveny základní požadavky 

na výpočetní náročnost použitých AM technik. Z určení náročnosti výpočtu jednotlivých 

AM technik je následně stanoven požadavek na použitý HW. 
 

5.1 Určení náročnosti předzpracování signálu  
Určení výpočetní náročnosti jednotlivých AM technik je odvozeno od počtu základních 

matematických operací (sčítání, odečítání, násobení, dělení). Pro zjištění celkové 

výpočetní náročnosti je nutné určit přesný počet základních matematických operací, které 
jsou nutné pro zpracování jednoho vzorku dat vstupující do dané AM. 
 V případě jednoduché AM je potřeba celkem 2 operací násobení a 1 operace 
sčítání. Tedy celkem 3 základní matematické operace, viz kapitola 4.1 a obr. 4.2. 
 Efektivní AM, uvedená v kapitole 4.3, má stejný počet základních matematických 
operací jako v případě jednoduché AM, kromě toho obsahuje i druhou odmocninu, která 
může být implementován různými způsoby, nejčastěji se implementuje pomocí 

Newtonovy iterační metody pro druhou odmocninu:  

1

1
,

2k k
k

X
X x x

x

 
   

 
 (5.1) 

kde X je hledaná hodnota po odmocnění, xk+1 je nová hodnota a xk je předcházející 

hodnota. Výhodou Newtonovy iterační metody je malá výpočetní náročnost a rychlá 

konvergence. Tato metoda obsahuje 3 základní matematické operce a to operaci násobení, 

sčítání a dělení, počet těchto základních matematických operací platí pouze pro jeden 

iterační krok, pro dosažení odpovídající hodnoty odmocniny s požadovanou přesností je 

potřeba provést M kroků Newtonovy iterace. Celkem tedy efektivní AM vyžaduje 3 + 3M 
matematických operací. [18] 
 Jednostranná AM, viz kapitola 4.4, obsahuje bez bloku HT 2 sčítací a 3 násobící 
operace, viz také obr. 4.6.  Jak již bylo poznamenáno, tato technika obsahuje i blok HT, 
který je detailně popsán v kapitole 4.8. Blok HT se skládá z diskrétní konvoluce, která 

vyžaduje pouze operace sčítání a násobení. Diskrétní konvoluce může být 

implementována jako lineární, nebo kruhová. V případě lineární konvoluce je třeba pro 
získání n-tého vzorku provést n-1 operací sčítání a n operací násobení. Naproti tomu 
kruhová konvoluce má pro výpočet každého vzorku stejný počet sčítání a násobení. Tedy 

pro výpočet n-tého vzorku kruhové konvoluce je třeba vypočítat N-1 sčítání a N násobení, 

kde písmeno N značí délku použitého FIR filtru. Je patrné, že při velké délce filtru 
dosahuje jak lineární tak i kruhová konvoluce vysoké výpočetní náročnosti. Pro vyšší 

hodnoty N je lepší využít techniku, která má základ v rychlé Fourierově transformaci. 
[19] 
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 Následující typy modulačních technik vycházejí z výše popsaných technik AM. 
V tab. 2 je uveden celkový přehled výpočetní náročnosti všech zmíněných technik AM. 
 

Typ AM 
techniky 

Počet operací 

sčítání 
Počet operací 

násobení 

Počet 

operací 

dělení 

Celkový počet 

matematických 

operací 
Konvenční 

AM 
1  2  -  3 

Efektivní AM 1 M  2 M  M 3 3M  

Jednostranná 

AM – lin. 
konvoluce 

 2 1n   3 n  - 4 2n  

Jednostranná 

AM – kruhová 

konvoluce 

 2 1N   3 N  - 4 2N  

Modifikovaná 

AM 
3 M  4 M  M 7 3M  

Pokročilá AM 4 7 - 11 

RSSB-AM 
 1 2

1

2 4

2

i N N

N

  

 
 

 1 2

1

2 2

1

i N N

N

  

 
 - 

 

 

1 2

1

2 2

2 3 3

N i N i

i N

 

  
 

Poznámka 
M je počet iteračních kroků, n je n-tý vzorek v lineární konvoluci, N 

je délka FIR filtru a i je stupeň DM 

Tab. 2: Přehled výpočetní náročnosti jednotlivých AM technik pro výpočet 

jednoho vzorku výstupních dat  

5.2 Výběr vhodného mikrokontroléru 
V předcházející kapitole byly stanoveny základní požadavky na výpočetní náročnost dané 

techniky AM, která zpracovává vstupní data. Z této výpočetní náročnosti je odvozen i 

požadavek na použitý miktrokontrolér, který následně zpracovává vstupní signál.  
Dnešní mikrokontroléry nabízejí celou škálu periférií, zejména různé sběrnice a 

převodníky. Taktéž velká většina mikrokontrolérů má v sobě implementovánu jednotku 

pro počítání s pohyblivou řádovou čárkou. Pro porovnání a vhodný výběr jsou v této 

kapitole uvažovány dvě populární platformy založené na architektuře ARM a to 
Raspberry PI a STM NUCLEO-411RE. Základní přehled obou platforem je uveden 
v tabulkách níže. Dále jsou diskutovány jejich výhody a nevýhody. 
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Název platformy: STM NUCLEO-411RE 

Název jádra: ARM®32-bit Cortex®-M4 

Maximální pracovní kmitočet 

jádra: 
100 MHz 

Velikost paměti RAM: 128 kB 

Velikost paměti FLASH: 512 kB 

Počet GPIO: 50 

Počet a typ komunikačních 

periférií: 
3 × I2C, 3 × USART, 5 × SPI, USB, SDIO 

Počet a typ interních periférií: 
11 × TIMER s PWM, 16 × 12bit ADC, RTC, 
DMA 

Tab. 3: Přehled parametrů platformy STM NUCLEO-411RE [20] 

Název platformy: Raspberry PI 

Název jádra: 
ARM®32-bit ARM1176JZFS + samostatné 

grafické jádro 

Maximální pracovní kmitočet 

jádra: 
700 MHz 

Velikost paměti RAM: 512 MB 

Velikost paměti FLASH: - 

Počet GPIO: 40 

Počet a typ komunikačních 

periférií: 
1 × I2C, 1 × USART, 1 × SPI, 4 × USB, 
1 × Ethernet 

Počet a typ interních periférií: 1 × TIMER s PWM, DMA 

Tab. 4: Přehled parametrů platformy Raspberry PI [21] 

1. Výhody a nevýhody platformy STM NUCLEO-411RE: 
 Výhody: 

o 32-bitový mikrokontrolér s implementovanou jednotkou pro 
počítání s plovoucí desetinnou čárkou. 

o Množství vnitřních a vnějších periférií. 
o Nepřítomnost operačního systému - možnost zpracovávat data 

v reálném čase. 
o Srozumitelná dokumentace a široká podpora k poskytnutým 

mikrokontrolérům. 
o Možnost sledování a chování vytvořeného programu přímo na čipu. 

 Nevýhody: 
o Oproti Raspberry Pi výrazně pomalejší. 
o Neobsahuje grafické jádro. 
o Podstatně menší paměť RAM. 
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2. Výhody a nevýhody platformy Raspberri PI: 

 Výhody: 
o 32-bitový mikrokontrolér s implementovanou jednotkou pro 

počítání s plovoucí desetinnou čárkou. 
o Grafické jádro může pracovat nezávisle na jádře procesoru. 

Komunikace mezi jádrem procesoru a grafickým čipem je zajištěna 

DMA sběrnicí. 
o Chod celého mikrokontroléru je řízen operačním systémem, který je 

založen na unixové platformě. 
o Dostatek operační paměti. 
o Velmi rozšířená komunita uživatelů, kteří poskytují užitečné 

informace. 

 Nevýhody: 
o Malý počet vnějších periférií. 
o Operační systém může být limitující pro zpracování dat v reálném 

čase. 
o Špatné krokování a ověření chodu vytvořeného programu. 
o Špatná podpora ze strany výrobce čipu, mnohdy nepřesné informace 

v přiloženém katalogovém listu pro ovládání periferií. 
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6 Realizace parametrického reproduktoru 
Fyzická realizace parametrického reproduktoru vychází z poznatků uvedených v 

kapitolách 2 a 3, kde byl proveden teoretický popis přenosu parametrického zvuku a 
rozbor fyzikálních vlastností ultrazvukových měničů. Zkonstruovaný parametrický 

reproduktor obsahuje 50 ultrazvukových měničů typu BPU-1640TOAH12 s rezonančním 

kmitočtem 40 kHz [8]. Uvedené měniče jsou řazeny paralelně a uspořádány v těsné 

blízkosti do matice 5 × 10, viz příloha 1. Rozmístění měničů na DPS  ukazuje  příloha 2 
a obr. 6.1, kde je vyfotografován již hotový modul parametrického reproduktoru. V 
následujících kapitolách jsou rozebrány vlastnosti parametrického reproduktoru, zejména 

impedanční a fázová charakteristika a její kompenzace. Poslední část kapitoly uvádí 

vyzařovací charakteristiku parametrického reproduktoru. 
 

 
Obr. 6.1: Kompletní modul parametrického reproduktoru 

 

6.1 Měření impedanční a fázové charakteristiky 
Pomocí přístroje OMICRON lab Bode 100 byla změřena impedanční a fázová 

charakteristika parametrického reproduktoru bez kompenzace a po kompenzaci, pozn. na 
obr. 6.1 je již kompletní parametrický reproduktor s přidanou kompenzací, která bude 
dále diskutována. Výslednou impedanční a fázovou charakteristiku zobrazuje obr. 6.2. 
Z této charakteristiky je patrné, že parametrický reproduktor má dva rezonanční 

kmitočty – 40,3 kHz a 53,5 kHz. Jelikož diskrétní amplitudový modulátor popsaný v 
následujících kapitolách 7 a 8 pracuje pouze s nosným kmitočtem 40 kHz, není v dalších 

úvahách zahrnut druhý rezonanční kmitočet 53,5 kHz.  

Na rezonančním kmitočtu 40,3 kHz dosahuje modul impedance |Z| = 18,1  a fáze 

φ = -45,48°, viz obr. 6.2. Ze získané hodnoty fáze je zřejmé, že imaginární složku 
impedance Z tvoří sériová kapacita. Z tohoto poznatku vychází i typ kompenzace, kterým 

je sériová kompenzační indukčnost. Přesná hodnota sériové kapacity byla změřena 
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pomocí přístroje OMICRON lab Bode 100, při rezonančním kmitočtu 40,3 kHz, viz obr. 
6.3. Velikost sériové kapacity je v tomto případě 315,44 nF. Tento údaj se stal výchozím 

bodem pro návrh sériové kompenzační indukčnosti viz kapitola 6.2. 
 

 
Obr. 6.2: Graf závislosti impedance |Z| a fáze φ na kmitočtu f parametrického 

reproduktoru bez kompenzace sériové kapacity 

 

RS = 12,298   CS = 315,435 nF  

 
Obr. 6.3: Ekvivalentní sériový RC obvod parametrického reproduktoru   

 

6.2 Kompenzace sériové kapacity parametrického reproduktoru 
Aby bylo možné při rezonanci přenést co největší činný výkon do parametrického 

reproduktoru, je nutné kompenzovat sériovou kapacitu Cs uvedenou v předcházející 

kapitole 6.1. Kompenzace sériové kapacity je v tomto případě provedena pomocí vložené 

sériové indukčnosti do obvodu parametrického reproduktoru, viz příloha 1. Konkrétní 

hodnota sériové indukčnosti je odvozena z Thompsonova vztahu z rovnice (6.1), kde fr 
představuje rezonanční kmitočet, Ls hledanou hodnotu sériové indukčnosti a Cs sériovou 

kapacitu:   
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Sériová indukčnost Ls byla stanovena výpočtem ze vztahu (6.1) na hodnotu 49,35 μH, při 
rezonančním kmitočtu fr = 40,34 kHz a sériové kapacitě Cs = 315,4 nF.  

Ze získané hodnoty sériové indukčnosti Ls byla posléze navinuta cívka na toroidní 
jádro s činitelem indukčnosti přibližně 10 μH na 1 závit. Pomocí tohoto údaje byl 
stanoven počet závitů na 5. Ověřením hodnoty indukčnosti navinuté cívky bylo 
provedeno měření pomocí přístroje OMICRON lab Bode 100.  Výsledkem měření byla 

hodnota indukčnosti cívky, která odpovídá hodnotě 54,15 μH. Odchylka mezi 
vypočtenou a změřenou hodnotou indukčnosti je způsobena činitelem indukčnosti jádra 

toroidní cívky. Rozměry toroidního jádra byly voleny s ohledem na umístění na DPS a 

odpovídají následujícím parametrům: průměr vnějšího prstence toroidního jádra 

14,8 mm, průměr vnitřního prstence 11,25 mm a výška toroidního jádra 4,6 mm.  
Vložením navinuté kompenzační cívky do série s paralelní kombinací měničů 

došlo k výraznému zlepšení fázové charakteristiky parametrického reproduktoru, viz obr. 
6.4. Pozitivní zlepšení se projevilo především ve snížení fáze φ na hodnotu 0,03° při 

rezonančním kmitočtu 40,17 kHz. Nevýhodou použité kompenzace je nárůst modulu 

impedance |Z| na hodnotu 18,85 . Způsobený nárůst je ovlivněn sériovým odporem 

vinutí použité cívky. 
 

 
Obr. 6.4: Graf závislosti impedance |Z| a fáze φ na kmitočtu f parametrického 

reproduktoru s kompenzací sériové kapacity 
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6.3 Měření vyzařovací charakteristiky parametrického reproduktoru 
Vyzařovací charakteristika parametrického reproduktoru, viz obr. 6.5, byla změřena 

pomocí digitálního osciloskopu Agilent DSOX3034A, který byl použit jako spektrální 

analyzátor, na kterém se odečítal útlum přijaté autodemodulované složky vyzářené 

z parametrického reproduktoru. Reproduktor byl umístěn ve vzdálenosti 1,5 m od 
elektretového mikrofonu typu PMOF-6027PN. Přijatý signál byl zesílen pomocí dvou 

kaskádně řazených operačních zesilovačů typu OPA2604, s celkovým zesílením 61,5 dB. 
Zesílený signál byl následně veden do digitálního osciloskopu. Ke generování signálu pro 

parametrický reproduktor byl použit digitální amplitudový modulátor, viz kapitoly 7 a 8, 
který moduloval vstupní signál z generátoru Agilent 33511B pomocí SSB-C, viz 
kapitola 4.4. Kmitočet modulačního signálu byl 1 kHz a kmitočet nosného signálu 

40 kHz. Měření vyzařovací charakteristiky probíhalo v bezodrazové komoře na Ústavu 

teoretické a experimentální elektrotechniky. 
 

  
Obr. 6.5: Vyzařovací charakteristika parametrického reproduktoru 

V charakteristice na obr. 6.5 jsou patrné ostré výběžky na úhlech 60° a 120°. Tyto 
výběžky jsou pravděpodobně způsobeny možnými odrazy od stěn komory. Během 

měření byl parametrický reproduktor natáčen doleva i doprava po 5° krocích od přímé 

osy k elektretovému mikrofonu. 
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7 Realizace analogové části diskrétního modulátoru 
Z poznatků získaných v kapitolách 1 a 3 byl zkonstruován digitální amplitudový 

modulátor, jehož blokové schéma je zobrazeno na obr. 7.1. Modulátor obsahuje čtyři 
základní části. První část tvoří analogově-digitální a digitálně-analogové obvody, které 

zajišťují převod vstupního a výstupního signálu do požadované formy, viz kapitola 7.1. 
Druhou část tvoří samotný mikrokontrolér, ve kterém jsou implementovány tři techniky 

amplitudové modulace, konkrétně konvenční AM, SSB-C AM a pokročilá AM, které jsou 
detailně popsány v kapitolách 4.2, 4.4 a 4.6. Programové vybavení a implementaci 
technik AM podrobněji rozebírá kapitola 8. Do poslední části diskrétního amplitudového 

modulátoru patří parametrický reproduktor, který byl již popsán v předcházejících 
dvou kapitolách 3 a 6 a nebude dále rozebírán.  
 

Filtr - DP
AD - 

MCP3201

MCU - 
STM32F411
(Modulátor)

DA - 
MCP4921

Zesilovač - 
třída AB

Filtr - DP
Parametrický 

reproduktor

g( ) uAM( ) 

Kontrolní 

panel

 
Obr. 7.1: Blokové schéma diskrétního amplitudového modulátoru 

 

7.1 Analogová část diskrétního amplitudového modulátoru 
Analogovou část diskrétního amplitudového modulátoru tvoří obvody, které zajišťují 

převod vstupního signálu g() do diskrétní podoby a po zpracování mikrokontrolérem ho 

převádějí na výstupní analogový signál uAM(). Tento signál je veden do audio zesilovače, 

kde dochází k zesílení na požadovanou úroveň. Do této části kapitoly spadá i kontrolní 

panel, prostřednictvím kterého se ovládají funkce implementované v mikrokontroléru. 

Zmíněná část diskrétního modulátoru vychází z blokového schématu na obr. 7.1.  
Kompletní zapojení analogové části uvádí příloha 4. Příloha 5 představuje fyzickou 

realizaci DPS a příloha 6 zobrazuje rozmístění jednotlivých integrovaných obvodů a 

součástek na DPS. Zapojení kontrolního panelu zobrazují příloha 8 – příloha 10.  
Deska plošného spoje s analogovou částí zároveň vytváří hlavní desku pro připojení 

vývojového kitu STM NUCLEO-411RE, který využívá periferních obvodů popsaných 

v následujících kapitolách.  
 

7.1.1 Blok analogově-digitálního převodu signálu 
Blok analogově-digitálního převodu signálu, viz obr. 7.2, zajišťuje převod analogového 

signálu do diskrétní podoby. Převod primárně zajišťuje AD převodník MCP3201 spolu s 
dvojitým operačním zesilovačem OPA2604, který upravuje vstupní signál na 
požadovanou úroveň. Princip činnosti jednotlivých komponent rozebírají následující 

odstavce. 
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Obr. 7.2: AD převodník MCP3201 se vstupním filtrem typu DP 

Z přivedeného signálu na konektoru AUDIO_IN je nejprve kondenzátorem C4 
odstraněna stejnosměrná složka, která může být navázána na vstupní signál 

z předcházejícího stupně. Vstupní dělič tvořený rezistory R3 a R4 přidá k 
takto upravenému signálu definovanou stejnosměrnou složku, která odpovídá přesně ½ 
napětí UREF, viz dále. První z dvojice operačních zesilovačů OPA2604-IC1B tvoří 
napěťový sledovač, který odděluje vstup od následujícího stupně.  

Další stupeň tvoří druhý z dvojice operačních zesilovačů OPA2604-IC1A. Ten je 
zapojen jako aktivní filtr typu dolní propust 2. řádu s Butterworthovou aproximací. 
Úkolem filtru je omezit šířku pásma vstupního signálu a zároveň slouží jako 
antialiasingový filtr AD převodníku. Kmitočet f0_DP1 dolní propusti byl stanoven na 
hodnotu 8 kHz a to z důvodu omezení harmonických složek, které jsou větší než fs_AD/2, 
tedy harmonické složky vyšší než 20 kHz, viz kapitola 8.1.2. Rezistory R1 a R2 byly 

vybrány z řady E12 a to konkrétně o hodnotách odporů 10 k. Kondenzátory C1 a C2 
byly spočítány pomocí vztahů (7.1), (7.2) a (7.3), kde ak a bk jsou koeficienty 
Butterworthovy aproximace, Q odpovídá činiteli jakosti a R = R1 = R2. Konkrétní 

hodnoty koeficientů jsou ak = 1,414 a bk = 1, viz [22]. Z vypočtených hodnot 
kondenzátorů C1 a C2 byly vybrány kondenzátory z řady E24, které se svojí kapacitou 

blíží vypočteným hodnotám. Pro konkrétní případ platí, že C1 = 2,7 nF a C2 = 1,8 nF, viz 
obr. 7.2. Kmitočtová a fázová charakteristika filtru je na obr. 7.3.  

1 1
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Obr. 7.3: Přenosová charakteristika vstupního filtru AD převodníku 

Posledním obvodem, ze schématu na obr. 7.2, je AD převodník MCP3201. Ten 
převádí vstupní signál do diskrétní podoby. Použitý převodník je jednokanálový a má 

rozlišení 12 bitů se sériovým výstupem dat. Komunikace mezi MCU a AD převodníkem 

probíhá po SPI, viz kapitola 8.1.2. Maximální vzorkovací kmitočet je 100 kHz 
[23].  Referenční napětí UAD_REF pro AD převodník vytváří napěťová reference TL431, 

která zároveň přivádí napětí na napěťový dělič tvořený rezistory R1 a R2 a to z toho 
důvodu, aby byla ke vstupnímu signálu přidána stejnosměrná složka o hodnotě 1,25 V. 
Zapojení napěťové reference TL431 je v základním zapojení, které je uvedeno v 
katalogovém listu [24]. Hodnota napětí UAD_REF  je tedy 2,5 V. Od referenčního napětí je 

odvozen i maximální rozsah vstupních napětí, který je AD převodník schopen měřit. 

Rozsah měřených napětí je tedy od 0 do 2,5 V. Vstup AD převodníku chrání dvojice diod 
D1 a D2. Diody vytvářejí ochranu vstupu IN+ proti překročení maximálního a 

minimálního dovoleného napětí. 
 

7.1.2 Blok digitálně-analogového převodu signálu 
Po zpracování vstupního signálu MCU je třeba převést zpracovaná data z diskrétní 
podoby do analogové, konkrétně na analogový signál, který je dále zpracován 

výkonovým širokopásmovým zesilovačem. Zmíněnou funkci zajišťuje blok digitálně-
analogového převodu signálu, který je uveden na obr. 7.4. Použité součástky a jejich 
funkce jsou podrobně rozebrány v následujících odstavcích.  
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Obr. 7.4: DA převodník MCP4921 s výstupním filtrem typu DP 

Základní komponentou zmíněno bloku je jednokanálový DA převodník MCP4921, 

který převádí signál z diskrétní podoby do analogové. Stejně jako výše popsaný AD 

převodník je i DA převodník 12 bitový se sériovým vstupem dat. Komunikace mezi MCU 
a DA převodníkem probíhá po sběrnici SPI. Maximální vzorkovací kmitočet DA 

převodníku je 1,25 MHz [25].  
Referenční napětí pro DA převodník vytváří reference TL431, která vychází z 

katalogového zapojení s nastavitelnou hodnotou referenčního napětí. Hodnotu 

referenčního napětí určuje vztah (7.4), kde UREF odpovídá hodnotě 2,5 V. Rezistory R8 a 

R9 byly vybrány z řady E12 a hodnota jejich odporů je 10 k pro dosažení referenčního 

napětí UDA_REF úrovně 5 V. Od napětí UREF_DA je odvozen i maximální rozkmit 
výstupního napětí, které je DA převodník schopen generovat. Rozkmit výstupního 
signálu je tedy v rozmezí 0 – 5 V.  

3
8

DA_REF REF 3
9

10 10
1 2,5 1 5 V.

10 10

   
         

  

R
U U

R
 (7.4) 

První polovina dvojitého operačního zesilovače OPA2604-IC3A vytváří aktivní 

filtr typu dolní propust 2. řádu, který má za úkol odstranit vyšší harmonické složky 

z výstupního signálu. Vyšší harmonické složky generuje DA převodník skokovými 

změnami výstupního napětí. Kmitočet f0_DP2 předložené dolní propusti byl stanoven na 
hodnotu 50 kHz. Tato hodnota byla zvolena tak, aby byly odstraněny vyšší harmonické 

složky generované DA převodníkem a aby nebyla ovlivněna šířka pásma generovaného 

signálu. Postup výpočtu kapacit kondenzátorů C6 a C7 a volba odporů R6 a R7 odpovídá 

postupu, který je uveden v kapitole 7.1.1. Přenosová charakteristika výstupního filtru DA 

převodníku je na obr. 7.5. 
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Obr. 7.5:  Přenosová charakteristika výstupního filtru DA převodníku 

Druhá polovina operačního zesilovače OPA2604-IC3B je ve funkci napěťového 

sledovače, který odděluje aktivní filtr od výstupu. Po tomto oddělení je výstupní signál 

veden na konektor AUDIO_OUT a dále do výkonového širokopásmového zesilovače, viz 
následující kapitola. 

 

7.1.3 Výkonový širokopásmový zesilovač 
K převodu amplitudově modulovaného signálu do parametrického reproduktoru slouží 
monolitický integrovaný obvod TDA7293, který pracuje v základním katalogovém 

zapojení [26]. Monolitický integrovaný obvod obsahuje audio zesilovač pracující ve třídě 

AB s vysokým výstupním výkonem a to až do hodnoty 100 W při impedanci zátěže 8 . 

Výhodou použitého integrovaného obvodu je široký rozsah napájecích napětí až ±40 V a 
také dostatečná šířka pásma, která je 100 kHz. Deska plošného spoje a potřebné součástky 

byly zakoupeny jako stavebnice společnosti TIPA s označením PT005 [27].  
 

7.1.4 Kontrolní panel 
Kontrolní panel slouží k výběru techniky AM, nastavení modulačního indexu a zobrazení 

aktuální hodnoty modulačního indexu, viz příloha 8 – příloha 10. Na panelu jsou umístěna 
dvě tlačítka a DIP přepínač, pomocí kterých lze zvyšovat nebo snižovat hodnotu 
modulačního indexu a volit mezi třemi technikami AM modulace, viz následující kapitola 
8.1.3. Poslední částí je sloupcový LED zobrazovač, který informuje o aktuálně zvoleném 
modulačním indexu. Obsluhu zobrazovače zajištují dva posuvné registry typu 74HC565, 
které jsou řazeny kaskádně a komunikují s MCU prostřednictvím sériové sběrnice SPI. 
Propojení kontrolního panelu s deskou digitálně-analogového a analogově-digitálního 

převodu zajištuje 14-ti žilový kabel.   
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7.1.5 Napájecí obvody 
K napájení všech digitálních a logických obvodů včetně MCU slouží lineární stabilizátor 

7805, který stabilizuje napájecí napětí na hodnotu 5 V. Tento stabilizátor je napájen z 
kladné větve +8 V, viz příloha 4.  

Operační zesilovače typu OPA2604 spolu s lineárním stabilizátorem 7805 jsou 
napájeny ze symetrického zdroje, který tvoří dvojice lineárních stabilizátorů 7808 a 7908. 
Oba stabilizují vstupní napájecí napětí přivedené na svorky +UC a –UC. Výstupní 

hodnota tohoto symetrického zdroje je ±8 V, viz obr. 7.6.  

 
Obr. 7.6: Schéma zapojení lineárních stabilizátorů 7808 a 7908 

Hotový přípravek má vstupní svorky uzpůsobeny tak, aby je bylo možné připojit 

k laboratornímu zdroji. Maximální napětí, ke kterému je možné přípravek připojit, je 
±15 V. Audio zesilovač přímo napájí laboratorní zdroj bez další stabilizace, nebo úpravy 

úrovně napájecího napětí. 
 

7.1.6 Seznam použitých součástek  
Seznam použitých součástek pro DPS analogově-digitálního a digitálně-analogového 

převodu signálu uvádí příloha 7. Použité součástky pro DPS kontrolního panelu, uvádí 

příloha 12. Součástky pro napájecí blok uvádí příloha 13 a vycházejí ze schématu na obr. 
7.6, v této příloze jsou navíc uvedeny ostatní komponenty, které byly použity pro stavbu 

diskrétního amplitudového modulátoru. Parametr RM v uvedených tabulkách značí 

rozteč vývodů, symbol v značí výšku, š označuje šířku komponenty a h je hloubka. 
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8 Popis programového vybavení diskrétního 

amplitudového modulátoru 
Jak již bylo zmíněno dříve, mikrokontrolér STM32F411RE (kapitola 5.2) pracuje ve 
funkci diskrétního amplitudového modulátoru, který zpracovává vstupní signál vybranou 
technikou AM a následně ho převádí na výstupní analogový signál, viz úvod kapitoly 7.  
 Běh programu diskrétního amplitudového modulátoru popisuje zjednodušený 

stavový diagram na obr. 8.1, ve kterém jsou 4 základní stavy, které jsou podrobně 
rozebrány v následujících kapitolách. Stavy I a II popisuje kapitola 8.1, III. stav 
rozebírá kapitola 8.2 a poslední IV. stav vysvětluje kapitola 8.3. Přechody mezi stavy II, 
III a IV jsou vyvolány dvěma příznaky přerušení a to TIM2_IT_UPDATE a EXTI5_10, 
jedná se o příznaky, které příslušejí vektoru přerušení od čítače TIM2 a od vektoru 
externího přerušení EXTI, viz následující kapitoly.   
 

I.
Inicializace

periferií

II.
Kontrola výběru 

typu AM

III.
Obsluha 
přerušení 

TIM2

IV.
Obsluha externího 

přerušení

EXTI15_10

 
Obr. 8.1: Stavový diagram programu pro diskrétní amplitudový modulátor 

Celý program pro MCU je napsán ve vývojovém prostředí Eclipse C++ Mars ve 
verzi 4.5.2 a zkompilován pomocí kompilátoru ARM-GCC ve verzi 4.9 2015q3. Program 
využívá vestavěnou knihovnu pro periferie tzv. HAL, kterou přímo poskytuje výrobce 
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MCU [28]. V této knihovně se nalézají potřebné inicializační funkce systému a funkce, 
které zajišťují obsluhu periferií. Zdrojový kód programu je umístěn na přiloženém CD 

k diplomové práci. 
 

8.1 Inicializace periferií a popis hlavní funkce programu 
Uvedená kapitola popisuje funkci main, která v sobě zahrnuje stavy I a II předložené v 
úvodu kapitoly 8. Ve vývojovém diagramu, na obr. 8.2, jsou předloženy základní kroky 

nutné k inicializaci systému a periferií, všechny tyto kroky popisují funkci main. 
Následující kapitoly rozvádějí jednotlivé bloky vývojového diagramu. 
 

Reset - spuštění 

systému

Inicializace proměnných

Inicializace systému a nastavení 

zdroje hodinového signálu CLK - 
externí oscilátor

Inicializace periférií SPI1, SPI2, 
SPI3

Inicializace TIM1 a TIM2 v 
PWM módu,

TIM1 s DMA2_Stream5 a TIM2 
s TIM2_IRQn - IT_UPDATE 

Inicializace vstupních pinů 

(PA13, PA14, PA15) pro výběr 

typu AM 

Inicializace pinů (PC10, PC11) a 
nastavení externího přerušení 

EXTI15_10_IRQn pro 
inkrementaci nebo dekrementaci 

hloubky modulace 

Zahájení činnosti TIM1 a TIM2, 
příprava na čtení prvního vzorku 

dat z MCP3201 (SPI2) 

Přepnuto tlačítko 

AM_SW

Přepnuto tlačítko 

SSB_SW

Přepnuto tlačítko 

IMP_AM_SW

Ne

Vstupní signál bude 

zpracováván pomocí 

klasické AM – 

type_of modulation = 1

Ano

Vstupní signál bude 

zpracováván pomocí 

SSB_AM – 

type_of modulation = 2

Vstupní signál bude 

zpracováván pomocí 

vylepšené AM – 

type_of modulation = 3

Ne

Ne

Ano

Ano

 
Obr. 8.2: Vývojový diagram programu - funkce main 

 

8.1.1 Základní inicializace periferií systému a datových proměnných 
Po přivedení napájecího napětí dochází k restartu systému a inicializaci hodinového 

signálu CLK. Inicializace hodinového signálu je provedena pomocí funkce 

SystemClock_Config(). Všechny periferie a jádro mikrokontroléru využívají krystalový 

oscilátor, jenž je umístěn přímo na vývojové desce. Hodnota rezonančního kmitočtu 
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krystalového oscilátoru činí 8 MHz. Kmitočet z tohoto oscilátoru je následně násoben 

pomocí interního PLL a veden k jádru a periferiím. Všechny periferie včetně jádra pracují 

na maximálním dovoleném kmitočtu, který je pro jádro a periferie 100 MHz, kromě 
sběrnice APB1, jejíž maximální kmitočet činí 50 MHz. Po základním nastavení hodinové 

signálu jsou periferie GPIOA, GPIOB, GPIOC a GPIOD pro vstupně-výstupní porty 

připojeny k hodinovému signálu prostřednictvím sběrnic APBx. Stejně tak je tomu i u 
čítačů TIM1 a TIM2, dále pak sběrnice DMA2_Stream_5, jako poslední jsou připojeny 

sériové sběrnice SPI1, SPI2 a SPI3. 
Po nastavení hodinového signálu CLK následuje inicializace globálních 

proměnných a to konkrétně x[N], h[N], k, l, type_of_modulation, m, output_buffer_1[Nvz], 
output_buffer_2[Nvz], sin[Nvz] a cos[Nvz]. Jedná se o proměnné, ve kterých jsou uloženy 

vzorky dat přečtené z AD převodníku, koeficienty FIR filtru, ukazatele a proměnné 

obsahující data o typu prováděné techniky AM a hodnotě modulačním indexu. Dále pak 

uložené hodnoty diskrétních funkcí sin, cos a data určená k odeslání skrze jednotku DMA 
do periferie SPI1.  Proměnné k, l, type_of_modulation a output_buffer_x jsou datového 

typu float a zbylé proměnné pak datového typu int. Předložené proměnné jsou použity a 

popsány v následujících kapitolách. 
V dalším bloku jsou nastaveny sériové sběrnice SPI1 - SPI3. Sběrnice SPI1 slouží 

pro komunikaci s DA převodníkem MCP4921 a je nastavena pouze pro vysílání dat. 
Přenosová rychlost SPI1 je 12,5 Mbit/s. Sběrnice SPI2 komunikuje s AD převodníkem 

MCP3201, přenosová rychlost této sběrnice odpovídá 1,56 Mbit/s. SPI2 pracuje pouze 
v režimu čtení příchozích dat z AD převodníku. Poslední sériovou sběrnicí je sběrnice 

SPI3, která zapisuje data do posuvných registrů 74HC595D, tato sběrnice pracuje 

s přenosovou rychlostí 6,25 Mbit/s. Všechny vyjmenované sběrnice pracují v 16-ti 
bitovém režimu vysílání nebo přijímání dat a to z toho důvodu, že použité převodníky 

pracují s 16-ti bitovými daty a také proto, že kaskádním řazením dvou 8 bitových 

posuvných registrů vznikne jeden 16-ti bitový. K inicializaci těchto periferií byla 
vytvořena funkce HAL_SPI_peripehrals_Init(). 

 

8.1.2 Inicializace periferií TIM1, TIM2 a DMA_Stream_5 
V další fázi inicializace funkce main jsou nakonfigurovány čítače TIM1 a TIM2 a to 

způsobem, který je zobrazený na  obr. 8.3. Důvody této konfigurace spočívají v přesném 

generovaní vzorkovacího kmitočtu pro oba převodníky, a také v synchronizaci běhu 

programu mezi příjmem nových vzorků dat z AD převodníku a odesláním již 

zpracovaných vzorků dat do DA převodníku. 
Čítač TIM1 plní řadu funkcí, jednak generuje signál CS pro DA převodník, 

zahajuje přenos dat z paměti MCU do datového registru DR periferie SPI1, 
prostřednictvím jednotky DMA2_Stream_5 a generuje hodinový signál TRG01, na který 

reaguje čítač TIM2. Čítač TIM2 generuje povolovací signál CS pro AD převodník a navíc 
při události přetečení generuje vektor přerušení TIM2_IT_UPDATE, v jehož obsluze jsou 

přijata a zpracována data z AD převodníku a dochází k zahájení příjmu nového vzorku 
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dat, viz následující kapitola 8.2. Detailnější popis konfigurace čítačů je proveden 

v následujících odstavcích. 

TIM1 – 

Nadřazený 

čítač pro 

TIM2

TIM2 – 

Podřízení čítač 

čítači TIM1

DMA2_Stream5

TIM_DMA_ID
_UPDATE

TIM2_CLK
= TRG01

TIM1_CLK 
= 50MHz

SPI1

DMA2 zápis 

do DR - SPI1

output_buffer_1[Nvz]

output_buffer_2[Nvz]

DMA_SxCR_CT = 0

DMA_SxCR_CT = 1

SPI1_CS

SPI1_MOSI

SPI1_SCK

Obsluha 
přerušení 

TIM2
SPI2

TIM2_IT_UPDATE SPI2_CS

SPI2_MISO

SPI2_SCK
SW zápis 

do DR - SPI2

 
Obr. 8.3: Blokový diagram konfigurace čítačů TIM1 a TIM2 

Čítač TIM1 je nakonfigurován jako čítač, který čítá hodinové pulzy přivedené na 

vstup TIM1_CLK, kmitočet vstupních pulzů je 50 MHz. Hodinové pulzy přivedené na 

TIM1_CLK jsou odvozeny od systémového kmitočtu 100 MHz, který je interní děličkou 

podělen dvěma. Registr periody TIM1Peri_reg je nastaven na hodnotu 82, viz rovnice (8.1), 
kde fUPDATE_TIM1 reprezentuje kmitočet, při kterém dochází k přetečení čítacího registru, 

a jeho hodnota odpovídá kmitočtu 600 kHz, tento kmitočet zároveň představuje 

vzorkovací kmitočet pro DA převodník (fs_DA, viz poslední odstavec kapitoly). Jakmile 
čítací registr TIM1 dosáhne hodnoty větší než 82, dochází k jeho přetečení a vynulování 

čítacího registru. V tento okamžik jsou generovány pulzy TRG01 a 
TIM1_DMA_ID_UPDATE, na které reagují periferie TIM2 a DMA_Stream_5.  

6

Peri_reg 3
UPDATE_TIM1

TIM1_CLK 50 10
TIM1 1 1 82.

600 10f


    


 (8.1) 

Kromě základní konfigurace je TIM1 nakonfigurován i v režimu PWM, kdy generuje 
výstupní signál CS na fyzickém pinu SPI1_CS pro DA převodník. Tento signál je 
generován s kmitočtem 600 kHz a střídou 91 %. Začátek periody výstupního signálu je 

odvozen od události přetečení čítače, jakmile čítač přeteče je spolu s registrem periody 
vynulován i výstupní pin SPI1_CS, na tuto změnu reaguje DA převodník a převádí nově 
přijatá data na výstupní analogové napětí. Následně přechází do stavu, kdy očekává nově 
příchozí data. Výstupní pin SPI1_CS je opět nastaven do logické jedničky v momentě, 

kdy dochází ke shodě hodnot čítacího registru čítače TIM1 a registru shody jednotky 
PWM_TIM1 (registr shody má nastavenu hodnotu na 75), tato změna uvede DA 
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převodník do stavu, ve kterém očekává další sestupnou hranu na pinu CS, viz [25] a obr. 
8.5. Hodnota uložená v registru shody zajišťuje, že výstupní signál je vždy generován se 
střídou 91 %. Průběh signálu na pinu SPI1_CS byl zaznamenán logickým analyzátorem, 
viz obr. 8.4, čísla mezi pulzy označují pořadí dat v paměti MCU, která jsou odesílána do 

DA převodníku, viz dále. Jakmile je pin SPI1_CS v logické nule, jsou data odesílána do 
DA převodníku, detailnější průběh odeslání dat je zobrazen na obr. 8.5.  
 

 
Obr. 8.4: Výstup z logického analyzátoru 

 

 

Obr. 8.5: Princip komunikace MCU s DA převodníkem MCP4921 [25] 

Jak již bylo poznamenáno v předcházejícím odstavci, předání dat z paměti MCU 

do SPI1 zajišťuje jednotka DMA_Stream_5. Ta je nakonfigurována tak, aby zahájila 

přenos z paměti MCU do registru DR v okamžiku, kdy je vyvolána událost 
TIM1_DMA_ID_UPDATE. Kromě základní konfigurace pracuje DMA_Stream_5 také 
v režimu dvojitého zásobníku, viz dokumentace STM32F411 [20]. Z toho vyplývá, že po 

odeslání všech dat z jednoho zásobníku pokračuje v odesílání dat z druhé zásobníku atd. 
V konkrétním případě mají oba zásobníky délku Nvz = 15 po 16-ti bitových slovech, viz 
také pořadí odesílaných dat na obr. 8.4. Signál DMA_SxCR_CT informuje, z jakého 
zásobníku jsou data právě odesílána. Jestliže jsou data odesílaná z datového zásobníku 

output_buffer_2, je DMA_SxCR_CT nastaven do logické jedničky, pokud jsou data 
odesílána z datového zásobníku output_buffer_1, pak je DMA_SxCR_CT v logické nule, 

viz obr. 8.4 a obr. 8.3.  
Přenos dat z paměti MCU do periférie SPI prostřednictvím DMA je velice rychlý, 

neboť periférie DMA pracuje na hodinovém kmitočtu jádra (100 MHz), navíc přenos 
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nezatěžuje jádro MCU a celá operace probíhá nezávisle na vykonávaných činnostech. 
Stav signálu DMA_SxCR_CT je využíván v kapitole 8.2.  

Čítač TIM2 pracuje obdobným způsobem, jako TIM1. Avšak hodinový signál, 

přivedený na vstup TIM2_CLK, vytváří čítač TIM1, skrze signál TRG01, viz obr. 8.3. 
Jakmile čítací registr TIM2 načte více pulzů než 14 (hodnota uložená v TIM2Peri_reg), 
dochází k přetečení čítače TIM2 a generování vektoru přerušení TIM2_IT_UPDATE. 
Přerušení TIM2_IT_UPDATE má nejvyšší prioritu a zajišťuje přechod mezi stavy II a 

III, viz obr. 8.1. Hodnotu registru periody TIM2Peri_reg uvádí rovnice (8.2), kde 
fUPDATE_TIM2  odpovídá kmitočtu 40 kHz.  

3

Peri_reg 3
UPDATE_TIM2

TRG01 600 10
TIM2 1 1 14.

40 10f


    


 (8.2) 

V obsluze přerušení dochází k přečtení hodnoty uložené v registru DR periferie SPI2 
a zahájení měření nového vzorku dat z AD převodníků, viz následující kapitola 8.2. 
Stejně jako v předcházejícím případě je čítač TIM2 nastaven v PWM režimu, kdy 
generuje výstupní signál CS pro AD převodník a to prostřednictvím pinu SPI2_CS, střída 

generovaného signálu CS je stejná, jako v případě PWM_TIM1. Po události přetečení 

čítače je výstup SPI2_CS nastaven do logické nuly, touto událostí se AD převodník 

připraví na nové měření vstupního napětí signálu g(), viz obr. 8.4 a obr. 8.6. Oproti 
předcházejícímu případu je přenos dat z AD převodníku do datového registru DR 

periferie SPI2 zahájen programově a to v obsluze přerušení. Jelikož má registr periody 
TIM2Peri_reg hodnotu nastavenu na 14, dochází ke čtení nových vzorků dat z AD 
převodníku každých 25 μs, z toho tedy vyplývá, že vzorkovací kmitočet fs_AD AD 
převodníku je 40 kHz a odpovídá kmitočtu fUPDATE_TIM2, viz předposlední odstavec 

kapitoly. 
 

 
Obr. 8.6: Princip komunikace MCU s AD převodníkem MCP3201 [23] 

Vzorkovací kmitočet fs_DA pro DA převodník byl stanoven s ohledem na maximální 

přenosovou rychlost, se kterou zvládne převodník komunikovat s MCU. Dále proto, aby 
byl výstupní signál rekonstruován s dostatečným rozlišením s ohledem na kmitočet 

výstupního signál uAM(), který je 40 kHz. Počet vzorků byl stanoven na hodnotu 

Nvz = 15. Z uvedených údajů vychází vzorkovací kmitočet fs_DA = 600 kHz, který je dán 

součinem počtu vzorků na jednu periodu a kmitočtu nosného signálu. Vzorkovací 

kmitočet fs_AD je dán nastavením čítačů TIM1 a TIM2 a vychází ze vzorkovacího kmitočtu 

fs_DA, který je podělen číslem Nvz = 15. Inicializace čítačů TIM1 a TIM2 provádí 

v programu dvě funkce HAL_TIM1_PWM_CH1_init() a HAL_TIM2_PWM_CH1_init(). 
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8.1.3 Inicializace portů 
Poslední část inicializace MCU spočívá v nastavení portů a pinů pro komunikaci mezi 
uživatelem a diskrétním amplitudovým modulátorem. Ta je zajištěna prostřednictvím 

kontrolního panelu, který byl popsán v předcházející kapitole 7.1.4. Inicializace portů a 
pinů slouží k výběru modulační techniky a změny hodnoty modulačního indexu. 
 Piny umístěné na portu GPIOA jsou nastaveny jako vstupní a slouží ke čtení 
logické úrovně. Podle toho, který pin se nachází v logické jedničce, dochází k výběru 

techniky AM pro předzpracování vstupního signálu g(). V programu jsou fyzické názvy 

pinů přejmenovány následujícím způsobem: pin PA13 je přejmenován na AM_SW 

(konvenční AM), pin PA14 odpovídá SSB_SW (jednostranná AM bez potlačené nosné) 

a poslední pin PA15 má nový název IMP_AS_SW (pokročilá AM). S výše uvedeným 

pojmenováním koresponduje i vývojový diagram na obr. 8.2.  
 V dalším sledu jsou nastaveny piny PC10 a PC11 na portu GPIOC, piny jsou 
v programu přejmenovány na TLAC_DEC a TLAC_INC. Pomocí těchto pinů dochází 

ke zvýšení nebo snížení modulačního indexu. Piny jsou nastaveny jako vstupní a reagují 

na sestupnou hranu při stisku tlačítka. Jakmile je některé tlačítko stlačeno, dochází 

k vyvolání události přerušení EXTI15_10, v obsluze tohoto přerušení dochází ke změně 

modulačního indexu a zobrazení hodnoty modulačního indexu na sloupcovém LED 

zobrazovači. Přerušení EXTI15_10 má nižší prioritu než TIM2_IT_UPDATE, to 
znamená, že nejprve dochází k obsluze přerušení TIM2_IT_UPDATE a až poté k obsluze 
přerušení EXTI15_10. Detailnější popis obsluhy přerušení EXTI15_10 rozbírá  kapitola 
8.3. Tento vektor přerušení inicializuje přechod programu do stavu IV, viz obr. 8.1.  
 

8.1.4 Zahájení činnosti programu  
Poslední část funkce main představuje spuštění inicializovaných periferií TIM1 a TIM2. 

Zároveň dochází k zahájení čtení prvního vzorku dat z AD převodníku MCP3201. Po 
vykonání těchto činnosti přechází program do nekonečné smyčky while(), kde dochází ke 

čtení pinů pro výběr techniky předzpracování vstupního signálu. Jakmile je některý pin 

nastaven do logické jedničky, dojde k zapsání do proměnné type_of_modulation. Podle 
toho, jaký typ modulace je vybrán, dojde k zapsání hodnot 1 – 3 do proměnné 

type_of_modulation. Výchozí hodnota proměnné je nastavena na 1 (konvenční AM), viz 
obr. 8.2. S uvedenou proměnnou pracují stavy III a IV a je použita v následujících 
kapitolách 8.2 a 8.3. Nekonečná smyčka while() reprezentuje stav II stavového diagramu 

na obr. 8.1, jak již bylo zmíněno v úvodu, přechody mezi stavy zajišťují dva vektory 

přerušení TIM2_IT_UPDATE a EXTI15_10.  
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8.2 Obsluha přerušení čítače TIM2 a zpracování vstupního signálu 
Stěžejní část programu diskrétního amplitudového modulátoru představuje stav III 

stavového automatu uvedeného na obr. 8.1. Program po detekci přerušení 
TIM2_IT_UPDATE přechází do obsluhy přerušení čítače TIM2, kde jsou zpracována 

nově příchozí data z AD převodníku. Vývojový diagram na obr. 8.7 popisuje jednotlivé 

činnosti, které jsou prováděny během obsluhy přerušení. Uvedené činnosti 

rozvádějí následující odstavce a kapitoly. 
 

Obsluha přerušení 

TIM2

Inicializace 
lokálních 

proměnných

TIM2_IT_UPDATE

Návrat z 

obsluhy 
přerušení

Ne

Přečtení nově 

získaného 

vzorku z 
MCP3201.
Zahájení 

nového měření.

Ano type_of_
modulation == 

SSB_AM

Ano

Ne

Lineární 

interpolace 1

Hilbertova 
transformace

Lineární 

interpolace 2

DMA_SxCR_CT  
== 0

1 2 3

DMA_SxCR_CT  
== 1

type_of_
modulation

Ano

2 3

Ne

Ne

Ano

1

type_of_
modulation

Výpočet AM 

a uložení 

hodnot do 
output_buffer

_2

Výpočet 

SSB-C AM a 
uložení 

hodnot do 
output_buffer

_2

Výpočet 

Pokročilé AM 

a uložení 

hodnot do 
output_buffer

_2

Výpočet AM 

a uložení 

hodnot do 
output_buffer

_1

Výpočet 

SSB-C AM a 
uložení 

hodnot do 
output_buffer

_1

Výpočet 

Pokročilé AM 

a uložení 

hodnot do 
output_buffer

_1

 
Obr. 8.7: Vývojový diagram obsluhy přerušení čítače TIM2 
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Při vstupu do rutiny pro obsluhu přerušení TIM2 dochází k inicializaci lokálních 
poměných x_in, y, y_delay, g_inter [Nvz+1], gh_inter r[Nvz+1] a u_am, které souvisejí se 

zpracováním vstupního signálu danou technikou AM a jsou popsány v následujících 
kapitolách. Všechny zde uvedené proměnné jsou datového typu float.  

V dalším kroku následuje podmínka, která kontroluje, zdali je vyvolané přerušení 

vyvoláno událostí TIM2_IT_UPDATE. Jestliže tomu tak je, dochází k vynulování 

příznaku TIM2_IT_UPDATE a program pokračuje ve čtení uloženého vzorku z datového 
registru DR periférie SPI2. Po načtení dat z AD převodníku, dochází ke konverzi dat, 
protože data uložená v datovém registru DR jsou v 16 bitové formě. Z toho důvodu je 
nutné provést konverzi dat z celočíselného formátu do datového formátu float, viz rovnice 
(8.3). Vztah v uvedené rovnici zajišťuje, že data uložená do datové proměnné x_in budou 
v maximálním rozmezí od -1 do 1. Na tomto rozmezí hodnot jsou postaveny všechny 

rovnice uvedené v kapitole 4, které pracují se vstupním signálem g(), jenž má rozsah 

úrovně od -1 do 1.  

(DR 2048) 2
_ .

4096
x in

 
  (8.3) 

Po této konverzi dochází k zahájení nového měření vstupního signálu AD převodníkem 

MCP3201, viz kapitola 8.1.2. Jakmile je zahájeno nové měření, pokračuje program do 

další části, ve které kontroluje proměnnou type_of_modulation a to z toho důvodu, zdali 
bude vstupní vzorek dat x_in zpracován pomocí techniky SSB-C AM. Pokud je podmínka 

pravdivá, dochází ke zpracování vstupního vzorku dat nejprve Hilbertovou transformací 
a poté lineární interpolací vstupních vzorků i transformovaného signálu. Pokud je vybrán 

jiný typ modulace, dochází k přímému výpočtu lineární interpolace vstupního signálu, 
viz kapitoly 8.2.1 a 8.2.2. Jakmile jsou tyto výpočty provedeny, přechází program do fáze, 

kde kontroluje, z jakého datového zásobníku jsou nyní data odesílána, viz kapitola 8.1.2.  
Po provedení kontroly nastává zpracování vstupního vzorku podle vybrané 

techniky diskrétní AM a uložení dat do datového zásobníku. Během zpracování jsou 

vypočítaná data ukládána do volného zásobníku, viz kapitola 8.2.3. Jakmile jsou data 
zpracována a uložena, dochází k návratu z obsluhy přerušení a stavový automat přechází 

do stavů II, nebo IV, podle toho, která událost nastane dříve, viz obr. 8.1. 
 

8.2.1 Výpočet Hilbertovy transformace  
Výpočet Hilbertovy transformace vychází z teoretické části, kterou popisuje kapitola  4.8. 
Implementace HT do MCU je provedena pomocí FIR filtru typu III a to z toho důvodu, 

že uvedený FIR filtr má liché koeficienty impulzní odezvy nulové. Implementovaný filtr 
má délku N odpovídající 195 koeficientů. Tento počet byl zvolen s ohledem na šířku 
propustného pásma, viz obr. 8.8. Rozdíl mezi impulzní odezvou a kmitočtovou 

charakteristikou uvedenou na obr. 4.15 a obr. 8.8  spočívá v posunutí posloupnosti n 
impulzní odezvy h[n] a také v plošší kmitočtové charakteristice. Změna posloupnosti 

vzorků je nutná z toho důvodu, že posloupnost koeficientů se zápornými čísly n nelze 
implementovat do MCU. Uvedený posun je proveden pomocí vztahu (8.4) [17].  
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   1 , 0 1.h n h N n n N       (8.4) 

Zploštění frekvenční charakteristiky je zajištěno vysokým počtem koeficientů FIR filtru 
a take aplikací Kaiserova okénka na impulzní odezvu h[n]. Koeficient Kaiserova okénka 
je v daném případě β = 8 [17]. 
   

 
Obr. 8.8: Impulzní odezva a kmitočtová charakteristika HT - FIR filtru typu III 

implementovaného v MCU  

 Výpočet HT je implementován pomocí diskrétní konvoluce s využitím kruhového 

zásobníku. Hlavní výhoda uvedené implementace spočívá v efektivním výpočtu 

konvoluce dvou disktrétních signálů, v konkrétním případě jde o posloupnosti vstupních 

dat reprezentovaných x[n] a h[n]. Nevýhodou je, že obě datová pole, která reprezentují 
posloupnosti x[n] a h[n] musejí mít stejnou délku N. Vývojový diagram implementace 
HT je zobrazen na obr. 8.9. [29]  
 Při vstupu do funkce výpočtu HT dochází k načtení globálních proměnných, které 

představují posloupnost vstupních vzorků dat x[n] a impulzní odezvy h[n] o celkové délce 

N. Ve vývojovém diagramu jsou tyto posloupnosti reprezentovány datovými poli x[N] a 
h[N]. Mezi globální proměnné se řadí i vstupní hodnota získaná z AD převodníku načtená 

do proměnné x_in, dále pak ukazatele k a l, viz dále. V následujícím kroku dochází 

k inicializaci lokálních proměnných (j = k), kde k představuje ukazatel na nový vzorek 

dat uložený do datového pole x[N]. Proměnná l reprezentuje ukazatel na zpožděný vzorek 
výstupních dat datového pole x[N]. Zpoždění vstupních vzorků o l je nutné z toho důvodu, 
aby nedocházelo ke špatné interpretaci výsledků HT. Uvedené zpoždění se nazývá 

skupinové zpoždění FIR filtru. Počet vzorků, o které je nutné zpozdit vstupní vzorky, 

udává vztah (8.5), kde α představuje celkové zpoždění FIR filtru a zároveň udává, o kolik 



50 
 

je nutné zpozdit vstupní vzorky dat. V konkrétním případě je α = 97 [17]. Tato hodnota 
je uložena do proměnné l na začátku inicializace celé programu a MCU, viz kapitola 
8.1.1.  

1 195 1
97.

2 2

N


 
    (8.5) 

Jakmile jsou všechny proměnné inicializovány, dochází k uložení nového vzorku 

dat x_in do datového zásobníku x[j] na pozici j, která udává pozici nejnovějšího vzorku 
dat v kruhovém zásobníku. Zároveň dochází ke spuštění výpočtu HT podle uvedeného 

vývojového diagramu.  
 

Výpočet Hilbertovy 

transformace

Inicializace 
lokálních 

proměnných: 
int i = 0;
int j = k;
int l = m;

x[k] = x_in; 

j >= 0

Načtení globálních 

proměnných:
 float x[N], h[N], x_in; 

int k, m;
float y = 0;

float y_delay = 0;

y += h[i++]   x[j--];
i++;
j--;

Ano

j = N-1; 

Ne

k % 2 == 0

j --;

Ano

Ne

j > k

y += h[i++]   x[j--];
i++;
j--;

++k == N

k = 0;

Ano

Ne

Návrat z programu vrácení 

hodnot: 
 y, y_delay = x[l]

Ne

Ano

++m == N

m = 0;

Ne

Ano

 
Obr. 8.9: Vývojový diagram výpočtu FIR filtru typu III - Hilbertovy transformace 

K uvedenému vývojovému diagramu se váže i příloha 14, která graficky zobrazuje 
princip výpočtu HT pomocí kruhového zásobníku. Uvedené proměnné korespondují 
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s vývojovým diagramem na obr. 8.9. V příloze je proveden pouze ilustrační výpočet HT, 

kde délka FIR filtru N je 5 a skupinové zpoždění α je 2. Proměnná n představuje 

nejnovější vzorek a n-4 odkazuje na umístění nejstaršího vzorku dat v 
kruhovém zásobníku, viz příloha 14. 

Výstup programu je uložen do dvou datových proměnných y a y_delay, kde y 
představuje výsledek diskrétní konvoluce dvou datových polí x[N] a h[N] a y_delay 

reprezentuje vstupní vzorek dat zpožděný o l. Výsledek HT je dále zpracován pomocí 

lineární interpolace, viz následujíc kapitola. V programu, který je implementován v MCU 
je tato funkce pojmenována fir_Hilbert_filter_float().    

 

8.2.2 Výpočet lineární interpolace 
Výpočet lineární interpolace mezi předcházejícím a nejnovějším vzorkem vstupních dat 
se provádí proto, že diskrétní funkce sin[n] a cos[n], uložené v datových polích sin[Nvz] 
a cos[Nvz], mají celkový počet vzorků na jednu periodu Nvz = 15 a jsou použity 
pro výpočet diskrétních AM, viz kapitola 8.2.3.  

Vstupní signál převedený do disktrétní formy je vzorkován s kmitočtem fs_AD 

40 kHz. Aplikací lineární interpolace je uměle převzorkován na kmitočet fs_DA 600 kHz. 
Tato úprava slouží k tomu, aby byl vstupní vzorek prodloužen na posloupnost označující 

interpolovaný vstupní signál ginter[n] o délce Nvz = 15, avšak samotné datové pole 

g_inter[Nvz+1] má délku Nvz+1 = 16. Interpolace je prováděna vždy mezi novým a 

předcházejícím vzorkem dat získaných z AD převodníku. Do prvního prvku datového 

pole g_inter[0] je uložena hodnota předcházejícího vzorku a do posledního 
prvku datového pole g_inter[15] je uložen vzorek dat x_in získaný z nejnovějšího měření, 
viz ilustrační průběh na obr. 8.10, který zobrazuje již provedenou interpolaci mezi 

nejnovějším a nejstarším vzorkem dat. Na uvedeném obrázku je taktéž zobrazen průběh 

diskrétní funkce sin. Pro výpočet jedné periody dané techniky AM jsou použita data 
v rozsahu indexů n 0-14, vzorek s indexem 15 představuje již nový vzorek nacházející 

periody. Na uvedeném obrázku je také srovnán průběh uložené funkce sin v paměti MCU. 
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Obr. 8.10: Průběh lineární interpolace vstupního vzorku dat 

Jak již bylo zmíněno v předcházející kapitole 8.2, v MCU jsou implementovány 
dva typy lineární interpolace. Rozdíl mezi uvedenými technikami spočívá pouze v tom, 
že jedna zpracovává přímo vstupní vzorek dat x_in, který je interpolován a uložen do 

datového pole g_inter[Nvz+1]. Druhá zpracovává výstupní data po HT tedy obě proměnné 

y a y_delay. Výsledky druhé interpolace jsou uloženy do dvou datových polí a to 

g_inter[Nvz+1] a gh_inter[Nvz+1], kde g_inter[Nvz+1] představuje interpolované zpožděné 
vzorky vstupních dat a gh_inter[Nvz+1] reprezentuje interpolovaná data po HT. 

Algoritmus výpočtu vychází z teorie uvedené v [30] a vývojového diagramu na obr. 8.11. 
V programu jsou tyto dvě interpolační techniky reprezentovány funkcemi line_ 

_interpolation() a line_Hilbert_interpolation(). 
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Výpočet lineární 

interpolace 

Inicializace 
lokálních 

proměnných: 
int i = 1;

int length = Nvz+1-1;
float krok = 0;

g_inter[0] = g_inter[Nvz+1];
g_inter[Nvz+1-1] = x_in;

krok = (g_inter[Nvz+1] - g_inter[0]) / N;  

length > i

Načtení globálních 

proměnných: 
float g_inter[Nvz+1], x_in;

g_inter[i] = g_inter[0] + i·krok; 

Ano

Ne

Návrat z programu

 
Obr. 8.11: Vývojový diagram lineární interpolace 

8.2.3 Výpočet diskrétních amplitudových modulací 
Po provedení všech nezbytných procedur dochází k samotnému výpočtu vybrané 

diskrétní amplitudové modulace. Výběr techniky AM záleží na hodnotě uložené 

v proměnné type_of_modulation. V této poslední části obsluhy přerušení TIM2 dochází 

ke zpracování vstupních dat a uložení výsledků do volného datového zásobníku 

output_buffer_x a to v závislosti na tom, který zásobník je právě volný, viz kapitola 8.1.2 
a vývojový diagram na obr. 8.7. 

Rovnice (8.6), (8.7) a (8.8) reprezentují princip jednotlivých typů AM uvedených 

v kapitole 4, které jsou převedeny do diskrétní podoby. Konkrétně rovnice (8.6) popisuje 
konvenční AM, rovnice (8.7) odpovídá SSB-C AM a rovnice (8.8) pak popisuje 
pokročilou AM, viz také srovnání se vztahy (4.10), (4.21) a (4.34). Výsledek výpočtu 

diskrétní AM reprezentuje diskrétní posloupnost uAM[n], která je ve vývojovém diagramu 
nahrazena datovou proměnou u_am.  

     interpAM 1 sinmg n nu n     , (8.6) 

     

   

2 2 4 4
AM interp interp

interp

[ ] 1 0,5 0,125 sin

1 cos ,

u n m g n m g n n

m g n n

       

    

 (8.7) 

       AM inter hintercos cos cos .u n m g n g n n       (8.8) 

Ve vývojovém diagramu na obr. 8.12  je zobrazen pouze výpočet konvenční 

diskrétní AM, ostatní typy modulací mají stejnou strukturu, pouze jádro výpočtu za 

proměnou u_am je jiné podle výše uvedených rovnic. Proměnná m odpovídá 

modulačnímu indexu, viz kapitoly 8.1.1 a 8.3.  
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V poslední části programové smyčky vývojového diagramu je výraz, kterým se 

převádí hodnota uložená v proměnné u_am z datového typu float do celočíselného 

formátu int, viz také rovnice (8.9). K takto převedeným datům je přičtena hodnota 

0x3000, pomocí aritmetického součtu OR. Ta nastavuje bity GA a SHDN do logické 

jedničky, viz obr. 8.5. Podle dokumentace [25] bit GA nastavuje interní zesilovač DA 

převodníku, buď se zesílením 1, nebo 2, v uvedeném případě je zesílení nastaveno na 

hodnotu 1. Bitem SHDN se převodník uvádí do aktivní činnost a je nastaven na logickou 

hodnotu 1. Po provedení všech operací dochází k uložení celočíselné hodnoty do 

datového zásobníku output_buffer_x. Rozsah převedené hodnoty z datového typu float 
do datového typu int je v rozsahu od 0 do 4095.  

_ 4095
_ _ [ ] 2048 | 0x3000.

4

u am
output buffer x n

 
  
 

 (8.9) 

 

Výpočet diskrétní AM

a uložení výsledků do 

zásobníku

Inicializace 
lokálních 

proměnných:
int i = 0; 

float u_am = 0;

Nvz > i

Načtení globálních proměnných: 
float g_inter[Nvz+1], sin[Nvz], 

output_buffer_x[Nvz];
u_am = (1+m·g_inter[i])·sin[i];

Ano

Ne

Návrat z programu

output_buffer_x[i] = 
((u_am·4095/4)+2048)|0x3000; 

 
Obr. 8.12: Vývojový diagram výpočtu diskrétní AM 

 

8.3 Obsluha přerušení čítače EXTI15_10 a nastavení modulačního indexu 
Poslední částí programového vybavení MCU je stav IV uvedený na obr. 8.1. V tomto 
stavu dochází k obsluze přerušení EXTI15_10 vyvolané vnější událostí, která je 

způsobena stiskem některého z tlačítek buď TLAC_DEC, nebo TLAC_INC. V obsluze 
přerušení je zvýšena nebo snížena hodnota proměnné m, která reprezentuje modulační 

index. Zvětšení, nebo snížení hodnoty proměnné m se děje po krocích 0,1. Uvedená 

obsluha přerušení je zobrazena na vývojovém diagramu na obr. 8.13. 
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Obsluha externího 

přerušení EXTI15_10
TLAC_DEC != 0

Načtení globálních proměnných: 
float m;

Ano

Ne

Návrat z obsluhy přerušení

TLAC_INC != 0

m =+ 0.1;m =- 0.1;

m < 0

m = 0;

m > 1

m = 1;

Ano

Ano Ano

Ne Ne

Zapsání hodnoty proměnné m  na sloupcový 

LED zobrazovač

Prodleva 100 ms - Ošetření nežádoucích 

zákmitů tlačítek

Ne

 
Obr. 8.13: Vývojový diagram obsluhy přerušení EXTI15_10 

V první části obsluhy přerušení je načtena globální proměnná m. Poté dochází 

k ošetření zákmitů tlačítek, zde program čeká 100 ms a následně pokračuje dále. V dalším 

kroku následují podmínky, které kontrolují, jaké tlačítko způsobilo vyvolání přerušení, 

od této podmínky se odvíjí buď zvětšení, nebo snížení hodnoty modulačního indexu. 

Jakmile je zvýšena nebo snížena hodnota modulačního indexu, následuje poslední 

kontrola, která ověřuje, zdali hodnota modulačního indexu není větší než 1 nebo menší 

než 0. Po provedení nezbytných procedur následuje zápis dat do datového registru DR 

periferie SPI3, která odešle data na sloupcový LED zobrazovač, kde je zobrazena hodnota 
proměnné m. Rozsah zobrazených hodnot je od 0,1 do 1. Po té dochází k opuštění obsluhy 

přerušení a návratu programu do stavu II nebo III, viz diagram stavového automatu obr. 
8.1. Přechod do stavu III může nastat i během vykonávané obsluhy a to z toho důvodu, 

že přerušení EXTI15_10 má nižší prioritu než TIM2_IT_UPDATE.  
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9 Měření vlivu jednotlivých technik AM na celkové 

THD 
Poslední kapitola předkládá výsledky měření vlivu modulačních technik na THD 
přenášeného parametrického zvuku. Měření bylo provedeno s kompletním diskrétním 

amplitudovým modulátorem a parametrickým reproduktorem. Rozbor vlastností obou 
zařízení je uveden v kapitolách 6, 7 a 8.   

Stejně jako v případě měření vyzařovací charakteristiky parametrického 

reproduktoru, uvedené v kapitole 6, byl i zde použit digitální osciloskop Agilent 
DSOX3034A ve funkci spektrálního analyzátoru. Použitý osciloskop zobrazoval 
spektrum přijatého autodemodulovaného svazku zvuku vyzářené z parametrického 

reproduktoru. Kompletní zařízení, bylo umístěno ve vzdálenosti 1,5 m od elektretového 

mikrofonu. Přijatý signál byl zesílen a veden do digitálního osciloskopu, na kterém 
probíhal odečet jednotlivých spektrálních složek. Generátor Agilent 33511B byl použit 

jako zdroj modulačního harmonického signálu pro diskrétní amplitudový modulátor. 

Amplituda modulačního signálu odpovídala hodnotě 2,5 Vpp a kmitočtu 1 kHz.  
V průběhu měření nedocházelo k otáčení ani pohybu parametrického reproduktoru, 

ten byl staticky umístěn v přímé ose s elektretovým mikrofon. Během měření docházelo 
výhradně ke změně modulačních technik AM a hodnoty modulačního indexu.  

Měření THD probíhalo tak, že v prvním kroku byla vybrána modulační technika 
AM vstupního signálu a vzápětí byl nastaven modulační index m na hodnotu 0,5. Výběr 

modulační techniky a modulačního indexu byl proveden pomocí kontrolního panelu 

diskrétního amplitudového modulátoru, viz předcházející kapitoly 7.1.4 a 8.3. Po 
provedení nezbytných úkonů následovalo přivedení vstupního signálu do diskrétního 

amplitudového modulátoru a odečtení spektrálních složek z digitálního osciloskopu. Z 
odečtených hodnot efektivního napětí harmonických složek autodemodulovaného signálu 
byl proveden výpočet THD podle vztahu (9.1), kde U1 - Un představují napěťové úrovně 

jednotlivých harmonických složek.  
2 2 2 2
2 3 4

1

...
THD = 100.

   


nU U U U

U
 (9.1) 

Během měření vlivu jednotlivých techniku AM byla prováděna změna modulačního 
indexu v rozsahu od 0,5 do 1, menší hodnoty modulačního indexu neměly význam, neboť 
úroveň přijatého signálu byla malá a zobrazené spektrum bylo ovlivněno zesíleným 

šumem z elektretového mikrofonu. Pro první měření byla vybrána technika konvenční 

AM popsané v kapitole 4.2. Uvedená technika byla vybrána z toho důvodu, že se jedná o 

základní typ AM modulace a také proto, že teoreticky dosahuje nejhorších výsledků, viz 

kapitola 4.2. Zároveň byla stanovena jako srovnávací technika pro předzpracování 

vstupního signálu g(τ). Přehled změřených hodnot jednotlivých harmonických složek je 

uveden v tab. 5, celkový přehled je pak uveden v tab. 8 a výsledná závislost THD na 

modulačním indexu m pak na  obr. 9.4.  
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Konvenční AM 
m = 0,5 Ui [mV] m = 0,6 Ui [mV] m = 0,7 Ui [mV] 
1. harm. 30,4 1. harm. 26,7 1. harm. 49,9 
2. harm. 7,05 2. harm. 6,15 2. harm. 13,2 
3. harm. 2,00 3. harm. 3,70 3. harm. 5,28 
4. harm. 1,00 4. harm. 1,00 4. harm. 1,83 

THD [%] 24,4 THD [%] 27,2 THD [%] 28,8 
  

m = 0,8 Ui [mV] m = 0,9 Ui [mV] m = 1 Ui [mV] 
1. harm. 59,2 1. harm. 61,9 1. harm. 72,9 
2. harm. 16,7 2. harm. 20,8 2. harm. 24,7 
3. harm. 7,05 3. harm. 4,00 3. harm. 8,37 
4. harm. 2,00 4. harm. 3,70 4. harm. 3,00 

THD [%] 30,9 THD [%] 34,8 THD [%] 36,1 
Tab. 5: Přehled získaných výsledků při měření konvenční AM 

 

 
Obr. 9.1: Záznam zobrazeného spektra pro konvenční AM při m = 1 

Měření pokročilé AM proběhlo stejným způsobem jako v předcházejícím případě. 

Uvedená AM je detailněji popsána v kapitole 4.6 a byla vybrána s ohledem na nižší THD 

výstupního autodemodulavaného svazku zvuku, výsledky měření jsou prezentovány 

v tab. 6 a celkový přehled je opět v tab. 8 a na obr. 9.4. 
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Pokročilá AM 
m = 0,5 Ui [mV] m = 0,6 Ui [mV] m = 0,7 Ui [mV] 
1. harm. 42,2 1. harm. 35,0 1. harm. 40,3 
2. harm. 6,15 2. harm. 6,15 2. harm. 6,15 
3. harm. 1,62 3. harm. 1,25 3. harm. 4,00 
4. harm. 0,40 4. harm. 0,30 4. harm. 1,00 

THD [%] 15,1 THD [%] 18,0 THD [%] 18,4 
  

m = 0,8 Ui [mV] m = 0,9 Ui [mV] m = 1 Ui [mV] 
1. harm. 49,0 1. harm. 51,8 1. harm. 57,1 
2. harm. 10,6 2. harm. 11,3 2. harm. 13,9 
3. harm. 4,00 3. harm. 9,50 3. harm. 4,70 
4. harm. 1,00 4. harm. 1,50 4. harm. 0,50 

THD [%] 23,3 THD [%] 28,7 THD [%] 25,8 
Tab. 6: Přehled získaných výsledků při měření Pokročilé AM 

 

 
Obr. 9.2: Záznam zobrazeného spektra pro pokročilou AM při m = 0,5 
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Poslední modulační technikou, u které byl analyzován vliv na THD byla, 
jednostranná AM, uvedená v kapitole 4.4. Měření probíhalo stejným způsobem jako při 

měření předchozích dvou technik. Výsledky dat jsou zpracovány v následujících 

tabulkách tab. 7 a tab. 8 a na obr. 9.4. 
 

SSB-C AM 
m = 0,5 Ui [mV] m = 0,6 Ui [mV] m = 0,7 Ui [mV] 
1. harm. 32,9 1. harm. 35,0 1. harm. 27,8 
2. harm. 3,15 2. harm. 3,15 2. harm. 3,35 
3. harm. 1,05 3. harm. 1,15 3. harm. 1,00 
4. harm. 0,30 4. harm. 0,20 4. harm. 0,40 

THD [%] 10,2 THD [%] 9,61 THD [%] 12,7 
  

m = 0,8 Ui [mV]  m = 0,9 Ui [mV] m = 1 Ui [mV] 
1. harm. 34,2 1. harm. 47,0 1. harm. 69,4 
2. harm. 4,50 2. harm. 6,30 2. harm. 5,50 
3. harm. 2,60 3. harm. 4,20 3. harm. 7,00 
4. harm. 0,50 4. harm. 2,01 4. harm. 5,00 

THD [%] 15,3 THD [%] 16,70 THD [%] 14,8 
 

Tab. 7: Přehled získaných výsledků při měření SSB-C AM 

 

Obr. 9.3: Záznam zobrazeného spektra pro jednostranu SSB-C AM při m = 0,5 
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Typy 
AM: 

Konvenční 
AM 

Pokročilá 

AM 
SSB-C 

AM 
m [-] THD [%] THD [%] THD [%] 
0,5 24,4 15,1 10,2 

0,6 27,2 18,0 9,61 

0,7 28,8 18,4 12,7 

0,8 30,9 23,3 15,3 

0,9 34,8 28,7 16,7 

1 36,1 25,8 14,8 
Tab. 8: Celkový přehled závislosti THD jednotlivých technik AM na modulačním 

indexu m 

 
Obr. 9.4: Přehled dosažených výsledků zavilosti THD jednotlivých technik AM 

na modulačním indexu m 

Z výsledků měření vlivů jednotlivých technik AM na THD vyšla nejlépe 
jednostranná SSB-C AM, popsaná v kapitole 4.4. V literatuře [5] a v kapitole 4.4 je 
uvedeno, že s touto technikou lze dosáhnout THD menší než 5%. Bohužel z dosažených 

výsledků na obr. 9.4 a v tab. 8 je zřejmé, že při změně modulačního indexu m v rozsahu 
od 0,5 do 1 nenastane případ, ve kterém by THD kleslo k hranici 5%. Nejmenší hodnota 

THD je v tomto případě 9,61 % při modulačním indexu m = 0,5. Naopak nejvyšší 

hodnoty dosahuje THD při modulačním indexu m = 1. 
Srovnání mezi konvenční AM a pokročilou AM předkládá kapitola 4.6 a literatura 

[12]. Z kapitoly 4.6 a obr. 4.11 je zřejmé, že pokročilá AM dosahuje hodnoty THD 

maximálně 22,85 % při modulačním indexu m = 1, avšak v konkrétním případě je patrné, 

že tento předpoklad platí pouze do hodnoty modulačního indexu m = 0,8, viz obr. 9.4. Na 
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obr. 4.11 je taktéž uvedeno, že THD klesá po 5 % již při modulačním indexu m = 0,7. 
Zmíněný případ během měření nenastal a nejnižší dosažená hodnota THD byla 15,1 % 
při modulačním indexu m = 0,5, viz tab. 8 a obr. 9.4.   

Nejhorších výsledů dosahuje podle očekávání konvenční AM prezentována 

v kapitole 4.1 a literatuře [5]. Oproti teoretickému předpokladu, dosahuje THD konvenční 

AM menších hodnot než v kapitole 4.1 a literatuře [5]. Konkrétně při modulačním indexu 

m = 1 dosahuje THD 36,1 %, THD prezentované v kapitole 4.1 dosahuje hodnoty 70 % 
při modulačním indexu m = 1. 

Během měření vlivu modulačních technik na celkové THD v závislosti na 

modulačním indexu bylo ověřeno, že THD roste v závislosti na stoupajícím modulačním 

indexu, tuto skutečnost potvrzuje teoretický předpoklad prezentovaný v celé kapitole 4. 
Avšak číselné hodnoty THD neodpovídají teoretickému předpokladu, který je 

prezentovaný v kapitole 4 a ve zdrojích [5] a [12]. V uvedené literatuře není zmíněna 

přesná metodika měření THD uvedených amplitudových modulací, pouze je zde 

předložen teoretický základ, který vychází z řešení Berktayovy rovnice (2.5). 
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Závěr 
První a důležitou částí diplomové práce je rešerše v oblasti dostupných komerčních řešení 

a fyzikální podstaty týkající se nelineární akustiky a směrového přenosu zvuku pomocí 

amplitudově modulované ultrazvukové vlny, která je následně autodemodulována 

v nelineárním prostředí. Tento cíl byl splněn a zpracován v kapitolách 1, 2 a 3. První 

kapitola diplomové práce pojednává o dostupných komerčních řešeních, ze získaných 
poznatků vychází vlastní řešení zařízení pro přenos parametrického zvuku. V kapitole 2 
je popsán vznik slyšitelné složky zvuku z amplitudově modulované ultrazvukové vlny. 

Taktéž je zde objasněn jev autodemodulace, který je reprezentován Berktayovou rovnicí 

(2.5) pro autodemodulovaný zvukový signál ve vzdáleném poli. Rovnice byla dále 

použita v kapitole 4, ta pojednává o šesti různých způsobech amplitudové modulace 

vstupního signálu, jenž je následně převeden pomocí výkonového širokopásmového 

zesilovače do parametrického reproduktoru. Pro ověření vlivu na předzpracování 

vstupního signálu byly zvoleny tři typy technik amplitudové modulace a to konvekční 

AM, jednostranná AM bez potlačené nosné a pokročilá AM, viz kapitoly 4.2, 4.4 a 4.6. 
Konvenční AM byla vybrána jako srovnávací a zbylé dvě AM byly vybrány s ohledem 
na dosažení nízkého THD, řádově pod 5 %. Amplitudové modulace, které mají 

v modulační obálce odmocninu, se nehodí pro zpracování signálu, jednak z důvodu 

výpočetní náročnosti a přesnosti výpočtu odmocniny, viz kapitola 5.1, a také proto, že 

operace odmocnění produkuje velký počet harmonických složek. Tyto spektrální složky 

musejí být přeneseny pomocí parametrického reproduktoru, což je nemožné, neboť PZT 

měnič má omezené propustné pásmo. Jedná se zejména o amplitudové modulace uvedené 

v kapitolách 4.3 a 4.5. 
Dalším cílem bylo prostudování směrových a elektrických vlastností použitých 

ultrazvukových PZT měničů, jejich následné uspořádání do vhodné maticové struktury a 

změření vyzařovací charakteristiky realizovaného parametrického reproduktoru. 
Uvedený cíl byl splněn v kapitolách 3 a 6, kde kapitola 3 popisuje parametrický 

reproduktor, jež se skládá z velké řady PZT měničů. Tato kapitola dále uvádí typické 

vlastnosti PZT měničů, jako je úzká vyzařovací charakteristika vysílané ultrazvukové 

vlny, vysoký činitel jakosti v rezonanci, vysoký akustický tlak SPL atd. Poslední část třetí 

kapitoly obsahuje popis náhradního elektrického obvodu použitého PZT měniče pro 

hlavní rezonanční kmitočet. V 6. kapitole je představen již zrealizovaný parametrický 

reproduktor, který se skládá z 50 ultrazvukových měničů sestavených do matice 5 × 10. 
Detail realizovaného parametrického reproduktoru je ukázán na obr. 6.1 a rozmístění 

měničů na DPS zobrazují přílohy 2 a 3. Se sestaveným parametrickým reproduktorem 

bylo provedeno měření impedanční a fázové charakteristiky a to z důvodu určení 
přesného rezonančního kmitočtu a také za účelem kompenzace fázové charakteristiky. 
Kompenzace fázové charakteristiky byla provedena z důvodu parazitních kapacit a také 

proto, aby byl do parametrického reproduktoru přenesen co možná nejvyšší činný výkon 

při rezonanci. Tímto měřením bylo zároveň zjištěno, že rezonanční kmitočet 

parametrického reproduktoru je 40,3 kHz, viz kapitoly 6.1 a 6.2. Jako poslední byla 
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změřena vyzařovací charakteristika parametrického reproduktoru, která je uvedena 

v kapitole 6.3. Z vyzařovací charakteristiky parametrického reproduktoru je patrné, že 

sestavený parametrický reproduktoru vysílá směrový zvuk v rozmezí úhlů ±30° od hlavní 

osy, kdy v krajních polohách útlum přijaté autodemodulované složky vykazuje hodnotu 
-42 dBV a níže, viz obr. 6.5 

Posledním úkolem diplomové práce bylo provést návrh a realizaci potřebné budicí 

elektroniky pro parametrický reproduktor a vybrat vhodnou mikroprocesorovou 
platformu, do které jsou implementovány vybrané techniky amplitudových modulací. 

Tento úkol byl splněn a je prezentován v kapitolách 5, 7, 8 a 9. Kapitola 5 předkládá 

výběr vhodného mikrokontroléru s ohledem na výpočetní náročnost jednotlivých technik 
AM prezentovaných v kapitole 4. Z výpočetní náročnosti jednotlivých technik AM 
prezentované v tabulce tab. 2 v kapitole 5, byla vybrána mikroprocesorová platforma 

STM NUCLEO-411RE s mikrokontrolérem STM32F411RE. Sedmá kapitola prezentuje 

návrh analogové části diskrétního amplitudového modulátoru, zejména nosnou desku pro 
vývojový kit STM NUCLEO-411RE, na které jsou umístěny analogově-digitální a 

digitálně-analogové obvody pro zpracování vstupních a výstupních signálů. V této 

kapitole je rovněž popsán kontrolní panel, který zajišťuje komunikaci mezi uživatelem a 

diskrétním amplitudovým modulátorem. Poslední část sedmé kapitoly předkládá popis 
výkonového širokopásmového zesilovače a seznam součástek použitých při stavbě 

diskrétního amplitudového modulátoru. Kapitola 8 podrobně rozebírá programové 

vybavení mikrokontroléru STM32F411RE, zejména inicializační sekvence a popis 

algoritmů jednotlivých výpočtů, dále diskrétní Hilbertovy transformace, lineární 

interpolace a implementaci tří typů amplitudových modulací. Pro implementaci byly 
vybrány tři typy amplitudových modulací a to konvenční AM, pokročilá AM a 

jednostranná AM bez potlačené nosné, ty byly převedeny do diskrétní formy a 

implementovány do MCU, viz 8.2.3. Závěrečná devátá kapitola předkládá dosažené 

výsledky měření vlivu uvedených technik AM na celkové zkreslení THD 

autodemodulovaného zvukového svazku. Podrobnější výsledky a srovnání jsou 

diskutovány v kapitole 9. Na obr. 10 jsou prezentovány dvě fotografie hotových modulů 

a to diskrétního amplitudového modulátoru a parametrického reproduktoru.  
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Obr. 10: Sestavený modul diskrétního amplitudového modulátoru, horní obrázek 

- modulátor s krytem, spodní obrázek - modulátor bez krytu    

Předložená diplomová práce splnila všechny body zadání. Dosažené výsledky 

byly prezentovány na studentské soutěžní konferenci EEICT 2016 [31], kde bylo 
s prezentovanými výsledky dosaženo druhého místa v kategorii Elektronika a 
komunikace. Dále budou výsledky prezentovány na mezinárodní vědecké konferenci 

PIERS 2016 v Šanghaji [32] v sekci Extended/Unconventional Electromagnetic Theory, 

EHD (Electro-hydrodynamics), EMHD (Electro-magneto-hydrodynamics), and Electro-

biology. 
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Přílohy 

 
Příloha 1: Schéma zapojení parametrického reproduktorů sestaveného z 50 PZT 

měničů 
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Příloha 2: DPS parametrického reproduktoru - Spodní strana, měřítko 1:1,  
rozměr 190 × 86 mm 
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Příloha 3: Osazovací plánek parametrického reproduktoru, měřítko 1:1,  

rozměr 190 × 86 mm 
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Příloha 4: Schéma zapojení analogově digitálního, digitálně analogového 

převodu signálu pro diskrétní AM modulátor 
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Příloha 5: DPS analogově digitálního, digitálně analogového převodníku signálu 

pro digitální AM modulátor - Spodní strana, meřítko 1:1, rozměr 151 × 79 mm 
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Příloha 6: Osazovací plánek analogově digitálního, digitálně analogového 

převodníku signálu pro digitální AM modulátor, měřítko 1:1, rozměr 151 × 79 mm 
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Označení 

součástky ve 
schématu 

Hodnota Pouzdro Množství Poznámka 

C1 2,7 nF 

v: 7,2 mm 
š: 6,5 mm 
h: 2,5 mm 

 RM: 5,08 mm 

1 
Fóliový kondenzátor,  

tolerance ±5 % 

C14, C16 10 μF 
d: 5 mm 
h: 11 mm 

RM: 2,54 mm,  
2 

Elektrolytické 

kondenzátory 

C2 1,8 nF Stejné jako C1 1 
Fóliový kondenzátor,  

tolerance ±5 % 

C3, C5, C8, C9, 
C10, C11, C12, 
C13, C15, C20 

100 nF 
v: 4,3 mm; 

RM: 5,08 mm 
10 

Keramické 

kondenzátory,  
tolerance ±20 % 

C4 1 μF 
v: 7 mm 

š: 4,5 mm 
RM: 2,54 mm 

1 
Keramický 

kondenzátor,  
tolerance ±20 % 

C6  330 pF Stejné jako C7 1 
Keramický 

kondenzátor,  
tolerance ±10 % 

C7 220 pF 
v: 4,3 mm 

RM: 5,08 mm 
1 

Keramický 

kondenzátor,  
tolerance ±10 % 

CN10, CN7 - PINHD-2X19 2 Dutinková lišta 

D1, D2 1N4148 DO35-7 2 - 

D3, D4 1N4004 DO41-10 2 - 

IC1, IC2 OPA2604 DIP8 2 Operační zesilovač 

IC5 7805 TO220 1 Napěťový stabilizátor 

IO1 MCP3201 DIP8 1 AD převodník 

IO2 MCP4921 DIP8 1 DA převodník 

R1, R2, R6, R7, 
R8, R9 

10 k 0309/10 6 Tolerance ±1 % 

R3, R4 100 k 0309/10 2 Tolerance ±1 % 

R5, R10 1,2 k 0309/10 2 Tolerance ±1 % 

VR1, VR2 TL431 TO92 2 Napěťová reference 

X1,X2 - ARK300V-2P 2 Svorkovnice 

X3 - MLW14G 1  14-ti pinový konektor 

X4  ARK300V-3P 1 Svorkovnice 

Příloha 7: Seznam součástek pro DPS analogově digitálního a digitálně 

analogového převodu signálu 
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Příloha 8: Schéma zapojení kontrolního panelu pro digitální AM modulátor 
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Příloha 9: DPS kontrolního panelu digitálního AM modulátoru - Spodní strana, 

měřítko 1:1, rozměr 81,3 × 65 mm  

 
Příloha 10: Osazovací plánek kontrolního panelu digitální AM - Horní strana 

DPS, měřítko 1:1, rozměr 81,3 × 65 mm 
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Příloha 11: Osazovací plánek kontrolního panelu digitální AM - Spodní strana 

DPS, měřítko 1:1, rozměr 81,3 × 65 mm 

 

Označení 

součástky ve 

schématu 
Hodnota Pouzdro Množství Poznámka 

C1, C2 100 nF 
v: 4,3 mm; 

RM: 5,08 mm 
2 

Keramické 

kondenzátory,  
tolerance ±20 % 

DZ1 LB10 LB10 1 Led BARGRAF 

IC3, IC4 74HC595D SO16 2 Posuvný registr 

R1, R2, R3, R4, 
R5, R6, R7, R8, 

R9, R10, R11, R12, 
R13, R14, R15 

2,2 k 0805 15 SMD rezistory 

SW1 - DIP6 1 DIP přepínač 

X1 - MLW14A 1  14-ti pinový konektor 

Příloha 12: Seznam součástek pro DPS kontrolního panelu 
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Označení součástky ve 

schématu 
Hodnota Pouzdro Množství Poznámka 

C1, C2, C3, C4 100 nF 

v: 7,2 mm 
š: 6,5 mm 
h: 2,5 mm 

RM: 5,08 mm 

4 
Keramické 

kondenzátory 

C5, C6, C7, C8 100 μF  4 
Elektrolytické 

kondenzátory 

IC1 7808 TO220 1 
Napěťový 

stabilizátor 

IC2 7909 TO220 1 
Napěťový 

stabilizátor 

- KM85 ABS - 1 
Plastová 

krabička 

- K282 - 1 
Svorkovnice 
pro připojení 

reproduktoru 

- 
Panelová 

zdířka 4 mm 
- 3 

Panelové 

zdířka pro 

připojení 

napájecího 

napětí 

- 

CINCH 

konektor do 
panelu 

- 1 

CINC 
konektor pro 

přivedení 

vstupního 

AUDIO 
signálu 

Příloha 13: Doplňující seznam součástek použitý při konstrukci diskrétního AM 

modulátoru 
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n-1

n

n-4

n-3

n-2

Ukazatel na 
nejnovější

a zpožděný 

vzorek
(k = 1, 
m = 4)

Datové pole x s 
uloženými vzorky

y += h[2]·x[4] 

y += h[0]  x[1] 

y += h[4]  x[2] 

x[0]

x[1]

x[2]

x[3]

x[4]

n

n-4

n-3

n-2

n-1

Datové pole x s 
uloženými vzorky

y += h[2]·x[3] 

y += h[0]  x[0] 

y += h[4]  x[1] 

x[0]

x[1]

x[2]

x[3]

x[4]

n-3

n-2

n-1

n

n-4

Ukazatel na 
nejnovější

a zpožděný 

vzorek
(k = 3, 
m = 1)

Datové pole x s 
uloženými vzorky

y += h[2]·x[1] 

y += h[0]  x[3] 

y += h[4]  x[4] 

x[0]

x[1]

x[2]

x[3]

x[4]

n-2

n-1

n

n-4

n-3

Ukazatel na 
nejnovější

a zpožděný 

vzorek
(k = 2, 
m = 0)

Datové pole x s 
uloženými vzorky

y += h[2]·x[1] 

y += h[0]  x[2] 

y += h[4]  x[3] 

x[0]

x[1]

x[2]

x[3]

x[4]

1.) 2.)

3.) 4.)

Výpočet výstupní hodnoty 

FIR filtru (y)
Výpočet výstupní hodnoty 

FIR filtru (y)

Výpočet výstupní hodnoty 

FIR filtru (y)
Výpočet výstupní hodnoty 

FIR filtru (y)

n-4

n-3

n-2

n-1

n

Ukazatel na 
nejnovější

a zpožděný 

vzorek
(k = 4, 
m = 2)

Datové pole x s 
uloženými vzorky

y += h[2]·x[2] 

y += h[0]  x[4] 

y += h[4]  x[0] 

x[0]

x[1]

x[2]

x[3]

x[4]

5.)

Výpočet výstupní hodnoty 

FIR filtru (y)

Ukazatel na 
nejnovější

a zpožděný 

vzorek
(k = 0, 
m = 3)

Poř. 
vzorku

Inde.Inde.
Poř. 

vzorku

Inde.
Poř. 

vzorku
Inde.

Poř. 
vzorku

Inde.
Poř. 

vzorku

 
Příloha 14: Příklad výpočtu HT pomocí kruhového zásobníku 

 

 
 


