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Abstrakt	

Návrh	 výukového	 hardware	 pro	 laboratorní	 úlohu	 předmětu	 BSHE,	 který	 bude	
sloužit	 jako	 testovací	vzorek	a	umožní	 studentům	sledovat	 signály	v	jednotlivých	
částech	obvodu	pomocí	osciloskopu.	Toto	zařízení	bude	převádět	signál	S/PDIF	a	
AES3,	 bude	 obsahovat	 linkový	 a	 sluchátkový	 výstup	 a	 fázový	 závěs	 bude	 pro	
sledování	signálu	vyveden	samostatně.		
	
	
	
Klíčová	slova	

DA	převodník,	AES3	a	S/PDIF	dekodér,	Fázový	závěs	
	
	
	
Abstract	

The	design	of	the	learning	hardware	for	the	laboratory	role	of	the	BSHE,	which	will	
serve	 as	 a	 test	 sample,	 and	will	 permit	 students	 to	 display	 signals	 in	 individual	
parts	of	the	circuit	using	an	oscilloscope.	This	device	convert	the	S	/	PDIF	and	AES3	
signal,	it	have	a	line	and	headphone	output	and	the	phase	lock	loop	will	be	output	
separately	for	signal	tracking.	
	

	

Keywords	

DA	converter,	AES3	and	S/PDIF	Decoder,	Phase	locked	loop	
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ÚVOD	
V	dnešní	době	jsou	DA	převodníky	součástí	mnoha	elektronických	zařízení.	Slouží	
k	převodu	 diskrétního	 signálu	 na	 analogový.	 Jejich	 použití	 se	 běžně	 nachází	
například	 ve	 zvukových	 kartách,	 přehrávačích,	 digitálních	 mixážních	 pultech,	
efektových	procesorech	a	dalších	zvukových	zařízeních,	kvůli	převodu	digitálního	
datového	toku	na	analogový	signál.	Práce	se	zabývá	návrhem	výukového	hardware	
pro	 laboratorní	 úlohu	 předmětu	 BSHE,	 jenž	 se	 orientuje	 na	 výuku	 studiové	 a	
zvukové	techniky.	Zařízení	má	umožnit	studentům	sledovat	signály	v	jednotlivých	
částech	obvodu	pomocí	osciloskopu	a	 zároveň	bude	v	 těchto	 laboratořích	 sloužit	
jako	vzorek	pro	 testování.	Toto	 zařízení	bude	dekódovat	 signál	 S/PDIF	 a	AES3	a	
následně	 bude	 tento	 signál	 převáděn	 DA	 převodníkem	 na	 analogový.	 Hardawre	
bude	obsahovat	 linkový	a	 sluchátkový	výstup	a	 fázový	 závěs	bude	pro	 sledování	
signálu	vyveden	samostatně.		
	
V	 první	 kapitole	 jsou	 popsány	 principy	 a	 vlastnosti	 jednotlivých	 rozhraní	
a	formátů,	 jednotlivých	 integrovaných	obvodů,	a	 také	 jsou	v	ní	zobrazena	typická	
zapojení,	 na	 kterých	 je	 tento	 obvod	 založen.	 Mimo	 to	 v	 této	 kapitole	 přiblížím	
i	důvody,	 proč	 jsem	 učilinil	 zrovna	 takový	 výběr	 integrovaných	 obvodů.	 Druhá	
kapitola	 je	 detailnějším	 popisem	 jednotlivých	 bloků	 návrhu	 včetně	 zobrazení	
příslušných	 schémat	 a	 jejich	 vysvětlení.	 Třetí	 kapitolou	 je	 rozebrání	 samotného	
návrhu	desky	plošných	spojů	a	přiblížení	vlastností	editačního	programu	Eagle.	V	
poslední,	čtvrté,	kapitole	popisuji	výrobu	samotného	vzorového	zařízení	a	průběh	
jeho	měření.	
	 	



	 4	

1 TEORETICKÝ	ROZBOR	

1.1 Vstupní	část	
Požadavkem	pro	zařízení	byla	vstupní	část,	která	bude	disponovat	dvěma	vstupy	–	
rozhraním	 S/PDIF	 a	 AES3.	 Tyto	 vstupní	 signály	 jsou	 následně	 přivedeny	 do	
dekodéru.	

1.1.1 Rozhraní	AES3	
Digitální	rozhraní	AES3,	často	označované	jako	AES/EBU,	bylo	navrženo	organizací	
AES	(Audio	Engineering	Society)	a	převzato	evropskou	organizací	EBU	(European	
Broadcast	Union).	Možností	hardwarového	zapojení	je	několik	viz.	tabulka	1.1.		

	
Tab.	1.1	Parametry	rozhraní	AES3	a	S/PDIF	

Rozhraní	 Konektor	 Impedance	 Kabel	 Vedení	
S/PDIF	 RCA	 75W	 koax.	 nesymetrické	
AES31	 XLR	 100W	 STP	 symetrické	
AES36	 CAT5	 100W	 CAT5	 symetrické	
AES3ID	 BNC	 75W	 koax.	 nesymetrické	
	
Přenášeny	 jsou	dva	časově	multiplexované	kanály.	Datový	rámec,	který	má	délku	
64	 bitů,	 je	 rozdělen	 na	 dva	 32-bitové	 subrámce	 pro	 kanál	 A	 a	 B,	 ve	 kterých	 je	
přenášen	 levý	 pravý	 kanál	 stereofonního	 signálu	 nebo	 dva	 kanály	 dual	 mono.	
Monofonní	 signál	 je	 přenášen	 pouze	 kanálem	 A.	 Pro	 identifikaci	 subrámců	
rozlišujeme:		
	

• preamble	Z	–	identifikuje	začátek	subrámce	1	rámce	0	
• preamble	X	–	identifikuje	začátek	ostatních	subrámců	
• preamble	Y	–	identifikuje	začátek	subrámců	2	

	
Rozhraní	podporuje	vzorkovací	kmitočty	od	22,05	do	192kHz	a	až	24	bitové	PCM	
vzorky	zvukových	signálů.	

	
Obr.	1.1	Struktura	AES3	

X     kanál A     Y     kanál B      Z      kanál A      Y      kanál B      X      kanál A      Y      kanál B      X     

preamble     aux     zvuková data     V     U     C      P          

rámec 191

subrámec

rámec 0 rámec 1

0 3  4 3 17  8 2728
- začátek bloku 
  channel status
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1.1.2 Rozhraní	S/PDIF	
Rozhraní	 S/PDIF	 (Sony/Philips	 Digital	 Interface)	 je	 spotřebitelskou	 verzí	
standardu	AES3.	Používá	nesymetrické	propojení	přístrojů	koaxiálními	kabely	75W	
s	konektory	RCA	cinch	do	vzdálenosti	až	10	m	nebo	optickými	kabely	TosLink	do	
vzdálenosti	až	15	m.	

1.2 Dekódování	
Dekódování	 je	 inverzní	 funkci	 kódování.	 Dekodér	 je	 kombinačním	 logickým	
obvodem,	který	z	kombinace	vstupních	dat	kódu	vstupního	vytváří	na	výstupu	kód	
jiný.	Dekódování	se	ve	zvukové	 technice	používá	pro	převod	binárního	čísla	zpět	
na	diskrétní	vzorky	v	čase	i	v	úrovni.		

1.2.1 Rozhraní	I2S	
Rozhraní	 I2S	 (Inter-IC	 Sound)	 je	 sériovým	 protokolem,	 který	 vyžaduje	 tři	
komunikační	 signály	 –	 synchronizace	 bitů,	 synchronizace	 rámců	 a	 datový	 vstup	
nebo	výstup.	Sběrnice	umožňuje	přenášet	libovolný	objem	dat,	nejčastěji	však	od	8	
do	32	bitů	s	MSB1	na	začátku	a	LSB2	na	konci	rámce	každého	kanálu.	Vzorkovací	
frekvenci	převodu	definuje	signál	pro	synchronizaci	rámců.		
	

	
Obr.	1.2	I2S	komunikační	signály	

	
Rozhraní	 I2S	používá	 synchronizační	 signál	označený	 jako	LR	Sync	 (LRCK),	který	
určuje	 pořadí	 kanálů	 –	 buď	 sudý	 nebo	 lichý.	 Jedna	 perioda	 synchronizačního	
signálu	 odpovídá	 dvěma	 rámcům	 přenášeného	 digitálního	 zvukového	 signálu.	
Používá	 se	 k	 přenosu	 dat	 z	 PCM	 mezi	 integrovanými	 obvody.	 Odděluje	 hodiny	
a	sériové	datové	signály,	což	má	za	následek	nižší	jitter.	[8]	

																																																								
1	Most	significant	bit	–	nejvýznamější	bit	
2	Least	significant	bit	–	nejméně	významný	bit	

MSB MSBLSB

Synchronizace bitů

Synchronizace rámců

Datové bity

Slovo n - 1
Pravý kanál

Slovo n + 1
Pravý kanál

Slovo n
Levý kanál
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Obr.	1.3	I2S	synchronizační	signál	LR	Sync	

1.2.2 Cirrus	Logic	CS8416	
Integrovaný	obvod	CS8416	je	monolitické	CMOS3	zařízení,	které	příjmá	a	dekóduje	
jeden	 z	 osmi	 dvojic	 digitálních	 audio	 dat	 podle	 standardu	 rozhraní	 IEC60958,	
S/PDIF,	 EIAJ	 CP1201	 nebo	 AES3.	 Obvod	 může	 pracovat	 buď	 v	 softwarovém	
režimu,	 nebo	 tak,	 jako	 je	 použito	 v	 této	 práci,	 v	 hardwarovém	 režimu.	
V	hardwarovém	 režimu	 nepotřebuje	 žádné	 řízení	 procesorem	 a	 má	 omezené	
vlastnosti,	 které	 se	 nastavují	 pomocí	 pull-up/pull-down	 rezistorů.	 CS8416	
obsahuje	 4	 vstupy	 S/PDIF/AES3	 signálu,	 které	 se	 dají	 v	 hardwarovém	 módu	
přepínat	pomocí	signálů	RXSEL0	a	RXSEL1,	vnitřní	multiplexor	a	má	fázový	závěs,	
který	 vyžaduje	 externí	 filtr.	 Obvod	 může	 pracovat	 na	 vzorkovacích	 frekvencích	
32kHz	 až	 192kHz.	 Mezi	 typické	 použití	 tohoto	 obvodu	 patří	 A/V	 recievery,	 CD	
a	DVD	 příjmače,	 multimediální	 reproduktory,	 digitální	 mixažní	 pulty	 nebo	
například	efektové	procesory.	[2]	

	

	
Obr.	1.4	Vnitřní	zapojení	obvodu	CS8416		

	
Hlavním	 kritériem	 při	 výběru	 dekodéru	 byla	 podpora	 I2S	 datového	 formátu,	
dekódování	 právě	 S/PDIF	 a	AES3	 a	 široké	 pásmo	 samplovací	 frekvence,	 která	 je	
32kHz	 až	 192kHz.	 Také	 bylo	 hlavním	 požadavkem	 možnost	 řízení	 pomocí	
hardwarového	módu	a	skutečnost,	že	je	třeba	z	dekodéru	vést	signál	do	externího	
																																																								
3	Complementary	Metal–Oxide–Semiconductor	–	doplňující	se	kov-oxid-polovodič	

24bit PCM 24bit PCM
0      4

0      4

27   31

27   31levý kanál pravý kanál
subrámec

LRCK

32bitové slovo 32bitové slovo
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fázového	 závěsu.	 Tyto	 požadavky	 integrovaný	 obvod	 Cirrus	 Logic	 CS8416	 plně	
splňuje.	

1.3 D/A	převod	
U	 DA	 (digitálně-analogového)	 převodu	 je	 signál,	 po	 dekódování	 binárních	 čísel	
pomocí	 obvodu	 sample&hold	 na	 signál	 spojítý	 v	 čase	 a	 diskrétní	 v	 úrovni,	
převedený	 pomocí	 filtrace	 rekonstrukční	 dolní	 propusti	 na	 signál	 se	 spojitým	
časem.	 Digitálně-analogový	 převod	 zvukových	 signálů	 většinou	 využívá	 1	 bitové	
převodníky	 sigma-delta.	 U	 digitálně-analogového	 převodu	 dochází	 k	 redukci	
z	interního	bitového	rozlišení	na	rozlišení	D/A	převodníku.	[8]	
	

	
Obr.	1.5	Převod	signálu	při	3-	a	16-bitovém	rozlišen	

	

1.3.1 Vlastnosti	D/A	převodníků	
Digitálně	 analogové	převodníky	převádějí	 číslicový	 signál	D	a	napětí	 nebo	proud	
podle	vztahu:	

𝑢" = 	𝑈 · 	𝐷, 𝑖" = 	𝐼 · 	𝐷	 (1)	

kde	U	a	I	definují	napěťový	(UR)	a	prodouvý	(IR)	rozsah	nebo	kvantizační	krok	qU	či	
q1	D/A	převodníku	odvozený	od	referenčního	napětí	či	proudu.	
	 	

16-bitové rozlišení

3-bitové rozlišení

Čas [ms]

A
m

pl
itu

da
 [V

]
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Je-li	U	=UR,	pak	hodnota	binárního	číslicového	signálu	D	£ 1	a	je	popsána	takto:		

𝐷 =	 𝑎,

-

,./

21,,	 (2)	

kde	 N	 je	 počet	 bitů	 a	 𝑎,	 jsou	 jednotlivé	 bity	 (𝑎/	 odpovídá	MSB	 bitu)	 binárního	
číslicového	signálu.	Pro	U	=	qU	pak	číselné	ekvivalenty	binárního	kódového	slova	
jsou	z	množiny	celých	čísel:	

𝐷 =	 𝑎,

-

,./

2,1/,	 (3)	

kde	𝑎/	odpovídá	LSB	bitu	[16].	

1.3.2 Konstrukční	řešení	D/A	převodníků	
V	zásadě	existují	tři	principy	převodu	číslicového	kódu	na	analogový	signál.	Jedná	
se	o	princip:	

• napěťový	(parallel)	
• váhový	(weighting)	
• integrační	(counting)	

1.3.3 Kvantování	
Kvantování	 je	 převod	 vzorků	 diskrétních	 v	 čase	 se	 spojitou	 úrovní	 na	 diskrétní	
úrovně.	 Počet	 kvantovacích	 hladin	 je	 dán	 počtem	 bitů	 následného	 kódování	
n	(tzv.	bitová	hloubka).	Ve	zvukové	technice	se	používá	rozlišení	16,	20	a	24	bitů.	
[8]	

1.3.4 Kódování	
Kódováním	nazýváme	převod	vzorků	diskrétních	v	čase	i	v	úrovni	na	binární	číslo.	
V	 profesionální	 zvukové	 technice	 se	 používá	 pro	 další	 zpracování	 digitálních	
zvukových	 signálů	 takřka	 výhradně	modulace	 PCM	 (Pulse	 Code	Modulation).	 Ta	
nezpůsobuje,	 narozdíl	 od	 například	 modulace	 DPCM,	 ztrátu	 informace	 nebo	
omezení	šířky	pásma	rychlých	přechodů	a	umožňuje	přesnost	nástřihu	pro	 jeden	
vzorek	 bez	 nutnosti	 překódování.	 [8]	 Tuto	 modulaci	 využívá	 také	 zde	 použitý	
integrovaný	obvod	pro	D/A	převodník	Texas	Instruments	PCM1781.	 	
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1.3.5 Sigma	Delta	převodníky	
Jádrem	 sigma-delta	 převodníku	 je	 integrátor	 a	 komparátor,	 který	 generuje	 sled	
pulzů,	jejichž	střední	hodnota	počtu	za	určitý	interval	odpovídá	vstupnímu	napětí.	
Tato	 střední	 hodnota	 se	 získá	 pomocí	 digitálního	 filtru	 MA	 (Moving	 Average).	
V	dnešní	době	se	využívají	 sigma-delta	převodníky	pro	A/D	a	D/A	převod	 takřka	
výhradně.	[8]	
	
Komparátor	 pracuje	 na	 kmitočtu	 několikanásobně	 vyšším,	 než	 je	 vzorkovací	
kmitočet	 výstupního	 signálu	 fVZ.	 Signál	 je	 na	 výstupu	 digitálního	 filtru	
převzorkován	(decimován)	stupněm	převzorkování	N.	Většinou	se	používá	stupeň	
převzorkování	64	nebo	128.	Převodníky	jsou	pak	označovány	jako	převodníky	se	
64-	respektive	128-násobným	převzorkováním.	[8]	
	

	
Obr.	1.6	Sigma-delta	převodník		

	

Výhodou	 převzorkování	 je	 vyšší	 odstup	 signálu	 od	 šumu,	 výkon	 kvantovacího	
šumu	 je	 totiž	 rozprostřen	 v	 celém	 spektru	 nadvzorkovaného	 signálu,	 tj.	 do	
kmitočtu	NfVZ.	 Výkon	 kvantovacího	 šumu	 po	 decimaci	 bude	Nkrát	menší.	 Sigma-
delta	převodník	lze	popsat	jako	lineární	filtr,	viz	obr.	1.6.	Úpravou	jeho	přenosové	
charakteristiky	 lze	 upravit	 kmitočtovou	 závislost	 spektrální	 hustoty	 výkonu	
kvantovacího	šumu	tak,	aby	byla	soustředěna	do	kmitočtových	oblastí,	ve	kterých	
má	 ucho	 nižší	 citlivost.	 Tyto	 převodníky	 jsou	 označovány	 jako	 noise-shaping	
(převodníky	s	tvarováním	šumu).	[8]	
	

	
Obr.	1.7	Blokové	schéma	sigma-delta	převodníku	jako	lineárního	filtru	

	

	

x ( t ) DP MAin tegrá to r kompará to r

D/A  p řevodn ík

k lopný  obvod  D M y[n]

20kHz 20kHz

Mfvz

ana logový  f i l t r y [n ]

kvantovací šum

kvantovač



	 10	

1.3.6 Texas	Instruments	PCM1781	
PCM1781	 je	 integrovaný	 obvod,	 který	 obsahuje	 stereofonní	 digitálně-analogový	
převodník	a	podpůrné	obvody	v	malém	SSOP	balení.	Datové	převodníky	využívají	
rozšířenou	 architekturu	 delta-sigma	 společnosti	 TI	 instruments	 pro	 dosažení	
vynikající	 dynamické	 výkonnosti	 a	 lepší	 toleranci	 k	 jitteru.	 Obvod	 příjmá	
standartní	 zvukové	 formáty	 s	16	a	24	bitovými	daty,	 které	 jsou	podporovány	do	
200kHz.	 PCM1781	 umožňuje	 stejně	 tak	 jako	 Cirrus	 Logic	 CS8416	 ovládání	 jak	
pomocí	 hardwarového	módu,	 tak	 pomocí	módu	 softwarového.	 Obvod	 podporuje	
datové	formáty	I2S,	right	 justifed	a	 left	 justifed.	V	této	práci	bude	obvod	pracovat	
s	rozhraním	I2S	[12].	
	

	
Obr.	1.8	Blokové	schéma	převodníku	PCM1781	

	
Převodník	Texas	Instruments	PCM1781	byl	vybrán,	tak	jako	dekodér	Cirrus	Logic	
CS8416,	 pro	 svou	 podporu	 rozhraní	 I2S	 a	 možnost	 hardwarového	 konfigurace.	
Mimo	 to	 bylo	 hlavním	 důvodem	 k	 jeho	 výběru	 24	 bitové	 rozlišení,	 široký	
dynamický	rozsah	106	dB,	malé	celkové	harmonické	zkreslení	THD,	které	je	rovno	
0,002	%	a	vhodné	pásmo	samplovací	frekvence,	které	je	v	rozmezí	5kHz	-	200kHz.	
Nejprve	byl	pro	práci	vybrán	převodník	Texas	Instruments	PCM1794ADBR,	který	
by	požadavky	sice	také	splňoval,	byl	však	pro	toto	zadání	práce	drahý	a	zbytečně	
předimenzovaný.		
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1.4 Fázový	závěs	
Fázový	 zavěs	 (PLL,	 Phase	 locked	 loop)	 je	 zpětnotnovazební	 obvod,	 kde	 řízenou	
veličinou	je	fáze,	respektive	kmitočet	oscilátoru.	Slouží	ke	stabilizaci	vzorkovacího	
kmitočtu.	 Jedná	 se	 o	 fázový	 komparátor	 a	 napětím	 řízený	 oscilátor	 se	 zpětnou	
vazbou.	 Fázový	 komparátor	 porovnává	 fázi	 vstupního	 signálu	 s	 fází	 oscilátoru,	
jehož	kmitočet	upravuje,	aby	se	fáze	shodovaly.	Pak	budou	shodné	i	kmitočty.	Pro	
potlačení	rychlých	změn	jitteru	je	využíván	filtr.	Děličem	kmitočtu,	zařazeným	do	
zpětné	vazby,	můžeme	generovat	kmitočet,	který	je	násobkem	vstupního	kmitočtu.		
[8]	
	

	
Obr.	1.9	Blokové	schéma	fázového	závěsu	

1.4.1 Cirrus	Logic	CS2300-03	
Je	integrovaný	obvod	programovatelného	fázového	závěsu.	Je	založen	na	hybridní	
analogově	 digitální	 PLL	 architektuře,	 složené	 z	 jedinečné	 kombinace	 delta-sigma	
dílčího	 N	 frekvenčního	 syntenzátoru	 a	 digitálního	 fázového	 závěsu.	 Tato	
architektura	umožňuje	generovat	hodiny	s	nízkým	jitterem.	[3]	
	

	
Obr.	1.10	Vnitřní	zapojení	obvodu	CS2300-03	[3]		

	
Integrovaný	 obvod	 fázového	 závěsu	 byl	 vybrán	 pro	 vhodné	 rozmezí	 vstupní	
a	výstupní	frekvence	a	také	snadné	implementace	do	navrhovaného	obvodu.		

dělič
kmitočtu

fázový
komparátor filtr napětím řízený

oscilátor
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1.5 Sluchátkový	zesilovač	

1.5.1 TS482	
TS482	je	duální	zvukový	zesilovač	který	je	schopen	pohánět	sluchátka	o	impedanci	
16	nebo	32W.	Při	napájení	zdrojem	napětí	+5	V	dodává	na	kanál	100	mW	(do	16	W	
zatížení)	 kontinuálního	 průměrného	 výkonu	 s	 0,1	%	 THD4	 +	 N	 [9].	 Nároky	 na	
sluchátkový	 zesilovač	 nebyly	 nijak	 vysoké,	 jediným	 zásadním	 požadavkem,	 bylo	
napájení	 stejnosměrným	 napětím.	 Dalšími	 důvudy	 pak	 bylo	 nízké	 celkové	
harmonické	zkreslení,	dostačující	výkon	a	také	cena.		

1.6 Operační	zesilovač	
Napěťový	operační	zesilovač	je	aktivní	elektronický	prvek	s	diferenčním	vstupem.	
Operační	zesilovače	jsou	nejrozšířenějším	analogovým	funčním	blokem.	Invertující	
vstup	OZ	otáčí	polaritu	vstupního	signálu,	takže	kladný	vstup	bude	na	výstupu	OZ	
záporný.	 Neinvertující	 vstup	 polaritu	 vstupního	 signálu	 zachovává.	 Operační	
zesilovače	 jsou	 díky	 technikám	 zpětné	 vazby,	 které	 mají	 vliv	 na	 přenosové	
charakteristiky,	 používané	 v	 různých	 aplikacích	 a	 odvětvích	 jako	 jsou	 například	
převodníky,	 jednosměrné	nebo	střídavé	zesilovače,	oscilátory	nebo	komparátory.	
Jejich	 využití	 se	 také	 nachází	 v	 obvodech	 vykonávajících	 matematické	 operace.	
Vnítřní	struktura	OZ	je	složena	z	polovodičových	diskrétních	prvků	a	má	většinou	
tři	zesilovací	stupně.	[1]	
	
V	 současné	 době	máme	 k	 dispozici	množství	 operačních	 zesilovačů,	 které	 se	 dle	
parametru,	kterým	vynikají,	označují	jako	rychlé,	přesné,	nízkošumové,	výkonové,	
rail-to-rail.	[17]	

1.6.1 Integrované	zapojení	OZ	
Integrovaná	zapojení	operačních	zesilovačů	 jsou	uspůsobené	tak,	aby	dosahovaly	
parametrům,	které	se	blíží	ideálním.	Mezi	ideální	parametry	patří:		

• Nekonečně	velká	vstupní	impedance	
• Nekonečně	velké	napěťové	zesílení	
• Nulová	vstupní	impedance	
• Nulový	čas	průběhu.	Změna	na	výstupu	se	projeví	bez	zpoždění	
• Přenosová	charakteristika	v	celém	frekvenčním	pásmu	je	lineární	
• Pokud	 je	 mezi	 neinverujícím	 a	 invertujícím	 vstupem	 nulový	 potenciál,	 je	

jednosměrná	složka	na	výstupu	nulová		

																																																								
4	Total	Harmonic	Distortion	–	celkové	harmonické	zkreslení		
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1.6.2 Záporná	zpětná	vazba	
Pomocí	zpětné	záporné	vazby	můžeme	relativně	dobře	měnit	vlastní	zapojení	OZ.	
Její	použítí	 sice	zmenšuje	zesílení,	 to	 je	ale	na	úkor	zlepšení	ostatních	parametrů	
jako	je:		

• lepší	stabilita	zesílení,	
• větší	šířka	přenosového	pásma	
• menší	míra	zkreslení	
• vyšší	vstupní	impedance	
• nižší	výstupní	impedance	[1]	

1.6.3 Základní	typy	zapojení	OZ	
Jako	 dva	 základní	 typy	 zapojení	 operačních	 zesilovačů	 rozlišujeme	 inverující	
a	neinvertující	zapojení.	V	této	práci	je	vyjma	OZ,	použitých	v	rámci	integrovaných	
obvodů,	využito	zapojení	invertující.	[6]	
	

	
a)	Invertující	zapojení	

	

	

	
b)	Neinvertující	zapojení	

Obr.	1.11	Základní	zapojení	OZ	

1.7 CMOS	
CMOS	(Complementary	Metal-Oxide-Semiconductor)	je	způsob	vytváření	logických	
členů	 a	 technologie,	 kterou	 se	 od	 roku	 1985	 vyrábí	 naprostá	 většina	 logických	
integrovaných	 obvodů,	 včetně	 mikroprocesorů,	 jednočipových	 počítačů	 a	
elektronických	 pamětí,	 ale	 také	 analogových	 obvodů,	 jako	 jsou	 například	
zesilovače	 a	 transceivery	 využívané	 v	 telekomunikacích.	 Hlavními	 vlastnostmi	
CMOS	 obvodů	 je	 nízka	 spotřeba	 a	 vysoká	 odolnost	 vůči	 šumu.	 Výraz	
komplementární	 vyjadřuje,	 že	 logické	 členy	 jsou	 vytvářeny	 dvojicemi	
trasformátorů	MOSFET	typu	n	a	p.	[4]		
	
V	 této	 práci	 využívájí	 technologii	 CMOS	 integrované	 obvody	 Texas	 Instruments	
PCM1781	(D/A	převodník)	a	Cirrus	Logic	CS2300-03	(Fázový	závěs).	

+

_
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1.8 Ochrany	

1.8.1 Transily	
Transily	 jsou	 polovodičové	 prvky,	 které	 slouží	 k	 ochraně	 před	 napěťovými	
špičkami.	Při	přetıž́enı	́se	nepřerušı,́	ale	dojde	vždy	ke	zkratu	a	chráněný	obvod	tak	
není	 vystaven	 přepětí	 ani	 při	 poruše	 zařízení.	 K	 přerušení	 může	 dojít	 pouze	
v	případě,	že	je	přetížení	velké	a	dlouhodobé.	[16]	
	
Rozlišujeme	transily:		

• bipolární	–	chrání	proti	přepětí	jedné	polarity	
• unipolární	–	chrání	proti	přepětí	v	obou	směrech	

1.8.2 Pojistky	
Pojistky	 slouží	 k	 ochraně	 zařízení	 před	 zničením	 nadproudem.	 Když	 v	 zařízení	
dojde	 k	 nějaké	 poruše,	 pojistka	 zabrání	 svým	 přepálením	 zničení	 dalších	 částí	
zařízení.	 Pojistka	by	v	obvodu	měla	být	umístěna	 ještě	před	 síťovým	 filtrem,	 tak	
aby	pokryla	i	poruchy	filtru.	Některé	zařízení	mohou	obsahovat	pojistek	více,	které	
chrání	 jednotlivé	 funknční	 bloky.	 Pojistky	 mohou	 být	 buď	 umístěné	 v	 držacích,	
nebo	připájeny	přímo	do	DPS.	Do	DPS	se	osazují	převážně	polovodičové	pojistky,	
které	 se	 po	 určité	 době	 a	 odstranění	 nadproudu	 uvedou	 zpět	 do	 počátečního	
(vodivého)	stavu.	[19].	V	této	práci	je	použita	jedna	pojistka	SMD	v	pouzdru	F8X45.	
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2 NÁVRH	SCHÉMATU	OBVODŮ	
Zapojení	se	skládá	ze	vstupní	části,	obsahující	vstupy	pro	AES3	a	S/PDIF,	které	jsou	
následně	 přivedeny	 na	 vstupy	 dekodéru.	 Signál	 z	 dekodéru	 se	 rozděluje	 na	 dvě	
větve,	 jedna	 směřuje	 do	 D/A	 převodníku,	 druhá	 do	 externího	 fázového	 závěsu.	
Signál	 z	 dekodéru	 do	 digitálně-analogového	 převodníku	 je	 veden	 pomocí	 I2S	
datového	 formátu.	Tato	 cesta	 je	vyvedena	pro	možnost	 sledování	na	osciloskopu	
do	 tři	 složek	 tohoto	 rozhraní	 –	 word	 rate	 clock,	 serial	 bit	 clock	 a	 sériový	 audio	
výstup.	 Převedený	 analogový	 signál	 z	 D/A	 převodníku	 je	 pak	 vyveden	 jak	 pro	
linkové	 výstupy,	 tak	 do	 sluchátkového	 zesilovače.	 Signálová	 cesta	 posílaná	 z	
dekodéru	 do	 fázověho	 závěsu	 je	 za	 integrovaným	 obvodem	 PLL	 směřována	 do	
děličky,	odkud	jsou	vedeny	cesty	pro	možnost	sledování	signálu	na	osciloskopu	po	
průchodu	jak	fázového	závěsu,	tak	děličkou.			
	

	
Obr.	2.1	Blokové	schéma	návrhu	

2.1 Napájení	
Napájecí	sekce	je	koncipována	pro	napájení	stejnosměrným	napětím	o	velikosti	5V.	
Hned	 za	 vstupním	 konektorem	 je	 umístěna	 pojistka	 o	 velikosti	 250mA	 a	 za	 ní	
ochranný	 transil	 proti	 přepětí.	 Za	 tímto	 ochranným	 obvodem	 je	 umístěn	
dvoupolohový	přepínač	ON-ON.	Při	návrhu	byla	brána	v	potaz	filtrace	napěťového	
zvlnění.	 Pro	 jeho	 odfiltrování	 byl	 navržen	 LC	 filtr	 horní	 propusti	 s	 mezním	
kmitočtem	40Hz.	Dostupnost	 cívek,	 o	 velikosti	 která	 vyšla	 z	 vypočtů	 a	 s	 nutným	
malým	 odporem,	 je	 bohužel	 nulová.	 V	 hotovém	 vzorku	 je	 místo	 dopočítaného	
kondenzátoru	 umístěn	 kondenzátor	 o	 velikosti	 1000µF/6,3	V,	 který	 slouží	 jako	
blokovací	 kondenzátor,	 a	 místo	 cívky	 je	 dán	 pouze	 spojovací	 drát.	 Za	 tímto	
obvodem	je	umístěna	LED	dioda	signalizující	zapnutí	zařízení	a	usměrňovací	dioda.	
Pro	 napájení	 zařizení	 jsou	 potřeba	 dvě	 napájecí	 větvě	 –	 +3	V	 a	 +5	V.	 Hlavním	
prvkem	obvodu	 tvoři	 regulátor	napětí	 s	 nízkým	úbytkem	LP38500TS-ADJ.	 Tento	

S/PDIF, AES3
dekodér

DA převodník

INPUT
S/PDIF, AES3

I2S

LINE OUT

Sluchátkový
zesilovač

Fázový závěs dělička

PLL

f/N
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stabilizátor	 má	 nastavitelné	 výstupní	 napětí	 v	 rozsahu	 0,6	V	 až	 5	V.	 V	 tomto	
obvodu	 je	 stabilizátor	 nastaven	 na	 výstupní	 napětí	 3,3	V.	 Zapojení	 je	 provedeno	
podle	 doporučeného	 zapojení	 uvedeném	 v	 datasheetu	 a	 nastavení	 výstupního	
napětí	 je	 provedeno	 pomocí	 dvou	 rezistorů,	 jejichž	 hodnoty	 byly	 vypočítány	 ze	
vztahu:		

𝑉345 = 	𝑉"67 1 +
𝑅/
𝑅;

+ 𝐼"67 · 	𝑅/	 (4)	

kde:	
• VADJ	je	hodnota	napětí	ADJUST	
• IADJ	je	vstupní	klidový	proud	směřující	do	ADJUST	

	
Obě	tyto	hodnoty	byly	vyčteny	v	datasheetu	stabilizátoru.	Před	a	za	regulátorem	je	
umístěn	 filtrační	 kondenzátor	 s	 kapacitou	 10	µF/6,3	V,	 tak	 jak	 bylo	 uvedeno	 v	
doporučeném	zapojení	[14].	

	

	
Obr.	2.2	Schéma	návrhu	napájení	

2.2 Zemnění	

2.2.1 Spojení	
V	návrhu	jsou	rozvedeny	celkem	tři	zemnící	cesty	–	zem	analogová	(GND),	digitální	
(DGND)	 a	 zem	 kostry	 (PE).	 Tyto	 země	 je	 potřeba	 spolu	 propojit.	 To	 se	 provádí	
pomocí	nulových	rezistorů,	v	tomto	případě	jde	o	rezistory	R20	a	R29	viz.	Obr.	2.3.	

	

	
Obr.	2.3	Spojení	zemí	
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2.2.2 Zem	kostry	
Zem	 kostry	 je	 rozvedena	 po	 obvodu	 DPS	 a	 vede	 skrz	 montážní	 otvory	 pro	
uchycující	šrouby.	
	

	

	
Obr.	2.4	Zem	kostry	

2.3 Vstupní	část	
Vstupní	část	se	skládá	ze	vstupů	AES3	a	S/PDIF.	Přípojení	je	provedeno	na	základě		

Tab.	 1.1.	 Pro	 AES3	 je	 použito	 symetrické	 vedení	 a	 konektor	 XLR,	 pro	 připojení	
S/PDIF	je	zvolen	konektor	RCA	a	nesymetrické	vedení.	Konektor	XLR	je	přiveden	
na	 zem	 kostry.	 Oba	 vstupy	 jsou	 zapojeny	 přes	 oddělovací	 pulzní	 transformátory	
1:1	 DA103C.	 Zapojení	 je	 provedeno	 podle	 doporučení	 v	 oficiálním	 datasheetu	
dekodéru	Cirrus	Logic	CS8416	[2].	
	

	
Obr.	2.5	Schéma	zapojení	vstupní	části	
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2.4 Dekodér		
Vstupy	jsou	přivedeny	na	piny	decodéru	RXP0,	RXP1	a	RXP2.	Dekodér	 je	potřeba	
nejprve	konfigurovat	a	uvést	do	hardwarového	režimu.	To	je	provedeno	podle	Tab.	
2.1	 přivedením	 příslušných	 pinů	 přes	 rezistor	 o	 velikost	 47	kW	 buď	 na	 digitální	
zem	nebo	na	logické	napájení.	Důležitým	prvkem	zapo	jení	je	resetovací	obvod.	Bez	
tohoto	obvodu	není	schopen	dekodér	pracovat.	V	mém	návrhu,	podle	kterého	jsem	
vyrobil	 vzorové	 zařízení,	 tento	 obvod	 na	 DPS	 chybí.	 Učinil	 jsem	 opravu,	 kde	 je	
použit	 speciální	 resetovací	 integrovaný	 obvod	 MCP130T-475I/TT.	 Tento	 obvod	
obsahuje	interní	pull	up	rezistor,	který	není	součástí	CS8416.	Funkcí	obvodu	je	to,	
že	 po	 přivedení	 napájení	 do	 dekodéru	 tento	 obvod	 drží	 signál	 RESET	na	 logické	
nule,	dokud	napájecí	napětí	nedosáhne	hodnoty	zhruba	4,75	V.	Následně	ještě	drží	
signál	 po	dobu	350ms.	 Pak	 se	 signál	 díky	 internímu	pull-up	 rezistoru	přepne	na	
logickou	1.	 [18],	Během	doby,	 kdy	 je	hodnota	napájecího	napětí	nižší	 jak	daných	
4,75	V,	 pracuje	 CS8416	 v	 úsporném	 režimu	 –	 všechny	 vnitřní	 stavy	 se	 resetují,	
včetně	 ovládacího	 portu	 a	 registrů,	 a	 všechny	 výstupy	 jsou	 ztlumeny.	 Pokud	
napájecí	napětí	poklesne	pod	potřebnou	hodnotu,	dojde	opět	ke	spadnutí	signálu	
RESET	 na	 0.	 Výběr	 vstupního	 a	 výstupního	 signálu	 obstarává	 právě	 dekodér.	
Selekce	vstupního	signálu	se	provádí	v	hardwarovém	módu	pomocí	pinů	RXSEL0,	
RXSEL1,	výstupního	pomocí	TXSEL0,	TXSEL1.	Obvod	vyžaduje	při	každém	spuštění	
resetovací	 obvod.	 Tento	 fakt	 byl	 zjištěn	 až	 při	 testování	 vyrobeného	 zařízení,	 na	
které	byl	dodělán	dodatečně.	Zapojení	resetovacího	obvodu	se	skládá	ze	zapojení	
rezistoru	a	kondenzátoru	-	je	využito	vlastnosti	nabíjení	kondenzátoru,	a	zapojení	
obsahuje	 pull-up	 rezistor	 47	kW.	 Integrovaný	 fázový	 závěs	 obvodu	 potřebuje	 ke	
správné	 funkci	 externí	 filtr,	 který	 je	 složen	 z	kondenzátorů	 C23,	 C24	 a	 rezistoru	
R10.	 Napájení	 integrovaného	 obvodu	 je	 vyžadováno	 +3	V	 pro	 analogovou	 část,	
+3	V	pro	digitální	 a	+5	V	pro	 logické	napájení.	 Samostatné	 analogové	napájení	 je	
však	nutné	pouze	v	aplikacích,	kde	se	RMCK	používá	pro	úlohu	citlivou	na	jitter.	V	
této	práci	je	analogové	napájení	CS8416,	podle	doporučeného	zapojení,	připojeno	
k	 napájení	 digitální	 časti	 skrz	 feritové	 korálky.	 Posledním	 prvkem	 obvodu	 jsou	
blokovací	 kondenzátory	 C25,	 C26,	 C27	 a	C28.	 Jejich	 hodnoty	 jsou	 zvoleny	 podle	
typického	schématu	připojení,	které	je	uvedeno	v	oficiálním	datasheetu	[2].	
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Tab.	2.1	Nastavení	hardwarového	módu	dekodéru	

Název	pinu	
funkce	pull	down	to	
DGND	

funkce	pull	up	to	VL	

SDOUT	 Hardwarový	mód	 Softwarový	mód	

RCBL	 Serial	Port	Slave	Mode	 Serial	Port	Master	Mode	

AUDIO	
Serial	Format	Select	
(SFSEL1)	=	0		

Serial	Format	Select	
(SFSEL1)	=	1		

C	
Serial	Format	Select	
(SFSEL0)	=	0		

Serial	Format	Select	
(SFSEL0)	=	1		

U	 RMCK	frekvence=256*Fs	 RMCK	frekvence=128*Fs	

TX	
Normální	rychlost	
akutalizace	detektoru	
fáze	

Zvýšená	rychlost	
akutalizace	detektoru	
fáze	

96KHZ	
Emphasis	Audio	Match	
Off	

Emphasis	Audio	Match	
On	

NV/RERR	 Výběr	NVERR	 Výběr	RERR	

	
	

	
Obr.	2.6	Schéma	zapojení	dekodéru	CS8416	
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2.5 Digitálně-analogový	převodník	
Data	 jsou	 do	 převodníku	 přiváděna	 pomocí	 datového	 formátu	 I2S.	 	 Zvuková	
výstupní	 data	 z	 dekodéru	 CS8416	 jsou	 přivedena	 na	 pin	 dekodéru	 s	 označením	
DATA,	 který	 je	 digitálním	 audio-datovým	 vstupem.	 Sériové	 bitové	 hodiny,	 pro	
audio	 data	 z	 pinu	 SDOUT,	 jsou	 připojeny	 na	 pin	 BCK.	 Word	 rate	 hodiny	 jsou	
přivedeny	na	pin	LRCK.	Posledním	vstupním	signálem,	který	směřuje	z	dekodéru	
CS8416	do	D/A	převodníku	PCM1781,	 jsou	 systémové	hodiny	 směrované	na	pin	
SCK.	 Převodník	 je	 napájen	 stejnosměrným	 zdrojem	 napětí	 o	 velikost	 +5	V.	
K	redukování	 rušení,	 způsobeném	 prvky	 jiného	 obvodu,	 jsou	 zde	 opět	 použity	
blokovací	kondenzátory	–	C7	a	C8	o	velikosti	10	µF.	

	
Obr.	2.7	Schéma	zapojení	převodníku	PCM1781	

	
Nastavení	převodníku	může	být,	 tak	 jako	u	Cirrus	Logic	CS8416,	provedeno	buď	
hardwarovou	 cestou	 nebo	 nastavením	 softwarovým.	 V	 této	 práci	 je	 využito	
možnosti	 konfigurovat	 integrovaný	obvod	pomocí	hardwarového	módu.	Všechny	
piny,	pomocí	kterých	se	hardwarový	mód	řídí,	 jsou	připojeny	na	zem.	FMT	v	této	
poloze	aktivuje	formát	vstupních	dat	na	I2S	viz.	Tab.	2.2.	Piny	DEM1	a	DEM0	jsou	
připojeny	na	zem	z	toho	důvodu,	aby	byla	vypnuta	funkce	de-emphasis.	Pin	MUTE	
je	v	poloze,	která	funkci	mute	vypíná.	
	

Tab.	2.2	Výběr	formátu	dat	v	hardwarovém	módu	převodníku	PCM1781	

FMT	 Formát	dat	
Low	 16-	24-bit,	I2S	formát	
High	 16-bit,	right-justifed	



	 21	

	

2.6 Výstupy	pro	sledování	datového	formátu	I2S	na	
osciloskopu	

Mezi	 dekodérem	 CS8416	 a	 převodníkem	 PCM1781	 je	 odbočena	 signálová	 cesta	
datového	 formátu	 I2S	pro	možnost	 zobrazení	 jej	 na	osciloskopu.	Výstup	každého	
z	těchto	signálu	je	chráněn	proti	přepětí	pomocí	unipolárního	transilu	a	resistoru	
o	velikosti	 100	W.	 Každému	z	 těchto	 výstupů	 je	přiřazen	výstup	pro	připojení	 na	
digitální	zem.		

	
Obr.	2.8	Výstupy	datového	formátu	I2S	

2.7 Filtrování	výstupního	signálu	převodníku	
Převodník	PCM1781	obsahuje	dva	nezávislé	výstupní	kanály	VOUTL	a	VOUTR.	Jsou	
to	nevyvážené	výstupy	a	 jejich	 interní	 interní	výstupní	zesilovače	 jsou	vychýleny	
stejnosměrým	napětím	rovnajícím	se	0,5	VCC.	Převodník	sice	obsahuje	interní	filtr	
výstupu,	 který	 redukuje	 stejnosměrnou	 složku	 a	 nežádoucí	 šum,	 tento	 filtr	 však	
sám	o	sobě	nestačí	pro	filtrování	na	přijatelnou	úroveň.	Aby	mohly	být	k	výstupům	
převodníku	připojeny	linkové	výstupy	a	sluchátkový	zesilovač,	je	potřeba	nejprve	
signál	z	těchto	výstupů	filtrovat	externím	filtrem	typu	dolní	propust.	Návrh	filtru	je	
proveden	podle	doporučeného	zapojení	[12]	[15],	které	používá	operační	zesilovač	
OPA2353	 [13].	 Tento	 filtr	 má	 mezní	 kmitočet	 necelých	 19	kHz,	 což	 je	 pro	 náš	
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požadavek,	 odfiltrování	 signálu	 mimo	 slyšitelné	 spektrum	 20	Hz	 až	 20	kHz,	
vhodné.	 Operační	 zesilovač	 OPA2353	 je	 napájen	 stejnosměrným	 napětím	 5	V.	
Signál	při	napájení	tímto	stejnosměrým	napětím	by	však	byl	o	2,5	V	posunut.	Aby	
se	 dorovnal	 rozdíl,	 je	 využito	 výstupu	 z	 D/A	 převodníku,	 který	 posílá	 polovinu	
napájecího	napětí	5	V,	čili	potřebných	2,5	V.	Toto	výstupní	napětí	 je	přivedeno	na	
neinvertující	vstup	OZ,	čímž	se	rozdíl	dorovná.		Za	výstupem	operačního	zesilovače	
je	zapojen	v	sérii	rezistor	o	velikosti	100	W	a	kondenzátor	o	kapacitě	220	µF.		

	

	
Obr.	2.9	Filtr	výstupu	DA	převodníku	

2.8 Výstupní	část	–	stereo	výstup	a	sluchátkový	zesilovač	
Mezi	 jedny	 z	 dalších	 požadavků	 navrhovaného	 zařízení	 patří	 opatření	 výstupu	
z	D/A	převodníku	jak	stereo	linkovým	výstupem,	tak	i	výstupem	pro	sluchátka.	Jak	
je	zřejmé	z	Obr.	2.10,	výstupní	filtrovaný	signál	viz.	kapitola	2.7	je	přiváděn	rovnou	
na	dvojici	nesymetrických	konektorů	jack	6,3	mm.	Tato	dvojice	konektorů	je	stereo	
výstupem	 obvodu.	 Zároveň	 je	 tento	 signál	 odbočen	 do	 druhé	 cesty,	 která	 je	
směřována	 do	 vstupů	 sluchátkového	 zesilovače	 TS482IDT.	 Integrovaný	 obvod	
zesilovače	 vyžaduje	 napájení	 stejnosměrným	 napětím	 o	 velikosti	 +5	V.	 Zapojení	
TS482IDT	 bylo	 provedeno	 podle	 doporučeného	 zapojení,	 které	 je	 pro	 tento	
integrovaný	obvod	typické	s	tím	rozdílem,	že	díky	možnosti	využití	výstupu	VCC/2	
z	DA	 převodníku,	 je	 pro	 vyrovnání	 rozdílu	 2,5	V	 tento	 signál	 opět	 přiveden	 na	
neinvertující	 vstup	 zesilovače.	 Všechny	 hodnoty	 externích	 kondenzátorů	
a	rezistorů,	 které	 integrovaný	 obvod	 pro	 svou	 správnou	 funkci	 potřebuje,	 byly	
převzaty	 právě	 z	 toho	 ukázkového	 zapojení.	 Výstup	 zesilovače	 je	 přiveden	 skrz	
kondenzátory	C9	a	C10	o	velikosti	220	µF	na	konektor	stereo	jack	6,3	mm.	
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Obr.	2.10	Návrh	výstupní	části	

2.9 Obvod	externího	fázového	závěsu	s	děličem	kmitočtu	

2.9.1 Dělička	kmitočtu	
Pro	 dělení	 kmitočtu	 je	 použit	 integrovaný	 obvod	 74HC4040D.	 Signál	 do	 vstupu	
~CP	 je	 veden	 z	 výstupu	 PLL_OUT	 fázového	 závěsu	 CS2300-03.	 Ten	 je	 ještě	 před	
přivedením	 do	 vstupu	 rozdvojen,	 pro	 možnost	 sledování	 na	 osciloskopu.	 Tento	
výstup	 je	 chráněn	 transilem	 Integrovaný	 obvod	 děličky	 vyžaduje	 napájení	 +5V.	
Fuknce	 master	 reset	 je	 vypnuta	 pomocí	 přivedením	 pinu	 MR	 na	 zem.	 Dělička	
disponuje	celkem	11	výstupy,	které	postupně	děli	signál	 jmenovatelem	v	rozmezí	
od	 2	 -	 4096	 [7].	 Pro	 vyvedení	 signálu	 děleným	 32	 přísluší	 výstup	 Q7.	 	 Ten	 je	
vyveden	opět	pro	možnost	sledování	na	osciloskopu	a	je	chráněn	transilem.	

	

	
Obr.	2.11	Schéma	zapojení	děličky	74HC4040D	
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2.9.2 Fázový	závěs	
Jako	vstupní	signál	hodin	pro	fázový	závěs	je	použit	výstup,	integrovaného	obvodu	
dekodéru	 CS8416,	 který	 je	 označen	 TX.	 Integrovaný	 obvod	 fázového	 závěsu	
CS2300-03	 je	 napájen	 stejnosměrným	 zdrojem	 napětí	 +3V.	 Pro	 zamezení	 rušení	
jsou	 použity	 kondenzátory	 C13	 a	 C14	 o	 velikosti	 0.1µF.	 CS2300-03	 vyžaduje	
externí	 filtrovaní	 pomocí	 kondenzátoru	 C15,	 který	 má	 velikost	 rovněž	 0.1µF.	
U	tohoto	 obvodu	 je	 možné	 hardwarově	 nastavit	 výstupní	 frekvenci	 fázového	
závěsu.	 Ta	 je	 nakonfigurována	 pomocí	 pinů	M0	 a	M1	 podle	 Tab.	 2.3,	 které	 jsou	
přivedeny	 na	 digitální	 zem.	 U	 obvodu	 je	 možné	 nastavit	 také	 pomocný	 výstup	
AUX_OUT,	ten	je	však	v	této	práci	nevyužit.	[3]	
	
	

	
Obr.	2.12	Schéma	zapojení	fázového	závěsu	CS2300-03	

	
Tab.	2.3	Nastavení	výstupu	PLL_OUT	u	integrovaného	obvodu	CS2300-03	

M1	 M0	 PLL_OUT	
0	 0	 1xCLK_IN	
0	 1	 4xCLK_IN	
1	 0	 128xCLK_IN	
1	 1	 256xCLK_IN	

	
Tab.	2.4	Konfigurace	AUX_OUT	u	integrovaného	obvodu	CS2300-03	

CLK/PLL	 AUX_OUT	zdroj	
0	 CLK_IN	
1	 PLL_OUT	
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3 NÁVRH	DESKY	PLOŠNÝCH	SPOJŮ	

3.1 Eagle	
Jak	schéma,	 tak	 i	DPS5	byla	navrhována	v	programu	EAGLE	–	nejprve	ve	verzi	6,	
později,	z	důvodu	lepších	funkcí	například	pro	tažení	spojů	DPS	apod.,	byla	práce	
prováděna	ve	verzi	8..	Tento	program	byl	vyvíjen	do	roku	2016	společností	CadSoft	
Computer	 GmbH.	 Novější	 verze	 již	 spadají	 pod	 společnost	 Autodesk	 Inc.	 Eagle	
umožňuje	kreslení	schémat	a	rozvržení	DPS	s	tím,	že	mezi	těmito	dvěma	návrhy	lze	
jednoduše	 přepínat.	 Editor	 DPS	 umožňuje	 automatické	 směřování	 na	 základě	
zapojení	 schématu.	 Důležitou	 součástí	 programu	 jsou	 knihovny.	 Program	 již	
v	originální	 instalaci	 obsahuje	 značné	množství	 knihoven	 součástí,	 pro	 tuto	práci	
však	tyto	knihovny	nestačily	a	některé	byly	staženy	ze	serveru	snapeda.com	nebo	
byly	v	tomto	programu	nakresleny.	Výstup	navrhnutých	schémat	a	DPS	se	provádí	
pomocí	 integrovaného	 CAM	 procesoru.	 Ten	můžeme	 zde	 kofigurovat	 –	 pro	 tuto	
práci	byl	zejména	důležitý	parametr	zrcadlení	a	fitrování	zobrazených	vrstev.	Také	
umožňuje	export	do	více	jak	třiceti	formátů,	z	nichž	k	nejčastěším	patří:		

• Přímý	tisk	na	tiskárně	
• Obrázky	do	technické	dokumentace	
• Informační	soubory	
• Technologické	soubory	pro	vytvoření	filmů	pro	výrobu	desky	
• Technologické	soubory	pro	řízení	souřadnicové	vrtačky	
• Technologické	 soubory	 pro	 osazovací	 automaty,	 pro	 výrobu	 šablon,	 pro	

servisní	potisk,	nanášení	pájecí	pasty,	lepidla	apod.		
• CAD	data	nebo	3D	modely	pro	ověření	návrhu	a	rozmístění	součástek	
• Soubory	pro	jiné	externí	kontroly	desek	[5]	

3.2 	Kreslení	návrhu	DPS	
Předmětem	 návrhu	 DPS	 je	 dvou	 vrstvá	 deska	 s	 rozměry	 10	cm	 na	 8	cm.	 Pro	
kreslení	 desky	 plošných	 spojů	 byla	 zvolena	 dle	 normy	 IPC-A600D	konstrukční	
třída	 V.,	 která	 definuje	minimální	 šířku	 vodičů,	 izolačních	mezer	 a	 přesah	 pájecí	
plošky	 0,2	mm.	 Nejmenší	 průměr	 otvoru	 je	 při	 této	 konstrukční	 třídě	 roven	
0,4	mm.	Horní	strana	DPS	je	rozvržená	do	sedmi	pomyslných	bloků	(power	supply,	
input,	 decoder,	 DA	 coverter,	 pll,	 divider	 a	 ampflier).	 Spodní	 strana	 desky	 je	
primárně	 využita	 pro	 vedení	 napájecích	 cest	 a	 jednotlivých	 zemí.	 Digitální	
a	analogová	 zem	 pak	 byla	 navíc	 rozvedena	 do	 souvislé	 plochy	 mědi.	 Jedinou	
součástí,	kterou	jsem	umístil	na	spodní	stranu	DPS,	je	stabilizátor	napětí.	Vzhledem	
																																																								
5	DPS	–	deska	plošných	spojů	
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k	 omezeným	 rozměrům	desky	nezbývalo	 na	 horní	 straně	dostatek	místa	 jak	 pro	
samotné	umístění	stabilizátoru,	tak	pro	jeho	chlazení	pomocí	souvislé	plochy	mědi.	
Spodní	 strana	 tak	 byla	 pro	 jeho	 umístění	 vhodnější.	 V	 prostoru	 pro	 pouzdro	
stabilizátoru	 je	 chladící	plocha	viz.	Obr.	3.1,	která	obsahuje	 tři	prokovy,	 aby	bylo	
možné	ji	při	výrobě	k	stabilizátoru	zapájet.	Horní	strana	DPS	obsahuje	především	
cestu	 signálovou	 a	 veškeré	 zbylé	 součásti,	 včetně	 vstupních	 a	výstupních	
konektrorů.	Ty	jsou	rozmístěny	logicky,	tak	jako	všechny	další	bloky	obvodu,	podle	
směrování	signálu	–	od	vstupu	k	výstupu.	Na	levé	straně	jsou	konektory	vstupní	a	
napájecí,	napravo	konektory	pro	 linkový	výstup	a	sluchátkový	výstup.	Přesný	 tip	
přepínačů	 byl	 vybrán	 s	 ohledem	 na	 co	 nejmenší	 výšku	 zařízení.	 Tloušťka	 spojů	
byla	volena	s	ohledem	jak	na	již	zmíněnou	V.	konstrukční	třidu,	tak	i	na	typ	signálu	
vedeného	 daným	 spojem.	 Pro	 spoje	 napájení	 byla	 upřednostňována	 tloušťka	
0,8	mm,	 zatímco	 signálová	 cesta	 je	 vedenena	 spoji	 o	tloušťce	 0,4	mm	 a	 0,2	mm.	
Především	u	spojů	bloku	napájení,	ale	i	u	spojů	signálových,	bylo	snahou	vést	spoje	
s	 dostatečným	 vzájemným	 odstupem,	 kvůli	 jejich	možnému	 vzájemnému	 rušení.	
Většina	 pasivních	 součástek	 je	 v	 pouzdře	 velikosti	 0603	 nebo	 1206.	 Pouze	 v	
napájecí	 části	 je	 kondenzátor	 s	 drátovými	 vývody	 a	 u	 filtru	 výstupu	 D/A	
převodníku	 a	 sluchátkového	 zesilovače	 jsou	 použity	 kondenzátory	 v	 pouzdře	
Panasonic	D.		Pro	nadepsání	popisků	jednotlivých	bloků	a	také	označení	konektorů	
a	přepínačů	byla	využita	vrstva	 tTest.	Text	 je	natisknut	na	desku	plošných	 spojů	
bílým	sítotiskem.	Vyexportovaný	výsledek	návrhu	je	uveden	v	2.	a	3.	příloze.	
	

	
Obr.	3.1	DPS	–	blok	napájení	
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4 VÝROBA	VZORKU	

4.1 Konstrukční	řešení	
Jelikož	má	zařízení	za	cíl	sloužit	jako	výukový	vzorek,	je	důležitá	jeho	názornost	a	
přehlednost.	Proto	byl	zvolen	popis	bloků,	vstupů	a	výstupů,	jak	již	bylo	zmíněno	v	
kap.	3.2,	přímo	na	desku	plošných	spojů	a	na	tuto	desku	půjde	vidět.	Zařízení	bude	
kryto	pouze	plexisklem,	které	bylo	pro	 tyto	účely	přesně	vyříznuto	podle	návrhu	
viz.	 Obr.	 4.1,	 a	 bude	 připevněno	 k	 DPS	 pomocí	 šroubů	 vedených	 do	montážních	
otvorů	DPS,	které	jsou	uzemněny.	
	

	
Obr.	4.1	Výřez	plexiskla	
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4.2 Výroba	
Při	 výrobě	 zařizení	 se	 objevily	 problémy	 v	 samotném	 návrhu	 jak	 schématu,	 tak	
DPS.	 Hlavním	 problémem	 byla	 již	 zmíněná	 konfigurace	 hardwarového	 módu	
dekodéru	 Cirrus	 Logic	 8416	 viz.	 kapitola	 2.4.	 Dalším	 problémem	 bylo	 posílání	
špatných	 hodin	 z	 dekodéru	 do	 D/A	 převodníku,	 to	 však	 bylo	 na	 DPS	 taktéž	
opraveno	pomocí	drátových	spojů.		
	

	

	
Obr.	4.2	Vyrobené	zařízení	

	

	
Obr.	4.3	Vyrobené	zařízení	–	shora	
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4.3 Měření		
Měření	bylo	prováděno	pomocí	pomocí	analyzátoru	Audio	Precision	APx525.	Ten	
disponuje	dvěma	nesymetrickými	analogovými	vstupy	a	výstupy,	a	také	obsahuje	
digitální	 vstupy	 a	 výstupy	 přes	 AES/EBU,	 TOSLINK	 a	 S/PDIF.	 Vyrobené	 zařízení	
bylo	k	analyzátoru	připojeno	z	digitálního	výstupu	S/PDIF	analyzátoru	na	vstupní	
konektor	 zařízení	 pro	 signál	 S/PDIF	 pomocí	 kabelu	 BNC-CINCH.	 Dva	 analogové	
výstupy	pak	byly	zapojeny	na	nesymetrické	analogové	vstupy	analyzátoru	pomocí	
kabelů	Jack-XLR.	Nastavené	paramatery	 jsou	uvedené	v	tabulkách	Tab.	4.1	a	Tab.	
4.2.	
	

Tab.	4.1	Nastavení	měření	–	Signal	Path	Setup	

Output	Connector	 Digital	Unbalanced	

Output	Sample	Rate	 48,000	kHz	

Output	Bit	Depth	 24	

Dither	 Enabled	

Output	Mode	 Consumer	

Status	Bits	 Auto	(Consumer)	

Output	EQ	 None	

Input	Connector	 Analog	Balanced	

Channels	 2	

Termination	 200	kW	

Input	Bandwidth	 AC	(<10	Hz)	-	90k	(192	kHz	SR)	

Device	Delay	 0	s	

Input	EQ	 None	

–	References	

dBr	G	 -20,000	dBFS	

Shared	Frequency	Reference	 1,000	kHz	

dBrA	 1,000	Vrms	

dBrB	 1,000	Vrms	

dBrA	Offset	 0	dB	

dBrB	Offset	 0	dB	
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dBSPL1	 10,000	mVrms	

dBSPL2	 10,000	mVrms	

dBSPL1	Calibrator	Level	 94,000	dBSPL	

dBSPL2	Calibrator	Level	 94,000	dBSPL	

dBm	(Input	Power)	 600	W	

W	(watts)	(Input	Power)	 8	W	
	

Tab.	4.2	Nastavení	měření	–	Continuous	Sweep	

Generator	Level	 -6,000	dBFS	

DC	Offset	 0,000	D	

EQ	 None	

Start	Frequency	 20,000	Hz	

Stop	Frequency	 20,000	kHz	

Sweep	 5,000	s	

Pre-sweep	 100,000	ms	

Extend	Acquisition	By	 50,000	ms	

Crosstalk	Type	 High	speed	

Secondary	Source	 None	
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Obr.	4.4	Výsledek	měření	–	RMS	Level	

	
	
	

	
Obr.	4.5	Výsledek	měření	–	THD	Ratio	
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ZÁVĚR	
V	rámci	práce	byly	prozkoumány	typická	zapojení	 jednotlivých	bloků	výsledného	
zařízení	 -	 tzn.	 dekodéru,	 DA	 převodníku,	 fázového	 závěsu	 a	 sluchátkového	
zesilovače	a	vlastnosti	různých	integrovaných	obvodů.	Pro	obvod	dekodéru	byl	pro	
tuto	práci	vybrán	integrovaný	obvod	Cirrus	Logic	CS8416.	Jedny	z	hlavních	kriterií,	
které	rozhodli	o	jeho	výběru,	jsou	podpora	datového	formátu	I2S	a	možnost	řízení	
v	hardwarovém	módu.	Výběr	DA	převodníku	měl	stejné	hlavní	požadavky.	Pro	tuto	
práci	 byl	 vybrán	 převodník	 společnosti	 Texas	 Instruments	 PCM1781.	 U	 obou	
těchto	obvodů	 je	 ještě	důležitou	vlastností,	pro	 jejich	výběr,	vzorkovací	kmitočet.	
Aby	 byl	 splňen	 význam	 tohoto	 navrhovaného	 zařízení,	 je	 fázový	 závěs	 spolu	
s	děličkou	 kmitočtu	 veden	 samostatným	 okruhem.	 Pro	 možnost	 sledování	
průchozího	 signálu	obvodem	na	osciloskopu,	 bylo	 vyvedeno	 celkem	pět	 výstupů,	
které	 jsou	 chráněny	 trasily	 před	 napěťovými	 špičkami.	 Těmito	 výstupy	 jsou:	
výstup	 fázového	 závěsu,	 výstup	 z	 děličky	 kmitočtu	 dělený	 32	 a	 tři	 výstupy	
datového	formátu	I2S.			
	
Zařízení	je	funční,	ale	potřebuje	doladit.	Jak	vidíme	z	měření	viz.	Obr.	4.4	a	Obr.	4.5,	
výstupní	 analogový	 signál	 nemá	 požadovanou	 linkovou	 úroveň	 a	 je	 zkreslený.	
Sluchátkový	výstup	 je	taktéž	přebuzený.	Důvodem	bude	špatná	konfigurace	filtru	
dolní	propusti	2.	řádu,	umístěném	v	signálové	cestě	za	D/A	převodníkem.	 	



	 33	

LITERATURA	
[1]	 CARTER,	Bruce	a	Thomas	R.	BROWN.	HANDBOOK	OF	OPERATIONAL	
	 AMPLIFIER	APPLICATIONS:	Application	Report	[online],	94s	[cit.	2017-12-12].	
	 Dostupné	z:	http://www.ti.com/lit/an/sboa092b/sboa092b.pdf	
	
[2]	 CIRRUS	LOGIC.	192	kHz	Digital	Audio	Interface	Receiver:	CS8416	[online].	
	 2017.	60	s.	[cit.	2017-12-12].	Dostupné	z:	
	 https://d3uzseaevmutz1.cloudfront.net/pubs/proDatasheet/CS8416_F3.pdf	
	
[3]	 CIRRUS	LOGIC.	1x,	4x,	128x,	and	256x	Clock	Multiplier	with	Internal	LCO:	
	 CS2300-03	[online].	2008,	3	s.	[cit.	2017-12-12].	Dostupné	z:	
	 https://d3uzseaevmutz1.cloudfront.net/pubs/proDatasheet/CS2300-
	 03_A1.pdf	
	
[4]	 CMOS.	 In:	Wikipedia:	 the	 free	 encyclopedia	[online].	 San	 Francisco	 (CA):	
	 Wikimedia	 Foundation,	 2001-	 [cit.	 2018-05-27].	 Dostupné	 z:	
	 https://cs.wikipedia.org/wiki/CMOS	
	
[5]	 HANÁK,	Pavel.	Návrh	plošných	spojů	v	Cadsoft	Eagle	v6	[online].	Brno:	Vysoké	
	 učení	technické	v	Brně,	2014,	167	s.	(cs)	
	
[6]	 KOTON,	Jaroslav	a	Kamil	VRBA.	Filtrační	analogové	obvody	pro	integrovanou	
	 výuku	VUT	a	VŠB-TUO.	Brno:	Vysoké	učení	technické	v	Brně,	2014,	149	s.	(cs)	
	
[7]	 NEXPERIA.	74HC4040;	74HCT4040:	12-stage	binary	ripple	counter	[online].
	 2016,	18	s.	[cit.	2017-12-12].	Dostupné	z:	
	 https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT4040.pdf	
	
[8]	 SCHIMMEL,	Jiří.	Studiová	a	hudební	elektronika.	Brno:	Vysoké	učení	technické	
	 v	Brně,	2015,	197	s.	ISBN	978-80-214-4452-2.	(cs)	
	
[9]	 STMICROELECTRONICS.	TS482:	100mW	Stereo	Headphone	Amplifier	[online].	
	 2005,	27	s.	[cit.	2017-12-12].	Dostupné	z:	
	 http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/9
	 9/f4/dc/7f/f1/89/4a/e6/CD00002808.pdf/files/CD00002808.pdf/jcr:conte
	 nt/translations/en.CD00002808.pdf	
	
	



	 34	

	
	
	
[10]	 Šablona	pro	BP/DP	a	prezentace	v2.63	[online].	Brno:	FEKT	VUT,	2017	[cit.	
	 2017-03-06].	Dostupné	z:	http://latex.feec.vutbr.cz/sablona/	
	
[11]	 Testovací	bod.	In:	Farnell	element14	[online].	Premier	Farnell	Limited,	2017	
	 [cit.	2017-12-14].	Dostupné	z:	http://cz.farnell.com/multicomp/test-1-
	 r/test-pin-pcb-red/dp/1701997	
	
[12]	 TEXAS	INSTRUMENTS.	24-Bit,	192-kHz	Sampling,	Enhanced	Multilevel,	Delta-
	 Sigma,	Audio	Digital-to-Analog	Converter[online].	2005,	aktualizováno	2006,	
	 37	s.	[cit.	2017-12-12].	Dostupné	z:	
	 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/pcm1781.pdf	
	
[13]	 TEXAS	INSTRUMENTS.	High-Speed,	Single-Supply,	Rail-to-Rail	OPERATIONAL	
	 AMPLIFIERS	MicroAmplifier	™	Series:	OPA353,	OPA2353,	OPA4353	[online].	
	 1999.	Burr-Brown	Corporation,	1998	[cit.	2017-12-12].	Dostupné	z:	
	 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa2353.pdf	
	
[14]	 TEXAS	 INSTRUMENTS.	LP38500/2-ADJ,	 LP38500A/2A-ADJ	 1.5A	 FlexCap	 LDO	
	 Linear	Regulator	datasheet	(Rev.	H)	[online].	2007,	aktualizováno	2015,	28	s.	
	 [cit.	 2018-05-28].	 Dostupné	 z:	 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lp38500-
	 adj.pdf	
	
[15]	 TEXAS	INSTRUMENTS.	User's	Guide:	DEM-PCM1780/81/82	EVM	[online].	
	 2009,	27	s.	[cit.	2017-12-12].	Dostupné	z:	
	 http://www.ti.com/lit/ug/sbau153/sbau153.pdf	
	
[16]	 Transil.	In:	Wikipedia:	the	free	encyclopedia	[online].	San	Francisco	(CA):	
	 Wikimedia	Foundation,	2017	[cit.	2017-12-14].	Dostupné	z:	
	 https://cs.wikipedia.org/wiki/Transil	
	
[17]	 VRBA,	Kamil.	Analgová	technika.	Brno:	Vysoké	učení	technické	v	Brně,	2012,	
	 202	s.	ISBN	978-80-214-4458-4.	(cs)	
	
[19]	 Pojistky.	Diagnostika	a	testování	elektronických	systémů:	BDTS	[online].	
	 2012,	1	[cit.	2018-05-28].	Dostupné	z:	



	 35	

http://www.umel.feec.vutbr.cz/bdts/index.php/diagnostika-elektronickych-
celku/pojistky	
	
	
	
	 	



	 36	

Seznam	symbolů,	veličin	a	zkratek	
3D	 	 -	 Trojrozměrný	
AES	 	 -	 Audio	Engineering	Society	
BSHE	 	 -	 Předmět	studiová	technika	
C	 	 -	 Elektrická	kapacita	[F]	
CAD	 	 -	 Computer	aided	design	
CAM	 	 -	 Computer	Aided	Manufacturing	
CMOS	 	 -	 Complementary	Metal–Oxide–Semiconductor	
D	 	 -	 Číslicový	signál	
DA	 	 -	 Digitálně-analogový	
DPS	 	 -	 Deska	plošných	spojů	
EBU	 	 -	 European	Broadcast	Union	
F	 	 -	 Farad,	jednotka	elektrické	kapacity	
I	 	 -	 Značka	elektrického	proudu	
I2S	 	 -	 Inter-IC	Sound,	sériová	sběrnice	
Jack	 	 -	 Označení	konektorů	
LSB	 	 -	 Least	significant	bit	
MSB	 	 -	 Most	significant	bit	
OZ	 	 -	 Operační	zesilovač	
PCM	 	 -	 Pulse-code	modulation	
PLL	 	 -	 Phase	locked	loop,	fázový	závěs	
R	 	 -	 Elektrický	odpor	[W]	
S/PDIF	 -	 Sony/Philips	Digital	Interface	
THD	 	 -	 Total	harmonic	distortion	
U	 	 -	 Značka	elektrického	napětí	
V	 	 -	 Volt,	jednotka	elektrického	napětí	
XLR	 	 -	 Označení	konektorů	symetrického	vedení	
W	 	 -	 Omega,	jednotka	elektrického	odporu	
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Výsledné	schéma	
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Výsledná	DPS		
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Seznam	součástek	

Počet	 Hodnota	 Označení	 Popis	

1	 PCM1781DBQ	 IC6	 DA	převodník	

1	 CS8416	 IC5	 Dekodér	

1	 74HC4040D	 IC3	 Dělička	

1	 SMBJ16A	 D2	 Dioda	

4	 220uF	 C9,	C10,	C11,	C12	 Elektrolytický	
Kondenzátor	

1	 CS230003CZZ	 IC4	 Fázový	závěs	

1	 BLM18KG601SN1D	 L3	 Ferritové	korálky	

1	 NEUTRIK-NRJ4HF	 J1,	J2	 Jack	konektor	

1	 0.01uF	 C1	 Kondenzátor	0603R	

6	 0.1uF	 C4,	C13,	C14,	C15,	C27,	
C28	 Kondenzátor	0603R	

1	 100nF	 C26	 Kondenzátor	0603R	

2	 1200pF	 C16,	C17	 Kondenzátor	0603R	

2	 1nF	 C23,	C25	 Kondenzátor	0603R	

1	 22nF	 C24	 Kondenzátor	0603R	

2	 3900pF	 C29,	C30	 Kondenzátor	0603R	

1	 100uF	 C18	 Kondenzátor	1206R	

2	 10uF	 C7,	C8	 Kondenzátor	1206R	

2	 22uF	 C19,	C20	 Kondenzátor	1206R	

1	 SFH482	 D1	 LED	dioda	

1	 DCJ0202	 J4	 Napájecí	konektor	

1	 OPA2353	 IC1	 Operační	zesilovač	
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2	 DA103C	 L1,	L4	 Pulzní	transformátor	

1	 736880-49	 X2	 RCA	konektor	

2	 0W	 R20,	R29	 Rezistor	0603R	

7	 100W	 R17,	R18,	R19,	R25,	R28,	
R31,	R32	 Rezistor	0603R	

1	 110W	 R2	 Rezistor	0603R	

2	 15kW	 R23,	R24	 Rezistor	0603R	

3	 1kW	 R26,	R27,	R30	 Rezistor	0603R	

2	 3.9kW	 R15,	R16	 Rezistor	0603R	

1	 3kW	 R10	 Rezistor	0603R	

7	 47kW	 R6,	R8,	R9,	R11,	R12,	R13,	
R14	 Rezistor	0603R	

1	 75W	 R1	 Rezistor	0603R	

2	 8.2kW	 R21,	R22	 Rezistor	0603R	

2	 TS482IDT	 IC2	 Sluchátkový	zesilovač	

1	 SKS04SP 
	

S1,	S2	 Spínač	

5	 LP38500TS-ADJ	 IC9	 Stabilizátor	napětí	

5	 NEUTRIK-NRJ6HF	 J3	 Stereo	jack	konektor	

1	 SMBJ5.0A	 TVS1,	TVS2,	TVS3,	TVS4,	
TVS5	 Transil	

1	 NC3FAH2	 X3	 XLR	konektor	

	


