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Cyfrowy tor audio, część 3
Ostatni¹ czÍúÊ tego krÛtkiego
cyklu poúwiÍcamy przybliøeniu

budowy scalonych przetwornikÛw
C/A

do zastosowaÒ audio oraz
prezentacji przyk³adowego
rozwi¹zania kompletnego,

stereofonicznego
konwertera C/A.

Jednym z†najwaøniejszych elementÛw
typowego cyfrowego toru przetwarzania
sygna³u audio jest przetwornik C/A. Od
jego dok³adnoúci i†liniowoúci przetwa-
rzania w†znacznym stopniu zaleøy ja-
koúÊ odtwarzanego sygna³u audio, ktÛ-
rego nawet niewielkie zafa³szowania -
jak pokazuje praktyka - ludzkie ucho
wy³apuje bez wiÍkszych trudnoúci.

Pierwsze systemy cyfrowego audio
operowa³y 14-bitowymi prÛbkami sygna-
³u, lecz doúÊ szybko standardem sta³y
siÍ systemy 16 i†18-bitowe. Ograniczenia
technologiczne wystÍpuj¹ce podczas pro-
dukcji struktur przetwornikÛw uniemoø-
liwia³y w†latach ë80 osi¹gniÍcie wiÍk-
szej rozdzielczoúci i†wyøszej czÍstotli-
woúci prÛbkowania. Niedoskona³e kon-
strukcyjnie przetworniki wymaga³y sto-
sowania bardzo rozbudowanych zewnÍt-
rznych filtrÛw analogowych, ktÛrych
trudne w†ustaleniu i†niestabilne w†czasie
parametry mia³y decyduj¹cy wp³yw na
ostateczny efekt przetwarzania.

Stosunkowo szybko wiÍkszoúÊ tych
problemÛw rozwi¹zano, dziÍki czemu na
rynku pojawi³y siÍ uk³ady z†wielokrotnym
nadprÛbkowaniem, czÍsto integruj¹ce
w†swojej strukturze elementy wyjúciowych
filtrÛw dolnoprzepustowych. W†rozwi¹za-
niach wyøszej klasy standardem sta³y siÍ
przetworniki z†wyjúciem rÛønicowym, ktÛ-
rych konstrukcja ogranicza wp³yw zak³Û-
ceÒ na jakoúÊ sygna³u wyjúciowego.

Analog Devices ma w†swojej ofercie
7†typÛw przetwornikÛw C/A do zastoso-
waÒ audio (tabelaryczne zestawienie
publikowaliúmy w†EP5/2000). S¹ to no-
woczesne konstrukcje, w†wiÍkszoúci po-
chodz¹ce z†koÒca 1999 lub pocz¹tku
2000 roku, co przejawia siÍ ich dosto-
sowan¹ do wspÛ³czesnych teorii prze-
twarzania sygna³Ûw budow¹.

Standardowym wyposaøeniem wiÍk-
szoúci wspÛ³czesnych przetwornikÛw C/
A s¹ cyfrowe systemy deemfazy (czÍsto
z†programowanym jej czasem), cyfrowe
regulatory g³oúnoúci i†wyciszania (zazwy-
czaj z†systemami likwidacji trzaskÛw)
oraz elastyczne interfejsy wejúciowe, ob-
s³uguj¹ce wszystkie standardy przesy³a-
nia drog¹ cyfrow¹ sygna³Ûw audio.

Na rys. 1 znajduje siÍ przyk³ado-
wy schemat blokowy przetwornika
AD1854. W†strukturze tego uk³adu zin-
tegrowano cyfrowy regulator g³oúnoúci
o†rozdzielczoúci 10 bitÛw (moøliwe
1024 poziomy!) oraz - co bardzo istot-
ne dla jakoúci konwersji - cyfrowe in-
terpolatory (po jednym dla kaødego
kana³u), ktÛre dzia³aj¹ z†szybkoúci¹ 8-
krotnie wyøsz¹ od czÍstotliwoúci prÛb-
kowania sygna³u wejúciowego. Wejúcio-
wy port szeregowy tego przetwornika
automatycznie dostosowuje siÍ do d³-
ugoúci s³owa w†prÛbce wejúciowej
i†moøe obs³uøyÊ maksymalnie prÛbkÍ
24-bitow¹.
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Rys. 3.

Nieco bardziej wyrafinowan¹ kon-
strukcjÍ maj¹ przetworniki AD1857/8 (rys.
2). Istotnym elementem ich wyposaøenia
s¹ wewnÍtrzne filtry dolnoprzepustowe na
wyjúciach (podobne zastosowano w†uk³a-
dzie AD1859), ktÛre w†znacznym stopniu
pozwalaj¹ ograniczyÊ k³opoty konstrukcyj-
ne - zewnÍtrzna czÍúÊ filtruj¹ca sk³ada siÍ
z†zaledwie kilku elementÛw biernych!
Trudnoúci w†praktycznych realizacjach ze-

wnÍtrznych filtrÛw aktywnych - niezbÍd-
nych do uzyskania odpowiednio stromych
charakterystyk t³umienia - pozwoli zaob-
serwowaÊ schemat kompletnego przetwor-
nika C/A, wykonanego w†oparciu o†jeden
z†najdoskonalszych uk³adÛw z†wyjúciem
rÛønicowym AD1852 - jego schemat
przedstawiamy na rys. 3.
Piotr Zbysiñski, AVT
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Noty katalogowe przetwornikÛw C/A
firmy Analog Devices dostÍpne s¹ w†In-
ternecie pod adresem:

h t t p : / / p r o d u c t s . a n a l o g . c o m /
products_html/list_gen_91.html

Artyku³ przygotowano w†oparciu
o†materia³y udostÍpnione przez firmÍ
Alfine, tel. (0-61) 820-58-11, www.al-
fine.com.pl.


