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ABSTRAKT 

Práce se zabývá hardwarovou a softwarovou konstrukcí stolního stereo přehrávače 

nekomprimovaného audio formátu. Navrhované zapojení zajistí připojení a zprovoznění  

pevného disku, procházení adresářů a souborů, zobrazování bitmapových barevných 

obrázků, přehrání audio nahrávky. Součástí je dále pětipásmový grafický ekvalizér 

a výkonový nízkofrekvenční zesilovač pro připojení reproduktorů či sluchátek. Jistá 

sloţitost celého systému je dána relativně vysokým datovým tokem nekomprimovaného 

zvuku a nutnost plynule ovládat periferie.  
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Mikrokontrolér, pevný disk, formát WAV, ATMEGA, displej 

 

ABSTRACT 

The work deals with hardware and software design of standalone audio player for 

uncompressed format. Designing device will ensure the connection and operation of the 

hard drive, browse the directory and files, display bitmap images and play audio 

records. Next parts of player are also a graphic equalizer and audio power amplifiers for 

speakers or headphones. A certain complexity of the system is given a relatively high 

bitrate of uncompressed audio and the need to continuously control of the periphery. 

 

 

 

 

 

 

KEYWORDS 

Microcontroller, hard drive, format WAV, ATMEGA, display 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEKANINA, V. Multimediální přehrávač nekomprimovaných audio a obrazových dat. 

Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních 

technologií. Ústav radioelektroniky, 2011. 41 s., 9 s. příloh. Bakalářská práce.    

Vedoucí práce: doc. Ing. Tomáš Frýza, Ph.D. 



PROHLÁŠENÍ 

 

Jako autor bakalářské práce na téma Multimediální přehrávač nekomprimovaných audio 

a obrazových dat dále prohlašuji, ţe v souvislosti s vytvořením této bakalářské práce 

jsem neporušil autorská práva třetích osob, zejména jsem nezasáhl nedovoleným 

způsobem do cizích autorských práv osobnostních a jsem si plně vědom následků 

porušení ustanovení § 11 a následujících zákona č. 121/2000 Sb., včetně moţných 

trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení části druhé, hlavy VI. díl 4 

Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. 

 

V Brně dne ..............................          .................................... 

         (podpis autora) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Děkuji vedoucímu bakalářské práce doc. Ing. Tomáši Frýzovi, Ph.D. za účinnou 

metodickou, pedagogickou a odbornou pomoc a další cenné rady při zpracování mé 

bakalářské práce. 

 

 

 

V Brně dne ..............................          .................................... 

         (podpis autora) 



 vi 

OBSAH 

 

Seznam obrázků viii 

Seznam tabulek x 

Úvod 1 

1 Obecný popis zapojení a Výběr číslicově / analogového převodníku (DAC) 2 

1.1 Blokové schéma .....................................................................................2 

1.2 Výběr číslicově/analogového převodníku (DAC)....................................3 

1.2.1 Realizace váhovými rezistory .............................................................3 

1.2.2 Kodek.................................................................................................3 

1.2.3 Externí DAC ......................................................................................4 

2 Číslicová část návrhu 5 

2.1 Hlavní mikrokontrolér ATMEGA128 .....................................................5 

2.2 Pomocný mikrokontrolér ATMEGA32 ...................................................6 

2.3 Rozhraní ATA (IDE) ..............................................................................7 

2.3.1 Způsob adresování ............................................................................ 10 

2.3.2 Inicializace pevného disku ................................................................ 10 

2.4 Regulátor hlasitosti ............................................................................... 12 

2.5 Displej.................................................................................................. 13 

2.6 Ovládání displeje přes řadič SSD1353 .................................................. 14 

2.7 Číslicově analogový převodník TDA1545A ......................................... 18 

2.8 Ovládací prvky ..................................................................................... 19 

3 Analogová část návrhu a napájecí obvody 20 

3.1 Integrovaný ekvalizér TDA7317 .......................................................... 20 

3.2 Výkonový koncový nízkofrekvenční stupeň ......................................... 21 

3.3 Napájecí obvody .................................................................................. 22 

4 Souborový systém FAT16 25 

4.1 Master Boot Record ............................................................................. 25 

4.2 FAT16 Boot Record ............................................................................. 26 

4.3 File Allocotion Table - FAT ................................................................. 27 



 vii 

4.4 Vstupy do souborů nebo adresářů ......................................................... 28 

4.5 Dlouhý vstup (LFN) ............................................................................. 29 

4.6 Kořenový adresář ................................................................................. 31 

4.7 Oblast dat ............................................................................................. 31 

4.8 Procházení adresáři, vstup do souboru .................................................. 31 

5 Ostatní software 33 

5.1 Nekomprimované hudební soubory WAV ............................................ 33 

5.2 Přehrávání ............................................................................................ 33 

5.3 Bitmapové obrázky .............................................................................. 35 

6 Ovládání, grafické zpracování 37 

7 Závěr 41 

Literatura 42 

Seznam symbolů, veličin a zkratek 44 

Seznam příloh 45 



 viii 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

 

Obr. 1.1: Blokové schéma přehrávače. .......................................................................2 

Obr. 1.2: Blokové schéma pro přehrávač mp3. ...........................................................3 

Obr. 2.1: Zapojení vývodů ATMEGA128A (převzato z [1]). ......................................5 

Obr. 2.2: Zapojení vývodů ATMEGA32 (převzato z [4]). ..........................................6 

Obr. 2.3: Připojení LCD ke sběrnicím. ..................................................................... 14 

Obr. 2.4: Formát barev 5-6-5. ................................................................................... 16 

Obr. 2.5: Formát barev 6-6-6. ................................................................................... 16 

Obr. 2.6: Příklad vykreslování obdélníku. ................................................................ 16 

Obr. 2.7: Formát vstupních signálů I
2
S (převzato z [12]). ......................................... 18 

Obr. 2.8: Teoretické časové průběhy enkodéru při otáčení hřídele (bez zákmitů). ..... 19 

Obr. 2.9: Naměřené časové průběhy spínačů enkodéru při otáčení hřídele. ............... 19 

Obr. 2.10: Zobrazení zákmitu na spínači při otáčení hřídele. ...................................... 19 

Obr. 3.1: Zapojení ekvalizéru. .................................................................................. 20 

Obr. 3.2: Zapojení koncového nf stupně. .................................................................. 21 

Obr. 3.3: Závislost výstupního výkonu na napájecím napětí (převzato z [15]). ......... 22 

Obr. 3.4: DC/DC měnič s integrovaným obvodem TL494 (převzato z [16]). ............ 23 

Obr. 4.1: Ukázka záznamu FAT. .............................................................................. 28 

Obr. 4.2: Řazení vstupů LFN. .................................................................................. 30 

Obr. 5.1: Vyrovnávací paměť, část 1. ....................................................................... 34 

Obr. 5.2: Vyrovnávací paměť, část 2. ....................................................................... 34 

Obr. 5.3: Načítání obrazových dat z BMP obrázku, jeden čtverec odpovídá jednomu 

pixelu. ....................................................................................................... 36 

Obr. 6.1: Vstupní obrazovka. ................................................................................... 37 

Obr. 6.2: Zobrazení kořenového adresáře nebo jakékoli jiné sloţky. ......................... 37 

Obr. 6.3: Zobrazení BMP obrázku............................................................................ 38 

Obr. 6.4: Okno přehrávače. ...................................................................................... 38 

Obr. 6.5: Zobrazení ekvalizéru. ................................................................................ 39 

Obr. 6.6: Místní nabídka během přehrávání. ............................................................. 39 

Obr. 6.7: Rozšířená nabídka. .................................................................................... 39 

Obr. 6.8: Nabídka v reţimu procházení sloţek. ........................................................ 40 



 ix 

Obr. 6.9: Okno Playlistu. .......................................................................................... 40 

Obr. 7.1: Pohled z vrchu dovnitř přehrávače. ............................................................ 53 

Obr. 7.2: Osazená deska plošného spoje číslicové části, strana TOP. ........................ 53 

Obr. 7.3: Osazená deska plošného spoje číslicové části, strana BOTTOM. ............... 54 

Obr. 7.4: Pohled zepředu. ......................................................................................... 54 

 



 x 

SEZNAM TABULEK 

 

Tab. 2.1: Umístění a význam pinů 40pinového konektoru ATA. ................................7 

Tab. 2.2: Adresy registrů. ...........................................................................................8 

Tab. 2.3: Význam bitů ve status registru. ....................................................................9 

Tab. 2.4: Význam některých bytů v identifikačním sektoru. ..................................... 11 

Tab. 2.5: Zapojení vývodů ISL22326. ...................................................................... 12 

Tab. 2.6: Řízení displeje pomocí funkce NAND. ...................................................... 13 

Tab. 2.7: Některé instrukce řadiče SSD1353. ........................................................... 15 

Tab. 3.1:  Vypočtené hodnoty součástek a parametrů pro BAND 1 aţ 5. ................... 21 

Tab. 4.1:  Význam dat v MBR. ................................................................................. 25 

Tab. 4.2: Význam bytů ve vstupech do oddílu. ......................................................... 25 

Tab. 4.3: Typ souborového systému na oddílu. ......................................................... 26 

Tab. 4.4: Význam některých bytů FAT16 Boot Record. ........................................... 26 

Tab. 4.5: Význam buněk FAT. ................................................................................. 27 

Tab. 4.6: Význam jednotlivých bytů ve vstupu do souboru nebo adresáře. ............... 29 

Tab. 4.7: Význam bytů vstupu LFN. ........................................................................ 30 

Tab. 5.1: Význam bytů v hlavičce souboru WAV. .................................................... 33 

Tab. 5.2: Hlavička BMP souboru. ............................................................................ 35 

 



 1 

ÚVOD 

Bakalářské práce se zabývá hardwarovou a softwarovou realizací přehrávače 

nekomprimovaného audio signálu. Vzorky zvukového signálu jsou uloţeny v souboru 

s příponou WAV, coţ je varianta obecnějšího formátu RIFF. Nekomprimovaný zvuk se 

bezeztrátově ukládá pomocí lineární pulzně kódové modulace (PCM). Vzhledem 

k tomu, ţe PCM WAV obsahuje všechny zaznamenané hodnoty, velikost souboru .wav 

a datový tok (v závislosti na vzorkovací frekvenci) je několikrát větší neţ velikost 

souboru komprimovaných formátů zvuku. Toto si vyţaduje konstrukční a programovou 

specializaci. Protoţe se jedná o nekomprimovaný zvuk, lze tato data přímo přeposílat do 

čislicově analogového převodníku bez jejich úprav. Zvuková data v souborech .wav 

jsou uloţena na pevném disku (HDD) připojeném na rozhraní IDE v reţimu PIO 

(Programmed Input Output). Prohlíţení obrázků se pro jednoduchost pouţívá formát 

BMP, coţ je nekomprimovaný obrazový formát, data jsou tvořena záznamem barvy 

kaţdého jednotlivého bodu tvořící obrázek. Přehrávač by měl umět plynule přehrát 

nahrávku WAV se vzorkovací frekvencí 44100Hz i nahrávky s jinými vzorkovacími 

frekvencemi. K zobrazovaní dat slouţí OLED displej 128x160 bodů v barvách RGB. 

Skladby jsou uloţeny na pevném disku formátu 2,5“ ve struktuře souborového systému 

FAT16. Čtení dat z tohoto souborového systému je zajištěno napsaným softwarem. 

Software téţ dokáţe identifikovat oddíly a některé souborové systémy umístěné na 

oddílech. Procházet lze však jen oddíly s FAT16. Hlavní mikrokontrolér disponuje 

relativně velkou externí pamětí (512kB), takţe je moţné uloţit velké mnoţství dat jak 

zvukových, tak zejména obrazových dat. Pro ovládání přehrávače slouţí tzv. rotační 

enkodér či otočný spínač, který obsahuje další spínač stlačením hřídele (stick), a další 

dvě nezávislá tlačítka. Jako zvukový výstup lze pouţít zadní výstup z koncového nf 

stupně nebo ve předu umístěný sluchátkový výstup. 
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1 OBECNÝ POPIS ZAPOJENÍ A VÝBĚR 

ČÍSLICOVĚ / ANALOGOVÉHO 

PŘEVODNÍKU (DAC) 

Moţností celkové realizace přehrávače je mnoho, důleţitá je volba DAC, 

mikrokontroléru, jeho výpočetního výkonu (frekvenci) a výběr periferních zařízení – 

displeje, ekvalizéru a podobně. Připojení a obsluha těchto zařízení vyţaduje strojový 

čas, kterého nemusí být během přehrávání dostatek. Problémem je také vedení vodičů 

GND, jejich správné propojení mezi jednotlivými obvody, kde mohou nastat nějaké 

změny pro zmenšení rušení zejména digitální části a část analogovou. 

1.1 Blokové schéma 

Blokové schéma je na obr. 1.1. Hlavním mikrokontrolérem (MCU) byl zvolen 

ATMEGA128A, který zajišťuje komunikaci s pevným diskem, DA převodníkem 

a displejem. 

 

Obr. 1.1: Blokové schéma přehrávače. 

Kontrolér ATMEGA32 řídí ekvalizér, funkci MUTE a displej. Mezi oběma 

mikrokontroléry je linka USART zajišťující přenos informací, např. stav spínačů 

z bloku ovládání. Displej je řízen v jednom čase jen jedním MCU. Typicky při 

přehrávání hlavní MCU přesouvá zvuková data z pevného disku do zásobníku a ze 

zásobníku na DA převodník, zatímco ATMEGA32 testuje stav spínačů, zobrazuje 

nastavení ekvalizéru a řídí průběh přehrávání. 



 3 

1.2 Výběr číslicově/analogového převodníku (DAC) 

DA převodník je důleţitou částí digitálního přehrávače zvukového signálu, která 

ovlivňuje šířku zvukového spektra, které lze zpracovat a tedy i kvalitu výstupního audio 

signálu. Analogový zvukový signál byl navzorkován vzorkovací frekvencí (např. 

fvz = 44100Hz) na posloupnost čísel a proto tato frekvence musí být dodrţena i při 

zpětném převodu na analogový signál. DA převodník lze realizovat několika způsoby 

a odvíjí se od něj celkové zapojení přehrávače. 

1.2.1 Realizace váhovými rezistory 

Tento převodník je velmi levný, neboť se skládá pouze z rezistorů, často pouze 

o dvou hodnotách (např. R-2R). Zapojení na pracuje jako odporový dělič. Výhodou je 

rychlost převodu, ale při nepřesnosti rezistorů je výstupní napětí zatíţeno chybou. Navíc 

je špatně realizovatelné zapojení s větší neţ 8 bitovou vstupní hodnotou, narůstá počet 

součástek a zvětšují se nepřesnosti. Rezistorovou síť také lze vyuţít také jen na nízkých 

kmitočtech, protoţe na vysokých kmitočtech roste šum, který na rezistorech vzniká 

a proniká do výstupního napětí. Protoţe se budou přehrávat 16bitové vzorky, tento typ 

DAC nevyhovuje. 

1.2.2 Kodek 

Velkou výhodou pouţití kodeku, coţ je většinou typ signálového procesoru DSP, je 

moţnost přehrávání různých formátů audia, jako MP3, WMA aj. Nevýhodou bývá cena, 

sloţitost komunikace s kodekem nebo počet řídících vývodů. Pro příklad lze uvést 

VS1011E od firmy VLSI [28], který pouţívá sériovou linku SPI a na realizaci 

přehrávače je pouţitelný. Při přehrávání nekomprimovaného formátu pomocí 

mikrokontroléru AVR by výkon MCU nemusel stačit na vyšší (44100Hz) vzorkovací 

frekvence vzhledem k řízení kodeku během posílání vzorků do něj.  

Pokud by se přehrával pouze skladby ve formátu mp3, byl vytvořen návrh 

zapojení, jehoţ blokové schéma je na obrázku 1.1. Zapojení je celkově jednodušší neţ 

pro přehrávač WAV, datovým mediem by mohla být compact flash, protoţe lze řídit 

stejně jako pevný disk. Vyrovnávací paměť můţe být tvořena vnitřní pamětí SRAM 

MCU a nebo externí pamětí SRAM, která by byla vhodná pro vypočítané LBA (Logical 

Block Address) větších souborů, moţná i mp3, záleţí na naformátování compact flash. 

 

Obr. 1.2: Blokové schéma pro přehrávač mp3. 
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Zobrazování by obstarával displej s rozlišením 320x240pixelů a celé by to bylo řízeno 

MCU ATmega128L. Napájecím zdrojem můţe být akumulátor, napětí 3,3V dodají 

stabilizátory. Ovládání muţe být uzpůsobeno pro spínače anebo případně pro dotykový 

panel na displeji. Zvukovým výstupem z VS1011E je rovnou výstup na sluchátka, 

obvod obsahuje softwarovou regulaci hlasitosti. Relativní nevýhodou je nutnost 

testování komunikace a napsání software pro řízení kodeku, jde o oboustrannou 

komunikaci MCU a dekodérem přes SPI s dalšími řídícími vývody mimo SPI. 

1.2.3 Externí DAC 

Výhodou pouţití externího DAC je cena, aniţ by kvalita analogového výstupu 

výrazně klesla. Také zapojení a komunikace bývájí relativně jednoduché a pro 

přehrávání nekomprimovaného formátu WAV dostačující. Protoţe formát WAV má 

vzorky seřazené jednotlivě za sebou, stačí je posílat přímo do DAC bez nutnosti něco 

během přehrávání nastavovat, vzorkovací frekvence je vytvářena čítačem/časovačem 

v MCU. Takovým DAC můţe být TDA1545A [12], TDA1543, TDA1541, LM4921 

a jiné. V přehrávači je vyuţit TDA1545A, který je napájen napětím 5V, hodinový 

kmitočet fclk = 18,4MHz, bitová rychlost 18,4Mbit/s. 
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2 ČÍSLICOVÁ ČÁST NÁVRHU 

Zde bude následovat popis číslicové části přehrávače. Hlavními integrovanými 

obvody zapojení jsou mikrokontroléry ATmega128A, ATmega32, číslicově analogový 

převodník TDA1545A, displej s řadičem SSD1353 a pevný disk typu paralelní ATA 

2,5“ (44pin - notebookový formát). Obvodové zapojení číslicové části je v příloze. 

2.1 Hlavní mikrokontrolér ATMEGA128 

Mikrokontrolér ATmega128A je vyráběn firmou ATMEL v řadě pojmenované 

jako AVR RISC. MCU má Harvardskou architekturu, tj. paměť programu je oddělena 

od paměti datové. Fyzicky je MCU vyráběn v pouzdře TQFP64, obsahuje 128kB 

programové paměti typu FLASH, 4kB paměti typu SRAM s moţností připojení externí 

datové paměti do 64kB a 2kB paměti typu EEPROM. Výkon MCU je aţ 16MIPS při 

hodinové frekvenci 16MHz. Kompletní katalogový list je k dispozici v [1]. 

Mikrokontrolér obsahuje 53 vstupně/výstupních pinů rozdělených po osmi na porty A 

aţ F (48 pinů), zbývajících 5 pinů patří portu G. Na obrázku 2.1 je zapojení vývodů 

MCU ATMEGA128A. 

 

Obr. 2.1: Zapojení vývodů ATMEGA128A (převzato z [1]). 

K MCU je připojena externí datová paměť o velikosti 512kB. Paměť je typu 

SRAM R1LP0408CSP-5SI firmy RENESAS, katalogový list je uveden v [2]. Vzhledem 

k tomu, ţe maximální kapacitu datové paměti určuje její adresová sběrnice, která je 

16bitová, takţe maximum přímo přístupné paměti je 2
16

 = 65536B (64kB), je kapacita 

512kB rozdělena do osmi bloků. Přepínání mezi těmito bloky obstarávají další tři (2
3
=8) 
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piny MCU připojené na zbývající adresní vývody paměti. Tyto tři piny jsou ovládány 

softwarem. Paměť je připojena na PORTA a PORTC, řídící vývody pro čtení a zápis 

jsou součásti PORTG. Protoţe se na PORTA připojuje jak datová tak adresní sběrnice 

paměti, je adresní část uloţena v klopných obvodech integrovaného obvodu 74ACT573, 

jehoţ katalogový list je uveden v [3]. Externí paměť je připojena podle katalogového 

listu ATMEGA128A, obvod 74ACT573 splňuje poţadavky na časování uvedených v 

[1]. S externí pamětí se pracuje aţ od adresy 0x1100, rozsah 0x0000 aţ 0x10FF 

v externí paměti není vyuţíván, protoţe externí paměť se částečně překrývá s interní 

pamětí SRAM. Vrchol zásobníku je umístěn v interní paměti RAM na adrese 0x200 

kvůli niţší rychlejší přístupové době. 

PORTE a PORTF jsou vyhrazeny pro 16bitovou datovou sběrnici, na níţ je 

připojen displej, pevný disk přes rozhraní IDE a obvod 74AHCT574 (účel popsaný 

dále). Řídící vývody k zařízením připojených na sběrnici jsou připojeny na portech D 

a B. MCU je napájen napětím 5V a hodinový kmitočet je odebírán z externího krystalu 

na kmitočtu 16MHz. 

2.2 Pomocný mikrokontrolér ATMEGA32 

Mikrokontrolér ATmega32 je vyráběn firmou ATMEL v řadě pojmenovanou jako 

AVR RISC. MCU má také Harvardskou architekturu. Fyzicky je MCU vyráběn 

v pouzdře TQFP44, DIP40 a MLF, obsahuje 32kB programové paměti typu FLASH, 

2kB paměti typu SRAM a 1kB paměti typu EEPROM. Výkon MCU je aţ 16MIPS při 

hodinové frekvenci 16MHz. Kompletní katalogový list je k dispozici v [4]. 

Mikrokontrolér obsahuje 32 vstupně/výstupních pinů rozdělených po osmi na porty A 

aţ D. Na obrázku 2.2 je zapojení vývodů MCU ATMEGA32. 

 

Obr. 2.2: Zapojení vývodů ATMEGA32 (převzato z [4]). 
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MCU ATMEGA32 zajišťuje komunikaci s ekvalizérem, displejem, 

tlačítky a funkcí MUTE. Mezi mikrokontroléry ATEMGA32 a ATMEGA128A je 

zřízena seriová linka a moţností synchronní i asynchronní komunikace. MCU je 

napájen napětím 5V, hodinová frekvence je zajištěna externím krystalem na kmitočtu 

16MHz. Maximální taktovací frekvence 16MHz sice není nutná, MCU ATMEGA32 

zajišťuje podpůrné funkce, ale usnadňuje se synchronizace komunikace s MCU 

ATMEGA128A. Programování obou mikrokontrolérů je umoţněno pomocí ISP (In 

System Programming). 

2.3 Rozhraní ATA (IDE) 

Pro připojení zařízení jako pevný disk nebo compact flash lze vyuţít rozhraní 

ATA, coţ je počítačová sběrnice pro připojení zařízení uchovávající data, např. pevné 

disky. Rozšíření ATAPI umoţňuje připojit optické mechaniky (CDROM apod.) nebo 

jiné zařízení. Běţný ATA konektor je 40-pinový (dvě řady po dvaceti pinech s roztečí 

2,54mm). Zapojení vývodů konektoru je v tabulce 2.1. 

Tab. 2.1: Umístění a význam pinů 40pinového konektoru ATA. 

Číslo pinu Zkratka Význam 

1 RESET Reset 

2 GND GND 

3 D7 

Datová sběrnice  

4 D8 

5 D6 

6 D9 

7 D5 

8 D10 

9 D4 

10 D11 

11 D3 

12 D12 

13 D2 

14 D13 

15 D1 

16 D14 

17 D0 

18 D15 

19 GND GND 

20 NC Nezapojen (klíč) 

21 DMARQ Ţádost o DMA (přímý přístup do paměti) 

22 GND GND 

23 IOWR Signál pro zápis 

24 GND GND 

25 IORD Signál pro čtení 
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26 GND GND 

27 IORDY Připravenost k přenosu dat 

28 CSEL Výběr zařízení Master/Slave 

29 DMACK Potvrzení DMA 

30 GND GND 

31 INTRQ Ţádost o přerušení 

32 IOCS16 16bit data  

33 A1 Signál pro adresaci registrů 

34 PDIAG Diagnostika  

35 A0 Signál pro adresaci registrů 

36 A2 Signál pro adresaci registrů 

37 CS0 Signál pro adresaci registrů 

38 CS1 Signál pro adresaci registrů 

39 DASP Aktivita zařízení (HDD) 

40 GND GND 

 

Datové piny D0 aţ D15 jsou připojeny k MCU ATMEGA128A na PORTE (D0-7)        

a PORTF (D8-15), RESET je na log.1, CS0 na log.0, CS1 na log.1, na DASP je přes 

rezistor připojena LED na napětí 5V a tato LED signalizuje stav pevného disku (stejně 

jako u PC – svítí, kdyţ disk komunikuje), vývod CSEL slouţí k rozlišení zařízení 

MASTER/SLAVE (log.1 znamená MASTER), IORD (řízení čtení) a IOWR (řízení 

zápisu) připojeny přímo k MCU. Piny určení registru A0-2 jsou připojeny na výstupy 

klopných obvodů typu D v obvodu 74AHCT574, katalog. list dostupný v [10]. Obvod 

74AHCT574 je připojen na PORTE, hodinový vstup CLK na pin PORTB,0. Ostatní 

piny konektoru jsou nezapojeny, GND jsou připojeny na společnou svorku. Piny CS0, 1 

a A0,1,2 vybírají registr v řadiči pevného disku a uskutečňuje se přes ně vlastní řízení 

pevného disku. Následující tabulka 2.2 zobrazuje kombinace pinů a pojmenování 

registrů. 

Tab. 2.2: Adresy registrů. 

PIN FUNKCE 

CS1 CS0 A2 A1 A0 čtení  zápis 

1 0 0 0 0 Data register Data register 

1 0 0 0 1 error register features register 

1 0 0 1 0 sector count sector count 

1 0 0 1 1 sector number sector number 

1 0 1 0 0 cylinder low cylinder low 

1 0 1 0 1 cylinder high cylinder high 

1 0 1 1 0 drive/head drive/head 

1 0 1 1 1 status register command register 

0 1 1 0 0 alternate register device control 

0 1 1 0 1 drive adress not used 
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Všechny registry kromě Data registru, který je 16bitový, jsou 8bitové a vyuţívají datové 

vodiče D0-7. 

Zde následuje popis důleţitých registrů. 

Data register slouţí k zápisu nebo čtení dat z/do pevného disku, či spíše z/do jeho 

vyrovnávací paměti. Posílá se 256 16bitových slov, coţ dává velikost sektoru 512B. 

Sektor je nejmenší blok dat, který je zpracováván pevným diskem (tzn. uloţen nebo 

přečten). Celkový počet sektorů je omezen strukturou MBR (master boot record), kde je 

pro počet sektorů vyhrazeno 4B, to je 32 bit číslo. Lze spočítat (3.1) při 512B sektoru, 

ţe maximální velikost disku je: 

2
32

 · (velikost sektoru) = 2
32

 · 512 = 2,199TB         (3.1) 

Proto se zavádí nový BIOSy a nové deklarace partition (oddílů), které mají 64bitové 

adresování. Další moţností je zvětšení velikosti sektoru na např. 4kB. Tuto vyuţívají 

někteří výrobci úloţných zařízení, naráţejí však na problém s pevně nastavenou 

hodnotou velikosti sektoru na 512B v některých operačních systémech a programech. 

Tento problém se netýká tohoto přehrávače, kde se pouţívá 28bitové adresování sektorů 

a maximální velikost disku je přibliţně 128GB, coţ lze povaţovat za dostatečné a počítá 

se s velikostí sektoru 512B.  

Sector count určuje, jaký počet sektorů se bude číst či zapisovat. Počítá se od 1, 

tj.1 znamená, ţe se bude číst/zapisovat jeden sektor, 2 = 2 sektory, 0 = 256 sektorů atd. 

Jeho hodnota je uloţená v registru R7 ATmega128, defaultně R7=1. 

Sector number – číslo sektoru, do kterého má být proveden zápis nebo čtení 

v adresování CHS.V LBA jde o část A0 – 7 (hodnota R3). 

Cylinder low udává niţší část 16bit čísla cylindru (stopy) v reţimu CHS.V LBA 

jde o část A8 – 15 (hodnota R4).  

Cylinder high udává vyšší část 16bit čísla cylindru (stopy) v reţimu CHS.V LBA 

jde o část A16 – 23 (hodnota R5). 

Drive/head – význam DRIVE (horní 4 bity) je uveden v [13], důleţitý je bit 4, 

udávající výběr zařízení master/slave a bit 6 pro výběr adresování LBA/CHS (viz dále). 

HEAD znamená číslo hlavy (povrchu plotny) v CHS. V LBA  jde o část A24-27 

(hodnota R6).  

Status register. Popis jednotlivých bitů je v tabulce2.3. 

Tab. 2.3: Význam bitů ve status registru. 

bit  Význam bitů ve status registeru 

7 Flag BUSY: log. 1 = zaneprázděnost, nesmí se přistupovat k ţádným jiným registrům 

6 Drive ready: log.1 znamená, ţe zařízení je připraveno pro data nebo instrukce 

5 Drive write fault: log.1 znamená, ţe došlo k chybě při zápisu 

4 Drive seek complete: log.1 znamená nastavení na zvolenou stopu 

3 Data request: připravenost k přenosu dat (DRQ) 

2 Corrected data: nastaven pokud došlo k opravě dat 

1 Index: Je nastaven jednou za otočení plotny 

0 Error: Došlo k chybě, která je uvedena v Error registeru 
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Command register – sem se zapíše instrukce pro manipulaci s daty a jiné. 

Podstatné jsou:  

- 0x20 - čtení dat. 

- 0x30 – zápis dat 

- 0xEC – načtení „identifikačního sektoru“. 

- 0x91 – nastavení parametrů pevného disku, parametry jsou uvedeny  

v identifikačním sektoru. 

2.3.1 Způsob adresování 

Adresování sektorů pevného disku můţe být provedeno dvěma způsoby: CHS 

a LBA. Výběr způsobu adresování je v registru Drive/Head – část Drive. 

CHS – znamená Cylinder Head Sector (také psané jako C/H/S). Jde o zastaralý 

způsob adresování, kdy se adresa sektoru určovala příslušným číslem v registrech 

Sector Number, Cylinder High a Cylinder Low  a Head, jde tak o fyzické adresování, 

protoţe čísla C/H/S jsou fyzickými rozměry ploten pevného disku. Maximální hodnoty 

lze vyčíst z identifikačního sektoru, hlava se musí sníţit o 1. Jde o velmi nepraktický 

způsob adresování, protoţe adresa není jedno číslo, ale je rozloţena po několika částech 

a zvýšení adresy o 1 nemusí být snadný úkol. 

LBA – Logical (nebo Linear) Block Address. Registery Sector Number, Cylinder 

High a Cylinder Low a Head tvoří 8+8+8+4 = 28bitové číslo, které lze mít uloţené jako 

celek a případná inkrementace adresy je snadná. Tohoto adresování je pouţito 

v programové části práce. 

Detailní popis všech registrů a příkazů (instrukcí) je uveden ve specifikaci ATA-1 

[18], ATA-2, případně novější. 

2.3.2 Inicializace pevného disku 

Prvním krokem správně připojeného disku je čekání na nastavení příznaků ve status 

registru. Jde o bit 6 a 7 (Drive ready a BUSY flag). Opakováním čtení těchto bitů se 

čeká, aţ bit7=log.0 a bit6=log.1 a po tomto je prvotní inicializace dokončena a disk je 

schopen komunikace. Následuje ukázka programu inicializace. 

  ... 

.macro decko   ;directiva 

  out porte,@0 ;přesun registru (zde R20) na portE 

  cbi portd,d  ;impuls do klopných obvodů HCT574 (clk) 

  sbi portd,d 

.endmacro   ;direktiva 

  ... 

  ldi r20,0b00000111 ;status register 

  decko r20   ;volání makra pro 74HCT574 

clr r20 

  sts ddrf,r20 

  out ddre,r20  ;Porty E a F jako vstupy 

inithdd: 

  cbi portb,iord  ;pin pro čtení jde do log.0 
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  nop 

  nop 

  nop 

  nop 

  nop    ;čekání na vystavení dat na portE 

  in r20,pine   ;nahrání dat z portE do R20 

  sbi portb,iord  ;pin pro čtení jde do log.1 

sbrc r20,7 ;jestli je bit7(R20)=log.1, odskok  

  rjmp inithdd  ;na inithdd 

  sbrs r20,6   ;jestli je bit6(R20)=log.0, odskok 

  rjmp inithdd  ;na inithdd 

  ...     ;bity jsou nastaveny správně  

      ;a program pokračuje 

 

 Pro inicializaci disku je nutné číst status register. K tomu slouţí obvod 74HCT574, 

na jehoţ nejniţší výstupy jsou připojeny adresní piny registrů pevného disku A[0-2]. 

Makro decko slouţí k zapsání hodnoty registru (zde R20) na piny portuE a následně do 

klopných obvodů obvodu 74HCT574. Tento obvod tedy slouţí jako externí registr, 

který drţí adresní piny disku v definovaném stavu, zde A[2-0] = [1, 1, 1], coţ je dle 

tabulky 2.2 status register. CS1 = 1 a CS0 = 0 jsou nastaveny napevno. Následuje 

nastavení datových portů E a F jako vstupy – bude se číst. Vlastní čtení (nebo zápis) 

jakýchkoli dat z pevného disku se provádí impulsem log.0 na pin IORD (čtení) nebo 

IOWR (zápis). Popis pinů 40pinového konektoru je uveden v tabulce 2.1. Pak uţ se 

testují bity 6, 7 status registru pro provedení inicializace. Tímto je základní inicializace 

ukončena. Většina IDE zařízení však vyţaduje zpětné nahrání parametrů pevného disku. 

Tyto parametry jsou uloţeny v „identifikačním sektoru“, coţ je 512B dat obsahující 

např. modelové a sériové číslo, maximální počet adresovatelných sektorů (max. LBA), 

z čehoţ lze určit datovou velikost disku v bajtech, aj. Identifikační sektor je dostupný po 

zapsaní instrukce 0xEC do Command registru. Vyrovnávací paměť pevného disku se 

naplní 512B dat a vyţaduje jejich přečtení pomocí pinu IORD. Čtou se 256x16bit data. 

Chtěnými daty jsou počet sektorů na stopu a head (hlava) zmenšený o 1. Význam bitů 

identifikačního sektoru je vidět v tabulce 2.4. 

Tab. 2.4: Význam některých bytů v identifikačním sektoru.  

 

Počet sektorů na stopu se uloţí do registru Sector count a head zmenšený o 1 se 

uloţí do registru Drive/Head do části Head. Jakmile jsou data nahrána ve správných 

Word Význam 

0 

ID word - 16 bitových příznaků, podstatné jsou v podstatě jen tyto: 

bit 15 - 0 = non-magnetic drive, podle tohoto bitu lze určit HDD/CF 

bit 7 - vyměnitelný disk 

bit 6 - nevyměnitelný disk 

1 počet cylindrů 

3 počet hlav 

6 počet sektorů na stopu 

10.19 serial number v ASCII, zarovnáno vlevo 

27-46 model number v ASCII, zarovnáno vlevo 

60-61 celkový počet adresovatelných sektorů v LBA (nezbytné pro HDD větší neţ 8GB) 



 12 

registrech, musí se ještě nastavit v registru Drive/Head bit4 – Master a toto se potvrdí 

příkazem 0x91 zapsaným do Command registru. 

Z identifikačního registru lze téţ pouţít celkový počet adresovatelných sektorů 

v LBA, po vynásobení toho čísla velikostí sektoru (512) dostaneme velikost diskového 

prostoru v bytech. V modelovém číslu bývá uloţena název pevného disku tak, jak je 

napsán na štítku nalepeném na jeho povrchu. V tomto okamţiku je inicializace 

dokončena a lze číst nebo zapisovat jakékoli sektory v adresovém prostoru pevného 

disku. 

Pro ukládání hodnoty LBA (28bitové číslo sektoru) jsou zvoleny registry R6, R5, 

R4, R3 (hodnota v R3 je nejméně významná). Registr R7 obsahuje hodnotu registru 

disku sector count. Pokud chceme načíst dva sektory jdoucí po sobě, stačí zadat adresu 

prvního, např. 0x00000025, do R[3..6], do R7 uloţit hodnotu 2 a HDD bude připraven 

k přečtení či zápisu dvou sektorů, tj. 1kB.   

2.4 Regulátor hlasitosti 

Pro regulaci hlasitosti byl zvolen obvod ISL22326, jedná se o dvojitý digitální 

potenciometr s lineárním průběhem (logaritmický není dostupný) a 128 rezistory na 

jeden potenciometr. Vyrábí v pouzdře TSSOP14, napájecí napětí 5V, celkový odpor 

jednoho potenciometru 10kΩ. Obvod obsahuje paměť RAM a paměť EEPROM pro 

ukládání stavu „běţce“ potenciometrů.  Řízení se provádí pomocí I2C sběrnice MCU 

MEGA32 (na stejných vodičích je připojen TDA7317). Zapojení vývodů je v tabulce 

2.5 a obvodové zapojení je dostupné v příloze A1. 

Tab. 2.5: Zapojení vývodů ISL22326. 

PIN SYMBOL VÝZNAM 

1 Vcc  + napájení 

2 #SHDN úsporný reţim pro #SHDN=0 

3 RH0 horní konec potenciometru1 

4 RL0 dolní konec potenciometru1 

5 RW0 běţec potenciometru1 

6 A2 adresní pin I
2
C 

7 SCL I
2
C hodinový vstup s otevřeným kolektorem 

8 SDA I
2
C datový vstup s otevřeným kolektorem 

9 GND  - napájení 

10 RW1 běţec potenciometru0 

11 RL1 dolní konec potenciometru0 

12 RH1 horní konec potenciometru0 

13 A0 adresní pin I
2
C 

14 A1 adresní pin I
2
C 

 

 

Obvod má přidělenou HW adresu A0,1=log.1 a A2=log.0, pomocí I2C je přítomen 
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kontrolní registr pro výběr paměti, do které se bude ukládat stav potenciometru 

a nastavovat „běţec“ nebo převést obvod do úsporného reţimu. Katalogový list je 

dostupný na stránkách výrobce [25]. 

2.5 Displej 

Displej je vyroben technologií OLED, má integrován řadič SSD1353 a napěťový 

měnič z napětí 3,3V na 17V nutných pro funkci displeje. Displej má označení 

DEP160128A-RGB, katalogový list je uveden v [5], katalogový list řadiče SSD1353 je 

dostupný v [6]. Rozlišení displeje je 160x128 pixelů, kaţdý pixel obsahuje barvy RGB. 

Připojen k ovládacímu MCU je pomocí 8bitové paralelní sběrnice, napájení displeje je 

napětím 3,3V. Datová sběrnice je 8bitová, řídící vývody D/C, RW, E (RD) jsou 

přivedeny na porty mikrokontrolérů, ostatní řídící vývody displeje jsou zapojeny podle 

jejich aktivních stavů na log.1 nebo log.0. Protoţe displej musí být napájen napětím 

3,3V, jsou mezi mikrokontroléry a vývody displeje zařazeny integrované obvody řady 

TTL LVC zajišťující převod z 5V logiky na 3,3V logiku. Těmito obvody je dvojice 

74LVC245 a jeden 74LVC244, jejichţ katalogové listy jsou uvedeny v [7] a [8] nebo 

[20]. Jedná se 3-stavové obvody pro řízení sběrnice napájené napětím 3,3V, jejich 

vstupy a výstupy jsou navrţené pro práci do napětí 5,5V. 74LVC245 je vybaven 

vstupem pro změnu směru toku dat označovaní jako DIR nebo T/R, dále vstupem OE 

nebo EN, který ovládá třetí stav. Pomocí dvojice obvodů 74LVC245 je připojena datová 

sběrnice displeje k mikrokontrolérům, a to tak, ţe aktivní je vţdy jen jeden z nich 

(pomocí OE) a to určuje, kterému z mikrokontrolérů  je umoţněno ovládat displej. 

Řídící vývody displeje (aktivní v log.0) připojené přes 74LVC244 a obvod 74F08 

(katalogový list v [9]) jsou podle funkce AND dostupné pro oba MCU a nepřepínají se. 

Připojení displeje je na obr. 2.3., tabulka 2.6 popisuje stavy řídících vstupů displeje. 

Řadič displeje SSD1353 umí jednoduché grafické aplikace, např. vykresli úsečku nebo 

čtverec. Datová sběrnice je připojena na PORTE (ATMEGA128A) a PORTA 

(ATMEGA32). 

Tab. 2.6: Řízení displeje pomocí funkce NAND. 

vstupy (řídící vývody displeje) výstupy 

A (MEGA128) B (MEGA32) Y - Displej: 

0 0 řídí oba MCU - nenastane 

1 0 řídí MEGA32 

0 1 řídí MEGA128 

1 1 je v klidovém stavu 
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Obr. 2.3: Připojení LCD ke sběrnicím. 

Nemělo by se stát, ţe by displej byl ovládán oběma MCU zároveň. Řadič displeje 

generuje také veškeré synchronizační signály, takţe ovládání displeje je relativně 

jednoduché. Displej nelze ovládat okamţitě po připojení napájecího napětí, musí být 

alespoň 200ms prodleva pro stabilizaci napájecího napětí.  

2.6 Ovládání displeje přes řadič SSD1353 

Displej je ovládán pomocí osmibitové datové sběrnice a tří řídících vývodů 

umoţňující čtení a zápis do obrazové paměti (framebuffer) a osmibitových registrů. Zda 

se manipuluje daty určenými do obrazové paměti nebo do registrů se určuje pinem D/C 

– log. 1 -> obrazová paměť (data), log. 0 –> instrukce. Hlavní řídící podprogramy 

displeje jsou zobrazeny v následující ukázce. 

lcdinst: 

 out porta,r20 

 cbi portc,dir 

 nop 

 cbi portc,dc 

 cbi portc,wr 

 sbi portc,wr 

 ret 
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lcddata: 

 out porta,r20 

 cbi portc,dir 

 nop 

 sbi portc,dc 

 cbi portc,wr 

 sbi portc,wr 

 ret 

 

lcddataread:    

sbi portc,dir ;z displeje 

 nop 

 nop 

 sbi portc,dc 

 nop 

 nop 

 cbi portc,rd 

 nop 

 nop 

 nop 

 nop 

 nop 

 in r20,pina 

 nop 

 nop 

 nop 

 nop 

 sbi portc,rd 

 nop 

 nop 

 ret 

 

Na PORTA je připojena datová sběrnice (MEGA32), pin DIR určuje směr 

datového toku přes obvody 74LVC245, RD slouţí ke čtení a WR k zápisu. Hodnota, 

která se má zaspat nebo je přečtena je v R20. Podprogram lcdinst zapíše instrukci, 

lcddata zapíše data do obrazové paměti a lcddataread přečte byte z obrazové paměti. 

Čtení je znatelně pomalejší neţ zápis. Řízení displeje se provádí pomocí instrukcí, 

jejíchţ úplný seznam a popis je uveden v [6]. V tabulce 2.7 jsou uvedeny nejčastěji 

pouţívané a nebo jinak důleţité instrukce. 

Tab. 2.7: Některé instrukce řadiče SSD1353.  

HEX název instrukce 

A0 barevná hloubka 

AE vypnutí displeje 

AF zapnutí displeje 

15 řádek 

75 sloupec 

5C zápis do obrazové paměti 

5D čtení z obrazové paměti 

 

Instrukci 0xA0 lze hlavně pouţít pro zadání formátu barev. Lze pouţít dva byty na pixel 
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ve formátu 5-6-5 nebo tři byty na pixel ve formátu 6-6-6 (R-G-B), tj. šest bitů na 

kaţdou barvu, coţ dává 2
6
 ∙ 2

6
 ∙ 2

6
 = 262144 různých barev. Tento formát lze především 

vyuţit pro vykreslování čar a obrázků, protoţe v kaţdém bytu je uloţena zvlášť kaţdá 

barva a není nutno barvy binárně skládat do dvou bytů jako v případě 6-5-6. Pořadí 

a rozloţení barev v kaţdém bytu je na obrázku 2.4 a 2.5. 

 

Obr. 2.4: Formát barev 5-6-5. 

 

Obr. 2.5: Formát barev 6-6-6. 

Instrukce 0xAE a 0xAF vypnou nebo zapnou displej bez ovlivnění obrazové 

paměti RAM, která zůstává zachována. Instrukce 0x15 určuje řádky displeje, se kterými 

se bude pracovat. Instrukce má dva parametry – 2 byty. První byte určuje první řádek 

a hodnota druhého bytu -1 určuje poslední řádek, se kterým se bude pracovat. Instrukce 

0x75 určuje sloupce displeje, se kterými se bude pracovat. Instrukce má opět dva 

parametry – 2 byty. První byte určuje první sloupec a hodnota druhého bytu -1 určuje 

poslední sloupec, se kterým se bude pracovat. Příklad práce s oblastí např. 20x15 bodů, 

kde horní levý roh toho obdélníku má souřadnice x=1, y=4, je přibliţně zobrazen na 

obr. 2.6. 

 

Obr. 2.6: Příklad vykreslování obdélníku. 
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Zapíšeme instrukci 0x15 podprogramem lcdinst a dva byty s parametry kaţdý 

zapsaný podprogramem lcddata. První byte musí obsahovat hodnotu 1 (x = 1) a druhý 

byte hodnotu 20 – 1 = 19. Podobně je se zachází se sloupci. Zapíšeme instrukci pro 

sloupec 0x75, první byte obsahující hodnotu 4 potvrdíme podprogramem lcddata 

a druhy byte s hodnotou 15 – 1 = 14 také potvrdíme podprogramem pro zápis dat 

lcddata. 

Nyní je třeba rozlišit, zda budeme zobrazovat (zapisovat do obrazové paměti) 

anebo číst obrazovou paměť (zobrazená data). V ukázce se předpokládá formát barev   

6-6-6. 

Zápis se provádí instrukcí 0x5C, po níţ se následuje první trojice bytů (ve formátu 

5-6-5 dvojice) prvního bodu-pixelu ve vymezeném obdélníku. Kaţdý byte se zapíše 

pomocí podprogramu lcddata. Takto zapíšeme všech 20 ∙ 15 = 300 bodů, v bytech    

300 ∙ 3 = 900B. 

Čtení se prování obdobně instrukcí 0x5D s jednou změnou. Před prvním čtení je 

třeba provést tak zvaný dummy read, který slouţí pro synchronizaci řadiče s obrazovou 

pamětí. Následně se čtou barvy kaţdého pixelu (3 barvy – 3byty ve formátu 6-6-6) 

podprogramem lcddataread. Postupně tak lze přečíst 900B z obrazové paměti 

v příkladem vymezené oblasti 20x15 bodů. 

Přitom po zápisu či přečtení jednoho bodu (3bytů) řadič displeje inkrementuje 

x souřadnici a na okraji vymezeného rámce v ose x inkrementuje y souřadnici. Není 

tedy třeba pro kaţdý pixel ve vymezeném obdélníku zadávat zvlášť souřadnice. 

Nastavení počátečního pracovního bodu i postup čtení čí zápisu lze měnit instrukcemi 

řadiče displeje. Provádění instrukce řadičem lze zrušit zapsáním jiné instrukce. Řadič 

displeje neobsahuje znakovou sadu, znaková sada je uloţena v programové paměti 

MCU. Kaţdý znak má rozměr 5x8 bitů (5B), za kaţdým znakem je vloţen jeden byte 

(1x8 bitů) pro oddělení jednotlivých znaků. Kaţdý byte se musí bitově rozloţit, log. 1 se 

přiřadí barva znaku, log. 0 barva pozadí. Znaková sada byla původně napsána pro 

monochromatický displej a podpora barev byla přidána později. Proto kaţdý znak můţe 

nabývat pouze jedné barvy. Barva pozadí znaku, tj. bity, které nenesou obrys znaku, 

můţe být zadána přímo a nebo se můţe respektovat barva podkladu, na kterou se budou 

znaky vypisovat. V základním reţimu je co bit znaku, to jeden pixel, ale je moţno 

přiřadit bitu čtyři (2
2
) nebo devět (3

2
)  i více pixelů (4

2
, 5

2
 atd. podle rastrové velikosti 

displeje) a zvětšit takto znaky. Zvětšováním znaků se ovšem vyloučí moţnost zachování 

pozadí (nebylo potřeba vytvářet program, který by to uměl). Příklad znaku ve znakové 

sadě je na následující programové ukázce. 

 .db 0b01100001  ;90 - 'Z' 

 .db 0b01010001  

 .db 0b01001001  

 .db 0b01000101  

 .db 0b01000011 

 

Číslo 90 je hodnota znaku Z v ASCII tabulce. Lze tak zadávat do podprogramu 

(dekoduj) rovnou ASCII znaky (‘Z‘). České znaky, jako „ ř “, jsou umístěny za ASCII 

znaky od čísla 128 a takové znaky se zadávají číselně, „ ř “ odpovídá číslo 131. 
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2.7 Číslicově analogový převodník TDA1545A 

Číslicově-analogový převodník TDA1545A byl vyráběn firmou Philips 

Semiconductor, je dvoukanálový (stereo), 16bit rozlišení a má sériový vstup značený 

jako I
2
S (kompatibilní s TTL) a analogové proudové výstupy. Protoţe výstupy jsou 

proudové, musí následovat převodník proud-napětí s dolní propustí (anti-aliasing filter). 

Doprodává se v pouzdře SO8, napájecí napětí 5V, maximální vzorkovací kmitočet 

fvz=384kHz, fclk = 18,4MHz. Napájen je ze samostatného 5V stabilizátoru 78L05. 

Datová sběrnice je sériová, její formát je zobrazen na obr. 2.7. Sběrnice I
2
S bude 

emulována pomocí SPI, proto jsou datové vstupy napojeny na vývody SPI 

ATMEGA128A. Datasheet TDA1545A dostupný na [12]. Na místě tohoto převodníku 

by mohl být pouţit jiný obvod se vstupem I
2
S. 

 

Obr. 2.7: Formát vstupních signálů I
2
S (převzato z [12]). 

Do převodníku se musí poslat 32bitů (2 kanály po 16bitech). SPI datový registr 

integrovaný v mikrokontroléru je 8bitový, proto se musí vysílat (přesouvat) čtyřikrát 

8 bitů. Následuje ukázka programu vysílání dat přes SPI pro TDA1545 (bez nastavení 

SPI registrů). 

  ... 

  sbi portd,ws 

  out SPDR,r22 

vysilani1: 

  sbis SPSR,SPIF 

  rjmp vysilani1 

  out SPDR,r25 

vysilani2: 

  sbis SPSR,SPIF 

  rjmp vysilani2 

  cbi portd,ws 

  out SPDR,r19 

vysilani3: 

  sbis SPSR,SPIF 

  rjmp vysilani3 

  out SPDR,r18 

vysilani4: 

  sbis SPSR,SPIF 

  rjmp vysilani4 

  ... 

Čtyři byty (dva 16bitové vzorky) jsou uloţeny v registrech R22, R25, R19, R18 

a postupně se odvysílají. Po prvních dvou bytech je provedena změna kanálu pomocí 

změny stavu signálu WS (signál WS přepíná mezi levým a pravým kanálem při posílání 

dat do DAC). 
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2.8 Ovládací prvky 

Pro ovládání přehrávače slouţí 2 samostatné spínače a tzv. rotační enkodér (rotační 

inkrementální spínač) s 20 impulzy na jednu otáčku hřídele, který obsahuje další spínač 

(zatlačení hřídele). Enkodér je připojen na vstupy vnějšího přerušení ATmega32 INT0 

a INT1. Detekce směru otáčení hřídele je dána tím, které z těchto přerušení se vyvolá 

jako první, viz obr. 2.8. 

 

Obr. 2.8: Teoretické časové průběhy enkodéru při otáčení hřídele (bez zákmitů). 

Změna stavu spínačů je odesílána pomocí USART z ATmega32 do ATmega128A. 

Další moţnosti detekce směru otáčení jsou k dispozici na [19]. Naměřené časové 

průběhy spínačů enkodéru jsou na obr. 2.9 a zobrazení zákmitu jednoho spínače na obr. 

2.10. Odstranění zákmitů všech spínačů se provádí pomocí časové prodlevy. 

 

Obr. 2.9: Naměřené časové průběhy spínačů enkodéru při otáčení hřídele. 

 

Obr. 2.10: Zobrazení zákmitu na spínači při otáčení hřídele. 
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3 ANALOGOVÁ ČÁST NÁVRHU 

A NAPÁJECÍ OBVODY 

Analogová část se skládá z ekvalizéru v podobě obvodu TDA7317, ovládání 

hlasitosti a výkonového nízkofrekvenčního stupně TDA7495S s funkcí MUTE. Na 

analogovou část nejsou kladeny ţádné zvláštní poţadavky a proto je tvořena z těchto 

konstrukčně jednoduchých obvodů. Obvodové zapojení je v příloze. 

3.1 Integrovaný ekvalizér TDA7317 

Integrovaný obvod byl vyráběn firmou Philips Semiconductor, katalogový list zde 

[14]. Dvoukanálový pětipásmový grafický ekvalizér je napájen napětím 9V ze 

stabilizátoru 7809 (TO220), vstupy a výstupy jsou stejnosměrně odděleny vazebními 

kondenzátory. Na vstupech do ekvalizéru jsou napojeny rezistorové trimry, kterými lze 

nastavit amplitudu signálu a omezit tak zkreslení. Na výstupu z ekvalizéru jsou resistory 

o hodnotách 2k2 definujíc nejniţší výstupní odpor, za nimi je zapojen regulátor 

hlasitosti. Vypočtené hodnoty součástek pro jednotlivé frekvence (pásma) jsou 

zobrazeny v tabulce 3.1, výpočetní vztahy převzaté z [14]. Na obrázku 3.1 je zobrazeno 

obvodové zapojení ekvalizéru. 

 

Obr. 3.1: Zapojení ekvalizéru. 
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Tab. 3.1:  Vypočtené hodnoty součástek a parametrů pro BAND 1 aţ 5. 

BAND R1 [ Ω ] R2 [ Ω ] C1  [ F ] C2  [ F ] f  [ Hz ] Q AV  [ dB ] 

1 39000 5100 1,00E-09 1,00E-09 11285,03 1,38267 13,6673 

2 39000 5100 4,70E-08 4,70E-08 240,11 1,38267 13,6673 

3 39000 5100 1,00E-08 1,00E-08 1128,50 1,38267 13,6673 

4 39000 5100 3,3E-09 3,3E-09 3419,71 1,38267 13,6673 

5 33000 5100 2,20E-07 1,50E-07 67,53 1,24890 13,7101 

3.2 Výkonový koncový nízkofrekvenční stupeň 

TDA7495S je verze integrovaného obvodu TDA7495 bez napěťové regulace 

hlasitosti. Obsahuje funkce STAND-BY (nevyuţíváno) a MUTE, kterého je vyuţito 

zejména pro utlumení zvukové výstupu v době, kdy se nepřehrává a tedy není 

generován ţádný poţadovaný zvukový signál. Schéma zapojení je převzato z [15] 

a upraveno vyšší hodnotou vstupních vazebních kondenzátorů, čímţ se částečně potlačí 

velmi nízké kmitočty vstupního signálu. Výsledné zapojení výkonového nf stupně je na 

obrázku 3.2. 

 

Obr. 3.2: Zapojení koncového nf stupně. 
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Napájecí napětí je přibliţně 12V, toto napětí je v rozsahu uvedeném v katalogovém 

listu zesilovače (11 aţ 35V). Výstupní výkon zesilovače při Ucc = 20V je Pout = 6,8W 

(THD = 1%, Zout = 4Ω) na kanál, proto při Ucc = 12V bude výstupní výkon Pout ~ 2W 

(THD = 1%, Zout = 4Ω) dle závislosti na obrázku 3.3. 

 

Obr. 3.3: Závislost výstupního výkonu na napájecím napětí (převzato z [15]). 

Ve vstupním obvodu zesilovače měl být původně logaritmický tandemový 

potenciometr, avšak byl nahrazen digitálně řízeným potenciometrem ISL22326 pro 

moţnost regulace hlasitosti programově. Klasický potenciometr má oproti digitálně 

řízenému potenciometru tu výhodu, ţe regulace hlasitosti je plynulá a nepronikají přes 

něj do analogové cesty ţádné rušivé signály (z číslicové části). Nevýhodou je, ţe se 

musí ovládat ručně, případné dálkové ovládání by bylo drahé.   

Na výstupu z výkonového stupně je relé, které přepíná mezi výstupem na 

reproduktory (CINCH) a nebo výstupem pro sluchátka (3,5mm jack). Relé je řízeno 

MCU MEGA32 a je blokováno diodou pro ochranu spínacího tranzistoru před 

proraţením relativně vysokým napětím, které se při spínání vytváří na cívce relé. 

3.3 Napájecí obvody 

Střídavé napětí z toroidního transformátoru je usměrněno diodovým můstkem, 

vyhlazeno filtračním elektrolytickým kondenzátorem a je přivedeno jednak na svorky 

pro připojení napájení analogové části a také do DC/DC měniče s obvodem TL494, 

který tvoří základ pro napájení digitální části o napětí 5V. Zapojení měniče na obr. 3.1 

je převzato z katalogového lisu integrovaného obvodu TL494, který je k dispozici na 

[16]. 
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Obr. 3.4: DC/DC měnič s integrovaným obvodem TL494 (převzato z [16]). 

Na výstupního napětí 5V je připojen stabilizátor TS1117CW33 (není na obrázku 

3.1), coţ je 3,3V LDO (low drop output) stabilizátor pro napájení displeje a příslušných 

IO. Stabilizátor v pouzdře SOT-223 je blokován dle katalogového listu [17] 

kondenzátory s hodnotou 10μF. Napájení pevného disku je formátu 2,5“ Ucc = 5V je 

zajištěno přes konektor X6. Účinnost tohoto měniče se běţně pochybuje kolem 72% 

(Iout = 200mA), naměřená účinnost při výstupním proudu 800mA je 73,1%. Frekvenci 

oscilátoru f = 23404Hz měniče určují C18 = 1nF a R13 = 47kΩ a vypočítá se podle 

vztahu (5.1). 

 

                                    ,                     (3.1) 

 

 

kde f je kmitočet oscilátoru, R je hodnota rezistoru R13 a C je hodnota kondenzátoru 

C18.   

 

Místo měniče mohl být pouţit monolitický stabilizátor 7805, ale byl by třeba 

chladit, protoţe účinnost je velmi závislá na napájecím napětí, proud protékající 

stabilizátorem do zátěţe se nemění. Účinnost stabilizátoru lze snadno spočítat podle 

vztahu (3.2). Výkonová ztráta stabilizátoru je určena vztahem (3.3). 

 

                     ,          (3.2) 
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kde η je účinnost, Uvýst je výstupní napětí stabilizátoru (5V) a Uvst je napětí přiloţené 

na vstupní svorky stabilizátoru. 

 

                                                       ,                              (3.3) 

 

kde Pzt je ztrátový výkon na stabilizátoru, Uvst je napětí přiloţené na vstupní svorky 

stabilizátoru, Uvýst je výstupní napětí stabilizátoru (5V) a I je proud protékající 

stabilizátorem. Při vstupním napětí 12V je účinnost stabilizátoru η = 41,67% 

a výkonová ztráta při proudu I = 800mA je Pzt = 5,6W. Výhodou pouţití stabilizátoru by 

byla jednoduchost, nevýhodou je nízká účinnost. Měnič je sice zapojením sloţitější, ale 

na výkonový tranzistor není třeba chladič a také lépe snese přetíţení při roztáčení ploten 

pevného disku. Napájení analogových obvodů je řešeno pomocí monolitických 

stabilizátorů 7809 a 78L05. 
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4 SOUBOROVÝ SYSTÉM FAT16 

Pro ukládání sloţek a souborů byl zvolen souborový systém FAT16, kde jsou výpočty 

adres relativně jednoduché, jedná se zejména o násobení mocnin dvou, 32bitový součet 

a rozdíl. Popis souborového sytému FAT16 je dostupný na [21]. Popis je zaměřen na 

čtení z tabulky FAT. 

4.1 Master Boot Record 

Master Boot Rekord (MBR) je uloţen v prvním sektoru pevného disku na 

LBA = 0. Po načtení sektoru do RAM ATmega128 (dále jen MCU) se program zaměří 

na data uloţená na konci tohoto sektoru. Význam dat je uveden v tabulce 4.1. 

Tab. 4.1:  Význam dat v MBR. 

 

 

 

 

 

 

 

Kaţdý vstup do oddílu je 16B dlouhý, jejich zkrácený popis je uveden v tabulce 

4.2. Na konci sektoru je značka, ţe hodnoty o oddílech a ostatní jsou platné – značka 

o hodnotě 0x55AA. 

Tab. 4.2: Význam bytů ve vstupech do oddílu. 

offset (HEX) délka v B význam 

0 1 stav oddílu: 0 = aktivní, 0x80 = neaktivní 

1 1 začátek oddílu, hlava (CHS) 

2 2 začátek oddílu, cylindr (CHS) 

4 1 typ souborového systému na oddílu 

5 1 konec oddílu, hlava (CHS) 

6 2 konec oddílu, cylindr (CHS) 

8 4 počet sektorů mezi MBR a 1. sektorem oddílu 

0C 4 počet sektorů v oddílu (velikost oddílu) 

 

Podle hodnoty stavu oddílu nelze zjistit, zda oddíl existuje či neexistuje, tento byte 

určuje pouze to, ze kterého oddílu má operační systém na PC bootovat (nastavuje se 

třeba v programu fdisk), takţe tato hodnota je nevýznamná. Důleţitou hodnotou je typ 

souborového systému a počet sektorů mezi MBR a prvním sektorem oddílu, případně 

počet sektorů v oddílu (po vynásobení velikostí sektoru tak toto číslo udává velikost 

offset (HEX) délka v B význam 

0 446 vykonavatelný kód (slouţí pro bootování PC) 

1BE 16 vstup do prvního oddílu 

1CE 16 vstup do druhého oddílu 

1DE 16 vstup do třetího oddílu 

1EE 16 vstup do čtvrtého oddílu 

1FE 2 značka 
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oddílu v bytech). Nejjednodušší cestou, jak zjistit typ souborového systému, je načíst 

byte Typ souborového systému na oddílu. Hodnoty tohoto bytu jsou v tabulce 4.3,  kde 

jsou uvedeny čísla i pro jiné souborové systémy. 

Tab. 4.3: Typ souborového systému na oddílu. 

hodnota (HEX) typ souborového systému 

0 ţádný 

1 FAT12 

4 FAT16, oddíl menší neţ 32MB 

5 rozšířený oddíl (MS-DOS) 

6 FAT16, oddíl větší neţ 32MB 

7 NTFS 

82 Linux swap 

0A OS/2 

0B FAT32 

 

Pro FAT16 větší neţ 32MB odpovídá hodnota 0x06. Pro vypsání nalezených 

oddílů je tedy nutné načíst hodnoty z adres (offset) 0x01BE+4, 0x01CE+4, 0x01DE+4, 

0x01EE+4 a porovnat je s hledanými hodnotami uvedenými v tabulce 4.3. 

4.2 FAT16 Boot Record 

Fat Boot Rekord (FBR) začíná prvním sektorem  vybraného oddílu. LBA, kde se 

nachází se spočítá podle vztahu 4.1 [21]. 

LBA (FBR) = LBA(MBR) + (počet sektorů mezi MBR a 1. sektorem oddílu),   (4.1) 

kde počet sektorů mezi MBR a 1. sektorem oddílu je uveden v datech MBR uvedených 

v tabulce 4.2, LBA(MBR) je LBA prvního sektoru, tj. 0x0000000. 

Vzhledem k tomu, ţe LBA(MBR) je 0, tak počet sektor sektorů mezi MBR a 1. 

sektorem oddílu udává přímo LBA(FBR). FBR obsahuje 512bytů informací o oddílu, 

popis některých z nich je uveden v tabulce 4.4. Hodnoty pro další výpočty jsou 

v tabulce vyznačeny barevně a všechny jsou uloţeny v paměti RAM MCU. Poslední 

dva přečtené byty by měly mít opět hodnotu 0x55AA – značka. 

Tab. 4.4: Význam některých bytů FAT16 Boot Record. 

offset (HEX) délka v B význam 

0 3 Jump Code 

3 8 OEM Name - obvykle MSDOS5.0 (ACSII) 

0B 2 velikost sektoru 

0D 1 počet sektorů na cluster 

0E 2 počet sektorů mezi FBR a začátkem první FAT 

10 1 počet FAT 
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11 2 počet vstupů do kořenového adresáře 

13 2 počet sektorů v oddílu menším neţ 32MB 

15 1 popisovač média, 0xF8 pro HDD 

16 2 počet sektorů v jedné FAT 

18 2 počet sektorů na stopu 

1A 2 počet hlav 

1C 4 počet skrytých sektorů v oddílu 

20 4 počet sektorů v oddílu větším neţ 32MB 

24 2 počet sektorů na stopu 

27 4 sériové číslo oddílu 

2B 11 název oddílu 

36 8 název FAT (FAT16) 

3E 448 vykonavatelný kód 

1FE 2 značka 

 

4.3 File Allocotion Table - FAT 

Alokační tabulka obsahuje záznamy o tom, kde se část souboru nachází. Tabulky 

bývají dvě, jejich počet je uloţen ve FBR offset 0x10. Druhá tabulka slouţí jako záloţní 

pro případ poškození první tabulky. Tabulka můţe mít velikost maximálně 2
17

 (131072 

bytů ~ 128kB). Jedna celá tabulka je uloţena v 256 sektorech (1 sektor = 512B), to také 

dává 128kB (512B ∙ 256=131072B). Jeden záznam v buňce tabulky má velikost 16 bitů, 

odtud název FAT16, ve FAT32 má jeden záznam velikost 32 bitů. Záznam je uloţen 

v buňce a obsahuje číslo umístění clusteru v rámci oddílu, ze kterého se vypočítává 

LBA prvního sektoru hledaného clusteru, tak toto číslo udává moţné pokračování 

souboru, viz tabulka 4.5. Cluster je blok sektorů jdoucích bezprostředně za sebou, tento 

blok má velikost 2
n
 , maximální velikost clusteru je 2

16
 B ~ 128sektorů ~ 64kB na 

cluster, velikost clusteru je určena naformátováním oddílu. Diskový prostor můţe být 

fragmentován, protoţe jednotlivé části souboru nemusí leţet bezprostředně za sebou. 

Buňky jsou číslovány od 0 do 65535, buňka s číslem 0 obsahuje vţdy hodnotu 0xFFFF 

a buňka s číslem 1 obsahuje vţdy hodnotu 0xFFF8. Ostatní buňky mohou nabývat 

libovolných hodnot, některé mají další význam, který je uveden v tabulce 4.5. Vyuţitý 

cluster obsahuje část souboru nebo adresáře a můţe začínat buňkou 2, protoţe buňky 

0 a 1 jsou vyhrazené (viz výše). 

Tab. 4.5: Význam buněk FAT. 

Hodnota buňky  Význam 

0x0000 volný cluster 

0x0002 aţ 0xFFEF vyuţitý cluster 

0xFFF0 aţ 0xFFF6 reserved (vyhrazený cluster) 

0xFFF7 vadný cluster 

0xFFF8 aţ 0xFFFF poslední cluster 
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Poslední cluster souboru nebo sloţky nemusí být celý zaplněný, proto je dobré znát 

velikost souboru v B (velikost je součásti „vstupu“ , popsáno dále). Ukázka záznamu 

v tabulce FAT je na obr. 4.1. Ke kaţdé buňce náleţí jeden cluster. 

 

Obr. 4.1: Ukázka záznamu FAT. 

Výpočet umístění první FAT je podle vztahu 6.2. 

 

LBA(1. FAT) = LBA(FBR) + (počet sektorů mezi FBR a začátkem první FAT),     (4.2) 

 

kde LBA(FBR) je LBA spočítaná podle vztahu 4.1, počet sektorů mezi FBR a začátkem 

první FAT je dostupný v tabulce 4.4 offset 0x0E. Další údaje o FAT jsou dostupné na 

anglické wikipedii [22] anebo [21]. 

4.4 Vstupy do souborů nebo adresářů 

Vstupy slouţí zejména k procházení adresářů a souborů. Kaţdý vstup je 32B velký 

a obsahuje název souboru/adresáře, příponu, atribut, datum a čas vytvoření, číslo 

prvního clusteru a velikost souboru v B a další uvedené v tabulce 4.6 [21]. Existují dva 

druhy vstupů – krátký a dlouhý (LFN – Long File Name). Pro vytvoření pouze krátkého 

vstupu (tzv. vstup 8.3) je potřeba splnit několik podmínek. Název vstupu musí 

obsahovat velké znaky anglické abecedy do počtu 8 (jsou povolené některé znaky jako 

~, _, # aj.), nebo také čísla 0 aţ 9, např. PRIKLAD4.BMP. Pokud je název vstupu ještě 

kratší, např. NAPR.BMP, je zbývající počet znaků do počtu 8 před příponou vyplněn 

mezerami. Mezera se vašk nesmí vyskytovat uprostřed názvu. Takto bude vypadat 

příklad v názvu vstupu: „NAPR    BMP“ (bez uvozovek) tj. NAPR+čtyři 

mezery+BMP(připona). Tečka před příponou v názvu krátkého vstupu není přítomna 

a musí se doplnit softwarově. Název krátkého vstupu nesmí obsahovat znak tečky, 

čárky, písmena malé abecedy a nebo nepovolené speciální znaky, v opačném případě se 

vytvoří dlouhý vstup (LFN).  
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Tab. 4.6: Význam jednotlivých bytů ve vstupu do souboru nebo adresáře. 

Offset Délka [B] Význam 

0x00 8 název souboru nebo adresáře v ASCII, 8 znaků 

0x08 3 přípona, 3 znaky, adresář má mezery 

0x0B 1 

atribut 

Hodnota Popis 

0x01 pouze pro čtení 

0x02 skrytý 

0x04 systémový 

0x08 popisek oddílu 

0x10 adresář 

0x20 soubor 

0x0F LFN vstup 

0x0C 1 vyhrazený 

0x0D 1 čas vytvoření vstupu, jemné rozlišení po 10ms 

0x0E 2 čas vytvoření vstupu, hodiny, minuty, sekundy 

0x10 2 datum vytvoření, rok, měsíc, den 

0x12 2 datum posledního přístupu 

0x14 2 vyhrazený, pouţívá se zejména ve FAT32 

0x16 2 čas změny 

0x18 2 datum změny 

0x1A 2 první cluster 

0x1C 4 velikost souboru 

 

Z tabulky jsou nejpodstatnější kromě názvu a přípony  atribut, první cluster a velikost 

souboru. Atribut určuje, o jaký druh vstupu se jedná. Lze tak pomocí něj filtrovat 

nechtěné vstupy. První cluster obsahuje číslo buňky ve FAT tabulce, kterým soubor či 

adresář začíná. Hodnota atributu by se měla porovnávat jak bitově, tak s bytem 0x0F 

(LFN), protoţe se můţe jednat například o skrytý soubor, tak budou nastaveny bity 

1 a 6. Pokud ovšem se chce vědět jen, zda se jedná o soubor nebo adresář bez dalších 

přívlastků, lze pouţít na porovnávání byty 0x10 a 0x20 (a 0x0F). 

4.5 Dlouhý vstup (LFN) 

Dlouhý vstup se vytvoří, pokud není splněna kterákoli podmínka pro vytvoření 

krátkého vstupu. LFN vstup má téţ 32B a odliší se od ostatních vstupů pomocí atributu 

0x0F. Načítání názvu tvořeného dlouhým vstupem je komplikovanější neţ načtení 

krátkého vstupu, protoţe jednotlivé části dlouhého názvu rozdělených mezi jednotlivé 

LFN vstupy jsou řazeny pozpátku vzhledem k prvnímu vstupu (krátký vstup), viz obr. 

4.2.  
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Obr. 4.2: Řazení vstupů LFN. 

Celý název LFN včetně jeho krátkého vstupu musí leţet u sebe, nemůţe mezi např.  

částí 1 a 2 být cokoli jiného. První byte určuje, o kolikátý LFN vstup jde a jestli je jeho 

hodnota větší neţ 0x40, jedná se o poslední část LFN vstupu. Krátký vstup se vytvoří 

kvůli zpětné kompatibilitě (s DOSem) a název tvoří první znaky dlouhého názvu ve 

velkých znacích, ~ a číslo, které mění název krátkého vstupu pro odlišení jednotlivých 

vstupů, pokud se počáteční znaky dlouhých názvu opakují, např. Elektronika.txt se 

upraví na krátký vstup ELEKTR~1.TXT. Význam bytů vstupu je uveden v tabulce 4.7. 

Znaky názvu jsou uloţeny ve kódování UTF16 a proto na kaţdý znak připadají 2B 

a jsou dostupné speciální znaky jako znaky české abecedy. Pro dekódování znaků však 

naštěstí stačí hlídat často pouţívané speciální znaky, které jsou 2B velké, protoţe se 

dekódovací tabulka UTF16 překrývá s ASCII tabulkou (128B) při vynechání vyššího 

byte znaku v UTF16. Není nezbytné pro českou abecedu mít uloţenou celou 

dekódovací tabulku UTF16. [24] 

Tab. 4.7: Význam bytů vstupu LFN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dlouhý název obsahuje příponu včetně tečky před příponou, pokud je přítomná v 

názvu. Kaţdý vstup obsahuje 13 znaků. Řetězec znaků je zakončen hodnotou 0x0000 

a zbývající místo pro znaky se vyplní hodnotou 0xFFFF. Jestliţe je poslední znak na 

poslední pozici LFN vstupu, zakončovaní znak 0x0000 není zapsán a jedná se potom 

o poslední část názvu.[23] 

Offset Délka [B] Význam 

0x00 1 pořadní číslo  

0x01 10 5 znaků názvu 

0x0B 1 atribut = 0x0F 

0x0C 1 vyhrazený 

0x0D 1 CRC 

0x0E 12 6 znaků názvu 

0x0A 2 vyhrazený 

0x0C 4 2 znaky názvu 
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4.6 Kořenový adresář 

Kořenový adresář (root) leţí mimo oblast dat, nelze se do něj dostat přes FAT 

tabulku. Výpočet LBA kořenového adresáře je podle 4.3. 

LBA(root) = LBA(1. FAT) + (počet sektorů jedné FAT) ∙ (počet FAT),      (4.3) 

kde LBA(1. FAT) je LBA vypočtená podle vztahu 4.2, počet sektorů jedné FAT a počet 

FAT je uloţen v FBR, tabulce 4.4. 

Kořenový adresář má omezenou velikost, můţe obsahovat max. 512 vstupů 

(jakékoli), jestliţe má kaţdý vstup 32B, tak velikost kořenového adresáře je 512 

∙ 32=16384B ~16kB. První vstup se obvykle nazývá stejně jako je název oddílu, má 

atribut 0x08. Data kořenového adresáře nejsou fragmentována. Při pouţívání LFN 

vstupů se prostor kořenového adresáře můţe rychle zaplnit. 

4.7 Oblast dat 

Zde jsou uloţena v clusterech data. Výpočet LBA je podle vztahu 4.4. 

LBA(začátek dat) = LBA(root) + (počet vstupů do kořenového adresáře)/16,     (4.4) 

kde LBA(root) je LBA spočítaná podle vztahu 4.3, počet vstupů do kořenového 

adresáře je uveden v tabulce 4.4, offset 0x11. Oblast dat se nachází za kořenovým 

adresářem. 

4.8 Procházení adresáři, vstup do souboru 

Zda se jedná o adresář nebo soubor lze rozeznat podle atributu krátkého vstupu, 

0x10 adresář, 0x20 soubor (bez přívlastků skrytý nebo pouze pro čtení). Ze krátkého 

vstupu se přečte číslo prvního clusteru, vypočte se z něj poloha odpovídající buňky ve 

FAT tabulce podle vztahů 4.5 a 4.6.  

LBA(Sektor buňky) = LBA(1. FAT) + (číslo clusteru)/256,       (4.5) 

kde LBA(1. FAT) je LBA vypočtená ze vztahu 6.2, číslo clusteru je cluster, jehoţ je 

hledána ve FAT tabulce. 

(Offset buňky) = (číslo clusteru) mod256,          (4.6) 

offset buňky je „poloha“ buňky uvnitř sektoru, číslo clusteru je cluster, jehoţ buňka je 

hledána ve FAT tabulce. 

Oba vztahy mohou být pouţity pro vypočet nejen čísla prvního clusteru, ale i pro 

další clustery (fragmenty) souboru nebo adresáře. Jelikoţ je číslo clusteru 16bitové 

číslo, stačí sečíst LBA(1. FAT) a vyšší byte čísla clusteru pro zjištění LBA, kde se 

nachází hledaná buňka, niţší byte udává rovnou offset, takţe vztah 4.6 není nutné 

počítat při pouţití osmibitového MCU. Po vyhledání buňky je přečten její obsah 

a porovnán s tabulkou 4.5. Pokud je obsah buňky v rozmezí pro vyuţitý cluster, 

pokračuje se v hledání další buňky podle vztahů 4.5 a popř. 4.6. Výpočet pokračuje, 

dokud obsah buňky není v rozmezí pro poslední cluster (tab. 4.5). Výpočet prvního 

sektoru clusteru se provede podle vztahu 4.7. 
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LBA(1. sektor clusteru)=LBA(začátek dat)+(cluster-2)∙(počet sektorů na cluster),   (4.7) 

kde LBA(začátek dat) je LBA vypočtená podle vztahu 4.4, cluster je hodnota buňky ve 

FAT tabulce nebo první cluster (záleţí jen na tom, odkud bylo číslo získáno), počet 

sektorů na cluster je uveden v tabulce 4.4, offset 0x0D. 

Pro výpočet násobení (16bit číslo) ∙ (16bit číslo) je nutné pouţít podprogram, 

instrukční sada MCU neobsahuje 16bitové násobení. Během výpočtu LBA adres 

clusterů, ve kterých je uloţen soubor nebo adresář a jehoţ vstup byl načten, je příhodné 

ukládat LBA (1. sektor clusteru) do paměti RAM MCU najednou, protoţe pak stačí číst 

jen jednotlivé sektory (hledaná data) a nemusí se nic počítat nebo znova procházen FAT 

tabulku. Potom se za takto uloţené LBA uloţí značka, ţe jde o poslední LBA. Značka je 

tvořena neplatnou adresou, coţ jsou například 4B po sobě naplněné samými jedničkami 

(0xFFFFFFFF). Je téţ moţné data načítat průběţně a také adresy LBA počítat průběţně, 

např. u velkých souborů, který je rozloţen do velkého mnoţství clusterů a na uloţení 

jejich LBA (1. sektor clusteru) není dostatek paměti. Pokud je procházen soubor, 

odkazují vypočtené LBA(1. sektor clusteru) na data, ze kterých se soubor skládá, např. 

barvy pro bitmapový obrázek nebo vzorky hudebního souboru. Pokud se prochází 

adresář, obsahují data vstupy do dalších souborů nebo adresářů, také dvě sloţky s názvy 

„ . „ a „ ..“ (bez uvozovek) známé například z DOSu. Dvěmi tečkami se lze vrátit do 

předchozího adresáře, pokud jím nebyl kořenový adresář, který neleţí v oblasti dat. 

Uţitečnější je pravděpodobně tyto sloţky filtrovat a udělat procházení sloţky 

programově. Filtrovat se musí také názvy adresářů nebo souborů, jejichţ první byte 

názvu má místo hodnoty nějakého platného znaku hodnotu 0xE5, protoţe se jedná 

o smazaný soubor/adresář. Toto činilo zpočátku problém pamětím FLASH v SSD 

discích, protoţe se soubor/sloţka fakticky nesmazal. Pevnému disku na tom nezáleţí, 

protoţe na něj lze zapisovat, ikdyţ data nebyla před zápisem smazána, ale FLASH musí 

být před zápisem smazána. 
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5 OSTATNÍ SOFTWARE 

Souborový systém FAT16 tvoří kostru programu a pomocí ní je moţno otvírat 

a pouţívat různé soubory uloţené na pevném disku. Mezi tyto soubory patří hudební 

soubory WAV a bitmapové obrázky BMP.  

5.1 Nekomprimované hudební soubory WAV 

Hlavička souboru WAV PCM má 44B a celý formát hlavičky je dostupný v [26]. 

V tabulce 5.1 jsou vyspány významné a poznávací byty. 

Tab. 5.1: Význam bytů v hlavičce souboru WAV. 

Offset [B] Délka [B] Význam 

0 4 ID, ASCII hodnoty znaků "RIFF" 

8 4 ASCII znaky "WAVE" 

20 2 audio formát, pro PCM = 1 

22 2 počet zvukových kanálů 

24 4 vzorkovací frekvence v Hz 

28 4 datový tok v bytech 

34 2 počet bitů na vzorek 

44   data 

 

Podle ASCII hodnot znaků RIFF a WAVE se pozná, kterému souboru hlavička patří. 

Před otevřením souboru se však testuje jeho přípona, a testování těchto znaků 

programem není nutné. Pro PCM je nutné, aby byte na offsetu 20B(dec) byl roven 

jedné. Počet kanálů = 2 je pro stereo, vzorkovací frekvence je uvedena v Hz, program 

tuto hodnotu porovnává s vzorkovací frekvencí, které se mohou přehrávat (12kHz, 

16kHz, 22050Hz, 25kHz, 32kHz, 44100Hz, 48kHz). Významy ostatních bytů hlavičky 

jsou spíše informativní. Za hlavičkou na offsetu 44B začínají data pravým kanálem.  

5.2 Přehrávání 

Po zjištění vzorkovací frekvence se přiřadí porovnávací číslo do OCR0 8bitového 

čítače/časovače0 MCU (ATmega128), které udává přibliţně vzorkovací periodu. Také 

se aktivuje SPI pro posílání vzorků do DA převodníku. Následuje odeslání poţadavku 

přes USART do ATmega32 pro přehrávání, ATmega32 si převezme displej, řídí 

hlasitost a ekvalizér, ATmega128 kopíruje data z pevného disku do RAM a z RAM do 

DAC. Protoţe má pevný disk latenci (zpoţdění) v řádu desítek ms, je potřeba relativně 

velká vyrovnávací paměť (buffer). Buffer je tvořen dvěma stejně velkými částmi paměti 

RAM (2x32kB), jedna daty naplněná polovina můţe při vzorkovací frekvenci 44100Hz 

vydávat platná data teoreticky po dobu 1 / 44100 * 32768 = 0,743s. V jednom okamţiku 

slouţí jedna polovina ke čtení a posílání vzorků do DAC a do druhé poloviny se 

kopírují vzorky z pevného disku. Posílání dat přes SPI do DAC se děje v přerušení od 

čítače/časovače0 (compare match). Na začátku se naplní vzorky první polovina (32kB) 
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bufferu a spustí se čítač/časovač. V pravidelně se vyvolávajícím přerušení jsou 

odesílány vzorky z první poloviny bufferu, mimo přerušení je plněna vzorky  druhá 

polovina bufferu. Situaci přibliţuje obrázek 5.1. 

 

Obr. 5.1: Vyrovnávací paměť, část 1. 

Po naplnění druhé poloviny daty z pevného disku se čeká na dočtení první poloviny. 

V tomto čase lze přijímat data ze sériové linky o stavu tlačítek a aktivovat pauzu nebo 

zastavit přehrávání. Jakmile je dočtena první polovina bufferu, přehodí si poloviny 

úlohy. Do první se zapisuje z HDD a z druhé se čtou čerstvě uloţená data jako na obr. 

5.2. 

 

Obr. 5.2: Vyrovnávací paměť, část 2. 

Po přečtení druhé poloviny se úlohy opět prohodí a takto se to cyklicky opakuje. Vše 

funguje správně za předpokladu, ţe rychlost kopírování dat z pevného disku je větší neţ 

rychlost čtení z vyrovnávací paměti. Podprogram přerušení musí být časově co 
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nejkratší, mimo přerušení se musí co nejrychleji kopírovat data z pevného disku do 

vyrovnávací paměti. Časově náročná je obsluha pevného disku, protoţe se musí během 

přehrávání neustále zadávat nové LBA clusterů, které byly předem vypočteny pomocí 

FAT tabulky, a čekat na dostupnost dat. Takţe ikdyţ je velikost bufferu relativně velká, 

při náhodné vyšší latencí HDD můţe dojít k přetečení zásobníku, coţ se projeví ve 

zvuku velmi krátkým opakování předchozího úseku skladby. Toto by bylo moţné 

omezit, ale místo opakovaného zvuku by nebyl zvuk ţádný, protoţe by se čekalo na 

naplnění zásobníku. Dojem plynulosti skladby by se pak zhoršil. Rychlost načítání dat 

je závislá na počtu LBA adres clusterů, ze kterých se soubor WAV skládá. Čím více 

adres za kratší dobu, tím pomalejší je potom načítání. Proto je pevný disk naformátován 

na velikost cluster = 64kB, coţ je dobré z hlediska vyuţití vyrovnávací paměti, neboť 

velikost jednoho clusteru je stejná jako velikost vyrovnávací paměti (2x32kB). Můţe se 

s vyuţít toho, ţe pevný disk je schopen naráz uloţit do svojí vyrovnávací paměti aţ 256 

(128kB) po sobě jdoucích sektorů. Do vyrovnávací paměti HDD se nechá uloţit 64 

sektorů (32kB) a data se mohou kopírovat z jedné paměti RAM (HDD) do druhé paměti 

RAM (MCU) s minimálním zpoţděním. Větší zpoţdění nastává při načítání dalšího 

32kB velkého bloku. Po detekci poslední LBA clusteru (0xFFFFFFFF) se zastaví čítač 

a řízení displeje se předá zpět pro ATmega128 a ATmega32 čeká na další reţim 

přehrávání či na aktivaci spínačů, které jsou k ní připojeny. Výhodné na tomto 

uspořádání (přepínání displeje) je plynulé řízení periferií během přehrávání a veškerý 

výkon ATmega128 je věnován toku dat z HDD do DAC a displej není nutno pouţívat. 

Displej je během přehrávání pouţit na zobrazování stavu ekvalizéru, stupně hlasitosti, 

stavu zvukových výstupů a jiné informace dostupné z ATmega32. Nevýhodou je větší 

sloţitost obvodového zapojení, zvýšená cena (2 MCU), nutnost psaní dvou programů 

a jejich synchronizace.  

5.3 Bitmapové obrázky 

Soubor s příponou BMP se skládá z hlavičky a obrazový dat. Jejich struktura je uvedena 

např. na Wikipedii [27]. Hlavička má pohyblivou velikost, ale některé základní 

parametry v tabulce 5.2 zůstávají stejné. 

Tab. 5.2: Hlavička BMP souboru. 

Offset (hex) Délka [B] Význam 

0x00 2 ASCII znaky "BM" 

0x02 4 velikost BMP souboru 

0x0A 4 offset začátku obrazových dat 

0x12 4 šířka obrázku v pixelech 

0x16 4 výška obrázku v pixelech 

0x1C 2 počet bitů na pixel (barevná hloubka) 

0x1E 4 0 = nekomprimované data 

 

ASCII znaky „BM“ plní úlohu spíše informační, z ostatních jsou nejdůleţitější velikost 

obrázku v pixelech, barevná hloubka a offset začátku obrazových dat. Barevnou 

hloubku určuje podpora formátů displeje, jediný plně podporovaný formát barev je 5-6-
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5, nevýhodou tohoto formátu je, ţe není moc software na PC, který dokáţí tento formát 

vytvořit. Proto se obrázky uloţí jako 24bitové, tedy 8-8-8, v programu MCU se  

hodnoty pro kaţdou barvu vydělí čtyřmi a vznikne formát 6-6-6. Tento převod je ovšem 

ztrátový, dochází například ke sníţení jasu barev. Nicméně obrázky mohou být takto 

zobrazeny na displeji a vytvoření takového obrázku je jednoduché. Po načtení vstupu 

obrázku se zkontroluje rozměr obrázku a formát barev. Podporovány jsou rozměry 

128x128 pixelů a 160x128 pixelů s formátem barev 8-8-8 nebo 5-6-5. Velikost obrázku 

s rozměrem 160x128 a formátem 8-8-8 je 160∙128∙3 = 61440B, s hlavičkou to je 

61494B. Jeden obrázek má menší datovou velikost neţ je velikost clusteru (64kB) 

a celý obrázek je uloţen pouze v jednom clusteru, coţ můţe usnadnit načítání 

obrazových dat. Stačí zkopírovat jeden cluster do paměti RAM MCU nebo načítat data 

rovnou z HDD. První případ je pomalejší (nejdříve se musí data zkopírovat a potom 

ještě zobrazit), ale jednodušší a také je moţno ponechat celý obrázek v RAM pro 

pozdější opětovné zobrazení na displeji bez nutnosti znova přistupovat na pevný disk. 

Druhý způsob je rychlejší a proto bylo moţné vytvořit například animace z BMP 

obrázků. Ve formátu 8-8-8 obsahují první tři byty obrazových dat barvu jednoho pixelu 

sloţenou z R-G-B. Tento pixel je ale umístěn posledním řádku vlevo zobrazovaného 

obrázku, viz obr.5.3.  

 

Obr. 5.3: Načítání obrazových dat z BMP obrázku, jeden čtverec odpovídá jednomu pixelu. 

Toto znesnadňuje načítání a lze to řešit otočením zobrazovaných dat na displeji 

(umoţňuje instrukce řadiče displeje) nebo načítáním dat na displej tak, jak jsou uloţena 

v bmp souboru, tedy pozpátku.  
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6 OVLÁDÁNÍ, GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ 

Po zapnutí přehrávače se čeká na roztočení ploten pevného disku, obrazovka displeje je 

černá s bílým nápisem: „Detekuji pevný disk“ . Po inicializaci disku se vypíše přibliţná 

velikost pevného disku v MB a všechny nalezené oddíly (partition) po testu na jejich 

souborové systémy. Vstupní obrazovka je zobrazena na obr. 6.1.  

  

Obr. 6.1: Vstupní obrazovka. 

Je pouţito jednoduché zobrazení bez podkladu, protoţe soubory z pevného disku ještě 

nejsou dostupné. Spouštět lze oddíly jen s FAT16, pokus spustit jiný oddíl končí 

hlášením: „Nenalezen oddíl s FAT16“ . Následně dojde k softwarovému restartu. Oddíl, 

který má být vybrán, je vypsán červenou barvou. Rotačním enkodérem lze pohybovat 

mezi nalezenými oddíly a můţe se spustit poţadovaný oddíl stisknutím hřídele 

enkodéru. Dokud se nestiskne jakékoli tlačítko včetně pohybu rotačního enkodéru, běţí 

odpočítávání počátečních přibliţně 9s, po kterých se samostatně spustí první funkční 

oddíl. Struktura FAT16 začíná kořenovým adresářem. Ten můţe obsahovat soubory 

i sloţky, ale jeho velikost je výrazně omezena. V programu se však kořenový adresář 

chová jako běţná sloţka. Grafické zpracování spuštěného oddílu je na obr. 6.2. 

 

Obr. 6.2: Zobrazení kořenového adresáře nebo jakékoli jiné sloţky. 

V horním panelu je zobrazen název sloţky (adresář), pod ním jeho obsah. Kaţdá sloţka 

můţe obsahovat maximálně 48 poloţek – sloţek nebo souborů. Poloţky jsou rozděleny 

po dvanácti na 4 stránky. Číslo aktuální stránky a jejich maximální počet vzhledem 

k počtu poloţek je zobrazen na dolní liště displeje. Ve sloţce se prochází rotačním 

spínačem, stisknutím hřídele spustíme soubor anebo vstoupíme do podadresáře. Pro 
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návrat do předchozí sloţky a nebo do vstupní obrazovky slouţí spínač ZPĚT. Pozadí 

pouţité v procházení je soubor POZADI_B.BMP, bitmapový obrázek uloţený 

v kořenovém adresáři. Pokud by nebyl tento soubor nalezen, pozadí by bylo černé. Ke 

podobnému účelu slouţí i ostatní BMP obrázky uloţené v kořenovém adresáři. Příklad 

zobrazení bitmapového obrázku o rozměrech 128x128 bodů je na obrázku 6.3. 

 

Obr. 6.3: Zobrazení BMP obrázku. 

Pokud obrázek nějakým způsobem nevyhovuje pro zobrazení na displeji, je vypsána 

hláška: „Nepodporovaný formát“ .  

Spouštění souboru WAV začne po grafické stránce načtením pozadí PLAYER1.BMP 

(kořenový adresář). Pozadí musí být jednoduché, protoţe ATmega32 sice má během 

přehrávání přístupný displej, ale nemá přístup na pevný disk ani nemá dostatek RAM 

pro uloţení obrazové paměti. Přepsané části by se tak neměly z čeho obnovit. 

Jednobarevné pozadí lze jednoduše vykreslit programově. Úvodní obrazovka 

přehrávače je na obr 6.4. 

 

Obr. 6.4: Okno přehrávače. 

Okno obsahuje zobrazení názvu skladby v horní liště a regulátoru hlasitosti uprostřed. 

Dole je zobrazen aktuální zvukový výstup a vzorkovací frekvence skladby. V dolních 

rozích jsou umístěny piktogramy pro zastavení přehrávání a pauzu. Maximum hlasitosti 

je omezeno pro sluchátka na hodnotu 32 (pro reproduktory je maximum 127), aby se 

zabránilo poškození sluchátek nebo sluchu. Při přepínání reproduktorového výstupu na 

sluchátka se hlasitost sníţí na 10. Hlasitost se mění pomocí otáčení hřídele rotačního 

enkodéru. Stlačením hřídele se vyvolá pauza. Zastavení přehrávání proběhne po 

zmáčknutí spínače ZPĚT, kde je také umístěn čtvercový piktogram. Po zmáčknutí 

spínače MENU se objeví obrazovka jako na obr. 6.5. 
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Obr. 6.5: Zobrazení ekvalizéru. 

Zde je přístup na ekvalizér. Přepínání mezi jednotlivými pásmy probíhá stlačením 

hřídele rot. enkodéru,  změnit nastavení pásma lze otočením hřídele. Pro návrat do 

úvodní obrazovky se stiskne spínač ZPĚT. Při dalším stlačení tlačítka MENU se zobrazí 

místní nabídka na obr. 6.6. 

 

Obr. 6.6: Místní nabídka během přehrávání. 

Do profilů je moţno uloţit nastavení ekvalizéru nebo profily vyvolávat a pouţít uloţené 

nastavení. Pouţité nastavení je potvrzeno zelenou fajfkou. V místní nabídce lze přepínat 

zvukové výstupy. Pokud je třeba změnit nastavení, stiskne se hřídel rot. enkodéru. 

Pokud měníme profil, zobrazí se rozšířená nabídka jako na obr. 6.7.  

 

Obr. 6.7: Rozšířená nabídka. 

Zde je moţno nahrát uloţený profil nebo přepsat původní profil novým nastavením 

ekvalizéru. Nově nahraný (načtený) profil se ihned aktivuje a jeho pouţití potvrdí 

zelená fajfka. Hodnoty profilů jsou ukládány do paměti EEPROM ATmega32. Pohyb 

v menu umoţňuje rot. enkodér, tlačítkem ZPĚT se dostane na úvodní obrazovku, 
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tlačítkem MENU se opustí místní nabídka.  

Jako další rozšíření moţnosti vznikla nabídka i v reţimu procházení adresářů. Tato 

nabídka se vyvolá stisknutím tlačítka MENU a vypadá jako na obrázku 6.8. 

 

Obr. 6.8: Nabídka v reţimu procházení sloţek. 

V nabídce se opět pohybuje rotačním enkodérem, aktivní jsou poloţky popsané 

u obrázku, ostatní poloţky nejsou aktivní a je moţné jejich budoucí dodělání (tato 

nabídka vznikla jako rozšíření bakalářské práce a její obsah není součástí zadání). Je 

moţno vytvořit malý playlist – seznam skladeb, které se mají přehrát po sobě v rámci 

jednoho oddílu. Počet skladeb v playlistu je omezen na 12. Pokud je v procházení 

sloţky aktivní soubor wav, lze přidat do playlistu stlačením hřídele na první poloţce 

v tomto menu – Přidat do playlistu. Jiné soubory nebo sloţky přidat nelze. Pro 

zobrazení skladeb v playlistu slouţí poloţka Playlist na obr. 6.9. 

 

Obr. 6.9: Okno Playlistu. 

Jde o jednoduchý výpis. Playlist lze spustit stlačením hřídele rot. enkodéru a začne se 

přehrávat první skladba v seznamu. Přerušit přehrávání z playlistu lze opakovaným 

stlačením tlačítka ZPĚT. Playlist se maţe příslušnou poloţkou v nabídce MENU – 

Vymazat playlist. Z nabídky se lze dostat stisknutím tlačítka MENU. 
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7 ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo vytvořit zařízení schopné přehrávat nekomprimovaný 

zvuk a obrázky. Bylo navrţeno obvodové zapojení a napsány programy pro oba 

mikrokontroléry, ze kterých se přehrávač skládá. Programy jsou napsány v jazyce 

symbolických adres (asembleru). Autor práce se musel naučit obsluhovat všechna 

zařízení připojená k MCU a pochopit jejich činnost nebo alespoň komunikaci s okolím, 

aby mohl být napsán program, který bude periferie ovládat (ovladač) - toto je také jistý 

cíl této práce. Vyuţité znalosti lze uplatnit i v jiných aplikacích. Program mohl být 

napsán v jazyce C, pro většinu lidí by byl program mnohem přehlednější, ale popisovat 

by se mohl moţná význam funkcí a pouţité knihovny. Výhoda vyuţití assembleru je 

rychlost vykonávání programu, zejména části během přehrávání, protoţe jde o časově 

náročnou aplikaci. Zařízení bylo vyvinuto jako stolní přehrávač, nemůţe konkurovat 

komerčně vyráběným zařízením a ani to nebylo zamýšleno. Byly naprogramovány 

rozšířené funkce jako playlist a ukládání stavu ekvalizéru. Program pro ATmega128A 

má přibliţně 7000 řádků a vyuţití programové paměti MCU 12%, program pro 

ATmega32 má asi 3500 řádků a vyuţití paměti je 27,6%. Program je moţno i nadále 

významně rozšiřovat. Vykreslování obrázků by mohlo byt lepší – velké obrázky 

zmenšit, aby se vešly na obrazovku displeje. Problém toho je, ţe velké obrázky obsahují 

mnoho dat a vybírat mezi nimi jen ta data, která chceme zobrazit, je špatně 

realizovatelné. Jako nevýhodu lze označit i relativně malý displej – zde bylo úmyslem 

vyzkoušet poměrně novou technologii OLED a velké displeje jsou drahé. Nedostatkem 

je také rušení, které vzniká činností číslicové části, které ale bylo potlačeno vhodným 

pospojování zemnících vodičů. Naměřený příkon zapnutého přehrávače v klidu je 

přibliţně 5,3W a při přehrávání a hlasitosti na maximu je příkon asi 9W. Vyrobený 

přehrávač je poměrně komplikovaný a proto byl alespoň blokově navrhnut přehrávač 

mp3, který je obvodovým zapojením jednodušší. Potíţe však můţe způsobovat 

komunikace s kodekem. Přehrávač přehraje soubory WAV o vzorkovacích frekvencích 

16000Hz, 22050Hz, 32000Hz, 44100Hz a 48000Hz, je moţná ekvalizace zvuku 

a moţnost pouţití sluchátkového výstupu. 
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SEZNAM SYMBOLŮ, VELIČIN A ZKRATEK 

 

MCU – MicroController Unit – Mikrokontrolér, řadič 

DSP  – Digital Signal Procesor – Digitální signálový procesor 

DAC – Digital to Analog Converter – Číslicově-analogový převodník 

GND – GrouND – společná svorka 

SRAM – Static Random Access Memory – Statická paměť s náhodným    

   přístupem  

CHS – Cylinder Head Sector – Cylindr Hlava Sektor  

LBA – Logical Block Addressing  

HDD – Hard Disk Drive – pevný disk 

OLED – Organic Light-Emitting Diode – Organická elektroluminiscenční dioda 

SPI - Serial Peripheral Interface – Sériové periferní rozhraní 

MBR – Master Boot Rekord ~ Hlavní spouštěcí záznam 

PCM – Pulse-Code Modulation – Pulzně-kódová modulace  

WAV – Wave Audio File Format 

RAM – Random Access Memory – Paměť s náhodným přístupem 

SPI – Serial Peripheral Interface 

USART - Universal Synchronous and Asynchronous serial Receiver and 

                   Transmitter – Univerzální synchronní a asynchronní seriová linka. 

SSD  – Solid-State Drive –Pevný disk tvořený pamětí FLASH bez pohyblivých 

   částí 

FAT  – File Allocation Table 

BMP – Bitmap Image File 
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A NÁVRH ZAŘÍZENÍ 

A.1 Obvodová zapojení  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obvodové zapojení digitálního potenciometru. 
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Obvodové zapojení číslicové části přehrávače – část 2. 
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A.2 Deska plošného spoje – digitální část, top    

(strana součástek) 

 

 

190x67 [mm], měřítko M1:1. 
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A.3 Deska plošného spoje – digitální část, bottom  

 (strana spojů) 

 
 

Rozměr desky 190x67 [mm], měřítko M1:1. 
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A.4 Deska plošného spoje – analogová část, bottom 

 (strana spojů)  

 

 

Rozměr desky 140x62 [mm], měřítko M1:1. 
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A.5 Fotografie přehrávače 

 
 

Obr. 7.1: Pohled z vrchu dovnitř přehrávače. 

 

Obr. 7.2: Osazená deska plošného spoje číslicové části, strana TOP. 
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Obr. 7.3: Osazená deska plošného spoje číslicové části, strana BOTTOM. 

 

Obr. 7.4: Pohled zepředu. 

 

 


