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WYKAZ OZNACZEŃ I SYMBOLI 
dekoder Spartan  układ dekodera delta zrealizowany w oparciu o zestaw ewaluacyjny Spartan 

D  względna dokładność oscylatora kwarcowego w ppm 

DRf  zakres dynamiki zależny od częstotliwości próbkowania 

 DRk  zakres dynamiki zależny od kroku kwantyzacji 

fN  częstotliwość zegara głównego nadajnika (kodera) 
fO  częstotliwość zegara głównego odbiornika (dekodera) 

fs, fp  częstotliwość próbkowania 

fpmin  minimalna częstotliwość próbkowania 

fpmax  maksymalna częstotliwość próbkowania 

fZG  częstotliwość zegara głównego 

fZP  częstotliwość zegara pomocniczego 

 k  krok kwantyzacji 
 ki  i-ty krok kwantyzacji   

 kmax  maksymalny krok kwantyzacji 

 kmin  minimalny krok kwantyzacji 

koder Spartan   układ kodera delta zrealizowany w oparciu o zestaw ewaluacyjny Spartan 

N  rozdzielczość bitowa przetwornika  

Nb  rozdzielczość bezwzględna przetwornika  
P  stały współczynnik wzrostu kroku kwantyzacji P = const > 1 

 Q  stały współczynnik redukcji kroku kwantyzacji Q = const < 1 
 Ts  okres próbkowania 

Ts_start  startowy okres próbkowania (NS-DM i ANS-DM) 

 Xi  i-ta próbka sygnału wejściowego 

 xi  i-ta próbka dostarczona przez predyktor 

 Yi  i-ta próbka sygnału wyjściowego 

 Δi  i-ty bit sygnału  

 �̅�  wartość średnia sygnału x 

 δi  i-ta próbka sygnału różnicowego na wejściu kwantyzatora 

 εi  błąd kwantyzacji i-tej próbki sygnału na wyjściu kwantyzatora 

 ρn  i-ta wartość unormowanej funkcji autokorelacji sygnału 

 
WYKAZ SKRÓTÓW 

A/C przetwornik sygnału analogowego na cyfrowy  

ADC ang. Analog to Digital Converter - przetwornik sygnału analogowego na cyfrowy 

ADM ang. Adaptive Delta Modulation - adaptacyjna modulacja delta 
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ADPCM   ang. Adaptive Differential Pulse Code Modulation - adaptacyjna różnicowa 

modulacja impulsowo-kodowa 

ANS-DM  ang. Adaptive Non-Uniform Sampling Delta Modulation – adaptacyjna modulacja 

delta z nierównomiernym próbkowaniem  

AMI ang. Alternate Mark Inversion – metoda kodowania bitowego 

AMS  ang. Austria Microelectronics 

AP  ang. AllPass – (filtr) wszechprzepustowy 
ASIC  ang. Algorithm Specific Integrated Circuit – układ scalony zaprojektowany do  

realizacji ściśle określonych zadań 

BP  ang. BandPass – (filtr) pasmowo-przepustowy 

BR  ang. BandReject – (filtr) pasmowo-zaporowy 

BSC  ang. Binary Synchronous Communications – protokół połączenia sieciowego 

zorientowany znakowo, opracowany przez IBM 

C/A  przetwornik sygnału cyfrowego na analogowy 
CAD  ang. Computer Aided Design – komputerowe wspomaganie projektowania 

CFDM    ang. Constant Factor Delta Modulation - modulacja delta ze stałymi współczynnikami 

CSMA-CD ang. Carrier Sense Multiple Action with Collision Detection – protokół wielodostępu z 

wykrywaniem kolizji 

CVSD ang. Continuously Variable Slope Delta – modulacja delta z ciągłą zmianą kroku 

kwantyzacji 

DAC ang. Digital to Analog Converter - przetwornik sygnału cyfrowego na analogowy 

DDCMP an. Digital Data Communications Message Protocol – protokół do połączenia dwóch 
węzłów sieci, zorientowany bajtowo 

DR ang. Dynamic Range – zakres dynamiki 

DRC ang. Design Rule Checking – sprawdzanie reguł projektowania 

DPCM  ang. Differential Pulse Code Modulation – różnicowa modulacja impulsowo-kodowa 

DSZ  dodatnie sprzężenie zwrotne 

EMR  ang. Electromagnetic Radiation – promieniowanie elektromagnetyczne 

FEC  ang. Forward Error Control – korekcja błędów z wyprzedzeniem 

FPGA  ang. Field Programmable Gate Array – bezpośrednio programowalna macierz 
bramek – rodzaj programowanego układu logicznego, który ma podobną 

funkcjonalność jak układ ASIC, ale może być wielokrotnie przeprogramowany także 

w układzie docelowym 

FSK ang. Frequency Shift Keying – metoda kodowania bitowego 

FSR ang. Full Scale Range – pełny zakres przetwarzania (przetwornika) 

HDB3 ang. High Density Bipolar of order 3 – metoda kodowania bitowego 

HLDC ang. High-level Data Link Control – protokół warstwy łącza danych modelu OSI 
HP  ang. HighPass – (filtr) górnoprzepustowy 
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IP  ang. Internet Protocol – protokół komunikacyjny warstwy sieciowej modelu OSI  

  (warstwy internetu w modelu TCP/IP) 

IP core  ang. Intellectual Property core – układy z zastrzeżoną własnością intelektualną 

IPX  ang. Internetwork Packet Exchange – protokół warstwy sieciowej, będący częścią 

stosu IPX/SPX 

IPX/SPX ang. Internetwork Packet Exchange / Sequential Packet Exchange – zestaw 

protokołów sieciowych firmy Nowell 
ISO OSI RM ang. International Standard Organization Open Systems Interconnection Reference 

Model – standard modelu warstwowego transmisji 

 LAN  ang. Local Area Network – sieć lokalna 

LDM  ang. Linear Delta Modulation – liniowa modulacja delta 

LP  ang. LowPass – (filtr) dolnoprzepustowy  

LSB  ang. Low Significant Bit(s) – bit(y) najmniej znaczący/e 

LVS ang. Layout Versus Schematic – layout przeciwko schematowi, proces sprawdzania 
odpowiedniości układu warstw ze schematem 

MIF  ang. Modified Interval Function – funkcja modyfikująca interwał próbkowania 

MSB  ang. Most Significant Bit(s) – bit(y) najbardziej znaczący/e 

MSF  ang. Modified Step-size Function - funkcja modyfikująca krok kwantyzacji 

MSF  ang. Master Stability Function – główna funkcja stabilności 

NRZ  ang. Non Return to Zero – metoda kodowania bitowego 

NRZI  ang. Non Return to Zero Inverted – metoda kodowania bitowego 

NS-DM ang. Non-Uniform Sampling Delta Modulation - modulacja delta z nierównomiernym 
próbkowaniem 

OS  ang. OverSampling – nadpróbkowanie 

OSI  ang. Open System Interconnection – model odniesienia łączenia systemów 

otwartych 

OSR  ang. OverSampling Ratio – współczynnik nadpróbkowania 

OTA  ang. Operational Transconductance Amplifier – wzmacniacz transkonduktancyjny 

PCM  ang. Pulse Code Modulation - modulacja impulsowo-kodowa  

PD  ang. Phase Detector – detektor fazy 
PFD  ang. Phase/Frequency Detector – detektor fazowo/częstotliwościowy 

PLL  ang. Phase Locked Loop – pętla synchronizacji fazowej 

PPP  ang. Point to Point Protocol – protokół komunikacyjny używany do bezpośredniego 

połączenia dwóch węzłów sieci WAN 

RZ  ang. Return to Zero – metoda kodowania bitowego 

SAR  ang. Successive Approximation Register – rejestr kolejnych przybliżeń 

SNR  ang. Signal to Noise Ratio – stosunek sygał-szum 
SR  ang. Serial Parallel – szeregowo - równoległy 
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SZ  sprzężenie zwrotne 

TCP/IP  ang. TRansmission Control Protocol/Internet Protocol – teoretyczny model  

warstwowej struktury protokołów komunikacyjnych 

 Token Ring ang. pierścień z żetonem – metoda tworzenia sieci LAN stworzona przez IBM o 

szybkości od 4 do 16 Mb/s 

UMC  ang. United Microelectronics Corporation 

USZ  ujemne sprzężenie zwrotne 
VCO  ang. Voltage Controlled Oscillator – generator przestrajany napięciem 
VHDL ang. Very High Speed Hardware Design Language – język opisu sprzętu bardzo 

wysokich prędkości 

WAN ang. Wide Area Network – rozległa sieć komputerowa 

WO wzmacniacz operacyjny 

ΣΔ  ang. Sigma Delta – przetwornik sigma-delta 
 
 
 
WYKAZ WYKORZYSTANEGO OPROGRAMOWANIA 
 Atmel Studio 6.0   projektowanie obwodów drukowanych 

 KiCAD     projektowanie obwodów drukowanych 

MATLAB    obliczenia i wykresy dotyczące filtrów 

 VHDL     do opisu algorytmów 

 Xilinx Design Suite 13.1   programowanie układów FPGA 

Oprogramowanie z pakietu Cadence: 

Assura sprawdzanie reguł DRC i LVS, ekstrakcja elementów 

pasożytniczych 

 Encounter    do syntezy układów cyfrowych 

 Spectre     rysowanie i testowanie schematów oraz layoutów    

 Virtuoso    rysowanie układów warstw (layoutów) 

Oprogramowanie firmy Mentor: 

Calibre sprawdzanie reguł DRC i LVS, ekstrakcja elementów 
pasożytniczych 
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WSTĘP 
CEL I TEZY ROZPRAWY 
Podstawowym celem rozprawy doktorskiej jest opracowanie i wykonanie nowego rozwiązania układowego 

kodeka delta z adaptacją kroku kwantyzacji i odstępu próbkowania (ANS-DM) w technologii CMOS. Kodeki 

ANS-DM charakteryzują się zmiennym odstępem próbkowania, zależnym od szybkości zmian sygnału 

wejściowego, co powoduje konieczność rozwiązania wielu nowych problemów związanych z realizacją 

układową i implementacją w technologii CMOS. Drugim problemem naukowym, wymagającym szczegółowej 

analizy, były nierozwiązane do tej pory kwestie bezpośredniej synchronizacji w systemie transmisyjnym ze 

zmiennym czasem trwania bitów, jakim jest system oparty o kodeki ANS-DM (NS-DM).  

Zdecydowana większość obecnie funkcjonujących systemów transmisji jest oparta na zegarze o stałej 
częstotliwości. System transmisyjny z kodekami ANS-DM charakteryzuje się zmiennym czasem trwania 

bitów i dlatego jego adaptacja do systemów transmisji ze stałym okresem zegara najczęściej sprowadza się 

do zastosowania buforów opóźniających.  

Tezy pracy: 

1. Zaproponowane rozwiązanie integratora paczkowego, jako przetwornika C/A cechuje się niższym 

poborem mocy i mniejszymi rozmiarami w porównaniu do komercyjnych przetworników C/A o tej 

samej rozdzielczości. 
2. Możliwa jest bezpośrednia synchronizacja koderów i dekoderów ANS-DM na drodze wirtualnego 

wstawiania lub faktycznego usuwania pojedynczych bitów taktujących zegara głównego. 

3. Możliwe jest wykonanie scalonych eliptycznych filtrów dolnoprzepustowych, dla telefonicznego 

pasma mowy, bez użycia kondensatorów zewnętrznych. 

Przyjęto następującą kolejność osiągnięcia postawionych zadań: 

• opracowanie, symulacja i wykonanie projektów głównych podzespołów analogowych kodeka ANS-
DM (NS-DM), ze zwróceniem uwagi na zastosowanie rozwiązań o zmniejszonym poborze mocy, 

• wykonanie projektu scalonego układu prototypowego, zawierającego opracowane układy kodeka i 

wytworzenie go w ramach projektu Europractice, 

• pomiary i badanie wytworzonego układu kodeka,  

• zbudowanie stanowiska badawczego, opartego na 2 zestawach ewaluacyjnych Xilinx Spartan 3E, w 
celu dokładnego zbadania problematyki synchronizacji w systemie transmisyjnym z kodekami ANS-

DM zrealizowanymi w wersji sprzętowej. 

Opracowanie, symulacja i wykonanie analogowych podzespołów kodeka ANS-DM, zostało 

przeprowadzone w technologii Austria Microsystems 350 nm, a niektóre elementy również w technologii 

United Microelectronics Corporation 180 nm. Do zaprojektowania, symulacji i testowania układu kodeka 

posłużył pakiet firmy Cadence. Część symulacji prowadzono z wykorzystaniem oprogramowania Calibre 
firmy Mentor. Projektowanie układów części analogowej odbyło się w trybie Full Custom ASIC. 

Kolejnym etapem prac badawczych było testowanie i zbadanie prototypów kilku rodzajów 1-bitowych 

kodeków delta. Wyniki tych badań stały się podstawą dokonania pewnych zmian układowych wykonanych 

podzespołów, także w celu zmniejszenia poboru mocy całego kodeka ANS-DM. 
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Ważną problematyką rozprawy są zagadnienia związane z zapewnieniem synchronizacji systemu ze 

zmiennym czasem trwania bitów. Przedstawiono szczegółową analizę zagadnień dotyczących problemów 

synchronizacyjnych występujących w systemach transmisyjnych z kodekami ANS-DM. Szczegółowo 

omówiono opracowane przez autora nowe sposoby synchronizacji i wyznaczono zakres zmian 

częstotliwości, pozwalający na poprawną pracę systemu transmisyjnego ze zmiennym czasem trwania bitów.  

Analiza zagadnień synchronizacji została przeprowadzona w oparciu o zbudowane przez autora 

stanowisko badawcze oparte na zestawach ewaluacyjnych Xilinx Spartan 3E, umożliwiające testowanie 
zaproponowanych przez autora sposobów synchronizacji. 

 
PLAN I ZAKRES ROZPRAWY 
Rozprawa składa się z 3 rozdziałów, Wstępu, Podsumowania i Dodatków, w których autor opisał sposoby 

realizacji założonych celów i starał się udowodnić postawione tezy. Rozdziały 2 i 3 kończą krótkie 

podsumowania. 

W rozdziale 1 zawarto opis podstawowych cech i właściwości 1-bitowych przetworników delta, w 
szczególności wykorzystujących adaptację odstępu próbkowania i kroku kwantyzacji (ANS-DM). 

Przedstawiono podstawowe struktury i algorytmy koderów i dekoderów delta. 

W rozdziale 2 szczegółowo omówiono zagadnienia zapewnienia bezpośredniej synchronizacji w 

systemie ze zmiennym czasem trwania bitów (między koderem i dekoderem ANS-DM). Celem szczegółowej 

analizy zagadnień synchronizacji w systemie ze zmiennym czasem trwania bitów autor przygotował 

stanowisko badawcze (w oparciu o karty ewaluacyjne Xilinx Spartan). Na tym stanowisku zostały 

zaimplementowane różne algorytmy przetwarzania w kodekach delta. Opisano problematykę utrzymywania i 

utraty synchronizacji. Zaprezentowano szczegółowe testy zaproponowanych przez autora metod 
synchronizacji. 

W rozdziale 3 omówiono ogólne zagadnienia dotyczące sprzętowych rozwiązań układów koder-dekoder 

w technologiach CMOS. Szczególny nacisk został położony na wymaganie jak najniższego poboru mocy 

przez układy kodeka.  

W części początkowej rozdziału trzeciego przedstawiono schemat blokowy i ogólny projekt kodera i 

dekodera ANS-DM. Następnie zaprezentowano problematykę dotyczącą wykonania filtrów wejściowych i 

wyjściowych, w technologii CMOS. Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych i pomiarów wykonanych 

układów filtrów.  W dalszej części rozdziału opisano budowę trzech komparatorów, oraz sposoby ich 
implementacji w dwóch technologiach CMOS. W następnej kolejności została opisana konstrukcja układu 
przetwornika sygnału cyfrowego na sygnał analogowy w postaci tak zwanego integratora paczkowego 

[US3706944 A] [Gola05] [Koło07]. Przedstawiono sposób implementacji takiego przetwornika w technologii 

CMOS. W części końcowej rozdziału 3 opisano realizację sprzętową kodeka w postaci układu scalonego w 

technologii AMS 350 nm. Zaprezentowano dwie wersje układowe kodeka. 

Rozprawę kończy Podsumowanie i wnioski końcowe. 

Dla zwiększenia przejrzystości tekstu część materiałów, przeniesiono do dodatków, umieszczonych na 
końcu pracy.  Zamieszczono tam między innymi schematy ideowe, opis kodera i dekodera w języku VHDL, 
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szczegółowe dane wybranych algorytmów 1-bitowych kodeków delta, opis modułu cyfrowego, schematy 

ideowe układu pomiarowego kodeka, schematy montażowe płyt testowych, przebiegi przykładowe, 

wyprowadzenia niektórych wzorów i wyników badań i inne związane z niniejszą pracą materiały. 
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ROZDZIAŁ 1 
PODSTAWOWE CECHY I STRUKTURY PRZETWORNIKÓW DELTA 

1.1 WPROWADZENIE – OGÓLNE PODSTAWY TEORETYCZNE 
Przetworniki delta są to przetworniki, w których przetwarza się różnicę między analogowym sygnałem 

wejściowym a sygnałem przewidywanym, otrzymywanym z predyktora.  Wynika stąd, że przetwarzaniu delta 
podlega pochodna sygnału [Papi94]. Gdy korelacja między sąsiednimi próbkami sygnału wejściowego jest 

wystarczająco duża to wówczas przetwarzanie różnicowe staje się efektywniejsze od przetwarzania 

bezpośredniego. W dużej ilości aplikacji do kodowania różnicy między wartością sygnału wejściowego a jego 

predykcją wystarcza przetwornik 2-poziomowy (1-bitowy), kodujący jedynie znak tej różnicy. Zaletą 

przetworników 1-bitowych delta prosta jest: 

• duża odporność na zakłócenia 

• liniowość charakterystyki przejściowej 

Przetworniki delta są jednymi z podstawowych układów realizujących przetwarzanie sygnałów 

analogowych na sygnały cyfrowe [Gola05], [Koło07], zarówno wartości chwilowej w czasie rzeczywistym, jak 

i wartości średniej (ΣΔ) [Zril05], [Enge10]. We wszystkich metodach przetwarzania sygnału analogowego na 

cyfrowy występuje nieodwracalna utrata informacji o dokładnej wartości próbki sygnału wejściowego, dlatego 

błąd kwantyzacji odniesiony do poziomu sygnału powinien być jak najmniejszy. Przy stałym kroku 
kwantyzacji i odstępie próbkowania jest to trudne do osiągnięcia. Dla uzyskania rozdzielczości 16-bitowej i 

sygnału akustycznego próbkowanego z częstotliwością 44 kHz potrzebne jest prawie 3 GHz częstotliwość 

próbkowania. Natomiast dla przetworników wykorzystujących przetwarzanie nierównomierne, zarówno, co 

do kroku kwantyzacji, jak i odstępu próbkowania można zapewnić dopasowanie kroku kwantyzacji i odstępu 

próbkowania zarówno dla sygnałów o dużych, jak i małych wartościach amplitudy. 

W strukturze przetworników różnicowych [Gola05] występuje pętla ujemnego sprzężenia zwrotnego 

(USZ), obejmująca koder, oraz dodatkowa pętla dodatniego sprzężenia zwrotnego (DSZ), obejmująca 

predyktor. Predyktor dostarcza na podstawie poprzednich wartości próbek sygnału, wartość przewidywaną 
sygnału, jaki pojawi się na wejściu kodera. Warunkiem koniecznym poprawności działania przetwarzania 

różnicowego jest użycie identycznego algorytmu przetwarzania w koderze i dekoderze. Oprócz tego układ 

dekodera musi być repliką układu pętli SZ kodera.  Wynika to z matematycznego opisu przetwarzania 

różnicowego [Papi94] 

𝑋𝑖 − 𝑌𝑖 = 𝛿𝑖  ,                                                                                      (1.1.1)                                  

𝛥𝑖 = 𝛿𝑖 ± 𝜀𝑖  ,                                                                                      (1.1.2)                                                             

𝑌𝑖′ = 𝑌𝑖 + 𝛥𝑖   ,                                                                                     (1.1.3)                                                                    

czyli                                                                                          

𝑌𝑖′ = 𝑋𝑖 ± 𝜀𝑖   .                                                                                    (1.1.4)                                                                     

Z powyższych równań wynika, że sygnał na wyjściu dekodera jest reprezentacją sygnału na wejściu 

kodera z dokładnością do błędu kwantyzacji (przy założeniu braku występowania błędu przeciążenia 
stromości).  
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Schemat blokowy przetwornika różnicowego LDM przedstawiono na Rys. 1.1.1. 
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Yi

Δi

Y’i
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+
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Predyktor
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Δi

Predyktor

+
+

b)

Yi
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Rys. 1.1.1. Schemat blokowy przetwarzania różnicowego LDM a) koder (przetwarzanie A/C), b) dekoder 

(przetwarzanie C/A) 
 

Technika przetwarzania LDM, stosująca stały odstęp próbkowania i krok kwantyzacji, jest efektywna 

tylko w wąskim zakresie amplitud i częstotliwości sygnału. Jeżeli nie stosuje się znacznego nadpróbkowania, 

to dla sygnałów o dużej dynamice występuje zjawisko przeciążenia stromości, przedstawione na Rys. 1.1.2. 
W efekcie LDM charakteryzuje wąski zakres dynamiki przetwarzania, w którym przetwarzanie to utrzymuje 

zadaną wartość SNR. Powiększanie tego stosunku na drodze zwiększania częstotliwości próbkowania jest 

nieefektywne [Gola05], [Widr08]. 

 

U

t

 
Rys. 1.1.2. Przeciążenie stromości dla przetwornika LDM i przebiegu szybko opadającego. 

 

W zależności od kryterium podziału przetworniki różnicowe delta można podzielić na kilka 

podstawowych rodzajów [Gola05]: 

− ze względu na długość słowa kodowego: 

• przetworniki jednobitowe 

• przetworniki wielobitowe 
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− ze względu na mechanizm adaptacji: 

• przetworniki delta bez układów adaptacji: LDM 

• przetworniki delta z adaptacją 

− ze względu na umiejscowienie źródła sterującego procesem adaptacji: 

• przetworniki z adaptacją „wstecz” 

• przetworniki z adaptacją „w przód” 

− ze względu na parametr poddawany adaptacji: 

• przetworniki z adaptacją kroku kwantyzacji  

• przetworniki z adaptacją odstępu próbkowania  

− ze względu na ilość parametrów poddawanych adaptacji: 

• przetworniki 1 – parametrowe  

• przetworniki 2 – parametrowe 
Zestawienie zbiorcze podziału przetworników delta przedstawiono na Rys. 1.1.3. 

 

Przetworniki delta

jednobitowe wielobitowe

Ze stałą 
częstotliwością 
próbkowania i 
stałym krokiem 

kwantyzacji

Ze stałą 
częstotliwością 
próbkowania i 

zmiennym 
krokiem 

kwantyzacji

Ze zmienną 
częstotliwością 
próbkowania i 
stałym krokiem 

kwantyzacji

Ze zmienną 
częstotliwością 
próbkowania i 

zmiennym 
krokiem 

kwantyzacji

DPCM ADPCMLDM ΣΔ CFDM CVSD NS-DM ANS-DM

 
Rys. 1.1.3. Ogólny podział współczesnych przetworników różnicowych 

 

Metody adaptacji stosowane w przetwornikach delta można sklasyfikować ze względu na: 

− usytuowanie źródła sterowania układami logiki: 

• sterowanie z wyjścia predyktora (integratora, układu aproksymującego) – adaptacja 
na podstawie bezwzględnej wartości sygnału predykcji, 

• sterowanie ze strumienia bitów wyjściowych kodera – adaptacja na podstawie 

szybkości zmian sygnału aproksymującego, 

− liczbę źródeł sterujących procesem adaptacji: 
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• adaptacja z pojedynczym źródłem 

• adaptacja mieszana (hybrydowa) sylabiczno-momentalna [Zhu96] 

Algorytmy adaptacji implementowane w przetwornikach delta muszą prawidłowo odtwarzać średni 

poziom mocy sygnału wyjściowego i adekwatnie do zmian tego poziomu wymuszać w sposób bezpośredni 
lub pośredni zmianę parametrów adaptowanych tak, by zapewnić wierne odtwarzanie sygnałów 

wejściowych. Cechą tą dysponują algorytmy koincydencyjne i quasi-koincydencyjne, najchętniej stosowane 

w przetwornikach delta, z uwagi na prostotę implementacji. Jedną z najważniejszych cech algorytmów 

adaptacji jest prawidłowe kontynuowanie dekodowania po ustąpieniu zakłócenia. 

Algorytmy adaptacji można podzielić ze względu na: 

− ilość bitów poprzednich uwzględnianych w kodzie algorytmu (zazwyczaj 2, 3 lub 4 bity), 

− dobór wartości współczynników predykcji (P, Q), 

− możliwość przyjęcia zmiennej wartości tych współczynników 

− możliwą liczbę rozwiązań samego algorytmu 

− sposób uruchomienia algorytmu adaptacji: 

• koincydencyjne – monitorują strumień bitów wyjściowych przetwornika i reagują na 

pojawienie się określonej liczby „zer” lub „jedynek”, najczęściej powodują jedynie 

zmniejszanie lub zwiększanie parametru adaptowanego 

• quasi-koincydencyjne – poza możliwością zwiększania i zmniejszania parametru 
adaptowanego algorytmy reagują także na określone sekwencje bitowe, 

powodujące powtarzanie określonej wartości parametru adaptowanego 

• niekoincydencyjne – może ich być bardzo wiele, duże znaczenie praktyczne mają 

algorytmy ułatwiające obróbkę zakodowanego sygnału np. takie, w których 

współczynniki P i Q przyjmują wartości jedynie ze zbioru potęg liczby 2 

− szybkość zmian parametru adaptowanego: 

• natychmiastowe – układ realizuje narzuconą przez algorytm zmianę wartości 

parametru adaptowanego po pojawieniu się najbliższego, aktywnego zbocza zegara 

taktującego 

• sylabiczne (albo ze zmiennym współczynnikiem adaptacji) - układ realizuje 

zmniejszanie parametru adaptowanego dla każdego, aktywnego zbocza zegara 

taktującego, natomiast wzrost kroku kwantyzacji następuje tylko dla tych okresów 

zegara taktującego, w których spełniony jest warunek koincydencji 

− ze względu na występowanie w algorytmie „wartości startowej”: 

• bez powrotu do wartości startowej 

• z powrotem do wartości startowej, tutaj wyróżniamy: 

• algorytmy zapewniające wzrost i zmniejszenia parametru adaptowanego 

• algorytmy zapewniające tylko wzrost parametru adaptowanego (i skokowy 

powrót do wartości startowej) 

− ze względu na kształt krzywej zmian parametru adaptowanego: 
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• algorytmy wymuszające liniową zmianę parametru adaptowanego (postęp 

arytmetyczny) 

• algorytmy wymuszające wykładniczą zmianę parametru adaptowanego (postęp 

geometryczny) 
 

1.2 ALGORYTMY ADAPTACJI STOSOWANE W KODEKACH DELTA 
 

1.2.1 ALGORYTMY „BEZ POWROTU DO WARTOŚCI STARTOWEJ” 
Algorytm Jayanta (CFDM) [Jaya74]  

Jest to algorytm natychmiastowy, koincydencyjny z wykładniczym wzrostem kroku kwantyzacji (postęp 

geometryczny): 

𝑘𝑛 = 𝑃 ∙ 𝑘𝑛−1  gdy  𝑏𝑛 = 𝑏𝑛−1 =. . . . = 𝑏𝑛−𝑘 

𝑘𝑛 = 𝑄 ∙ 𝑘𝑛−1  dla pozostałych przypadków                (1.2.1) 

𝑃 > 1,   𝑄 < 1  zazwyczaj  𝑃 = 1/𝑄 
Ponieważ krok kwantyzacji w realnych przetwornikach ma swoje ograniczenia, wynikające z fizycznych 

parametrów przetworników, oraz napięć zasilania i odniesienia, przyjmuje się krok minimalny i maksymalny 

kwantyzacji, taki, że: 

𝑘𝑛 = 𝑘𝑚𝑚𝑚    gdy    𝑃 ∙ 𝑘𝑛−1 > 𝑘𝑚𝑚𝑚  
i                       (1.2.2) 

𝑘𝑛 = 𝑘𝑚𝑖𝑛    gdy    𝑄 ∙ 𝑘𝑛 < 𝑘𝑚𝑖𝑛 
Algorytm Songa [Song77] 
Algorytm natychmiastowy z liniowym wzrostem kroku kwantyzacji (postęp arytmetyczny): 

𝑘𝑛 = 𝑘𝑛−1 + 𝑘0  gdy  𝑏𝑛 = 𝑏𝑛−1 
                                                                  (1.2.3) 

𝑘𝑛 = 𝑘𝑛−1 − 𝑘0  gdy  𝑏𝑛 ≠ 𝑏𝑛−1 

Także i tu należy zastosować niezbędne ograniczenie na krok minimalny i maksymalny kwantyzacji. 
Algorytm CVSD [US3857111] 
Najbardziej popularny algorytm adaptacji w różnicowych 1-bitowych systemach przetwarzania mowy, jest 

algorytmem sylabicznym. Dla systemu 3-bitowego: 

𝑘𝑛 = 𝑘𝑛−1𝑒
−  𝑇𝑠𝜏𝑠 + 𝑘𝑚𝑚𝑚 �1− 𝑒−  𝑇𝑠𝜏𝑠  �    gdy   𝑏𝑛 = 𝑏𝑛−1 = 𝑏𝑛−2 

(1.2.4) 

𝑘𝑛 = 𝑘𝑛−1𝑒
−  𝑇𝑠𝜏𝑠     gdy koincydencja nie zachodzi  

krócej: 

𝑘𝑛 = 𝜉𝑘𝑛−1 + 𝑘0    gdy   𝑏𝑛 = 𝑏𝑛−1 = 𝑏𝑛−2 
(1.2.5) 

𝑘𝑛 = 𝜉𝑘𝑛−1    gdy koincydencja nie zachodzi  

gdzie 𝑘0 = 𝑘𝑚𝑚𝑚(1− 𝜉) , 𝜉 ≅ 0,9 ÷ 0,99. 
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Zmniejszenie kroku kwantyzacji następuje w sposób wykładniczy w każdym okresie zegarowym, 

natomiast wzrost kroku kwantyzacji tylko w tych okresach zegara, w których spełniony jest warunek 

koincydencji aktualnego i dwóch poprzednich bitów wyjściowych. Pierwsza koincydencja powoduje przyrost 

kroku kwantyzacji o 𝑘0. Gdy jest on niewystarczający to następny przyrost kroku kwantyzacji wyniesie 

(1 + 𝜉)𝑘0, dalej (1 + 𝜉 + 𝜉2)𝑘0 itd., aż do 𝑘𝑚𝑚𝑚 = 𝑘0
(1−𝜉)

 . Wynika z tego, że przy stosowaniu algorytmu 

sylabicznego, gdy przebieg aproksymujący nie nadąża za zmianami sygnału wejściowego szybkość wzrostu 

kroku kwantyzacji maleje. Ten proces może być opisany tak samo jak wykładnicze ładowanie kondensatora 

z określoną stałą czasową. W porównaniu do algorytmów z natychmiastową adaptacją kroku kwantyzacji 

takich jak algorytmy Abate’a czy Songa, eliminacja szumów powodowana przeciążeniem stromości jest 
szybsza niż dla algorytmu sylabicznego, natomiast ten ostatni charakteryzuje się największą odpornością na 

zakłócenia kanałowe i zmniejsza błędy przeregulowania. Konwertery ADM wykorzystujące ten algorytm 

zwane są czasami przetwornikami delta z łagodnymi zmianami zboczy. 

 
1.2.2 ALGORYTMY „Z POWROTEM DO WARTOŚCI STARTOWEJ” 
Zmodyfikowany algorytm Abate’a [Abat67] 

Algorytm natychmiastowy, należący do grupy algorytmów z liniowym wzrostem kroku kwantyzacji 

(postęp arytmetyczny). Nie przewiduje on zmniejszania kroku kwantyzacji w inny sposób jak przez powrót do 
wartości startowej. Posiada znaczną odporność na zakłócenia. 

𝑘𝑛 = 𝑘0   gdy  𝑏𝑛 ≠ 𝑏𝑛−1 

𝑘𝑛 = 𝑘𝑛−1 + 𝑘0  gdy  𝑏𝑛 = 𝑏𝑛−1  i  𝑘𝑛−1 < 8𝑘0                                                   (1.2.6)           

𝑘𝑛 = 𝑘𝑛−1   gdy  𝑏𝑛 = 𝑏𝑛−1  i  𝑘𝑛−1 = 8𝑘0 

zatem 𝑘𝑚𝑖𝑛 = 𝑘0  oraz 𝑘𝑚𝑚𝑚 = 8𝑘0. 
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1.3 KODEKI NS-DM I ANS-DM 
1.3.1 ALGORYTM NS-DM [ZHU96]  

Algorytm wykorzystujący przetwarzanie różnicowe NS-DM przewiduje zmianę odstępu próbkowania w 

zależności od szybkości zmian sygnału wejściowego, przy zachowaniu stałego kroku kwantyzacji. Rys. 1.3.1 

przedstawia schemat blokowy kodera i dekodera NS-DM. 
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Rys. 1.3.1. Schemat blokowy a) kodera, b) dekodera NS-DM 
 

Przetworniki NS-DM pracują w oparciu o algorytm opracowany przez Zhu [Zhu96]. Jest to algorytm 3-

bitowy quasi-koincydencyjny ze stałymi współczynnikami modyfikacji odstępu próbkowania. Logika tego 
algorytmu polega na wprowadzeniu częstotliwości startowej fs_start i powrotu do niej dla określonych 

sekwencji bitów. 

Jeżeli dyskretny sygnał wejściowy Xi zostanie przetworzony przez kodek NS-DM, to na wyjściu 

otrzymamy krzywą schodkową, której wartości można zapisać, jako: 

𝑌𝑖 = ∑ ∆𝑖𝑘𝑖−1
𝑘=1                                                                   (1.3.1) 

gdzie                                     ∆𝑖= 𝑠𝑠𝑠[𝑋𝑖 − 𝑌𝑖−1]                             (1.3.2) 

Szerokość przedziału próbkowania 𝑇𝑖 = 𝑡𝑖 − 𝑡𝑖−1 zmienia się zgodnie z przebiegiem sygnału 
wejściowego x(t) w taki sposób, że następny przedział próbkowania może być wyznaczony z zależności: 
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𝑇𝑖 = �
𝐾1 ∙ 𝑇𝑖−1  𝑑𝑑𝑑 𝑀𝑀𝑀 < 1
𝐾2 ∙ 𝑇𝑖−1  𝑑𝑑𝑑 𝑀𝑀𝑀 > 1
𝑇𝑠_𝑠𝑠𝑚𝑠𝑠       𝑑𝑑𝑑 𝑀𝑀𝑀 = 1

                                                             (1.3.3) 

gdzie                            𝐾1 < 1 < 𝐾2                                                                                  (1.3.4) 

Funkcja modyfikacji okresu próbkowania MIF (Modified Interval Function) przedstawiona w Tabeli 1.3.1 

sprowadza algorytm NS-DM do trzech przypadków: 
1) MIF < 1 

2) MIF = 1 

3) MIF > 1 

Mechanizm powrotu odstępu próbkowania do wartości startowej służy do szybszej korekty przekłamań 

strumienia bitów, zwiększa też odporność na zakłócenia kanałowe. 

Tabela 1.3.1  

       Logika MIF 

bi bi-1 bi-2 MIF Opis 

0 0 0 <1 Zmniejszyć Ti 

0 0 1 =1 Ti  = Ts_start 

0 1 0 >1 Zwiększyć Ti 

0 1 1 =1 Ti  = Ts_start 

1 0 0 =1 Ti  = Ts_start 

1 0 1 >1 Zwiększyć Ti 

1 1 0 =1 Ti  = Ts_start 

1 1 1 <1 Zmniejszyć Ti 

 

Jak wynika z przedstawionej tabeli algorytm ten uwzględnia stan 3 bitów.  

Algorytm przedstawiony w Tabeli 1.3.1 można zapisać w notacji logicznej następująco: 

Jeżeli (bi = 0 and bi-1 =0 and bi-2 =1) or (bi = 0 and bi-1 =1 and bi-2 =1) or (bi = 1 and bi-1 =0 and bi-2 =0) or (bi = 1 

and bi-1 =1 and bi-2 =0) to ustawiany zostaje startowy okres próbkowania. 
Jeżeli (bi = 0 and bi-1 =0 and bi-2 =0) or (bi = 1 and bi-1 =1 and bi-2 =1) to okres próbkowania zostaje 

zmniejszony (skrócony). 

Jeżeli (bi = 0 and bi-1 =1 and bi-2 =0) or (bi = 1 and bi-1 =0 and bi-2 =1) to okres próbkowania zostaje zwiększony 

(wydłużony). 

Po uproszczeniu: 

Jeżeli (bi = not bi-2 =1) to ustawiany zostaje startowy okres próbkowania. 

Jeżeli (bi = bi-1  and bi-1 = bi-2 ) to okres próbkowania zostaje zmniejszony (skrócony). 

Jeżeli (bi = not bi-1 =1 and bi-2 = 0) to okres próbkowania zostaje zwiększony (wydłużony). 
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1.3.2 ALGORYTM ANS-DM 
Po raz pierwszy zaproponowano algorytm Adaptive Non-uniform Sampling Delta Modulation w 1996 

roku [Zhu96]. Przetworniki wykorzystujące ten algorytm modyfikują zarówno krok kwantyzacji jak i odstęp 

próbkowania. Ma on lepsze własności w porównaniu do NS-DM i LDM. W przypadku LDM mamy dwa 

rodzaje zniekształceń: przeciążenie stromości zbocza i szumy granulacyjne. Przeciążenie stromości zbocza 

występuje dla szybko zmiennych sygnałów, a szumy granulacyjne są proporcjonalne do kroku kwantyzacji. 

Adaptacja kroku kwantyzacji i odstępu próbkowania jest w tych przetwornikach jednoczesna. Dzięki 
takim własnościom algorytmy ANS-DM umożliwiają dużą szybkość zmian sygnału aproksymującego przy 

stosunkowo niedużym zakresie zmian każdego z adaptowanych parametrów, co ogranicza błędy 

przeregulowania (wzrost SNR), a dla składowych wolnozmiennych sygnału, dla których zmniejsza się krok 

kwantyzacji i okres próbkowania, zapewniają redukcję szumu granulacji i średniej przepływności bitowej. 

Rys. 1.3.2 przedstawia schemat blokowy kodera i dekodera ANS-DM. 
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Rys. 1.3.2. Schemat blokowy a) kodera, b) dekodera ANS-DM 

 

Algorytm stosowany w tych przetwornikach należy do grupy „z powrotem parametrów adaptowanych do 
wartości startowej, z wykładniczym charakterem zmiany tych parametrów [Zhu96]. 
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Algorytm adaptacji odstępu próbkowania  𝑇𝑖 = 𝑡𝑖 − 𝑡𝑖−1 : 

𝑇𝑖 = �
𝐾1 ∙ 𝑇𝑖−1  𝑑𝑑𝑑         𝑏𝑖 = 𝑏𝑖−1 = 𝑏𝑖−2
𝐾2 ∙ 𝑇𝑖−1  𝑑𝑑𝑑  𝑏𝑖 ≠ 𝑏𝑖−1 𝑖 𝑏𝑖 = 𝑏𝑖−2
𝑇𝑠𝑠𝑚𝑠𝑠           𝑑𝑑𝑑                      𝑏𝑖 ≠ 𝑏𝑖−2  

                                                             (1.3.5) 

przy czym                                          𝐾1 < 1 < 𝐾2 . 

 
Adaptacji w ANS-DM podlega także krok kwantyzacji: 

�𝑘𝑖−1 ∙ 𝑃  𝑑𝑑𝑑 𝑘𝑘𝑘𝑘 > 1
𝑘0            𝑑𝑑𝑑  𝑘𝑘𝑘𝑘 = 1                                                                   (1.3.6) 

gdzie P jest stałym współczynnikiem adaptacji kroku kwantyzacji. Dla poprawnego działania kodera ANS-DM 

wymagane jest by P > 1. Algorytm adaptacji odstępu próbkowania oraz adaptacji wielkości kroku kwantyzacji 

przedstawiono w Tabeli 1.3.2. 
Zmiana kroku kwantyzacji i odstępu próbkowania dokonywana jest na podstawie stanu trzech ostatnich 

bitów (bi-2, bi-1, bi ) oraz wskaźników (Si-1, Si, Ti-1, Ti). Wskaźniki są ustawiane w ten sposób, że jeżeli w stanie 

i-1, czy i wystąpił powrót do wartości startowej, to odpowiedni wskaźnik przyjmuje wartość „0”. Jeżeli 

natomiast wystąpiło zwiększenie kroku kwantyzacji (dla wskaźników S), bądź zmiana odstępu próbkowania 

(dla wskaźników T), to odpowiedni wskaźnik przyjmuje wartość „1”. Jeżeli stanu danej flagi nie uwzględnia 

się, to w tabeli pojawia się symbol H.  

Z powyższych rozważań wynika, że aby została podjęta decyzja o wielkości następnego kroku 

kwantyzacji i odstępie próbkowania, musi być wzięty pod uwagę stan pięciu bitów. 
 

Tabela 1.3.2 

Tablica zmiany kroku kwantyzacji i odstępu próbkowania kodera ANS-DM typu pierwszego 

bi-2 bi-1 bi Si-1 Ti-1 Si Ti Krok odstęp 

0 0 0 

0 0 0 1 1 <1 

0 1 1 0 >1 1 

1 0 1 1 >1 <1 
1 1 1 1 >1 <1 

1 0 0 H H 0 0 1 1 

0 1 0 H H 0 1 1 >1 

1 1 0 H H 0 0 1 1 

0 0 1 H H 0 0 1 1 

1 0 1 H H 0 1 1 >1 

0 1 1 H H 0 0 1 1 

1 1 1 

0 0 0 1 1 <1 

0 1 1 0 >1 1 

1 0 1 1 >1 <1 
1 1 1 1 >1 <1 
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Postępowanie prowadzone zgodne z tabelą 1.3.2 można zapisać logicznie, jako: 

Jeżeli (bi = bi-1  and bi-1 = bi-2  and s = 0 and t = 0) to ustawiane zostają s = 0 i t = 1, krok kwantyzacji zostaje 

ustawiony na wartość startową, a okres próbkowania zostaje zmniejszony (skrócony). 

Jeżeli (bi = bi-1  and bi-1 = bi-2 and s = 0 and t = 1) to ustawiane zostają s = 1 i t = 0, krok kwantyzacji zostaje 

zwiększony, a okres próbkowania zostaje ustawiony na wartość startową. 

Jeżeli (bi = bi-1 and bi-1 = bi-2 and s = 1) to ustawiane zostają s = 1 i t = 1, krok kwantyzacji zostaje zwiększony, 

a okres próbkowania zostaje zmniejszony (skrócony). 
Jeżeli ((bi = bi-1  and not bi-1 = bi-2 ) or (bi = not bi-1  and bi-1 = bi-2)) to ustawiane zostają s = 0 i t = 0, krok 

kwantyzacji zostaje ustawiony na wartość startową, a okres próbkowania zostaje ustawiony na wartość 

startową. 

Jeżeli (bi = bi-2  and not bi = bi-1 ) to ustawiane zostają s = 0 i t = 1, krok kwantyzacji zostaje ustawiony na 

wartość startową, a okres próbkowania zostaje zwiększony. 

Można też zastosować inną odmianę algorytmu ANS-DM, w którym procedury kolejności zmiany kroku 

kwantyzacji i odstępu próbkowania mają zmienioną kolejność (algorytm typu drugiego).  
Postępowanie takie można zapisać logicznie, jako: 

Jeżeli (bi = bi-1  and bi-1 = bi-2  and s = 0 and t = 0) to ustawiane zostają s = 1 i t = 0, krok kwantyzacji zostaje 

zwiększony, a okres próbkowania zostaje ustawiony na wartość startową. 

Jeżeli (bi = bi-1  and bi-1 = bi-2 and s = 1 and t = 0) to ustawiane zostają s = 0 i t = 1, krok kwantyzacji zostaje 

ustawiony na wartość startową, a okres próbkowania zostaje zmniejszony (skrócony). 

Jeżeli (bi = bi-1 and bi-1 = bi-2 and t = 1) to ustawiane zostają s = 1 i t = 1, krok kwantyzacji zostaje zwiększony, 

a okres próbkowania zostaje zmniejszony (skrócony). 

Jeżeli ((bi = bi-1  and not bi-1 = bi-2 ) or (bi = not bi-1  and bi-1 = bi-2)) to ustawiane zostają s = 0 i t = 0, krok 
kwantyzacji zostaje ustawiony na wartość startową, a okres próbkowania zostaje ustawiony na wartość 

startową. 

Jeżeli (bi = bi-2  and not bi = bi-1 ) to ustawiane zostają s = 0 i t = 1, krok kwantyzacji zostaje ustawiony na 

wartość startową, a okres próbkowania zostaje zwiększony. 

Badania symulacyjne wykazały niewielkie różnice w uzyskiwanych wartościach S/N, dla obu opisanych 

algorytmów ANS-DM [Gola09], [Zhu96]. 

Mechanizm powrotu kroku kwantyzacji i okresu próbkowania do wartości startowych powoduje, podobnie jak 

dla algorytmu NS-DM, zwiększenie odporności na zakłócenia i przywracanie synchronizacji po jej zerwaniu 
[Koło16]. 
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Na Rys. 1.3.3 przedstawiono przebieg schodkowy sygnał aproksymujący analogowy sygnał wejściowy. 

Aproksymacja przebiega według algorytmu zaprezentowanego Tabeli 1.3.2. Na rysunku pokazano także 

wyjściowy przebieg cyfrowy. 
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Rys. 1.3.3. Graficzna ilustracja pracy kodeka ANS-DM. 
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Różnice w działaniu kodeków używających tych samych parametrów adaptacji, ale różnych rodzajów 

algorytmów ANS-DM przedstawiono na Rys. 1.3.4. W celach poglądowych przyjęto takie parametry 

adaptacji, by różnice te były dobrze widoczne. 

U

t

 
Rys. 1.3.4. Poglądowe przedstawienie schodkowych przebiegów wyjściowych dekodera ANSDM 

pracującego według algorytmu typu pierwszego (Tabela 1.3.2) i drugiego: linia czerwona – napięcie 

analogowe na wejściu kodera, przebieg zielony – wyjście dekodera z algorytmem typu pierwszego bez filtru 
wyjściowego, przebieg niebieski – wyjście dekodera z algorytmem typu drugiego bez filtru wyjściowego. 

 

Metody nierównomiernego próbkowania są wykorzystywane w różnych dziedzinach nauki [Thom96], 

można tu wymienić analizę obrazów rezonansu magnetycznego [Bene00, Kazi15], radio kognitywne 

[Rash10], niektóre systemy radarowe [US6317074 B1], analizę turbulencji atmosfery [Dong15] analizę 

statystyczną [Eng07], akwizycję danych w elektrokardiografii [Augu03] i transmisję danych w niskoszumnym 

kanale binarnym [Doku15]. 

Zgodnie z ogólnym twierdzeniem o nierównomiernym próbkowaniu [Marv01], jeżeli średnia częstotliwość 
próbkowania nierównomiernego spełnia kryterium częstotliwości Nyquista, to można z otrzymanych próbek 

jednoznacznie odtworzyć ograniczony częstotliwościowo sygnał, pod warunkiem, że próbki te nie są wzięte 

w chwilach, w których próbkowany sygnał osiąga wartość zero. Jeżeli średnia częstotliwość 

nierównomiernego próbkowania jest wyższa od częstotliwości Nyquista, to zawsze otrzymuje się 

jednoznaczne odwzorowanie ograniczonego częstotliwościowo sygnału próbkowanego. 

Problemy aliasingu związane z wykorzystywaniem kodowania ze zmianą czasu trwania bitu przy 

średniej częstotliwości próbkowania wyższej od częstotliwości Nyquista przedstawiono w [Puci12], a 

pojemność kanału dla takiego kodowania rozważono w [CheY12]. 
W [Marv01] stwierdzono także, powołując się na [Beut66], że nawet, gdy średnia częstotliwość 

próbkowania jest mniejsza od częstotliwości Nyquista, to, przy spełnieniu pewnych warunków, 
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odwzorowanie sygnału próbkowanego jest jednoznaczne. Fakt ten nie ma odpowiednika w teorii 

równomiernego próbkowania.  

Udowodniono również [Mark93], że systemy ze zmiennym czasem trwania bitów odtwarzają w sposób 

prawidłowy ograniczony częstotliwościowo sygnał, pod warunkiem, że odstępy między próbkami stanowią 

wielokrotność minimalnego odstępu podstawowego. Zostało także wykazane [Mark93], że nawet w 

wypadku, gdy odstępy te nie są wielokrotnością minimalnego odstępu podstawowego, ale tworzą skończony 

zbiór wartości, to również można dokonać odtworzenia przebiegu podstawowego. 
Odrębnym zagadnieniem są problemy dotyczące jakości przetwarzanych przy użyciu algorytmów ANS-

DM sygnałów. Metody badania jakości przetwarzania zwłaszcza mowy [Bene08], [Gold00], a także pełnego 

pasma akustycznego [Span07] są dobrze opracowane. Niektóre z nich zostały zastosowane do badania 

przetwarzania sygnału mowy przy użyciu kodeka ANS-DM [Koło15s].  
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ROZDZIAŁ 2 
PROBLEMY SYNCHRONIZACJ W SYSTEMACH TRANSMISYJNYCH ZE ZMIENNYM 

CZASEM TRWANIA BITÓW 
2.1 WPROWADZENIE – PODSTAWY TEORETYCZNE 
Sygnał cyfrowy jest reprezentowany, jako pojawiająca się w wybranych chwilach informacja o skończonej 

liczbie bitów [Kula04]. Jeżeli te wybrane chwile są równo odległe od siebie, przynajmniej średnio, to sygnał 

taki nazywamy izochronicznym [Kula04]. W przeciwnym przypadku mówimy o sygnale nieizochronicznym 

albo anizochronicznym. W większości stosowanych systemów teletransmisyjnych zawsze korzysta się z 
układów taktujących, z założenia generujących sygnał o jakimś podstawowym okresie. Takie układy są 

układami okresowymi a dokładniej quasi-okresowymi [Kula04].  

Dwa sygnały cyfrowe 𝑥𝑛 i  𝑦𝑛 uważa się za synchroniczne [Dobr03, Kula04], jeżeli nominalne 𝑓𝑚𝑛𝑥𝑚 i 

𝑓𝑦𝑛𝑥𝑚, oraz średnie w czasie wartości częstotliwości 〈𝑓𝑚〉𝑠  i 〈𝑓𝑦〉𝑠 ich sygnałów taktowania są takie same, a 

różnica faz ma stałą wartość. Czyli 

𝑓𝑚𝑛𝑥𝑚 = 𝑓𝑦𝑛𝑥𝑚   ˄  〈𝑓𝑚〉𝑠 = 〈𝑓𝑦〉𝑠   ˄  ϕ𝑚(𝑡)− ϕ𝑦(𝑡) = 𝑐𝑘𝑠𝑠𝑡 .                                 (2.1.1) 

Sygnały niesynchroniczne nazywa się asynchronicznymi. Dzieli się je na [Kula04]: 

• mezochroniczne, czyli takie, dla których nominalne i średnie wartości częstotliwości są równe, ale 

faza nie różni się o stałą wartość: 

𝑓𝑚𝑛𝑥𝑚 = 𝑓𝑦𝑛𝑥𝑚   ˄  〈𝑓𝑚〉𝑠 = 〈𝑓𝑦〉𝑠   ˄  ϕ𝑚(𝑡) ≠ ϕ𝑦(𝑡),                                               (2.1.2) 

• plezjochroniczne, czyli takie, dla których nominalne częstotliwości są takie same, ale dopuszcza się 

pewne odchyłki zarówno między ich wartościami średnimi jak i nominalnymi: 

𝑓𝑚𝑛𝑥𝑚 ≅ 𝑓𝑦𝑛𝑥𝑚   ˄  〈𝑓𝑚〉𝑠 ≠ 〈𝑓𝑦〉𝑠  ,                                                                (2.1.3)                                                     

• heterochroniczne, czyli takie, dla których częstotliwości nominalne są z założenia różne: 

𝑓𝑚𝑛𝑥𝑚 ≠ 𝑓𝑦𝑛𝑥𝑚  .                                                                               (2.1.4) 

Klasyfikacja systemów cyfrowych transmitujących dane [Weso06]: 
1. Systemy synchroniczne oparte na synchronicznym zwielokrotnianiu sygnałów (istotne jest źródło 

sygnału synchronizującego). 

2. Systemy plezjochroniczne oparte o założenie, że przepływności binarne sygnałów zwielokrotnianych 

są różne od przepustowości kanałów transmisyjnych w systemie zwielokrotnianym, wymagane jest 

dopełnianie bitowe stale aktywne. 

3. Systemy asynchroniczne, w których szybkość transmisji ulega zmianie w zależności od potrzeb (np. 

sieci LAN z protokołem CSMA-CD) 

Ogólnie mówiąc, synchronizacja jest aktem koordynacji w celu zapewnienia równoległego, niezależnego 
ich przebiegu, albo jednoczesnego ich zakończenia. Ma także zapewnić odpowiednią kolejność działań dla 

procesów, które muszą przestrzegać jakichś priorytetów. 

W ograniczonym do transmisji danych sensie [Kula04] synchronizacja polega na dostarczaniu i 

śledzeniu, albo tylko śledzeniu zegara nadajnika, wykorzystując do tego informacje zawarte w odbieranym 

sygnale. 



Problemy synchronizacji w systemach transmisyjnych ze zmiennym czasem trwania bitów 

 

Katedra Elektroniki AGH Strona 28 
 

W niniejszej pracy zajęto się problemem synchronizacji w tym ograniczonym sensie, konkretnie 

problemem synchronizacji zegara dekodera pracującego z wykorzystaniem adaptacyjnej modulacji delta 

względem zegara kodera pracującego w tym samym trybie. 

Istnieją dwa główne kryteria [Wigg88] dla określenia, czy synchronizacja może zostać osiągnięta. 

Najczęstszym kryterium jest funkcja autokorelacji R(τ)  synchronizowanych sekwencji ( τ jest przesunięciem 

między dwoma wersjami sekwencji - odebranej i lokalnie wytwarzanej). W idealnym przypadku  R(τ)  ma dla 

offsetu równego zero wartość bardzo znaczną, ale dalej  R(τ)  spada do zera. Częściej osiąga się wartość 

równą, co do wielkości bardzo małej frakcji szczytowej piku korelacji. Drugim kryterium jest odległość 
Hamminga. Różnicę między dwoma sekwencjami kanałów cyfrowych nazywa się odległością Hamminga. Na 

przykład: 10111 i 01101 mają odległość Hamminga równą 3. 

Zostało zaproponowane także wiele kryteriów synchronizacji [CheM06], opartych na głównej funkcji 

stabilności (MSF) i funkcji Lapunowa [Beto10]. Wcześniej obliczano numerycznie maksymalny wykładnik 

funkcji Lapunowa z równań wariacyjnych, teraz wykorzystuje się metody analizy stabilności Lapunowa do 

otrzymania warunków analitycznych stabilności. Wykorzystuje się także teorię macierzy do analizy 

warunków stabilności dla synchronizowanego chaosu. Opierając się na pojęciu środka macierzy, siły 

sprzęgającej i największej niezerowej wartości własnej macierzy sprzężenie autor [CheM06], przedstawia 
kilka prostych kryteriów synchronizacji. Jeśli siła sprzęgająca [CheM06] i największa niezerowa wartość 

własna macierzy sprzężenia konfiguracji spełnia pewne warunki, stabilność synchronizacji może zostać 

zapewniona. Ponadto proponowane kryteria są mniej konserwatywne niż niektóre z istniejących kryteriów. 

Na podstawie tych kryteriów autorzy w pracy [Canu06] udowodnili tezę o stabilności zamkniętej pętli 

automatycznej regulacji z użyciem kodera i dekodera delta typu LDM. W publikacji [Gome11] udowodniono 

także stabilność podobnej pętli automatycznej regulacji z użyciem kodera i dekodera delta typu NSDM 

wykorzystującego dodatkowo zmianę kroku kwantyzacji według algorytmu Jayanta, czyli algorytmu 

przetwarzania typu ANS-DM. Dowód w obydwu wypadkach został przeprowadzony przy użyciu funkcji 
Lapunowa. Wynika stąd, że systemy wykorzystujące zmienny czas trwania bitów zachowują synchronizację i 

przywracają ją po zaniku zakłóceniu. Symulacyjnie zostało to wykazane w pracach [Gola05], [Koło07].  

W większości systemów telekomunikacyjnych [Bahe09], [Breg02], [Dąbr13] stosowana jest transmisja 

synchroniczna, z uwagi na większą jej efektywność, w stosunku do transmisji asynchronicznej. W takim 

systemie, nazywanym synchronicznym mogą wystąpić 3 rodzaje synchronizacji: 

• synchronizacja fal nośnych, związana z synchronicznymi (koherentnymi) metodami demodulacji 

• synchronizacja elementowa, związana z utrzymaniem stałego czasu elementu sygnału tak po stronie 

nadawczej, jak po stronie odbiorczej 

• synchronizacja blokowa, związana z utrzymaniem miejsca wyróżnionych elementów w bloku 

elementów 
2.1.1 SKRÓCONE OMÓWIENIE PRAKTYCZNYCH SPOSOBÓW SYNCHRONIZACJI 
Opracowano na podstawie [Ande05], [Bahe09], [Bala09], [Kaba08], [Lath10], [Lind06], [Meng97]. 
Transmisja szeregowa charakteryzuje się tym, że: 

• bity są przesyłane po pojedynczej fizycznej linii każdy bit w określonym stałym czasie (komórce bitu) 
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• odbiornik musi próbkować bity we właściwym czasie, by właściwie odczytać przesyłaną informację 

• zegar odbiornika musi być zsynchronizowany z zegarem nadajnika 

Najprostszym sposobem synchronizacji jest wykorzystanie oddzielnej linii zegarowej, tak jak to ma miejsce w 

transmisji równoległej. Metoda ta jest niezawodna, ale użycie oddzielnej linii zegarowej jest nieakceptowane 
w sieciach rozległych (WAN), gdyż wiąże się z wydzieleniem dodatkowego kanału informacyjnego na 

potrzeby synchronizacji. W związku z tym dla tego rodzaju i podobnych sieci używa się techniki zwanej 
synchronizacją bitu (albo synchronizacją zegara). 

Rys.  2.1.1 przedstawia różnice pomiędzy transmisją równoległą a szeregową z wykorzystaniem dodatkowej 

linii zegarowej. 
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Rys. 2.1.1. Transmisja sygnałów a) równolegle, b) szeregowo z użyciem oddzielnej linii zegarowej. 
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W przypadku transmisji szeregowej ogólna zasada synchronizacji sprowadza się do odzyskiwania impulsów 

zegara nadajnika na podstawie odbieranego strumienia bitów, tak jak to jest przedstawione na Rys. 2.1.2. 
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1

masa
odbiornik

1

masa

1 0101 0 0

zegar
nadajnika

Odtwarzanie 
zegara

 
 

Rys. 2.1.2. Schemat blokowy ogólnej idei synchronizacji bitowej. 

 

Zasady synchronizacji bitowej są następujące: 

• Zmiany poziomów sygnału w linii transmisyjnej są wykorzystywane w odbiorniku do odtwarzania 
zegara nadajnika. 

• Impulsy odtworzonego zegara są wykorzystywane do próbkowania strumienia bitów na wejściu 

odbiornika, w celu określenia, czy mamy do czynienia z poziomem 0 czy 1 

• Próbkowanie powinno występować w środku komórki bitowej, ponieważ tłumienie sygnału, 
ograniczenia częstotliwościowe i opóźnienia wprowadzane przez linię transmisyjną modyfikują 

kształt sygnału 

W zależności od czasu trwania sygnału synchronizacji rozróżniamy metodę transmisji: 

• asynchroniczną  

• synchroniczną. 
Transmisja asynchroniczna charakteryzuje się następującymi własnościami: 

• Czas trwania bitu synchronizacji ma zapewnić jedynie synchronizację wystarczającą dla przesłania 

pojedynczego słowa. 

• Słowa danych są wysyłane niezależnie w dowolnych odstępach czasowych i są synchronizowane 
niezależnie od siebie. 

• W celu zapewnienia poprawnej transmisji używa się bitów startu i stopu. 

o Bit startu sygnalizowany przez zmianę poziomu logicznego linii z 1 na 0 ma za zadanie 

synchronizować przesłanie 8 bitów danych wysłanych po nim. 

o Bit stopu wysyłany po bitach danych, ma postać jednego lub dwóch bitów będących 1 

logiczną, ma on zapewnić prawidłowe rozpoznanie każdego bitu startu. 
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Na Rys. 2.1.3 przedstawiono schemat blokowy toru transmisji asynchronicznej 
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Rys. 2.1.3. Schemat blokowy toru transmisji asynchronicznej. 

 

Na Rys. 2.1.4 przedstawiono strukturę pojedynczego słowa w transmisji asynchronicznej dla kodowania 

NRZ. 
 

1 1 1 10 0 0 0

Kod NRZ
8 bitów danych

1 bit startu 2 bity stopu

jałowy jałowy

 
 

Rys. 2.1.4. Pojedyncze słowo 8-bitowe wraz z bitami startu i stopu dla transmisji asynchronicznej w 

kodzie NRZ. 

  
Dalsze własności transmisji asynchronicznej: 

• W nadajniku i odbiorniku występują niezależne zegary o nominalnie tej samej częstotliwości. 

• Przy użyciu bitów startu i stopu synchronizowana jest jedynie faza impulsów, przy czym przerwy 

między słowami mają różną długość, a synchronizacja jest zapewniona jedynie dla transmisji 

jednego słowa. 

• Transmisja tego typu jest mało wydajna, gdyż każde 8 bitów danych wymaga dodatkowo nawet 3 

bitów synchronizacji. 
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Na Rys. 2.1.5 przedstawiono transmisję asynchroniczną kilku bajtów danych. 

 

Słowo danych Słowo danych Słowo danych

zmienna odległość

bit startu bity stopu

 
Rys. 2.1.5. Transmisja asynchroniczna kilku bajtów danych. 

 
Transmisja synchroniczna charakteryzuje się następującymi własnościami: 

• Ciąg bitów synchronizacji przesyłany na początku transmisji musi być tak długi by zapewnić 
poprawne przesłanie całego bloku danych. 

• Wymagane są zmiany poziomów sygnałów wystarczające do odtworzenia zegara w odbiorniku, 

także w czasie przerw w nadawaniu. Jako zegara w odbiorniku używa się zazwyczaj pętli PLL. 

• W stosunku do transmisji asynchronicznej liczba dodatkowych bitów jest zmniejszona, jedynie na 
początku bloku danych pojawiają się bity synchronizacji, później do podtrzymania synchronizacji 

używa się bitów danych, co zazwyczaj jest wystarczające [Serp09]. 

Na Rys. 2.1.6 przedstawiono schemat blokowy toru synchronicznej transmisji danych. 
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Rys. 2.1.6. Schemat blokowy toru transmisji synchronicznej z wykorzystaniem PLL. 

 
Transmisja synchroniczna posiada następujące zalety: 

• Zegary nadajnika i odbiornika są ze sobą zsynchronizowane. Jest to bardzo ważne w czasach 

obecnych! 

• Oprócz częstotliwości także faza jest zsynchronizowana. 

• Pętla synchronizacji fazowej (PLL) wymaga do zapewnienia synchronizacji częstych zmian zboczy 
sygnału, osiąga się to na drodze kodowania liniowego lub skramblowania danych. Obydwa procesy 

wymagają kodowania w nadajniku i dekodowania w odbiorniku strumienia danych. 
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• Można w tej transmisji przesyłać ciągły strumień danych, gdyż odbiornik zapewnia synchronizację 

zegarów w długich okresach czasu. 

 
2.1.2  KODOWANIE BITOWE 
Ponieważ dla transmisji synchronicznej synchronizacja zegarów jest zależna od wystarczająco częstej 
zmiany bitów strumienia danych, dla długich serii kolejnych zer lub jedynek proste kodowanie NRZ jest 

niewystarczające do zapewnienia dostatecznej częstości tych zmian. Dlatego też do zagwarantowania 

odpowiednio częstej zmiany sygnału wykorzystuje się dwie metody: 

1. Kodowanie bitowe, gwarantujące, że każdy bit zapewni zmianę sygnału w linii transmisyjnej. W tej 

metodzie kodowania zazwyczaj stosuje się następujące kody: 

• Kod Manchester (dwufazowy). 

• Kod Manchester różnicowy. 

• Kod FSK (Frequency Shift Keying) (kluczowanie z przesuwem częstotliwości) zazwyczaj 

używane w sieciach LAN. 

2. Kodowanie bitowe zapewniające wystarczający poziom zmian w sygnale bitowym. W tym wypadku 

stosuje się: 

• Kodowanie NRZI (Non Return to Zero Inverted) z wstawianiem dodatkowych bitów. 

• Kodowanie RZ (Return to Zero) i AMI (Alternate Mark Inversion) ze skramblowaniem. 

• Kodowanie HDB3 (High Density Bipolar of order 3) z naruszeniem kodu, często 
używane w sieciach WAN.  

Przykład kodowania sygnału w kodach Manchester i FSK w porównaniu do kodowania NRZ przedstawiono 

na Rys. 2.1.7. 
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Rys. 2.1.7. Kodowanie Manchester i FSK w porównaniu do NRZ. 
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Cechy charakterystyczne kodu AMI 

o używane są trzy poziomy kodowania (+, 0, -) 

o logiczna 1 jest definiowana przez impulsy o długości 1 bitu ze zmianą polaryzacji, logiczne 0 

jest definiowane przez brak impulsów 

o do przeciwdziała stanom z wieloma zerami następującymi po sobie używa się skramblera 

Wymagane pasmo dla tego kodu jest identyczne z pasmem kodu NRZ, przy czym występuje brak lub 

niezerowa stała składowa przebiegu. Kody NRZI i AMI są często używane w sieciach WAN. 
Schemat blokowy opisujący działanie skramblera przedstawiono na Rys. 2.1.8. 
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Rys. 2.1.8. Przykład zastosowania skramblera w transmisji danych. 
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Przykład kodowania sygnału w kodach NRZI, RZ i FSK w porównaniu do kodowania NRZ przedstawiono na 

Rys. 2.1.9. 
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Rys. 2.1.9. Kodowanie NRZI, RZ i AMI w porównaniu do NRZ. 

 

Przykład kodowania w kodzie HDB3 przedstawiono na Rys. 2.1.10. 
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Rys. 2.1.10. Kodowanie w kodzie HDB3. 
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2.1.3  SYNCHRONIZACJA RAMKI 
Innym rodzajem synchronizacji jest synchronizacja ramki. W tym rodzaju synchronizacji informacja bitowa 

jest wymieniana między systemami w postaci bloków danych zwanych ramkami. Dla takiego sposobu 

przekazywania informacji niezbędne jest rozpoznawanie początków i końców ramek. 

Błędy w fizycznych liniach mogą prowadzić do zmiany danych cyfrowych, stan niski 0 może przekształcić się 

w 1 i na odwrót, przy czym im dłuższy blok danych, tym większa możliwość wystąpienia błędu. Dlatego w 

tym rodzaju synchronizacji konieczna jest: 

• ochrona ramek 

• detekcja błędów 

Ogólny format ramki przedstawiono na Rys. 2.1.11. Ramka zaczyna się specjalnym wzorem bitów SYNC, 

który służy do synchronizacji bitowej po okresie jałowym, utrzymując w stanie synchronizacji zegar 
odbiornika. Dla sieci komputerowych jest to wzorzec 01010101…, przykładowo w sieci Ethernet preambuła 

SYNC ma  długość 8 bitów. 

 

SYNC SD Control EDFCSDATA

synchronizacja 
bitu

synchronizacja 
ramki

informacje 
sterujące

nagłówek 
ramki

przesyłane  
dane koniec ramki

suma 
kontrolna

SYNC – sekwencja synchronizacyjna bitów
ED – Ending Delimiter - separator końca
SD – Starting Delimiter – separator początku
FCS – Frame Check Sequence – suma kontrolna

 
Rys. 2.1.11. Ogólny format ramki danych. 

 

Pole Control służy do realizacji procedur protokołu transmisji. W związku z tym zawiera takie informacje jak  

• typ ramki i protokołu: 
o dane, potwierdzenie, brak potwierdzenia, połącz, rozłącz, resetuj itp. 

o Identyfikator sieci np. IP, IPX, AppleTalk itd. 

• numery kolejne ramek dla identyfikacji ich kolejności, co jest niezbędne dla usuwania 

błędów i kontroli przepływu zorientowanej na obsłudze połączenia 

• informacje o adresach źródła i odbiornika dla połączenia wielopunktowego 

• długość ramki itp. 

Pola SD i ED zawierają specjalne wzorce bitów określające początek i koniec bloku danych, występujące 

jedynie po bloku SYNC i na końcu ramki, w żadnym innym miejscu, zwłaszcza wewnątrz bloku danych taki 

wzór nie może wystąpić. Zapewniają to specjalne procedury nadajnika, przykładowo wykorzystujące w tym 

celu: 
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a. wstawianie bajtów dla metod zorientowanych znakowo 

o IBM BSC (protokół Binary Synchronous Communications) 

o PPP (Point to Point Protocol) dla linii asynchronicznych 

b. wstawianie bitów dla metod zorientowanych bitowo 

o HDLC (High level Data Link Control) 

o PPP dla linii synchronicznych 

c. procedury związane z naruszeniem kodu 
o Token Ring, J K Symbols, kod różnicowy Manchester 

d. techniki zliczania bajtów 

o DDCMP (Digital Data Communications Message Protocol) 

e. linia bezczynna albo bity synchronizacji przed specjalnym polem  SD i linia bezczynna jako 

ED 

o Ethernet  

W celu uzyskania ochrony ramki przed zakłóceniami (chroni się pola Control i Data), są stosowane dwie 
dominujące strategie: 

1. Wyprzedzająca kontrola błędów (Forward Error Control).  

Metoda ta polega na tym, że każdy blok danych zawiera wystarczającą ilość dodatkowej informacji do 

zapewnienia odbiornikowi korekcji występujących w procesie transmisji błędów. Stosuje się w tym celu kody 

korekcji błędów (gdzie ważnym parametrem jest odległość Hamminga). Jest ona wymagana dla 

ekstremalnych warunków transmisji, gdy: 

• Występuje znaczny BER (Bit Error Rate), na przykład będący wynikiem silnych zakłóceń 
elektromagnetycznych (EMR). 

• Występują bardzo duże opóźnienia sygnału, rzędu sekund, co ma miejsce na przykład w 

łączach kosmicznych. 

Przykładowe stosowane kody korekcji błędów to: 

• Kody Reeda-Solomona (operujące na słowach, albo bajtach). 

• Kody Hamminga. 

2. Kontrola błędów ze sprzężeniem zwrotnym. 

W tej metodzie każdy blok danych zawiera taką ilość dodatkowej informacji, że wystarcza ona do 

zapewnienia odbiornikowi jedynie detekcji występujących w procesie transmisji błędów. Jeżeli stwierdzi się 

błąd transmisji ramki, to sprzężenie zwrotne spowoduje ponowne przesłanie ramki, w której wykryto błąd. 
Stosuje się tu: 

• kody detekcji błędów. 

• sekwencje sprawdzenia ramki (FCS – Frame Check Sequence). 

W celu zabezpieczenia poprawnej transmisji ramki, suma kontrolna utworzona zgodnie z przyjętą metodą, 

dodawana jest na końcu nadawanej ramki (FCS_nad). Jeżeli zostanie stwierdzone wystąpienia błędu, 
sprzężenie zwrotne z nadajnikiem powoduje retransmisję uszkodzonej ramki. 

Sekwencja sprawdzenia ramki (FCS) składa się z następujących kroków: 
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• odbiornik oblicza własną sumę kontrolną FCS_odb i porównuje ją z FCS_nad 

• jeżeli stwierdzono błąd transmisji, to do nadajnika zostaje wysłany sygnał w celu spowodowania 

powtórnej transmisji uszkodzonej ramki 

Różnice pomiędzy poszczególnymi metodami sprawdzenia ramki (FCS) polegają na tym, że: 

• istnieje wiele możliwości wytworzenia sumy kontrolnej, poniżej wymieniono niektóre najczęściej 

stosowane metody: 

o Dodanie do wiadomości bitu parzystości (w zależności od przyjętej konwencji bitu 

parzystości lub nieparzystości), utworzonego, jako suma bitów wiadomości. 

o Sumę kontrolną stanowi suma wszystkich słów wiadomości modulo 2 

o Sumę kontrolną stanowi suma CRC (Cyclic Redundance Check) bazująca na teorii 
wielomianów – najbardziej złożona. CRC jest resztą z dzielenia wiadomości przez krótki 

wielomian najczęściej 17-to lub 33-bitowy, co daje odpowiednio sumę kontrolną 16-bitową 

(CRC-16) lub 32-bitową (CRC-32). 

Złożoność metody tworzenia sumy kontrolnej określa:  

o typy błędów podlegających detekcji w 100% 

o prawdopodobieństwo wystąpienia nierozpoznanego błędu dla określonej długości ramki 

Natomiast różne metody korekcji błędów stosowane, jako standardowe są zależne od: 

o typu fizycznej linii transmisyjnej 
o oczekiwanego rodzaju zakłóceń 

 
2.1.4  CHARAKTERYSTYKA SYSTEMÓW PLL 
Rozważane w niniejszej pracy układy nadajnik – odbiornik (koder – dekoder) są układami o transmisji 

szeregowej, synchronicznej, z synchronizacją bitową. Do celów synchronizacji w takich układach często  

stosuje się układy pętli synchronizacji fazy zwane układami PLL (Phase Locked Loop).  
2.1.4.1 Struktura analogowej pętli PLL. 
Podstawowa struktura takiej pętli przedstawiona jest na Rys. 2.1.12. Zawiera ona detektor fazy, filtr i 

sterowany napięciowo generator VCO (Voltage Controlled Oscillator). 

 

Detektor
fazy

Filtr
H(s) VCO

Sygnał 
sterowania

Sygnał 
błęduWejście Wyjście

y(t) ε (t) c(t) v(t)

 
Rys. 2.1.12. Podstawowa struktura pętli fazowej PLL. 

 
Dla sygnału analogowego o postaci [Dąbr13] 

𝑦(𝑡) = 𝐴𝑦 cos[𝜔𝑖 + 𝜑𝑖(𝑡)],                                                                        (2.1.1) 
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gdzie 𝐴𝑦 i 𝜔0 to stałe. 

Na wyjściu generatora VCO mamy podobnie 

𝑣(𝑡) = 𝐴𝑣 cos�𝜔𝑔 + 𝜑𝑔(𝑡)� ,                                                                       (2.1.2) 

gdzie 𝐴𝑣 stała, a 𝜔𝑔 jest zależna od sygnału sterowania c(t), jeżeli c(t) = 0 to 𝜔𝑔0 nazywamy pulsacją własną 

VCO. Dla tych założeń sygnał na wyjściu idealnego detektora fazy wyniesie 

𝜀(𝑡) = 𝑊�𝜑𝑔(𝑡)− 𝜑𝑖(𝑡)�,                                                                              (2.1.3) 

gdzie funkcja 𝑊 określa różnicę faz modulo 2π. Ze względu na jej kształt przedstawiony na Rys. 2.1.13, 
detektor taki nazywany jest detektorem piłokształtnym. 

-2π 2π 
ψ 

W(ψ)

 
Rys. 2.1.13. Charakterystyka idealnego detektora fazy. 

 
Idealny oscylator VCO wytwarza na wyjściu sygnał (2.1.2) o pulsacji chwilowej 

𝑑
𝑑𝑡
�𝜔𝑔𝑡 + 𝜑𝑔(𝑡)� = 𝜔𝑔 +

𝑑𝜑𝑔(𝑡)
𝑑𝑡  .                                                                          (2.1.4) 

Aby pętla działała należy tak zaprojektować VCO by spełniony był warunek   
𝑑𝜑𝑔(𝑡)
𝑑𝑡 = 𝑐(𝑡) .                                                                                   (2.1.5) 

Jeżeli 

𝜑𝑖(𝑡) = 𝜑𝑔(𝑡) + 𝜑 ,                                                                                  (2.1.6) 

jest spełnione dla dowolnego φ to mówi się, że pętla jest w stanie trzymania synchronizmu. Wtedy sygnał 

wyjściowy dokładnie śledzi fazę sygnału wejściowego. Synchronizm PLL występuje dla stałej pulsacji 

średniej  𝜔𝑔 +𝐾, dla której sygnał sterujący generatorem VCO jest stały  𝑐(𝑡) = 𝑑𝜑𝑔(𝑠)

𝑑𝑠
= 𝐾. Stąd mamy 

𝜑𝑔(𝑡) = 𝐾𝑡 .                                                                               (2.1.7) 

Jeżeli sygnał wejściowy jest sinusoidą o pulsacji  𝜔𝑔 +𝜔0  i stałej fazie 𝜑0 to faza sygnału wejściowego ma 

postać 

𝜑𝑖(𝑡) = 𝜔0𝑡 + 𝜑0 .                                                                                     (2.1.8) 

Wówczas sygnał sterujący wyniesie  𝑐(𝑡) = 𝜔0. Jeżeli pętla ma pozostawać w synchronizmie, to 
przesunięcie częstotliwości nie może przekroczyć określonego limitu, nazywanego zakresem trzymania lub 
zakresem śledzenia pętli. Jak wynika z charakterystyki detektora fazowego, napięcie na jego wyjściu jest 

ograniczone do wartości ± π, a stąd warunek na zakres trzymania pętli wynosi 
|𝜔0| ≤ 𝜋|𝐻(0)| ,                                                                                  (2.1.9) 
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gdzie 𝐻(0) jest wzmocnieniem filtru pętli dla składowej stałej.  

Filtr przedstawiony na Rys. 2.1.12 określa własności śledzenia pętli. Pętla bez filtru nazywana jest pętlą 
zerowego rzędu, pętla wykorzystująca prosty filtr całkujący to pętla rzędu pierwszego, wreszcie pętla z 

filtrem proporcjonalno całkującym to pętla rzędu drugiego. 

 
2.1.4.2 Cyfrowa pętla fazowa 
Jest to pętla, w której pojawiają się cyfrowe odpowiedniki pętli analogowej [Krou03]. Schemat blokowy takiej 

pętli przedstawiono na Rys. 2.1.4.3. 

 

 

Detektor
fazy

Filtr
L(z)

Dyskretny
VCOyk =Ay cos(ωk kT+θk ) εk ck

vk =Av cos(ωv kT+φ k )
 

Rys. 2.1.14. Struktura cyfrowej pętli PLL. 
 

Na wyjściu cyfrowego detektora fazy otrzymuje się sygnał błędu 

𝜀𝑘 = 𝑊(𝜗𝑘 − 𝜑𝑘) .                                                                             (2.1.10) 

Podobnie do wzoru (2.1.5) faza 𝜑𝑘 spełnia równanie 

𝜑𝑘−1 − 𝜑𝑘 = 𝑐𝑘  ,                                                                                         (2.1.11)   

dlatego sygnał na wyjściu dyskretnego VCO może być zapisany, jako 

𝑣𝑘+1 = 𝐴𝜈 cos(𝜔𝜈(𝑘 + 1)𝑇 + 𝜑𝑘+1) = 𝐴𝜈 cos(𝜔𝜈𝑘𝑇 + 𝜑𝑘 + 𝜔𝜈𝑇 + 𝑐𝑘) .                     (2.1.12) 

Jeżeli w sygnale wejściowym występuje przesunięcie częstotliwości, odpowiadające pulsacji 𝜔0, to 

𝜗𝑘 = 𝜔0𝑘𝑇 + 𝜗 ,                                                                                           (2.1.13) 

gdzie 𝜗 jest dowolną stałą, wtedy zakres trzymania pętli wynosi       

|𝜔0| ≤
𝜋
𝑇

|𝐿(1)| .                                                                                         (2.1.14) 

Jeżeli błąd fazy jest dostatecznie mały, taki, że detektor fazy pracuje w liniowym zakresie charakterystyki 
detektora, to na jego wyjściu pojawia się sygnał błędu 

𝜀𝑘 = 𝜗𝑘 − 𝜑𝑘  .                                                                                         (2.1.15) 

 
 

2.1.4.3 Stosowane układy DF 

Najbardziej uniwersalnym dyskretnym detektorem fazy jest detektor fazowo-częstotliwościowy PFD. Pętla 

PLL z detektorem PFD może zapewnić stan synchronizacji, niezależnie od odstępu częstotliwości sygnału 

synchronizującego od warunków początkowych, a także nie wykazuje statycznego błędu fazy po osiągnięciu 
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stanu synchronizacji. Główna wada tego układu to wrażliwość na szumy i zakłócenia. Z tego powodu jest 

najczęściej stosowany w układach, w których szumy i zakłócenia mają niewielkie znaczenie (powielacze, 

sumatory), albo zostały znacznie zmniejszone. Dodatkowym problemem jest występowanie strefy martwej w 

pobliżu zera detektora. W celu jej usunięcia stosuje się dodatkowe układy modyfikujące konstrukcję 

detektora. Schemat blokowy detektora PFD przedstawiono na Rys. 2.1.15, przerzutnik monostabilny ma na 

celu zapobieganie powstawaniu strefy martwej. 

 

Przerzutnik 
monostabilnyC Q

QD

C

R

QD

C

R

1
uA

uB

A

B

uQA

uQB

um
U+

U-

i1

i2

id

R

 
 

Rys. 2.1.15. Schemat blokowy detektora PFD. 

 

Detektor PFD porównuje napięcie uA z napięciem uB i uaktywnia „pompę ładunkową”, sterowaną zależnie od 

różnicy faz porównywanych napięć. Pompa ładunkowa steruje prądowo wejście pasywnego filtra pętli PLL 

(niepokazanego na Rys. 2.1.15), a wytwarzane napięcie na jego wyjściu przestraja generator VCO tak, aby 

minimalizować sygnał błędu fazy.  
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Charakterystyka detektora zawiera tylko odcinki narastające (albo opadające). Idealną charakterystykę 

detektora PFD przedstawiono na Rys. 2.1.16. 

 

2π 4π 

-4π -2π 

Ud

φ 

 
Rys. 2.1.16. Idealna charakterystyka detektora PFD. 

 
2.1.4.4 Stosowane układy VCO 

Ponieważ analogowe wersje generatorów VCO charakteryzują się wrażliwością na zmiany parametrów 
elementów, dlatego często stosuje się odmianę cyfrowego generatora VCO z dzielnikiem częstotliwości o 

zmiennym podziale, którego wykorzystanie w DPLL przedstawione jest na Rys. 2.1.17.  

Detektor
fazy

Układ
decyzyjno-
sterujący

Dzielnik N-n,…,
N-1, N, N+1,…,N+ny(t) ε(t)

Generator
kwarcowy

we wy

v(t)

 
Rys. 2.1.17. Cyfrowa pętla fazowa z generatorem VCO z dzielnikiem częstotliwości o zmiennym 

podziale. 

 
Generator VCO wytwarza sygnał prostokątny wykorzystując lokalny generator kwarcowy i dzielnik o 

zmiennym podziale częstotliwości. Układ sterujący działa tak, że jeżeli sygnał z detektora fazy jest większy 

od określonej wartości progowej, to dzielnik dzieli przez N-1, albo przez N-2, …, aż do N-n powiększając 

częstotliwość wyjściową, a jeżeli sygnał z detektora fazy jest mniejszy od określonej wartości progowej, to 
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dzielnik dzieli przez N+1, N+2, …, aż do N+n, pomniejszając częstotliwość wyjściową. Dla takiej pętli zakres 

śledzenia jest określony przez współczynnik podziału N.  

Dokładny kształt przebiegów impulsów zegara dla odbieranych danych z różnym przesunięciem fazy 

przedstawiono na Rys. 2.1.18. 

 

Spodziewane       
przejścia

Odebrane dane

Zegar 

Oscylator kwarcowy

N impulsów oscylatora

Spodziewane 
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Oscylator kwarcowy

N - 2 impulsów

N - 1 impulsów

N impulsów

N+1 impulsów

N+2 impulsów

Możliwe
przejścia

N - 2

N - 1

N

N + 1

N + 2
W
-2

X
-1

Y
+1

Z
+2

Sektory ustawień zegara

N impulsów oscylatora N impulsów oscylatora N impulsów oscylatora

N impulsów oscylatora

 

Rys 2.1.18. Synchronizacja odbieranych danych w systemie z cyfrową pętlą synchronizacji fazowej 

[Lind06]. 
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2.2 PROBLEMY SYNCHRONIZACJI W UKŁADACH KODER - DEKODER 
2.2.1 ROZWAŻANIA WSTĘPNE 

Omówione w poprzednim podrozdziale metody synchronizacji dotyczą różnych poziomów modelu 

warstwowego ISO OSI RM [ISO/IEC 7498-1]. Jak już wcześniej wspomniano, w niniejszej pracy autor 

skoncentrował się na synchronizacji bezpośredniej (warstwa fizyczna) prostych układów nadajnik - odbiornik 

(koder – dekoder), czyli, zgodnie z przedstawioną uprzednio klasyfikacją, układów synchronicznych, 

wykorzystujących transmisję szeregową i synchronizację bitową (zegara odbiornika). Schemat blokowy 
systemu transmisyjnego koder - dekoder ANS-DM (NS-DM) przedstawiono na Rys. 2.2.1. Ze względu na 

pracę kodera, jako przetwornika z adaptacją częstotliwości próbkowania na jego wyjściu cyfrowym 

nadawany jest sygnał cyfrowy o zmiennym czasie trwania bitów. Sterowanie układu nadajnika odbywa się 

przy pomocy lokalnego generatora o częstotliwości fN, nazwanego w niniejszej pracy zegarem głównym 

(Rys. 2.2.1). 

 

Zegar 
główny fO
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m

Buf.
Wyj.

Wejście
analogowe

Wyjście
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analogowe

Buf.
Wej. D
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niacz
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A/C

Układ
logiczny
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Układ
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Przetwornik
C/A

Linia transmisyjna

 
Rys. 2.2.1. Schemat blokowy systemu transmisji koder – dekoder ANS-DM (NS-DM).  

 

Układ odbiornika dysponuje własnym zegarem głównym o częstotliwości fO, którego impulsy są 

wykorzystywane do sterowania pracą poszczególnych podzespołów. Nominalne częstotliwości fN i fO są 

sobie równe. Jeżeli rzeczywiste częstotliwości fN i fO są również takie same, to nadajnik i odbiornik znajdują 

się w synchronizmie. Gdy tak nie jest, należy zastosować mechanizmy pozwalające na zapewnienie stanu 

synchronizacji. W realnych układach fizycznych z niezależnymi zegarami zawsze występuje jakaś 

rozbieżność częstotliwości spowodowana różnymi czynnikami. 
Układ logiczny realizuje algorytm ANS-DM (NS-DM) cyklicznie, z częstotliwością tak zwanego zegara 

pomocniczego, wynoszącą fN /m. Częstotliwość fZP = fN /m nazwano w niniejszej pracy częstotliwością zegara 

pomocniczego.  

Dla sprzętowych układów zegarowych ich częstotliwość zmienia się w zależności od parametrów 

fizycznych otoczenia oraz procesów starzenia podzespołów generatora, wytwarzającego sygnał zegara 
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głównego. Czynniki te są przynajmniej w części nieprzewidywalne, dlatego też częstotliwości generatorów 

nadajnika i odbiornika zmieniają się przypadkowo z tolerancją zależną od konstrukcji i jakości generatorów. 

Wymagana jest, zatem dla poprawnej pracy zespołu nadajnik – odbiornik synchronizacja zegarów głównych.  

Jeżeli występuje różnica częstotliwości między zegarami głównymi nadajnika i odbiornika, to zbocze 

narastające impulsu docierającego do odbiornika z nadajnika będzie się przesuwać w stosunku do zbocza 

narastającego zegara pomocniczego (a także głównego) odbiornika. Jeżeli przyjmie się za podstawę 

impulsy zegarowe zegara pomocniczego odbiornika, to dla zegara głównego nadajnika o większej 
częstotliwości niż zegar główny odbiornika, zbocza impulsów przychodzących będą przesuwać się w lewo, a 

dla sytuacji, w której zegar główny nadajnika ma częstotliwość mniejszą niż zegar główny odbiornika, będą 

przesuwać się w prawo, tak jak to jest pokazane w uproszczeniu na Rys. 2.2.2. 

 

a)          Strumień danych z nadajnika

Zegar pomocniczy odbiornika

Zegar pomocniczy odbiornika

b)          Strumień danych z nadajnika

 
 

Rys. 2.2.2. Schematyczne przedstawienie przesunięcia zboczy zegara pomocniczego odbiornika w 

stosunku do danych z nadajnika, a) zegar główny nadajnika ma częstotliwość większą od zegara głównego 
odbiornika, b) zegar główny nadajnika ma częstotliwość mniejszą od zegara głównego odbiornika  .  

 

W przypadku, kiedy zbocze narastające zegara pomocniczego odbiornika nie będzie trafiać blisko 

środka impulsów danych, to odczyt stanu logicznego tego impulsu może być błędny, co jest równoznaczne z 

błędnym odtwarzaniem sygnału wejściowego, a wynika z niepoprawnej synchronizacji. 

 
2.2.2 PROPONOWANE MECHANIZMY SYNCHRONIZACJI 

Ponieważ zazwyczaj różnice częstotliwości zegarów głównych nadajnika i odbiornika są niewielkie 
(nominalne częstotliwości zegarów są takie same) autor proponuje następujący mechanizm synchronizacji 

możliwy do zastosowania w dekoderze przy transmisji bezpośredniej otrzymanego z kodera wyjściowego 

strumienia bitów: 

• Jeśli częstotliwość zegara głównego nadajnika jest mniejsza niż częstotliwość zegara 

głównego odbiornika, to należy w dekoderze zastosować mechanizm usuwania impulsów 

zegara głównego odbiornika. 
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• Jeśli częstotliwość zegara głównego nadajnika jest większa niż częstotliwość zegara 

głównego odbiornika, to należy w dekoderze zastosować mechanizm wstawiania 

dodatkowych impulsów zegara głównego odbiornika. 

Taki mechanizm teoretycznie zapewnia synchronizację zegarów głównych, zatem także i wszystkich 

pomocniczych zegarów odbiornika. 
Dokładniejsze rozważania pokazują, że o ile usuwanie impulsów w zegara głównego w odbiorniku jest 

możliwe i realne, to bezpośrednie wstawianie impulsów w przypadku, gdy układy przetworników pracują z 

maksymalną, dopuszczalną dla nich częstotliwością już nie. Niemożliwe jest, bowiem w takim przypadku 

wstawienie impulsu o standardowej szerokości między impulsy istniejące. Wstawienie zaś impulsu bardzo 

krótkiego jest w omawianym przypadku bezcelowe, gdyż taki impuls będzie ignorowany (z powodu za 

krótkiego czasu trwania) przez przetwornik C/A. 

Należy tutaj zaznaczyć, że wstawienie impulsu będzie możliwe, jeżeli obniży się (przynajmniej 

dwukrotnie) częstotliwość zegara głównego. Jednak takie spowolnienie procesu przetwarzania na ogół nie 
jest akceptowalne. Zatem w wypadku, gdy zegar główny odbiornika jest wolniejszy od zegara głównego 

nadajnika możliwe jest jedynie wirtualne wstawienie impulsu zegara na drodze skrócenia okresu 

przetwarzania przetwornika C/A o jeden impuls zegara głównego. W tym celu układ przetwornika powinien 

normalnie przetwarzać w trybie n+1, co pozwala na synchronizację także w omawianym właśnie przypadku. 

Co prawda również wtedy następuje zmniejszenie przepływności bitowej, ale dla m wynoszącego 

kilkanaście, wydłużenie procesu przetwarzania jest niewielkie (dla m = 35 wyniesie mniej niż 3 %). 

W sytuacji, w której częstotliwość zegara głównego nadajnika jest mniejsza od częstotliwości zegara 

głównego odbiornika schemat uzyskiwania synchronizacji bazuje na usuwaniu impulsów zegara głównego. 
Mechanizm usuwania impulsów zegara głównego w odbiorniku powoduje, że obydwie częstotliwości stają 

się równe, natomiast różnica faz między nimi jest zmienna. Do osiągania synchronizacji wykorzystuje się 

układ pomiarowy, który jest w istocie uproszczonym cyfrowym detektorem fazy sygnału zegara 

pomocniczego. Na podstawie danych dostarczonych przez ten układ, w miarę potrzeby, układ decyzji 

przedłuża impuls zegara głównego odbiornika o jeden okres, co odpowiada usunięciu jednego okresu 

zegara głównego. Dokonuje się w ten sposób zrównanie częstotliwości zegarów głównych nadajnika i 

odbiornika. Pożądanym efektem tego procesu jest synchronizacja zegara pomocniczego odbiornika w 
stosunku do zegara pomocniczego nadajnika. Natomiast różnica faz zegarów głównych nadajnika i 

odbiornika jest zmienna, w przeciwieństwie do różnicy faz zegarów pomocniczych nadajnika i odbiornika, 

która jest stała.  
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Na Rys. 2.2.3 przedstawiono schemat blokowy układu synchronizacji dla częstotliwości zegara głównego 

nadajnika mniejszej od częstotliwości zegara głównego odbiornika. 
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Rys. 2.2.3. Schemat blokowy układu synchronizacji dla częstotliwości zegara głównego nadajnika 

mniejszej od częstotliwości zegara głównego odbiornika [Gode14]. 
 

W sytuacji, w której częstotliwość zegara głównego nadajnika jest większa od częstotliwości zegara 

odbiornika należy wstawić, co jakiś czas impuls zegara głównego w dekoderze, co, jak zostało ustalone w 

podrozdziale 2.2.1 jest w praktyce niemożliwe. Zamiast tego dokonuje się skrócenia okresu przetwarzania o 

jeden impuls zegara głównego. Aby to było możliwe należy uprzednio zwiększyć ten okres o jeden w 
nadajniku i odbiorniku. Do osiągania synchronizacji wykorzystuje się ten sam układ pomiarowy - 

uproszczony cyfrowy detektor fazy sygnału zegara pomocniczego. Na podstawie danych dostarczonych 

przez ten detektor, układ decyzji zmniejsza współczynnik podziału dzielnika o jeden. Dokonuje się w ten 

sposób zrównanie częstotliwości zegarów pomocniczych nadajnika i odbiornika. Także faza zegara 

pomocniczego odbiornika jest synchroniczna z fazą zegara pomocniczego nadajnika.  
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Schemat blokowy pozwalający na synchronizację zegara pomocniczego odbiornika z zegarem pomocniczym 

nadajnika przedstawiono na Rys. 2.2.4. 
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Rys. 2.2.4. Schemat blokowy układu synchronizacji dla częstotliwości zegara głównego nadajnika 

większej od częstotliwości zegara głównego odbiornika. 
 

System dzielenia przez m lub przez m+1 jest adaptacją przedstawionego na rysunkach 2.1.17 i 2.1.18 

systemu synchronizacji pętli cyfrowej. 
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2.2.3 ZŁOŻENIE OBYDWU METOD SYNCHRONIZACJI 
Jednoczesne zastosowanie omawianych metod pozwala na synchronizację odbiornika z nadajnikiem 

zarówno wtedy, kiedy zegar główny nadajnika ma w rzeczywistości nieco większą częstotliwość, jak i wtedy, 

kiedy jego częstotliwość jest nieco mniejsza od częstotliwości zegara głównego odbiornika. Pozwala to także 

uniezależnić się od fluktuacji różnic częstotliwości spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. 

temperaturą lub starzeniem elementów generatorów. Taki schemat przedstawiono na Rys. 2.2.5. 
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 Rys. 2.2.5. Schemat blokowy układu synchronizacji niezależnego od znaku różnicy częstotliwości 

zegarów głównych nadajnika i odbiornika [Gode16]. 
 

Należy tutaj zaznaczyć, że przy niewielkich różnicach częstotliwości zegarów głównych nadajnika i 

odbiornika mechanizm decyzji będzie się włączał stosunkowo rzadko. Dla generatorów o dokładności ±50 

ppm układ powinien zadziałać raz na 10 000 impulsów zegara głównego.  
2.2.4 MECHANIZM SYNCHRONIZACJI OPARTY O DOBIERANIE OSCYLATORÓW LUB USUWANIE IMPULSÓW NADAJNIKA 

Możliwy jest również inny mechanizm synchronizujący. W celu wykorzystania jedynie metody usuwania 

impulsów musi być zawsze zachowana nierówność fO > fN . Aby to osiągnąć można dobrać tak oscylatory 

kwarcowe, by przy przewidywanych temperaturowych i starzeniowych zmianach ich częstotliwości 
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wspomniana nierówność była zachowana. Można również zastosować w nadajniku mechanizm usuwający 

impulsy zegara głównego tak, by częstotliwość nadajnika była mniejsza od częstotliwości odbiornika o 

wymagany odstęp. Schemat blokowy układu nadajnik-odbiornik pracujący według tej zasady został 

przedstawiony na Rys. 2.2.6. 
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Rys. 2.2.6. Schemat blokowy układu synchronizacji z wymuszeniem częstotliwości zegara głównego 

nadajnika mniejszej od częstotliwości zegara głównego odbiornika. 
 

Należy tutaj zauważyć, że sposób ten jest doskonalszy od przedstawionego w punkcie 2.2.3, gdyż spadek 
prędkości transmisji, spowodowany układami usuwającymi impulsy jest nieznaczny. 

Istotny jest problem skuteczności tych mechanizmów synchronizujących dla układów pracujących z 

nierównomiernym próbkowaniem. Niezmiernie ważna jest tu długość przerwy między zboczami sygnału 

przychodzącymi z nadajnika. Zbocza te nie wystąpią, jeżeli koder będzie przetwarzał sygnał cały czas 

narastający (lub opadający), gdyż wówczas występujący na wyjściu stan 1 (lub 0) nie zmieni się do czasu 

osiągnięcia maksymalnego (lub minimalnego) poziomu napięcia. Dla kodera z antyaliasingowym 
dolnoprzepustowym filtrem na wejściu o paśmie od 0 do fLP czas, w którym sygnał będzie narastał od 0 do 
UFSR wyniesie: 
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𝑡 = 1,25𝑡𝑠 = 1,25
0,35

𝑓𝐿𝑃
=

0,4375
𝑓𝐿𝑃

 .                                                             (2.2.1) 

Dla kodera LDM pracującego z krokiem kwantyzacji k i częstotliwością próbkowania fp maksymalny czas 

przejścia od 0 do UFSR wynosi:  

𝑡𝐿𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚 =
𝑈𝐹𝐹𝐹
𝑘𝑓𝑝

.                                                                                     (2.2.2) 

Dla kodera NS-DM czas, w którym osiągnie on napięcie UFSR wyniesie: 

𝑡𝑁𝐹−𝐿𝐿 𝑚𝑚𝑚 = � 𝑇𝑠_𝑠𝑠𝑚𝑠𝑠

𝑗=𝑈𝐹𝐹𝐹𝑘

𝑗=0

𝐾1𝑗 = 𝑇𝑠_𝑠𝑠𝑚𝑠𝑠
1 −𝐾1

𝑈𝐹𝐹𝐹
𝑘

1 − 𝐾1 .                             (2.2.3) 

Dla kodera ANS-DM, pracującego ze zmiennym krokiem od kmin, do kmax czas, w którym osiągnie on napięcie 

UFSR wyniesie: 

𝑡𝐴𝑁𝐹−𝐿𝐿 𝑚𝑚𝑚 = � 𝑇𝑠_𝑠𝑠𝑚𝑠𝑠

𝑗=𝑈𝐹𝐹𝐹𝑘𝑚𝑚𝑚

𝑗=0

𝐾1𝑗 = 𝑇𝑠_𝑠𝑠𝑚𝑠𝑠
1− 𝐾1

𝑈𝐹𝐹𝐹
𝑘𝑚𝑚𝑚

1 −𝐾1 .                             (2.2.4) 

 

Czasy podane we wzorach 2.2.2, 2.2.3 i 2.2.4 powinny być mniejsze, lub równe czasowi ze wzoru 2.2.1. 

 

 
2.3 PROBLEMY SYNCHRONIZACJI W SPRZĘTOWYCH ROZWIĄZANIACH KODER - DEKODER 

2.3.1 SYNCHRONIZACJA SYSTEMÓW WYKORZYSTUJĄCYCH ALGORYTM KODOWANIA I DEKODOWANIA NS-DM 

W systemach wykorzystujących kodowanie NS-DM występuje nieregularna, zależna od sygnału 

wejściowego zmiana odstępu próbkowania. Do synchronizacji zegara odbiornika może być wykorzystana 

każda zmiana bitu na wejściu odbiornika, zatem układ synchronizacji wymaga rozbudowy. Maksymalny 

odstęp czasowy pomiędzy zboczami sygnału, przy przeciążeniu stromości, jest zależny od wyboru 

minimalnego odstępu próbkowania, czyli maksymalnej częstotliwości próbkowania. Jest on określony 

wzorem 2.2.3. 
2.3.2 SYNCHRONIZACJA SYSTEMÓW WYKORZYSTUJĄCYCH ALGORYTM KODOWANIA I DEKODOWANIA ANS-DM 

Zwiększanie, oraz zmniejszanie kroku kwantyzacji w połączeniu ze zmianą odstępu próbkowania 

wpływa na proces synchronizacji w ten sposób, że zmiana bitu na wyjściu nadajnika może występować 

rzadziej niż dla innych kodowań. Dla procesu synchronizacji istotna jest tylko wypadkowa zmiana strumienia 

bitów. Dlatego w ANS-DM zmiany bitów z 0 na 1 i z 1 na 0 występują rzadziej, co zmniejsza przepływność 

bitową, ale prawdopodobieństwo zerwania synchronizacji jest większe. Maksymalny odstęp czasowy 

pomiędzy zboczami sygnału jest zależny od wyboru parametrów ANS-DM i można go opisać wzorem 2.2.4.  
2.3.3 STANOWISKO DO BADANIA SYNCHRONIZACJI OPARTE NA SPRZĘTOWYCH ROZWIĄZANIACH KODEKÓW DELTA 

Synchronizacja układów koder - dekoder zarówno z adaptacją kroku kwantyzacji jak i odstępu 
próbkowania, a także układów bez takiej adaptacji, dotyczy systemów, które wykorzystują własny, 

wewnętrzny zegar do realizacji procesów kodowania i dekodowania. Układy, które wykorzystują do 
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synchronizacji zewnętrzny sygnał zegarowy, są układami pracującymi w synchronizmie i nie występują w 

nich zakłócenia związane z brakiem synchronizmu.  

W układzie koder - dekoder, wykorzystującym własne, niezależne, wewnętrzne zegary, stosuje się oscylatory 

kwarcowe o nominalnie tych samych częstotliwościach, ale na skutek rozrzutów produkcyjnych, różnic 

temperatur, procesów starzenia i innych czynników, częstotliwości te zazwyczaj nieznacznie odbiegają od 

siebie. Ma to bezpośredni wpływ na synchronizację układu koder - dekoder.  W celu szczegółowego 

zbadania zakłóceń synchronizacji występujących w czasie pracy takich układów zostało zbudowane 
stanowisko badawcze, składające się z uniwersalnego kodera i dekodera różnych modulacji delta. 

Symulacyjne badania wpływu zakłóceń na proces odtwarzania w układzie koder-dekoder NS-DM i ANS-

DM były wielokrotnie przeprowadzane i opisane w pracach [Gola05], [Koło06]. Przedstawiono w nich 

szczegółowo procesy pojawiające się po wystąpieniu zakłócenia podczas transmisji danych i po jego 

ustąpieniu. Stwierdzono, że poprawność odtwarzania jest zawsze przywracana po ustąpieniu zakłóceń. 

Autor skoncentrował się na opracowaniu sposobów synchronizacji w rozwiązaniach sprzętowych kodeków z 

adaptacją próbkowania. Przy użyciu programowalnych zestawów uruchomieniowych SPARTAN 3E [NoAp1], 
zrealizowano uniwersalne układy kodera (koder Spartan) i oddzielnie dekodera delta (dekoder Spartan). W 

zestawie kodera i dekodera Spartan zaimplementowano algorytmy: LDM, Abate, Jayant i przede wszystkim 

NS-DM, oraz ANS-DM. Do zapisu algorytmów w języku VHDL [Pong08], wykorzystano oprogramowanie 

Xilinx Design Suite 13.1 [NoAp2]. Uzasadnienie takiego postępowania jest dwojakie: 

• Rozwiązanie takie umożliwia dokładną analizę przebiegów w dowolnym punkcie układu logicznego, 

można te przebiegi podać na zewnątrz poprzez bufory wyjściowe. 

• Zaprojektowana w języku VHDL logika stanowi podstawę do wykonania layoutu [Brit11]. 
Schemat blokowy układu kodera Spartan przedstawiono na Rys. 2.3.1.  
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Rys. 2.3.1. Schemat blokowy układu kodera Spartan. 
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Bloki wykonane sprzętowo oznaczone są kolorem żółtym, natomiast bloki zaimplementowane programowo w 

układzie Xilinx oznaczono kolorem niebieskim. Sygnał z wejścia analogowego podawany jest na 

wzmacniacz o programowo zmienianym wzmocnieniu. Wyjście wzmacniacza połączone jest z 

przetwornikiem A/C, sterowanym głównym sygnałem zegarowym, dostarczającym, w każdym kolejnym 

okresie zegara pomocniczego, 14-bitową liczbę dwójkową, będącą reprezentacją cyfrową chwilowej wartości 

analogowego sygnału na wejściu. Po obcięciu tej liczby do 12 bitów (gdyż taka jest rozdzielczość 

przetwornika C/A dekodera) jest ona porównywana z wartością na wyjściu układu predyktora. W zależności 
od tego, który sygnał jest większy, na wyjściu kodera pojawia się odpowiednio zero lub jedynka logiczna. 
Stan ten wysyłany jest na wyjście cyfrowe kodera Spartan. Algorytmy LDM, Abate, Jayant, NS-DM i ANS-

DM, zaimplementowane w tym układzie, różnią się jedynie budową układu predyktora.  

Sygnał zegara pomocniczego sterującego pracą układów decymacji (skracania do 12 bitów), komparatora i 

predyktora jest otrzymywany z sygnału zegara głównego, dostarczanego przez oscylator, na drodze podziału 
modulo m. Zapis w języku VHDL kodera Spartan, zawierającego omówione wcześniej algorytmy, 

zamieszczono w Dodatku A. 
Dekoder Spartan (Rys. 2.3.2) zawiera predyktor, będący układem identycznym z układem zastosowanym w 

koderze i 12-bitowy przetwornik C/A. Na podstawie kolejnych jednobitowych wartości cyfrowych, 
przesyłanych z wyjścia kodera Spartan, predyktor wytwarza kolejne słowa 12-bitowe, aproksymujące 

chwilowe wartości sygnału wejściowego. Słowa te podane na wejście przetwornika C/A wytwarzają na jego 
wyjściu sygnał schodkowy odwzorowujący sygnał wejściowy kodera Spartan. Sygnał ten należy jeszcze 

poddać procesowi filtracji, by otrzymać analogowy sygnał wyjściowy.  Podobnie jak to ma miejsce w koderze, 

sygnał zegara  
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Rys. 2.3.2. Schemat blokowy dekodera Spartan 

 

głównego steruje pracą przetwornika C/A i z niego wytwarza się sygnał zegara pomocniczego do sterowania 
pracą predyktora. Zegar główny dekodera Spartan może być dostarczany przez wewnętrzny generator 
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kwarcowy, lub dostarczany z zewnątrz, z kodera Spartan (Rys. 2.3.3 b). Ma to na celu sprawdzenie, czy 

występujące w układzie błędy procesu kodowania lub dekodowania sygnału wejściowego są efektem 

wystąpienia zaburzeń synchronizacji, czy są wynikiem innych zakłóceń, spowodowanych np. przez czynniki 
zewnętrzne, błędy algorytmów itp. Zapis w języku VHDL dekodera Spartan zamieszczono w Dodatku B. 

Nierównomierne próbkowanie wymagane przy kodowaniu NS-DM i ANS-DM, realizuje się w ten sposób, 

że pobiera się próbki sygnału z maksymalną możliwą częstotliwością a przetwarzanie polega na wybieraniu 

tylko tych próbek, które spełniają założenia algorytmu, według którego następuje zmiana odstępu 
próbkowania, pozostałe są odrzucane. 

Przy badaniu synchronizacji uwzględniono wszystkie wymienione wcześniej algorytmy, których parametry 

wyznaczone zgodnie z [Gola05], [Gola15] zamieszczono w Dodatku C. 

Sygnał wejściowy przerzutnika nie może zmieniać się w czasie aktywnego zbocza zegarowego oraz tuz 

przed i tuz po nim. Jeżeli warunek ten nie jest spełniony, przerzutnik może znaleźć się w stanie 

metastabilnym [Aced13].  Aby temu zapobiec w układach transmisji danych stosuje się zazwyczaj 

przerzutnik typu D na wyjściu kodera oraz dwa przerzutniki D na wejściu dekodera. 
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Rys. 2.3.3. Schemat blokowy ilustrujący wykorzystane do badań sposoby połączenia kodera z 
dekoderem: a) bez synchronizacji, b) z synchronizacją dodatkowym łączem. 

 

Obecność tych przerzutników sprzyja ponadto eliminacji hazardów [Ziel03]. 

Na Rys. 2.3.3 a) przedstawiono schemat blokowy układu pomiarowego bez synchronizacji. Rys. 2.3.3 b) 

przedstawia sytuację, w której dla sprawdzenia, czy występujące zakłócenia nie są spowodowane 

przyczynami zewnętrznymi, albo w celu dokonać pomiaru różnicy częstotliwości oscylatorów kwarcowych 
kodera Spartan i dekodera Spartan używa się zewnętrznego, dodatkowego łącza, dostarczającego sygnał 

zegara głównego kodera do dekodera. 
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Źródłem głównego sygnału zegarowego na płytach SPARTAN-3E jest oscylator kwarcowy FCO 736B 

50.000, lub AGXO 751L 50.000A, wytwarzający sygnał o częstotliwości 50 MHz z dokładnością ± 5000 Hz 

co odpowiada ± 100 ppm w zakresie temperatur 0 – 70 ⁰C, według deklaracji producentów [NoAp2, DaSh1].  

W procesie synchronizacji kodera Spartan i dekodera Spartan istotna jest względna, chwilowa różnica 

częstotliwości użytych generatorów kwarcowych. Dane zawarte w notach katalogowych i literaturze [Gnie80] 

wskazują, że jeżeli generator kwarcowy, posiada nieco większą częstotliwość od drugiego o nominalnie tej 

samej częstotliwości, to przy tych samych temperaturach obu generatorów różnica ta pozostaje w 

przybliżeniu stała. Zmienia się ona, gdy powstaje różnica temperatur, w jakich znajdują się oscylatory 

kwarcowe. [Bott82]. 
 
2.3.4 BADANIE MECHANIZMU UTRATY SYNCHRONIZACJI 

W celu zbadania zaproponowanych sposobów zapewnienia synchronizacji systemu transmisji ze 

zmiennym czasem trwania bitów, dokonano obserwacji i pomiarów układu jak na Rys. 2.3.3 a. W układzie jak 
na Rys. 2.3.3 a, przy stosowaniu lokalnych zegarów w koderze Spartan i dekoderze Spartan występuje 

oczywiście zjawisko przesuwania fazy obu zegarów, spowodowane (niewielką) różnicą częstotliwości ich 

generatorów kwarcowych. Przesunięcia te prowadzą do pojawiania się systematycznych, krótkotrwałych 

okresów zrywania synchronizacji. Wyniki badań ilościowych i jakościowych nad tymi procesami, oraz ich opis 

matematyczny zostały zamieszczone w Dodatku F.  
 

2.4 PROPONOWANE SPRZĘTOWE SPOSOBY REALIZACJI SYNCHRONIZACJI. 

2.4.1 METODA USUWANIA IMPULSÓW ZEGARA GŁÓWNEGO W DEKODERZE 
Zgodnie ze schematem blokowym (Rys. 2.2.3) sposób synchronizacji proponowany przez autora 

dotyczy przypadku, gdy zegar główny kodera ma niższą rzeczywistą częstotliwość drgań od częstotliwości 

zegara głównego w dekoderze. Wtedy synchronizację osiąga się na drodze usuwania impulsów zegara 

głównego w dekoderze. Dla generatorów kwarcowych stosowanych w płytach Spartan należy usunąć od 

kilkunastu do kilkuset impulsów zegara głównego na sekundę. Usuwanie impulsów zegara głównego 

odbywa się w ściśle określonym przedziale czasowym tak, by nie miało to żadnego wpływu na pracę układu 
predyktora i przetwornika C/A. Proces ten jest pokazany na Rys. 2.4.1 a. Pierwszych kilka okresów cyklu 

przetwarzania zegara głównego jest wykorzystywane do przełączenia sygnału DAC_CS���������� w stan nieaktywny. 

Wydłużanie tego stanu nie wpływa na pracę pozostałych podzespołów układu dekodera i może być 

zrealizowane na drodze usuwania pojedynczego impulsu zegara głównego (Rys. 2.4.1 b). Synchronizacja 

zegara głównego prowadzi także do synchronizacji zegara pomocniczego w dekoderze.  
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Rys. 2.4.1. Okresy zegara pomocniczego a) normalny, b) z usuwaniem impulsu zegara głównego, c) ze wstawianiem wirtualnego impulsu zegara głównego. 
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Proponowany sposób synchronizacji oparty na usuwaniu impulsów zegara głównego dekodera wymaga 

wyposażenia dekodera w dodatkowe układy: 

• układ pomiarowy, mierzący wyprzedzenie zbocza sygnału danych względem sygnału zegara 

pomocniczego, będący w istocie prostym, cyfrowym detektorem fazy  

• układ decyzji, sterujący procesem usuwania impulsów zegara głównego.  
Pozwala to na osiągnięcie pełnego synchronizmu pracy, co było przedmiotem długoczasowych testów. 

Schemat blokowy dekodera uzupełnionego o elementy synchronizacyjne przedstawiono na Rys. 2.4.2.  
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Rys. 2.4.2. Schemat blokowy dekodera Spartan z elementami synchronizującymi dla synchronizacji 

opartej o usuwanie impulsów zegara głównego. 

 
2.4.2 METODA WIRTUALNEGO WSTAWIANIA IMPULSÓW ZEGARA GŁÓWNEGO W DEKODERZE 
Drugi proponowany przez autora sposób synchronizacji przedstawiono na Rys. 2.2.4. Może on być 

stosowany, gdy generator kwarcowy w koderze ma wyższą częstotliwość zegara głównego od częstotliwości 

zegara głównego w dekoderze. Proponowany sposób polega na wstawianiu między okresami zegara 

głównego wirtualnych dodatkowych impulsów, skracając w ten sposób jego okres. Skutkuje to także 

skracaniem okresu zegara pomocniczego. Jest to proces niosący ze sobą zwiększone ryzyko zakłócenia 

pracy układów predyktora i przetwornika CA, gdyż może powodować, że niektóre impulsy wymagane do ich 

pracy (np. impulsy wyboru układu CE – chip enable) będą zbyt krótkie, a niektóre (np. impulsy sterujące 
pracą układu C/A) w ogóle znikną. Dlatego wybór przedziału czasowego, w którym zachodzi wstawianie 

okresów zegara głównego jest bardziej krytyczny i ma zasadnicze znaczenie dla skuteczności działania 

mechanizmu synchronizacji. Badania pokazały, że najbezpieczniej jest wstawiać dodatkowe impulsy zegara 
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głównego na początku cyklu generacji zegara pomocniczego tzn. dla parametru pomocniczego j (patrz 

dodatek A i B) równego 35. Wstawianie większej niż jeden liczby impulsów zegara głównego wiąże się z 

dodatkowym wydłużeniem okresu zegara pomocniczego (w badanym przykładzie zwiększeniem tego okresu 

do 740, czy też 760 ns). Mechanizm skracania okresu zegara głównego i pomocniczego o jeden okres 

odbywa się tak, jak to przedstawiono na Rys. 2.4.1 c. Stosowanie tego mechanizmu wymaga wydłużenia 

zegara pomocniczego o jeden (lub więcej) impulsów zegara głównego, a zatem zwiększenia współczynnika 

m. Schemat blokowy dekodera przedstawiono na Rys. 2.4.3.  
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Rys. 2.4.3. Schemat blokowy dekodera Spartan z elementami synchronizującymi dla synchronizacji 

opartej o wirtualne wstawianie impulsów zegara głównego. 

 
2.4.3 METODA USUWANIA IMPULSÓW ZEGARA GŁÓWNEGO I WIRTUALNEGO WSTAWIANIA W DEKODERZE 

Metoda ta stanowi połączenie metod synchronizacji opisanych w podrozdziałach 2.4.1 i 2.4.2 (Rys. 

2.2.5). Procesy usuwania i wirtualnego wstawiania impulsów pracują bez wzajemnego oddziaływania na 
siebie. Sposób ten uniezależnia, więc poprawną synchronizację od częstotliwości generatorów głównych w 
koderze i dekoderze Spartan. Przeprowadzone długoczasowe obserwacje potwierdziły utrzymywanie się 

synchronizacji przy zmianie częstotliwości rezonatorów kwarcowych.  Badania potwierdziły ponadto, że sam 

moment zmiany znaku różnicy częstotliwości zegarów kwarcowych nie zrywa synchronizacji. Schemat 

blokowy dekodera w tej metodzie jest zgodny z Rys. 2.4.3, różni się jedynie układem decyzji, który zapewnia 

zarówno rzeczywiste usuwanie, jak i wirtualne wstawianie impulsów zegara głównego. 
W Dodatku H wykazano, że stopień skomplikowania dekodera Spartan z Rys. 2.4.3 jest tylko 

nieznacznie większy niż dekodera bez mechanizmu synchronizacji z Rys. 2.3.2. Jedynym dodatkowym, 
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podzespołem jest układ, który mierzy różnicę czasu między zboczami narastającymi sygnału 

przychodzącego z kodera i wewnętrznego sygnału zegara bazowego.  
2.4.4 METODA USUWANIA IMPULSÓW ZEGARA GŁÓWNEGO W KODERZE I DEKODERZE 

Czwarty proponowany przez autora sposób synchronizacji polega na stosowaniu jedynie procesów 

usuwania impulsów zegara głównego w dekoderze, w połączeniu z usuwaniem co Y – tego okresu zegara 

głównego w koderze (Rys. 2.2.6). Zaletą tego sposobu synchronizacji jest praktycznie niezauważalne 

zmniejszenie maksymalnej chwilowej przepływności danych i niewrażliwość proponowanej metody 
synchronizacji (podobnie jak w metodzie z podrozdziału 2.4.3) na znak różnicy częstotliwości oscylatorów 

kwarcowych w nadajniku i odbiorniku.  

Schemat układu kodera z mechanizmem usuwania, co Y – tego okresu zegara głównego przedstawiono na 

Rys. 2.4.5. 
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Rys. 2.4.5. Schemat blokowy kodera Spartan z mechanizmem usuwania co Y – tego okresu zegara 

głównego. 
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2.5 ANALIZA DZIAŁANIA I PORÓWNANIE PROPONOWANYCH METOD SYNCHRONIZACJI 
Zaproponowane sposoby synchronizacji zapewniają dekodowanie wartości bitów w połowie czasu 

trwania najkrótszego bitu, jak to przedstawiono na Rys. 2.5.1.  

 

a b
 

Rys. 2.5.1. Właściwy (a) i zbyt mały (b) odstęp pomiędzy zboczami narastającymi danych (kolor 

czerwony) i zegara pomocniczego (kolor niebieski). 

 

Jeżeli odstęp pomiędzy zboczem narastającym danych a zboczem narastającym zegara pomocniczego 

odbiornika staje się mniejszy od wartości połowy czasu trwania najkrótszego bitu, to uruchamiany jest 

mechanizm synchronizacji. Mechanizm ten usuwa (albo wstawia wirtualne) pojedyncze okresy zegara 

głównego w kolejnych okresach zegara podstawowego tak długo, aż osiągnięta zostanie właściwa odległość 
między wspomnianymi zboczami (Rys. 2.5.2).  

 

za mały odstęp dobry odstęp

 
Rys.2.5.2. Działanie mechanizmu synchronizacji, przywracającego właściwy odstęp pomiędzy zboczami 

impulsów danych (kolor czerwony) i zegara pomocniczego (kolor niebieski – okresy o normalnej długości, 

kolor zielony – impulsy przedłużone o jeden okres zegara głównego). 
  

Zamiast kolejnego wstawiania (usuwania) pojedynczych okresów zegara głównego, można wstawić (usunąć) 

np. kilka okresów jednorazowo, jest to jednak niekorzystne, gdyż może prowadzić do zakłóceń w pracy 

układów wykorzystujących zegar główny. Opisane powyżej zasady uruchamiania mechanizmów 

synchronizacji dotyczą wszystkich zaproponowanych metod. 



Problemy synchronizacji w systemach transmisyjnych ze zmiennym czasem trwania bitów 

 

Katedra Elektroniki AGH Strona 61 
 

Każda z zaproponowanych przez autora metod synchronizacji wymaga tylko niewielkiej rozbudowy 

dekodera, a w metodzie czwartej (podrozdział 2.4.4) również kodera w stosunku do układu transmisyjnego, 

w którym nie stosuje się synchronizacji. W metodzie pierwszej (podrozdział 2.4.1) polegającej na usuwaniu 

pojedynczego okresu zegara głównego dekodera rozbudowa polega na dodaniu uproszczonego detektora 

fazy i zastosowaniu dwuwejściowej bramki logicznej. W metodzie drugiej (podrozdział 2.4.2) polegającej na 

wstawianiu wirtualnego pojedynczego okresu zegara głównego w dekoderze należy zwiększyć o jeden 

współczynnik podziału dzielnika (Rys. 2.2.4) zarówno w koderze jak i w dekoderze,  dodać uproszczony 
detektor fazy, i również zastosować dwuwejściową bramkę logiczną. Metoda trzecia (podrozdział 2.4.3) 

będąca złożeniem metody pierwszej i drugiej ma najbardziej rozbudowany dekoder. W metodzie czwartej 

(podrozdział 2.4.4) dekoder posiada te same dodatkowe podzespoły jak w metodzie drugiej i dodatkowo w 

koderze musi zostać wbudowany licznik modulo Y i dwuwejściowa bramka logiczna. Można stwierdzić, że 

stopień rozbudowy dekodera i ewentualnie kodera dla wszystkich metod jest podobny.  

Metoda z usuwaniem okresów zegara głównego w dekoderze () w przeciwieństwie do trzech 

pozostałych nie ogranicza maksymalnej przepływności bitowej, w stosunku do systemu transmisji bez 
synchronizacji. Metoda druga i trzecia, przy założonej relacji zegara głównego do pomocniczego zmniejsza 

maksymalną przepływność bitową w takim samym stosunku, określonym wzorem 
∆𝑓𝑍𝑍
𝑓𝑍𝑍

=
1

𝑚 + 1 .                                                                                        2.5.1 

Metoda czwarta zmniejsza nieznacznie (Y jest rzędu tysięcy) maksymalną przepływność bitową o  

czynnik wynoszący: 
∆𝑓𝑍𝑍
𝑓𝑍𝑍

=
1
𝑌 .                                                                                            (2.5.2) 

W Dodatku H Tabela H.1 przedstawia porównanie dla dekodera z zaimplementowanymi mechanizmami 

synchronizacji i dekodera bez tych mechanizmów. Wskazuje ona, że złożoność układu dekodera z 

mechanizmami synchronizacji wzrasta średnio o mniej niż jeden procent. 

Utrzymywanie synchronizacji przez zaproponowane metody, podobnie jak PLL i DPLL, związane jest z 

częstością zmiany zboczy w synchronizowanym przebiegu danych. Dla przetworników delta długie okresy 

bez zmiany znaku bitów występują w okresach przeciążenia stromości. W tym rodzaju przetworników 

dobierając optymalnie parametry, można eliminować występowanie dłuższych okresów przeciążenia 

stromości. W przypadku danych bez zmiany znaku bitów o maksymalnym czasie utrzymywania 
synchronizacji decyduje dokładność oscylatorów kwarcowych nadajnika i odbiornika.  Metoda czwarta w 

stosunku do pozostałych metod, przy tej samej dokładności oscylatorów kwarcowych nadajnika i odbiornika    

ma najkrótszy czas utrzymywania synchronizacji. 

Jako czas utrzymywania synchronizacji przyjęto czas trwania danych o tym samym znaku, nie 

powodujący utraty synchronizacji przy zadanej dokładności generatorów kwarcowych. 

Kluczowym parametrem opracowanych metod jest zakres utrzymywania synchronizacji w zależności od 

dokładności częstotliwościowej użytych rezonatorów kwarcowych. Czynnikiem decydującym o ewentualnym 
zerwaniu synchronizacji jest maksymalny czas pomiędzy sąsiednimi narastającymi zboczami na wejściu 

danych. Bowiem powoduje przesunięcia czasowe, prowadzące do błędów w dekodowaniu sygnału. Ten czas 
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tsync_max, w zależności od dokładności oscylatorów kwarcowych można wyznaczyć modyfikując 

przedstawione w Dodatku F równanie F.6 o czynnik ½ i przyjmując, że Δf jest równa dokładności D 

oscylatorów kwarcowych w ppm pomnożonej przez ich częstotliwość i podzielonej przez milion. Dla metod 1, 

2 i 3 wyraża się on wzorem: 

𝑡𝑠𝑦𝑛𝑠_𝑚𝑚𝑚123 =
1
2

𝑚
𝐷𝑓𝐺10−6 =

𝑚
2𝐷𝑓𝐺

106 =
1
𝑓𝑍𝑍

106

2𝐷 = 𝑇𝑍𝑍
106

2𝐷                                               (2.5.3) 

Zgodnie z wzorem 2.5.3 maksymalny czas pomiędzy sąsiednimi narastającymi zboczami na wejściu danych 

można wyrazić w okresach zegara pomocniczego. 
Dla metody czwartej należy dodatkowo uwzględnić pogorszenie dokładności oscylatorów wywołane 

usuwaniem co Y-tego impulsu. Powoduje to pogorszenie dokładności D do wartości D+2D=3D, a wzór na 

maksymalny czas pomiędzy sąsiednimi narastającymi zboczami na wejściu danych przyjmie postać: 

𝑡𝑠𝑦𝑛𝑠_𝑚𝑚𝑚4 = 𝑇𝑍𝑍
106

6𝐷                                                                                     (2.5.4) 

 

  Wyniki otrzymane przy zastosowaniu wzorów 2.5.3 i 2.5.4 przedstawiono w skali podwójnie 

logarytmicznej na Rys. 2.5.3. 

 
Rys. 2.5.3. Zależność maksymalnego czasu pomiędzy sąsiednimi narastającymi zboczami na wejściu 

danych (wyrażonego w  okresach zegara pomocniczego) nie powodującego utraty synchronizacji od 

dokładności oscylatora kwarcowego w ppm. Linia niebieska dla metod 1, 2, 3, linia czerwona dla metody 4. 
 

Dla kodeka zaprojektowanego tak, by zminimalizować błędy przeciążenia stromości, maksymalny czas, 

pomiędzy sąsiednimi zboczami dany jest wzorem 2.2.1. Porównanie wzorów 2.2.1 i 2.5.3, oraz 2.5.4 daje 
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wymagania na dokładność D użytych oscylatorów kwarcowych. Wynosi ona dla metody pierwszej, drugiej i 

trzeciej: 

𝐷123 =
𝑇𝑍𝑃𝑓𝐿𝑃
0,875

106 ,                                                                                  (2.5.5) 

natomiast dla metody czwartej jest równa: 

𝐷4 =
𝑇𝑍𝑃𝑓𝐿𝑃
2,625

106 .                                                                                   (2.5.6) 

Dla kodeka Spartan (TZP=720 ns) i fLP =3500 Hz otrzymuje się wymaganą dokładność oscylatorów 

kwarcowych D123=960 ppm, oraz D4=320 ppm. Dokładności użytych oscylatorów na płytach Spartan 3E 

wynoszą 100 ppm, są więc kilkakrotnie lepsze od wymaganych dla wszystkich metod. 

Jeżeli z ważnych powodów dopuszcza się pogorszenie stromości większe, niż dane wzorem 2.2.1, to 
wówczas należy zastosować do obliczeń rzeczywisty czas osiągania napięcia UFSR. Wówczas dla kodeka 

NS-DM będzie obowiązywać zależności: 

𝐷𝑁𝐹−𝐿𝐿123  =
106𝑇𝑍𝑍

2𝑇𝑠_𝑠𝑠𝑚𝑠𝑠
1−𝐾1

𝑈𝐹𝐹𝐹
𝑘

1 −𝐾1

 ,                                                             (2.5.7) 

oraz 

𝐷𝑁𝐹−𝐿𝐿4  =
106𝑇𝑍𝑍

6𝑇𝑠_𝑠𝑠𝑚𝑠𝑠
1−𝐾1

𝑈𝐹𝐹𝐹
𝑘

1− 𝐾1

 .                                                              (2.5.8) 

Natomiast dla kodeka ANS-DM, będą to: 

𝐷𝐴𝑁𝐹−𝐿𝐿123  =
106𝑇𝑍𝑍

2𝑇𝑠_𝑠𝑠𝑚𝑠𝑠
1− 𝐾1

𝑈𝐹𝐹𝐹
𝑘𝑚𝑚𝑚

1− 𝐾1

 ,                                                          (2.5.9) 

oraz 

𝐷𝐴𝑁𝐹−𝐿𝐿4  =
106𝑇𝑍𝑍

6𝑇𝑠_𝑠𝑠𝑚𝑠𝑠
1− 𝐾1

𝑈𝐹𝐹𝐹
𝑘𝑚𝑚𝑚

1− 𝐾1

 ,                                                          (2.5.9) 

 

Dla synchronizacji według metody pierwszej, drugiej i czwartej z założenia nie występuje możliwość 

zmiany znaku różnicy między częstotliwością generatora kwarcowego w koderze i dekoderze. Natomiast 

metoda trzecia powinna również działać poprawnie przy zmianie znaku różnicy między częstotliwością 

generatora kwarcowego w koderze i dekoderze. Dlatego wykonano badania zachowania tej metody przy 

wymuszeniu zmiany znaku tej różnicy. Zmiany częstotliwości wymuszano poprzez nagrzewanie oscylatora 
kwarcowego kodera, albo dekodera do momentu zmiany znaku różnicy częstotliwości. Badaniom poddano 

wszystkie dostępne rezonatory kwarcowe. Wszystkie dokonane pomiary pozwalają stwierdzić, że mimo 

zmiany znaku synchronizacja nie została zerwana.  
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ROZDZIAŁ 3  
PROBLEMY KONSTRUKCJI KODERA I DEKODERA NS-DM I ANS-DM W 

TECHNOLOGIACH CMOS 
Konstrukcja układu koder-dekoder w technologii CMOS wymaga rozważenia następujących aspektów: 

1. Zakres częstotliwości przetwarzanych sygnałów wejściowych. 

2. Ograniczenia wynikające z zastosowania określonej technologii. 

3. Przewidywany zakres napięć wejściowych i wyjściowych, oraz rozdzielczość kodeka i częstotliwość 

zegara taktującego. 

4. Pobór mocy zaprojektowanych układów. 

5. Schematy blokowe układowych realizacji kodeka ANS-DM. 

Zagadnienia powyższe są ze sobą powiązane, gdyż układy pracujące z wyższymi częstotliwościami zegara 
taktującego pobierają większą moc. Zastosowanie określonej technologii ogranicza z kolei zakres 

dopuszczalnych napięć zasilających, wejściowych i wyjściowych, wymusza na konstruktorze zastosowanie 

określonych, dopuszczalnych w danej technologii elementów. Technologia ma także wpływ na pobór mocy 

zaprojektowanych układów. Aby wybrać określony schemat funkcjonalny należy uwzględnić wszystkie 

pozostałe zagadnienia. 

Ad. 1. 

Przewidywany zakres częstotliwości sygnałów przetwarzanych przez kodek sygnałów został określony, jako 

wąskopasmowy telefoniczny (narrow-band telephony), to jest sygnał z zakresu od 300 Hz do 3400 Hz [ITU-T 
/P.310]. Zakres ten determinuje konstrukcję wejściowego filtru antyaliasingowego, a także wyjściowego filtru 

wygładzającego i ewentualnego korektora apertury 𝑚
𝑠𝑖𝑛𝑚

 . Aby uprościć konstrukcję filtru i umożliwić 

przetwarzanie sygnałów o bardzo małych częstotliwościach (np. sygnałów sejsmicznych czy EKG) 

zdecydowano zastosować filtr dolnoprzepustowy od 0 Hz do 3500 Hz.  

Ad. 2. 

Zastosowano technologię AMS 350. Jest to technologia wykorzystująca dwie warstwy polikrzemu i cztery 
warstwy metalowe, o minimalnej długości kanału tranzystorów 350 nm. W zestawie predefiniowanych 

elementów oprócz tranzystorów CMOS posiada rezystory różnych rodzajów, kondensatory i tranzystory 

bipolarne boczne i podłożowe. Technologia charakteryzuje się pewną asymetrią napięć progowych 

tranzystorów z kanałem n i p. Napięcie progowe tranzystora z kanałem n wynosi dla l = 10 µm od 0,36 do 

0,56 V, średnio 0,46 V. Dla tranzystorów z kanałem n o minimalnej długości l = 0,35 µm napięcie progowe 

wynosi od 0,40 do 0,60 V, średnio 0,50 V. Natomiast tranzystor z kanałem typu p ma napięcie progowe dla l 

= 10 µm od -0,58 do -0,78 V, średnio -0,68 V. Dla tranzystorów z kanałem p o minimalnej długości l = 0,35 

µm napięcie progowe wynosi od -0,55 do -0,75 V, średnio -0,65 V. Napięcie przebicia dren-źródło jest równe 
napięciu przebicia tlenku bramkowego i dla tranzystorów z kanałem n wynosi 7 V. Podobnie napięcie 

przebicia dren-źródło, równe napięciu przebicia tlenku bramkowego, dla tranzystorów z kanałem p wynosi -7 

V. Typowe napięcie zasilania wynosi 3,3 V, natomiast są dostępne bufory wyjściowe na napięcie 5 V.  

Ze względu na przytoczone powyżej ograniczenia wybrano jako typowe napięcie zasilania 3 V. Jak to 

przedstawiono w rozdziale 3.1, wykonano również dwa układy filtrów z obniżonym do 0,7 – 0,8 V napięciem 
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zasilającym. Jako podstawową długość kanału tranzystorów NMOS i PMOS (poza zastosowaniami 

specjalnymi i układami cyfrowymi) wybrano 1 µm. Zastosowane w układach kondensatory to kondensatory 

typu POLY1/POLY2. 

Ad. 3. 
Zdecydowano ograniczyć zakres napięć wejściowych i wyjściowych do 1 Vpp  (przy napięciu zasilającym 

wynoszącym 3 V) z uwagi na problemy z liniowością niektórych elementów kodeka (filtr antyaliasingowy, 

integrator, wyjściowy filtr wygładzający). Rozdzielczość ustalono na 10 bitów, co odpowiada dla przyjętego 

zakresu napięć bezwzględnej rozdzielczości napięciowej mniejszej niż 1 mV. Ponieważ przyjęto SNR ≥ 20 

dB, zastosowano minimalny odstęp próbkowania odpowiadający częstotliwości próbkowania poniżej 2 MHz 

(faktycznie, ze względów przedstawionych w następnych rozdziałach wybrano odstęp próbkowania 

wynoszący 600 ns co odpowiada częstotliwości próbkowania 1,667 MHz).  
Ad. 4. 

Istotnym elementem wybranych rozwiązań był niski pobór mocy. Z tego właśnie względu duży nacisk, jak to 

pokazano w rozdziale 4, położono na zastosowanie filtrów wykorzystujących pracę tranzystorów w trybie 

podprogowym, co skutkuje znacznie mniejszym poborem mocy, niż stosowane zazwyczaj filtry C-

przełączane. Przetwornik A/C 1-bitowy (komparator) także pobiera mniejszą moc, niż konstrukcje 

wielobitowe, ponadto jego zastosowanie umożliwia wykorzystanie zarówno w koderze jak i w dekoderze 1-

bitowego przetwornika C/A. Można zastosować przetworniki wielobitowe, jak to pokazano na Rys. 3.1.1 b, 

ale taki układ na pewno będzie się charakteryzował większymi rozmiarami i większym poborem mocy 
[Gola12]. Przetwarzanie z użyciem przetworników wielobitowych zastosowano w układzie opisanym w 

rozdziale 2 do badania zakłóceń synchronizacji.  Zastosowanie przetwornika 1-bitowego C/A  implikuje także 

transmisję 1-bitową.  

Z problemem niskiego poboru mocy łączy się zagadnienie skalowania układów CMOS. Jeżeli 

zmniejszy się wszystkie rozmiary tranzystorów układu np. dwukrotnie, to powierzchnia zajmowana przez 

układ zmaleje czterokrotnie, napięcie natomiast można obniżyć dwukrotnie. Ponieważ przy ustalonej 

dopuszczalnej gęstości prądu w tranzystorach także prąd zmaleje dwukrotnie, więc pobór mocy zmaleje 

również czterokrotnie. Wiąże się to ze zmniejszeniem (dwukrotnym) napięć wejściowych i wyjściowych co 
nie zawsze jest pożądane.  Wynika stąd, że zastosowanie na przykład technologii UMC 180 z 

wykorzystaniem tranzystorów o mniejszych rozmiarach i mniejszym napięciu zasilania powinno zaowocować 

zmniejszeniem poboru mocy w stosunku do układów wykonanych w technologii AMS 350.  

Ad. 5. 

Schemat blokowy kodeka, przedstawiony został na Rys. 3.1.1. Analogowy sygnał wejściowy, po przejściu 

przez filtr antyaliasingowy zostaje podany na przetwornik analogowo-cyfrowy, dalsze operacje są 

wykonywane na cyfrowej reprezentacji sygnału przez układy cyfrowe (mikroprocesor, albo układ FPGA). Po 
przetworzeniu sygnału zgodnie z określonym algorytmem, zostaje on przesłany poprzez bufor kodera do linii 

transmisyjnej. W dekoderze sygnał zostaje przetworzony przez „integrator z adaptacją…”. W filtrze 

wygłądzającym usuwa się wyższe częstotliwości, otrzymując analogowy sygnał odtworzony z określoną 

rozdzielczością. 
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Układ wykonany według schematu blokowego na Rys. 3.1.1 z zastosowaniem FPGA Xilinx został 

wykorzystany przez autora do badań synchronizacji w kodekach NS-DM i ANS-DM, pracujących w czasie 

rzeczywistym, opisanych w rozdziale 2. 

Ze względu na wymagania dotyczące niskiego poboru mocy, jak również ograniczenia technologiczne 
(wykonanie nawet prostego układu mikroprocesorowego w technologii AMS 350 w celu sterowania 

algorytmem jakkolwiek możliwe, byłoby na pewno nieekonomiczne) zdecydowano wykonać układy kodera i 

dekodera według schematu przedstawionego na Rys. 3.1.1. Wszystkie układy kodera i dekodera 

przedstawione na tym rysunku (filtr antyaliasingowy, komparator, integrator paczkowy, filtr wygładzający, 

bufory wejściowy i wyjściowy) są analogowe, poza cyfrowym układem sterowania, który także może być 

zaimplementowany w technologii AMS 350. Szczegółowe dane dotyczące rozwiązań układowych 

przedstawionych na schemacie 3.1.1 a  bloków konstrukcyjnych zostaną opisane w następnych rozdziałach i 
podrozdziałach.   

Pętla dodatniego sprzężenia zwrotnego przedstawiona na Rys. 1.1.1 w rozdziale pierwszym, jest 

niewidoczna na Rys. 3.1.1. Jest ona zawarta dla Rys. 3.1.1a wewnątrz bloku integratora paczkowego, a dla 

Rys. 3.1.1 b znajduje się wewnątrz bloku sumatora.  
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3.1 SCHEMAT BLOKOWY IMPLEMENTOWANEGO KODEKA ANS-DM 
Podstawowe bloki kodera to antyaliasingowy filtr wejściowy, sterowany impulsami zewnętrznymi komparator, 

układ całkujący z adaptacją odstępu próbkowania i kroku kwantyzacji, oraz blok kontroli i sterowania 

procesem kodowania. Te same elementy, poza komparatorem, tworzą układ dekodera. Schemat blokowy 

kodera i dekodera przedstawiono na Rys. 3.1.1. 

Wejście sygnału
analogowego

Blok kontroli i 
sterowania

Filtr
analogowy

Integrator z adaptacją 
kroku kwantyzacji i 

odstępu próbkowania 

a)

b)

Komparator Wyjście sygnału
cyfrowego

Wejście sygnału
cyfrowego

Blok kontroli i 
sterowania

Filtr
analogowy

Integrator z adaptacją 
kroku kwantyzacji i 

odstępu próbkowania 

Wyjście sygnału
analogowego

 
Rys. 3.1.1. Schemat blokowy a) kodera ANS-DM, b) dekodera ANS-DM. 

 

Podstawowe podzespoły kodera i dekodera zostaną omówione w dalszych podrozdziałach tego rozdziału. 
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3.2 BUDOWA ZAIMPLEMENTOWANYCH FILTRÓW 
 Poprawna praca każdego przetwornika sygnału analogowego na cyfrowy wymaga najczęściej 

zastosowania na wejściu przetwornika odpowiedniego filtru antyaliasingowego. Z kolei na wyjściu 

przetwornika sygnału cyfrowego na analogowy konieczny jest filtr wygładzający, tłumiący 

wysokoczęstotliwościowe składowe sygnału schodkowego, często z członem korekcyjnym zniekształceń 
𝑠𝑖𝑛𝑚
𝑚

. W związku z tym koder ANS-DM powinien posiadać na wejściu dolnoprzepustowy filtr określający górną 

graniczną częstotliwość przetwarzania [Koło15], natomiast dekoder ANS-DM powinien posiadać 

dolnoprzepustowy filtr wygładzający na wyjściu. 

 
3.2.1 WSTĘP TEORETYCZNY  [Osio00], [Izyd05], [Ziel14]: 

Podczas projektowania układów przetwarzania A/C zachodzi potrzeba określenia pasma 

częstotliwości zajmowanego przez sygnał wejściowy. Zazwyczaj wystarczające jest ograniczenie 

częstotliwości sygnałów źródłowych do określonego zakresu przy użyciu filtru. W rozważaniach 

teoretycznych dąży się do ściślejszego i dokładniejszego sprecyzowania zadań filtru. Definiuje się np. filtr 

idealny, którego charakterystyka jest dokładnie określona i spełnia w sposób wyidealizowany postawione 

zadania [Osio00]. 

Przykładowo idealny filtr dolnoprzepustowy jest układem, który powinien mieć charakterystykę amplitudową 

stałą (zazwyczaj równą 1) w przedziale od –ω0 do ω0 , a poza tym przedziałem równą zero, natomiast 
charakterystyka fazowa powinna być liniową funkcją częstotliwości. Zgodnie z tą definicją funkcję 

przenoszenia (transmitancję) takiego filtru można przedstawić następująco: 

𝐻(𝑗𝜔) = �𝑒
−𝑗𝑗𝑗      𝑑𝑑𝑑   𝜔  ∈   (−𝜔0 ,𝜔0)

0             𝑑𝑑𝑑   𝜔  ∉   (−𝜔0 ,𝜔0) 
�                                                       (3.2.1)                                    

Z równ. 3.2.1 wynika, że filtr idealny ogranicza widmo przechodzącego sygnału do przedziału (-ω0 , ω0) i 

jednocześnie opóźnia go o czas T. Idealnego filtru dolnoprzepustowego (a także górnoprzepustowego, 

pasmowo przepustowego i pasmowo zaporowego) nie da się zbudować. Natomiast często jest bardzo 

wygodne przybliżanie (aproksymowanie) charakterystyk filtrów idealnych charakterystykami filtrów 

rzeczywistych, zwłaszcza, że filtry rzeczywiste zazwyczaj projektuje się tak, aby możliwie dokładnie oddać 
cechy filtru idealnego. 

Jak pokazują teoretyczne rozważania [Izyd05], pożądaną charakterystykę amplitudową da się zrealizować w 

postaci obwodu elektrycznego o stałych skupionych wtedy i tylko wtedy, gdy : 

𝐻2(𝜔) = 𝐻(𝑗𝜔)𝐻∗(𝑗𝜔) = 𝐻(𝑠)𝐻(−𝑠) =
1

1 + 𝑀(𝜔2)                                          (3.2.2) 

gdzie funkcja F(x) jest wymierną funkcją o współczynnikach rzeczywistych, co oznacza, że kwadrat modułu 

funkcji odpowiedzi da się przedstawić w postaci ułamka z wielomianami w liczniku i mianowniku. 

W zależności od wyboru funkcji F(ω) powstają różne rodzaje charakterystyk filtrów, o specyficznych 

własnościach, z których najbardziej podstawowe, oraz użyte do konstrukcji filtrów kodeka ANS-DM zostaną 

poniżej w skrócony sposób przedstawione. 
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3.2.1.1 Filtr Butterwortha 

𝐻2(𝜔) = 𝐻(𝑗𝜔)𝐻∗(𝑗𝜔) =
1

1 + � 𝜔𝜔0
�
2𝑁                                                     (3.2.3) 

N – rząd filtru 

ω 0   -  3 dB pulsacja graniczna 

Ze wzrostem N charakterystyka filtru Butterwortha zbliża się do charakterystyki idealnej (prostokątnej). Filtr 

Butterwortha jest filtrem o maksymalnie płaskiej charakterystyce zarówno w paśmie przepustowym, jak i w 

zaporowym. Bieguny filtru leżą na okręgu o promieniu ω 0 w lewej półpłaszczyźnie Gaussa. 
3.2.1.2 Filtr Czebyszewa 

𝐻2(𝜔) = 𝐻(𝑗𝜔)𝐻∗(𝑗𝜔) =
1

1 + 𝜀2𝑇𝑁2 �
𝜔
𝜔0
�

                                                           (3.2.4) 

                                
TN(x) – wielomian Czebyszewa rzędu N 
ε – stopień zafalowania 

Jest to filtr o równomiernie falistej charakterystyce w paśmie przepuszczania i płaskiej charakterystyce w 

paśmie zaporowym. Bieguny filtru Czebyszewa leżą na elipsie w lewej półpłaszczyźnie Gaussa. 
3.2.1.3 Filtr eliptyczny Cauera 
Argumentem funkcji charakterystycznej jest stosunek częstotliwości ω do częstotliwości normalizującej ω0. 
Częstotliwość normalizująca to częstotliwość środkowa pasma przejściowego, będąca średnią 

geometryczną krawędzi pasma przenoszenia ωp i krawędzi pasma zaporowego ωs  dana wzorem: 

𝜔0 = �𝜔𝑝 ∙ 𝜔𝑠                                                                                 (3.2.5) 

                                                                 
gdzie ω p  to krawędź pasma przenoszenia, a  ω s  to krawędź pasma zaporowego. Funkcja charakterystyczna 

tego filtru (znormalizowana) dla parzystego rzędu to: 

𝑀(𝜔) =
(𝛺12 − 𝜔02)(𝛺32 − 𝜔02)⋯ (𝛺𝑁−12 − 𝜔02)

(1− 𝛺12𝜔02)(1−𝛺32𝜔02)⋯ (1− 𝛺𝑁−12 𝜔02)                                           (3.2.6) 

    

                                                 

a dla rzędu nieparzystego: 

𝑀(𝜔) =
(𝛺22 − 𝜔02)(𝛺42 − 𝜔02)⋯ (𝛺𝑁−12 − 𝜔02)

(1− 𝛺22𝜔02)(1−𝛺42𝜔02)⋯ (1− 𝛺𝑁−12 𝜔02)                                           (3.2.7) 

                                                

gdzie 

𝛺𝑛 = �
𝜔𝑝
𝜔𝑠

𝑠𝑠 �
𝑠
𝑁𝐾

(𝑘),
𝜔𝑝
𝜔𝑠
�                                                                        (3.2.8) 

                                                           
Wielkość K(k) to kompletna całka eliptyczna pierwszego rodzaju 
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𝐾(𝑘) = �
𝑑𝜉

�1− 𝑘2 sin2 𝜉

𝜋
2

0

                                                                      (3.2.9) 

                                                     

a  sn(x,t) to sinus eliptyczny argumentu x z modułem t. 
3.2.2 Filtry RC ze wzmacniaczami operacyjnymi 
Najbardziej znane filtry tego typu to układy Sallen-Keya. Mogą one służyć do realizacji różnych rodzajów 

charakterystyk. Dla otrzymania filtrów eliptycznych, wykorzystano schemat z [Kend03] opisany, jako 

zmodyfikowana do postaci dolnoprzepustowej, pasmowo-zaporowa sekcja bikwadratowa Sallen-Keya. Układ 
ten jest przedstawiony na Rys. 3.2.1. 

R/2 2C

R R

αC

(1-α)C

C

m

E1 E2

 
Rys. 3.2.1. Schemat sekcji bikwadratowej Sallen-Keya typu eliptycznego zmodyfikowanej według [Kend03]. 

Wzmacniacz o wzmocnieniu m, nieodwracający. 

 

Transmitancja takiej sekcji jest równa: 
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Do konstrukcji filtru pierwszego rzędu użyto najprostszego filtru pasywnego RC z buforem na wyjściu w 

postaci wzmacniacza nieodwracającego o schemacie jak na Rys. 3.2.2.    

R

C

k

E1 E2

 
Rys. 3.2.2. Schemat filtru RC ze wzmacniaczem operacyjnym o wzmocnieniu k. 

 

Transmitancja takiego układu jest równa: 

 

𝐻(𝑠) =

1

2

1

1

1

2

1
RC

s

RC
k

E
E

+
=                                                                       (3.2.11) 

Zgodnie z teorią [Bahe12] dowolny, liniowy, niezmienniczy w czasie układ można wykonać, 

wykorzystując człony integracyjne (albo różniczkujące), mnożące i sumujące. Jest to w pełni wykonalne, ale 

kłopotliwe i ogranicza się w zasadzie do układów drugiego rzędu, gdyż układy rzędów wyższych są bardzo 

czułe na zmiany parametrów elementów, z których są skonstruowane. 

Dlatego też zazwyczaj realizuje się zadaną transmitancję z układów rzędu drugiego, nazywanych sekcjami 
bikwadratowymi, używając kaskadowego połączenia izolowanych sekcji. 

Transmitancja układu rzędu drugiego w ogólnej postaci: 

𝐻(𝑠) =
𝑑2𝑠2 + 𝑑1𝑠 + 𝑑0
𝑠2 + 𝑏1𝑠+ 𝑏0

=
𝑑2𝑠2 + 𝑑1𝑠 + 𝑑0
𝑠2 + 𝜔0

𝑄 𝑠 +𝜔02
                                                (3.2.11) 

W zależności od współczynników ai , bj otrzymuje się różne rodzaje charakterystyk częstotliwościowych tak 

skonstruowanych filtrów. 

Transmitancja filtru dolnoprzepustowego (LP – lowpass filter): 

𝐻𝐿𝑍(𝑠) = 𝐻0
𝜔02

𝑠2 +𝜔0
𝑄 𝑠 + 𝜔02

                                                             (3.2.12) 

 gdzie H0 to wzmocnienie układu dla składowej stałej, Q dobroć układu, ω0 3 dB częstotliwość graniczna.  

Podobnie transmitancja filtru górnoprzepustowego (highpass filter): 

𝐻𝐻𝑍(𝑠) = 𝐻0
𝑠2

𝑠2 +𝜔0
𝑄 𝑠 + 𝜔02

                                                            (3.2.13) 
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Transmitancja filtru środkowoprzepustowego (bandpass filter) ma postać: 

𝐻𝐵𝑍(𝑠) = 𝐻0
𝜔0𝑠

𝑠2 +𝜔0
𝑄 𝑠 +𝜔02

                                                                         (3.2.14) 

                                    

Filtr środkowozaporowy (bandreject filter) z kolei ma transmitancję: 

𝐻𝐵𝐹(𝑠) = 𝐻0
𝑠2 +𝜔𝑧

𝑄 𝑠 +𝜔𝑧2

𝑠2 +𝜔0
𝑄 𝑠 + 𝜔02

                                                                        (3.2.15) 

                                     
Transmitancja filtru wszechprzepustowego, wykorzystywanego do korekcji charakterystyki fazowej (układ 

opóźniający Pade’go drugiego rzędu allpass filter): 

   

𝐻𝐴𝑍(𝑠) = 𝐻0
𝑠2 +𝜔0

𝑄 + 𝜔02

𝑠2 +𝜔0
𝑄 + 𝜔02

                                                                       (3.2.16) 

                                    
którego charakterystyka fazowa jest określona zależnością: 

    

𝛷𝐴𝑍(𝜔) = −2𝑑𝑘𝑐 𝑡𝑠

𝜔
2𝑄𝜔0

1− 𝜔2

𝜔02
                                                                  (3.2.17) 

                                                
3.2.3 FILTRY KODERA I DEKODERA ANS-DM 
W przypadku, gdy rozważa się przetwarzanie ograniczonego sygnału mowy potrzebny jest 

dolnoprzepustowy filtr o częstotliwości granicznej rzędu 3400 - 3500 Hz. Stromość zbocza tego filtru zależy 

od częstotliwości próbkowania, generalnie jednak im lepsza jest ta stromość, tym lepiej.  Obliczono z 

użyciem programu MATLAB minimalny rząd filtru o następujących danych: pasmo przepustowe równe 3500 
Hz, częstotliwość odcięcia 4600 Hz, falistość w paśmie przepustowym 0,2 dB, tłumienie w paśmie 

zaporowym -30 dB otrzymując: 

• dla filtru Butterwortha minimalny rząd filtru równy 20 

• dla filtru Czebyszewa minimalny rząd filtru równy 8 

• dla filtru eliptycznego minimalny rząd filtru równy 5 
Jak z tego wynika najmniejszy rząd filtru przy zadanych parametrach osiąga się dla filtrów eliptycznych. 

Dlatego też zostały rozpatrzone i wykonane konstrukcje filtrów tego typu 5-tego i 6-ego rzędu. Wytworzenie 

niskoczęstotliwościowych filtrów analogowych o takiej częstotliwości granicznej w technologiach CMOS 

stanowi pewne wyzwanie. 

Dla przedziału częstotliwości od 0 do 3500 Hz w pełni wystarczające są filtry aktywne zbudowane z 

wykorzystaniem wzmacniaczy operacyjnych (Sallen-Keya). Jednak niska częstotliwość przenoszenia filtru 
zmusza do stosowania stosunkowo dużych wartości pojemności i rezystancji, które są możliwe do 
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osiągnięcia w układach scalonych, ale wiąże się to ze znacznym wzrostem powierzchni zajmowanej przez 

układ. Zaprojektowano oraz przeprowadzono dla porównania symulacje filtru opartego o wzmacniacze 

operacyjne. Ponadto zaprojektowano i wykonano także filtry, których prototypami są eliptyczne filtry bierne 

LC, a konstrukcja jest oparta o układy elektroniczne działające jak indukcyjności skonstruowane przy użyciu 

żyratorów [Kuta00]. 
 

3.2.4 PORÓWNANIE RÓŻNYCH IMPLEMENTACJI FILTRÓW DO KODEKÓW ANS-DM 
W kodekach PCM wykorzystuje się zazwyczaj [Hamd09], [Have08], jako filtry wejściowe (antyaliasingowe) 

filtry z przełączanymi pojemnościami, charakteryzujące się bardzo dobrymi parametrami i wysoką 

stabilnością. Spełniają one wszystkie wymagania standardu PCM (nierównomierność charakterystyki w 

paśmie przenoszenia ± 0,125 dB, szumy jałowe < 6 dBm0, opóźnienie grupowe mniejsze od 110 μs, 

stromość charakterystyki -32 dB/1600Hz). Główną wadą tych filtrów są większe szumy w stosunku do filtrów 

biernych, czyli gorszy stosunek sygnał/szum, oraz większe straty mocy spowodowane przełączaniem, w 

stosunku do filtrów o pracy ciągłej, czyli analogowych. Filtr z przełączanymi pojemnościami wymaga zegara 
o częstotliwości około 100 razy wyższej od częstotliwości granicznej filtru wynoszącej dla rozważanego 

przypadku filtru aktywnego mowy około 3,5 kHz. Zastosowanie stałego zegara dla filtru, w wypadku 

kodowania ANS-DM zmieniającego częstotliwość próbkowania powoduje powstanie na elementach 

nieliniowych kodeka i filtru wielu produktów przemiany częstotliwości, w tym takich, które mogą być 

przenoszone przez filtr []. 

Celem opisanych w rozdziale działań było praktyczne zbadanie możliwości zastosowania scalonych filtrów 

aktywnych o pracy ciągłej, mogących mieć zastosowanie w kodekach ANS-DM. 

Do badań postlayoutowych, jak również do wytworzenia prototypów układów wybrano technologię AMS 350. 
Założono, że ewentualne pomyślne rezultaty badań będzie można łatwo wykorzystać w technologiach 180 

nm i nowszych, dysponujących ulepszonymi elementami, zwłaszcza kondensatorami, o mniejszych 

pojemnościach rozproszonych i szkodliwych, a także symetrycznymi pod względem napięcia progowego 

tranzystorami PMOS i NMOS. Przykładowo tranzystor PMOS w technologii AMS 350 ma napięcie progowe -

0,68 do -0,72 V, natomiast tranzystor NMOS ma napięcie progowe 0,46 do 0,59V [NoAp3], [NoAp4], co 

powoduje niesymetrię charakterystyk transkonduktorów. 

W ramach przeprowadzonych prac zaprojektowano 5 różnych filtrów, wykonano w postaci prototypów 4 

różne układy scalone, których podzespołami były filtry o konstrukcjach opisanych w dalszej części tego 

rozdziału. 
 
3.2.4.1 Omówienie zaprojektowanych i zbadanych filtrów 
Wszystkie rozpatrzone i wykonane filtry to filtry dolnoprzepustowe eliptyczne. Jest to spowodowane 

następującymi przyczynami: 

• największą stromość zbocza charakterystyki amplitudowej mają filtry eliptyczne, 
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• charakterystyki fazowe tych filtrów są zadowalające, bowiem największe nieliniowości 

charakterystyki fazowej mają miejsce w paśmie przejściowym i zaporowym. W paśmie tym ucho 

ludzkie jest praktycznie niewrażliwe na zniekształcenia fazy []. 

Założenia konstrukcyjne filtru 5-go rzędu to: nierównomierność w paśmie przenoszenia 0,125 dB, pasmo 

przenoszenia [Rora11] od 0 do 3500 Hz i tłumienie w paśmie zaporowym równe -35 dB.  
Funkcję przenoszenia (transmitancję) filtru o podanych parametrach można przedstawić w postaci funkcji 

wymiernej zmiennej s (transmitancji) [Leit10]: 

𝐻(𝑠) =
2042,83(𝑠2 + 8,636 ∙ 108)(𝑠2 + 17,93 ∙ 108)

(𝑠 + 14950)(𝑠2 + 1620𝑠 + 3,931 ∙ 108)(𝑠2 + 3911𝑠 + 5,381 ∙ 108) .               (3.2.18) 

 

Licznik i mianownik przedstawiono dla wygody w postaci iloczynów wielomianów rzędu co najwyżej 

drugiego. Transmitancja tego typu może być przedstawiona, jako iloczyn trzech wyrażeń wymiernych stopnia 

pierwszego i drugiego: 

𝐻(𝑠) =
𝑘1

𝑠 + 𝑑  
𝑘2(𝑠2 + 𝜔112 )

𝑠2 +𝜔01
𝑄1

𝑠 +𝜔012
 
𝑘3(𝑠2 + 𝜔122 )

𝑠2 +𝜔02
𝑄2

𝑠 + 𝜔022
                                          (3.2.19) 

                                              

które mogą być zrealizowane, jako kaskadowe połączenie stopnia pierwszego rzędu i dwóch różnych stopni 

eliptycznych. 

Pozostałe wykonane filtry są filtrami eliptycznymi 6-go rzędu, z uwagi na spodziewane nieco lepsze 

parametry, a także z powodu pewnego uproszczenie w konstrukcji całego filtru (3 stopnie bikwadratowe o 

zbliżonej strukturze). Charakterystyka przenoszenia tych filtrów dla nierównomierności w paśmie 

przenoszenia 0,125 dB, pasma przenoszenia od 0 do 3500 Hz i tłumienia w paśmie zaporowym równego -40 

dB może być przedstawiona jako funkcja wymierna (transmitancja) 𝐻(𝑠), daną wzorem 3.2.20. 

0,0099975(𝑠2 + 7,138 ∙ 108)(𝑠2 + 10,63 ∙ 108)(𝑠2 + 61,2 ∙ 108)
(𝑠2 + 23030𝑠 + 2,196 ∙ 108)(𝑠2 + 9885𝑠 + 2,196 ∙ 108)(𝑠2 + 2282𝑠 + 5,14 ∙ 108)             (3.2.20) 

.                      

Przedstawiono ją w postaci iloczynów wielomianów rzędu, co najwyżej drugiego Transmitancja tego typu 

może być przedstawiona, jako iloczyn trzech wyrażeń wymiernych stopnia drugiego: 

𝐻(𝑠) =
𝑘1(𝑠2 + 𝜔112 )

𝑠2 +𝜔01
𝑄1

𝑠 + 𝜔012
 
𝑘2(𝑠2 +𝜔122 )

𝑠2 +𝜔02
𝑄2

𝑠 + 𝜔022
 
𝑘3(𝑠2 +𝜔132 )

𝑠2 + 𝜔03
𝑄3

𝑠 +𝜔032
                                  (3.2.21) 

  
co może być zrealizowane, jako kaskadowe połączenie  trzech różnych stopni eliptycznych. Filtr 5 rzędu  ma 

częstotliwość odcięcia równą około 4600 Hz i minimalne tłumienie 35 dB w paśmie zaporowym, natomiast 

filtr 6 rzędu ma częstotliwość odcięcia 4000 Hz i minimalne tłumienie w paśmie zaporowym 40 dB. 
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Idealne charakterystyki amplitudowe i fazowe takich filtrów przedstawiono na Rys. 3.2.3. 

 
Rys. 3.2.3. Charakterystyki amplitudowe i fazowe prototypów filtru 5-go i 6-go rzędu 

 

Wykonane dla kodeków NS-DM i ANS-DM filtry poddano badaniu. Ze względu na napięcie zasilania można 

je podzielić na: 

I. Zasilane napięciem nominalnym dla technologii AMS 350 nm tzn. 3 do 3,3 V, przy czym 

projektowany zakres napięć wejściowych to 1Vpp. 

II. Zasilane napięciem obniżonym, mniejszym od 1 V (0,7 do 0,9 V), projektowany zakres napięć 

wejściowych to około 200 mVpp. 

Jak wspomniano, w zakresie napięć nominalnych zazwyczaj używa się filtrów z przełączanymi 

pojemnościami, natomiast realizacja filtrów analogowych dolnoprzepustowych o częstotliwości granicznej 3-
4 kHz zasilanych napięciem nominalnym może się odbywać na wiele różnych sposobów, z których zbadano 

dwa 

a. Filtry nazwane w niniejszej pracy filtrami RC, wykonane, jako układy Sallen – Keya ze sprzężeniem 

RC. 

b. Filtry nazwane w niniejszej pracy filtrami LC z analogami indukcyjności wykonanymi przy użyciu 

wzmacniaczy transkonduktancyjnych. 
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Ad I. a)  

Konstrukcje filtrów na wzmacniaczach operacyjnych są dobrze znane i często stosowane dla typowych 

aproksymacji (filtry Bessela, Butterwortha, Czebyszewa). Dla osiągnięcia wymaganej stosunkowo niskiej 

częstotliwości odcięcia filtru niezbędne jest uzyskanie dużych stałych czasowych, co przy uwzględnieniu 

możliwych do uzyskania w technologiach CMOS niewielkich wartości C powoduje konieczność stosowania 

bardzo dużych rezystancji. Do osiągnięcia wymaganych wartości należy zastosować dostępne w technologii 

AMS 350 nm rezystory typu HRES [NoAp3], [NoAp4]. Nawet przy ich użyciu powierzchnia zajmowana przez 
elementy rezystancyjne byłaby bardzo duża - porównywalna z powierzchnią zajmowaną przez 

kondensatory. Z tego względu zastosowano rezystory skonstruowane z bramek transmisyjnych, w których 

tranzystory MOS są bardzo „długie” to znaczy takie, w których stosunek W do L jest bardzo mały (LPMOS=300 

μm, LNMOS=90 μm, przy WPMOS=WNMOS=1 μm). Dla typowych tranzystorów MOS stosunek W do L jest 

większy lub równy 1. Dla bramek transmisyjnych wartość W/L osiąga 1/90 dla tranzystora NMOS i 1/300 dla 

tranzystora PMOS. Użycie takich tranzystorów w charakterze rezystorów pozwoliło na redukcję powierzchni 

zajmowanej przez filtr. 
Ad I. b) 

Filtry z analogami indukcyjności konstruuje się w oparciu o filtry pasywne LC, zwane prototypami, obliczone 

tak, by ich charakterystyka była identyczna z pożądaną, a wartości pojemności były możliwe do 

zrealizowania w stosowanej technologii. Następnie indukcyjności są zastępowane układami 

wykorzystującymi analogi indukcyjności, to znaczy układami aktywnymi zachowującymi się tak jak 

indukcyjności.  

Ograniczenia na możliwe do zastosowania wartości pojemności powodują, że filtry z analogami 

indukcyjności dla częstotliwości odcięcia 3-4 kHz muszą zawierać duże wartości indukcyjności.  
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Tak duże indukcyjności można wykonać z użyciem żyratorów składających się z dwóch wzmacniaczy 

transkonduktancyjnych w sposób przedstawiony na Rys. 3.2.4. 

 
Rys. 3.2.4. Schemat, symbol i macierz admitancyjna żyratora utworzonego z dwóch wzmacniaczy 

transkonduktancyjnych o transkonduktancji gm  [Kuta00]. 
 

Uproszczony schemat ideowy realizacji indukcyjności z użyciem dwóch takich samych żyratorów i 

kondensatora pokazano na Rys. 3.2.5. Wypadkowa indukcyjność jest wprost proporcjonalna do pojemności i 

odwrotnie proporcjonalna do kwadratu transmitancji żyratorów. 

2
m

z g
CL =≡

 
Rys. 3.2.5. Schemat przedstawiający sposób realizacji indukcyjności przy użyciu dwóch żyratorów i 

kondensatora Kuta00]. 

 

Wzmacniacze transkonduktancyjne dla napięcia nominalnego realizowano w oparciu o wzmacniacze 
różnicowe, gdyż takie transkonduktory z uwagi na posiadanie dwóch wejść nie wymagają dodatkowych 

stopni w celu konstrukcji żyratora, jak to ma miejsce w przypadku stosowania inwerterów []. Do konstrukcji 

zgodnie z Rys. 3.2.4 wystarczają dwa takie wzmacniacze. 

Wymagania na wielkość transkonduktancji gm i utrzymywanie jej wartości w szerokim zakresie napięć 

wejściowych, a dodatkowo, żądanie zmniejszenia poboru mocy powodują, że zastosowane zostały również 

wzmacniacze transkonduktancyjne pracujące w obszarze „w pobliżu podprogowego” lub „podprogowym”. 
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Ad II. a i b 

Przy tak niskim napięciu zasilającym (technologia AMS 350) układy pracują w pobliżu zakresu 

podprogowego. Skonstruowanie klasycznego wzmacniacza operacyjnego, pracującego poprawnie przy tak 

niskich napięciach zasilania w stosunku do napięć progowych jest trudne. Najprostszym sposobem 

uzyskania wzmacniacza pracującego w tym obszarze jest linearyzacja inwertera. Uzyskane w ten sposób 

wzmacniacze nie są jednak wzmacniaczami operacyjnymi w ogólnym szerokim rozumieniu tego określenia 

(choćby z uwagi na pojedyncze wejście). Dlatego badano jedynie układy pracujące w oparciu o żyratory, a 
jako pomocniczego elementu wzmacniaczy transkonduktancyjnych użyto inwerterów. Wzmacniacze 

transkonduktancyjne pracujące z użyciem inwerterach mają tylko jedno wejście, co powoduje, że struktura 

takiego żyratora musi zawierać cztery tego typu wzmacniacze transkonduktancyjne. Schemat wzmacniacza 

transkonduktancyjnego na inwerterze i żyratora zbudowanego w oparciu o taki wzmacniacz przedstawiono 

na Rys. 3.2.6. 

mg

mg mg mg

in

DDV

SSV

out

 
Rys. 3.2.6. Wzmacniacz transkonduktancyjny na inwerterze i schemat żyratora zbudowanego w oparciu o 

wzmacniacz na inwerterze [Mach09]. 
 

Środkowy „zwarty” wzmacniacz transkonduktancyjny na Rys. 3.2.4 pełni rolę rezystora o rezystancji 1/gm. 

Zapewnia to automatyczne dopasowanie rezystancji przy zmianie transkonduktancji np. pod wpływem 

napięcia zasilającego. Zastosowanie stałego rezystora nie zapewniłoby dopasowania przy zmianach gm . 
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3.2.4.2 Szczegółowy opis realizacji filtrów [Gode08], [Mach09], [Gola10], [Mach11] 
Spośród wykonanych pięciu układów filtrów cztery są filtrami eliptycznymi 6-go rzędu i bazują na schemacie 

przedstawionym na Rys. 3.2.7. Dla prawidłowej realizacji filtru istotne są nie tylko bezwzględne wartości 

pojemności i indukcyjności, ale także ich stosunki. 

in out

C4C2

C1 C3 C5

L1 L2 L3R1

R2

 

Rys. 3.2.7. Schemat elektryczny („prototyp”) filtru eliptycznego 6-go rzędu i schemat zawierający obliczone 
wartości elementów dla filtru dolnoprzepustowego 3,5 kHz [Mach09]. 
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Schemat zastępczy filtru z użyciem sześciu żyratorów i trzech kondensatorów zamiast indukcyjności 

przedstawiono na Rys. 3.2.8. 

 
Rys. 3.2.8. Schemat zastępczy filtru eliptycznego 6-go rzędu zrealizowany z użyciem żyratorów [Mach09s]. 

 
Dla zapewnienia wymaganej dokładności filtru poszczególne kondensatory umieszczono w matrycy 

pojemnościowej. Ilość jednostkowych kondensatorów decyduje o względnej dokładności elementów filtru. W 

strukturze opracowanych filtrów zastosowano matrycę zawierającą 1120 (28 wierszy i 40 kolumn) 

jednostkowych, (o pojemności 89,44 fF) odpowiednio połączonych kondensatorów. 

Schemat zastępczy filtru, przedstawiony na Rys. 3.2.7 można zrealizować w oparciu o różne elementy 
aktywne. W przeprowadzonych pracach wykorzystano inwertery oraz wzmacniacze różnicowe. 

Sposób realizacji układów filtru wynika między innymi z wymaganego napięcia zasilania (0,7-0,9V i 3,0–

3,3V). Przy niskich napięciach zasilania preferuje się rozwiązania na inwerterach. Najprostszym 

rozwiązaniem jest użycie zlinearyzowanego inwertera w roli wzmacniacza transkonduktancyjnego. 

Wykonany układ wzmacniacza transkonduktancyjnego tego rodzaju przedstawiono na Rys. 3.2.9. 

a) b)

VDD

VSS

in

VDD

VSS

in outout
BN

BP

 
Rys. 3.2.9. Schemat ideowy wzmacniacza transkonduktancyjnego na inwerterze a) bez regulacji 

transkonduktancji, b) z regulacją transkonduktancji [Mach11]. 
 

Rozwiązanie, którego schemat przedstawiono na Rys. 3.2.9 zrealizowano w dwóch wersjach, różniących się 

wykonaniem wzmacniacza transkonduktancyjnego. Wersja pierwsza jest wykonana zgodnie ze schematem 
przedstawionym na Rys. 3.2.9 a), wersja druga jest skonstruowana zgodnie ze schematem na Rys. 3.2.9 b). 
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Dodatkowe wyprowadzenia (połączone razem dla wszystkich transkonduktorów filtru) umożliwiają 

przestrajanie filtra na drodze odpowiedniej zmiany napięć na tych wyprowadzeniach. Powoduje to zmianę 

transkonduktancji wszystkich transkonduktorów filtru jednocześnie.  

Nieco bardziej skomplikowanymi realizacjami układu z Rys. 3.2.7 są rozwiązania oparte o wzmacniacze 

różnicowe zbudowane z wykorzystaniem luster prądowych prostych. Schemat wzmacniacza 

transkonduktancyjnego opartego o wzmacniacze różnicowe z wykorzystaniem luster prądowych prostych i 

zasilanego napięciem 3V przedstawiono na Rys. 3.2.10. 
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Rys. 3.2.10. Schemat ideowy wzmacniacza transkonduktancyjnego z lustrami prądowymi prostymi [Gola10]. 

 
Dla uzyskania większego zakresu zmian prądu luster przy tym samym napięciu zasilania stosuje się lustra 

prądowe typu „high swing”.  
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Wykorzystany w filtrze o umownej nazwie ‘high swing” wzmacniacz transkonduktancyjny z lustrami 

prądowymi typu „high swing” zasilany napięciem 3 V, przedstawiono na Rys. 3.2.11. 
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Rys. 3.2.11. Schemat ideowy wzmacniacza transkonduktancyjnego z lustrami prądowymi typu „high swing” 

[Gola11]. 
 

Poza koncepcją filtru opartą na zastosowaniu układów zastępujących indukcyjności skonstruowane w 

oparciu o żyratory (Rys. 3.2.8) wykorzystano także koncepcję klasycznego filtru aktywnego na 
wzmacniaczach operacyjnych [Ceru13]. Koncepcja ta w klasycznej postaci wyklucza możliwość stosowania 

niskich napięć zasilających, ze względu na wymagane obszary pracy elementów wzmacniaczy. Wykonano 

filtr 5-go rzędu.  
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Schemat ideowy filtru wykonanego według tej koncepcji pokazano na Rys. 3.2.12. Dla realizacji tej koncepcji 

wykorzystano w sekcjach eliptycznych wzmacniacze operacyjne o wzmocnieniu mniejszym od 1, dla 

zapewnienia wzmocnienia filtru w paśmie przepuszczania równego 0 dB. Filtr zawiera trzy wzmacniacze 

operacyjne, dziewięć kondensatorów i czternaście rezystorów wykonanych w postaci bramek 

transmisyjnych, które zostały opisane wcześniej [Gode08]. 
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Rys. 3.2.12. Schemat ideowy filtru eliptycznego 5-go rzędu zrealizowanego z użyciem wzmacniaczy 

operacyjnych [Gode08]. 
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3.2.5 ZESTAWIENIE ZBIORCZE BADANYCH FILTRÓW I UZYSKANE WYNIKI 
Zbiorcze zestawienie danych uzyskanych w wyniku symulacji postlayoutowych układów filtrów 

przedstawiono w Tabeli 3.2.1. 

 

Tabela 3.2.1 

Zbiorcze zestawienie podstawowych danych zaprojektowanych układów filtrów. 

Parameter low voltage 1 low voltage 2 direct mirror high swing op amp 

Area 0.2730 mm2 0.2873 mm2 0.2730 mm2 0.2907 mm2 0.1782 mm2 

power cons. Max 0.5 μW Max 0.5 μW 32 μW 30 μW 205 μW 

THD max 800 2.45 % 2.34 % 5.07 % 1.22 % 1.00 % 

THD min 800 0.16 % 0.16 % 0.46 % 0.06% 0.24 % 

THD max 3k 1.63 % 1.62 % 2.42 % 1.86 % 0.49 % 

THD min 3k 0,12 % 0.10 % 0.30 % 0.32 % 0.22 % 

nonlinearity 1.069 dB 1.11 dB 1.64 dB 0.4 dB 0.3 dB 

steepth -37dB/625 Hz -37dB/844 Hz -37dB/2301 Hz -37dB/916 Hz -37dB/1360 Hz 

rmsNoise 77,6 μV 55.1 μV 560.7 μV 780,1 μV 180,3 μV 
 

 
 

Najlepsze parametry zaznaczono pogrubioną czcionką, najgorsze zaznaczone są podkreśloną 

kursywą.  

 

Badania filtrów wskazują na następujące zależności: 
A. Gdy zależy nam przede wszystkim na niskich szumach należy stosować filtry niskonapięciowe (Rys. 

3.2.9). 

B. Gdy zależy nam na małym poborze mocy także należy stosować filtry niskonapięciowe. 

C. Gdy zależy nam szczególnie na niskim współczynniku zniekształceń harmonicznych należy 

stosować filtry typu high swing (Rys. 3.2.11). 

D. Gdy zależy nam na jak najmniejszych zniekształceniach nieliniowych i szumach to należy wybrać filtr 

oparty o wzmacniacze operacyjne (Rys. 3.2.12). 

E. Gdy zależy nam przede wszystkim na oszczędności powierzchni zajmowanej przez układ scalony 
również należy wybierać filtry oparte o wzmacniacze operacyjne. 

F. Przeprowadzone prace wykazały, że konstruowanie eliptycznych filtrów dolnoprzepustowych na 

częstotliwości rzędu pojedynczych kHz wewnątrz układu scalonego jest wykonalne. Uzyskane 

parametry silnie zależą od metody wykorzystanej do konstrukcji podstawowych elementów filtru. 
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W celach poglądowych i porównawczych przedstawiono na Rys. 3.2.13 zbiorcze zestawienie layoutów 

skonstruowanych filtrów. 

 a)                 b)  

c)                 d)  

e)  
Rys. 3.2.13. Layouty filtrów:  a) niskonapięciowy 1,  b) niskonapięciowy 2 z regulacją częstotliwości,  c) z 

lustrami prądowym prostymi,  d) z lustrami prądowymi typu high swing,  e) zrealizowany z użyciem  
wzmacniaczy operacyjnych. 
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Należy zwrócić uwagę na znaczną powierzchnię zajmowaną przez pojemności (powierzchnie prostokątne 

lub kwadratowe czerwono – żółte). Na Rys. 3.2.13 a, b, c, d tworzą one matrycę kondensatorów utworzoną 

w celu zmniejszenia wpływu zakłóceń w procesie wytwarzania układu scalonego (proces, mismatch). 

Elementy aktywne (transkonduktory i WO) zajmują znacznie mniejszą powierzchnię. Filtry na niskie napięcie 

wykonano, jako osobne układy scalone, stąd otaczają je pierścienie ochronne, pozostałe są częścią 

większych struktur, dlatego pierścienie ochronne nie są pokazane.  

Filtr przedstawiony na Rys. 3.2.13. a) jest filtrem niestrojonym, natomiast filtr z Rys. 3.2.13. b) jest 
przestrajany w szerokim zakresie, przy użyciu napięć sterujących. Filtr z Rys. 3.2.13. c) to filtr 

skonstruowany w oparciu o lustra prądowe proste, a filtr z Rys. 3.2.13. d) to filtr wykonany w oparciu o lustra 

prądowe typu „high swing”. Filtr z Rys. 3.2.13. e) jest filtrem skonstruowanym w oparciu o układy Sallen-

Keya na WO.   

 
 
                                                                  

 

 
 

 3.2.6 PRZESTRAJANIE FILTRÓW  

Zaprojektowany filtr akustyczny (eliptyczny 5-go rzędu) wykorzystujący wzmacniacze operacyjne ze 
sprzężeniami RC jest układem, którego charakterystyki w pewnym stopniu zależą od napięcia zasilania. 

Zmiana napięcia zasilającego w przedziale 2x1,4 V do 2x1,65 V, czyli 2,8 V do 3,3 V daje możliwość 

regulacji 3 dB górnej częstotliwości granicznej, a więc również pasma przenoszenia filtru w zakresie od około 

2,6 kHz do około 3,7 kHz, tak jak to przedstawiono na Rys. 3.2.14. 
 

Rys. 3.2.14. Zmiany charakterystyki amplitudowej filtru skonstruowanego z wykorzystaniem wzmacniaczy 
operacyjnych w zależności od napięcia zasilania. Symulacja postlayoutowa [Gode08]. 

 
Filtry skonstruowane z użyciem żyratorów, zaprojektowane na napięcie nominalne 3,3 V, również 

charakteryzowały się w symulacjach postlayoutowych bardzo korzystnie, jeżeli chodzi o możliwość 
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przestrajania. Zostały one zaprojektowane tak, że posiadają dodatkowe wyprowadzenie, które umożliwia 

sterowanie charakterystyką filtracji na drodze dołączania zewnętrznego rezystora.  

Przykładowe rodziny charakterystyk dla filtrów skonstruowanych z użyciem wzmacniaczy 

transkonduktancyjnych z lustrami „high swing” przedstawione są na Rys. 3.2.15. Zmiana rezystancji w 

zakresie od 10 kΩ do 10 MΩ zapewnia zmianę górnej granicy pasma przenoszenia w zakresie od około 350 

Hz dla 10 MΩ do około 4,5 kHz dla 10 kΩ. 

Podobne charakterystyki przestrajania posiadają też filtry skonstruowane na napięcie obniżone (poniżej 
1 V) wykonane z użyciem inwerterów, jako wzmacniaczy transkonduktancyjnych. Ich przestrajanie odbywa 

się na drodze zmiany napięć bramek tranzystorów służących do linearyzacji. 

 

 

 
Rys. 3.2.15. Zmiany charakterystyki amplitudowej filtru wykonanego z użyciem wzmacniaczy 

transkonduktancyjnych wykorzystujących lustra „high swing” w zależności od wartości rezystancji 

regulacyjnej. Symulacja postlayoutowa [Gola10]. 
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3.2.7 REALIZACJA PRAKTYCZNA FILTRÓW 
Wszystkie implementowane rodzaje filtrów, z wyjątkiem filtrów opartych o wzmacniacze operacyjne, (jako 

dostatecznie znane i sprawdzone) zostały zrealizowane w technologii AMS 350 nm i gruntownie 

przebadane. Badania wykazały spore rozbieżności pomiędzy wynikami symulacji postlayoutowych a 

wykonanynmi pomiarami zrealizowanych układów.  

Filtry wykonane z użyciem wzmacniaczy transkonduktancyjnych wykonanych na wzmacniaczach 
różnicowych z lustrami prądowymi typu high swing mają charakterystyki mało powtarzalne, z pojawiającymi 

się wysokimi przerostami napięcia i innymi nieregularnościami charakterystyki. 

Filtry wykonane z użyciem wzmacniaczy transkonduktancyjnych z lustrami prądowymi zwykłymi 

wykazywały znacznie gorsze charakterystyki w symulacjach postlayoutowych, natomiast zmierzone 

charakterystyki rzeczywistych układów są bardziej zbliżone do otrzymanych w symulacjach. 

Natomiast dla filtrów skonstruowanych z użyciem żyratorów pracujących z obniżonym napięciem, 

charakterystyki zarówno uzyskane w symulacjach postlayoutowych,  jak i zmierzone dla wykonanych 

rzeczywistych układów są bardzo zbliżone. Regulacja pasma przenoszenia tych układów przebiega także 
zgodnie z symulacjami. Dla potwierdzenia tych rezultatów na Rys. 3.2.16 przedstawiono charakterystyki filtru 

zbudowanego w oparciu o OTA na inwerterach, zmierzone przyrządem Agilent 

Network/Spectrum/Impedance Analyzer 4395A, w zależności od napięcia sterującego.  

 

 

 
 

Rys. 3.2.16. Rzeczywiste charakterystyki przestrajania filtrów wykonanych z użyciem transkonduktorów na 

inwerterach w zależności od napięcia przyłożonego na bramki tranzystorów linearyzujących. Pomiarów 
dokonano analizatorem 4395A  [Mach11]. 
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Rys. 3.2.17 przedstawia otrzymaną zależność częstotliwości od zmian napięcia sterującego. 

 

 
Rys. 3.2.17. Charakterystyka przestrajania filtrów wykonanych z użyciem transkonduktorów na inwerterach 

w zależności od napięcia przyłożonego na bramki tranzystorów linearyzujących. 

 
3.2.8 PODSUMOWANIE 
Przeprowadzone próby wykonania filtrów dla kodeka ANS-DM z jednej strony wskazują, że przy obniżonym 

do 0,7-0,9 V napięciu udaje się uzyskać antyaliasingowy filtr akustyczny o parametrach spełniających 

założone wymagania. Układy te zachowują się w sposób powtarzalny, a ich charakterystyka, spełnia 
założenia projektowe. Szczególną zaletą tych filtrów jest duży zakres przestrajania, wynoszący od 180 Hz do 

47 kHz. 

Z drugiej strony układy pracujące przy typowym napięciu zasilania 3V i wykonane na podstawie 

rozbudowanych schematów działają w sposób trudno przewidywalny. Przeprowadzone badania wykazały, 

że dla takich układów lepiej sprawdzają się schematy prostsze, które w symulacjach postlayoutowych 

wypadają gorzej, ale w praktycznym wykonaniu są bliższe założeniom projektowym.  

Różnice te (tzn. różnice między wynikami symulacji, a wynikami przeprowadzonych pomiarów) według 
autora są wynikiem zbyt małej dokładności modelu tranzystora MOS w obszarze podprogowym, a konkretnie 

w obszarze między właściwym obszarem podprogowym a aktywnym. Jednocześnie przeprowadzone 

badania sugerują, że model ten dobrze opisuje tranzystory we właściwym obszarze podprogowym, tam, 

gdzie tranzystory układu są zasilane niewielkim napięciem. 

Takie konkluzje wynikają z następujących przesłanek:  

• układy stosujące inwertery charakteryzują się bardzo niewielkim napięciem na pojedynczy 
tranzystor, rzędu 0,2 V (cztery tranzystory połączone szeregowo przy napięciu około 0,8 V),  

• układy, w których zastosowano wzmacniacze różnicowe, mają napięcie na pojedynczy tranzystor 
większe wynoszące dla układów z lustrem typu high swing w przybliżeniu 0,6 V( pięć tranzystorów 
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połączonych szeregowo na napięcie 3 V), a dla układów z lustrem zwykłym w przybliżeniu 0,75 V 

(cztery tranzystory połączone szeregowo na napięcie 3 V). 

W związku z przedstawionym powyżej rozumowaniem postanowiono sprawdzić, czy obniżenie napięcia tych 

układów nie poprawi ich działania. Przeprowadzone pomiary, przy zastosowaniu napięć niższych od 3 V 

dają odpowiedź negatywną. Obniżenie napięcia zasilającego nie prowadzi do poprawy charakterystyk filtrów, 

a poniżej napięcia 2 V układy te w ogóle przestają działać. 
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3.3 KONSTRUKCJA PROPONOWANEGO PRZETWORNIKA C/A 

3.3.1 WPROWADZENIE 
Przetwarzanie sygnału z postaci cyfrowej na postać analogową odbywa się w elektronice przy użyciu 

przetworników (oznaczanych skrótowo C/A lub DAC), które ze względu na zasadę działania możemy 

podzielić na [Stra01], [Kest12], [Smit03]:  

• Przetworniki mnożące (najczęściej spotykane), w których sygnał wyjściowy jest iloczynem napięcia 
odniesienia lub prądu wejściowego odniesienia i wartości sygnału cyfrowego na wejściu. 

Przetworniki te korzystają albo z zespołu przełączanych źródeł prądowych, albo z drabinki 

rezystorów R-2R, co zostało przedstawione na Rys. 3.3.1. Często wykorzystuje się też redystrybucję 

ładunku w zespole przełączanych kondensatorów. Główną zaletą tego typu przetworników jest ich 

duża szybkość działania. Z kolei dokładność tych przetworników zależy przede wszystkim od 

dokładności wykonania źródeł prądowych, rezystorów, czy też kondensatorów użytych do 
przetwarzania, a także, od jakości użytych kluczy przełączających (zazwyczaj są to klucze 

tranzystorowe). 
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Rys. 3.3.1. Zasada działania przetwornika mnożącego a) ze źródłami prądowymi i wyjściem prądowym, b) z 

drabinką rezystorów R-2R i wyjściem napięciowym. 
 

• Przetworniki integracyjne, zwane też zliczającymi przetwornikami C/A pracują, wykorzystując 

„akumulator analogowy”, czyli integrator. Do ładowania integratora mogą być zastosowane źródła 

napięcia, lub prądu odniesienia, selektor (przełącznik) analogowy, licznik dwójkowy i komparator 
cyfrowy. Są wolniejsze od przetworników mnożących, ale ich konstrukcja jest prostsza. Można też w 
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nich uzyskać większą rozdzielczość bez konieczności stosowania rezystorów, czy też 

kondensatorów o dużej dokładności wykonania.  

• Przetworniki sygnału cyfrowego na analogowy typu ΣΔ [Zril05], [Enge10]. Działają ze znacznym 

nadpróbkowaniem. Zaletą przetworników ΣΔ jest uproszczenie filtru wyjściowego. Uproszczony 

schemat blokowy takiego przetwornika, wraz ze schematem obcinacza zamieszczono na Rys. 3.3.2. 

Filtr
nadpróbkujący Obcinacz

M-bitowy
pzetwornik

C/A

Analogowy
filtr dolno-

przepustowy

Wejście
cyfrowe

Dither

Wyjście
analogowe

a)

+
Z-1

b)

N
+

-

M
MSB

N-M
LSB

 
Rys. 3.3.2. a) Uproszczony schemat blokowy przetwornika C/A typu Sigma Delta b) uproszczony schemat 

blokowy obcinacza. 
 

Przetworniki ΣΔ korzystają z informacji cyfrowej przesyłanej równolegle. Zastosowanie dodatkowego rejestru 
SR umożliwia korzystanie z informacji podanej w sposób szeregowy. 

 
3.3.2 INTEGRATOR PACZKOWY 

W przedstawionych dalej praktycznych rozwiązaniach kodeka został zastosowany przetwornik 

integracyjny sygnału cyfrowego na sygnał analogowy tak zwany integrator paczkowy. Należy on do grupy 

przetworników integracyjnych, układów stosunkowo prostych, o dużej rozdzielczości, ale niskiej szybkości 

przetwarzania. Idea rozwiązania układowego integratora paczkowego została zaczerpnięta z patentu 

amerykańskiego „Discrete adaptive delta modulator” Stuarta K. Tewskbury [US3706944 A].  
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Schemat blokowy tego modulatora wraz z zasadą działania, zgodnie z oryginalnym rysunkiem patentowym 

przedstawiono na Rys. 3.3.3. 

 

         
Rys. 3.3.3. Oryginalne rysunki z patentu US3706944 A przedstawiające zasadę działania (fig. 3B) i schemat 

blokowy (fig.4). 
 

Najistotniejszym z punktu widzenia przetwarzania jest część układu oznaczona na Rys. 3.1.2 fig.4 jako 28, w 

której odbywa się ładowanie i rozładowanie pojemności CI. Podzespół ten posłużył do opracowania własnej 

konstrukcji scalonego integratora paczkowego [Gola12]. 

 Podstawową wadą przedstawionego w patencie Tewksbury’ego rozwiązania są różne prądy 

ładowania i rozładowywania kondensatora CI. Ponadto występują zakłócenia impulsowe w przebiegu 

napięcia wyjściowego spowodowane brakiem ciągłości prądu ładowania. Dlatego zdecydowano zrealizować 
układ bardziej rozbudowany i wykonany w technologii CMOS, który zapewniałby ładowanie i rozładowywanie 

kondensatora tym samym źródłem prądowym.  
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Schemat blokowy integratora paczkowego, zrealizowanego przy współudziale autora, w Katedrze Elektroniki 

AGH przedstawiono na Rys. 3.3.4. 

 
Rys 3.3.4. Schemat blokowy integratora paczkowego [Gola12]. 

 

Jego zadaniem jest przetworzenie sygnału cyfrowego na analogowy. W bloku całkowania i wytwarzania 
ładunku referencyjnego wejściowy sygnał cyfrowy steruje, przy pomocy regulowanego źródła prądowego, 

wytwarzaniem ładunków referencyjnych (QnRef+, lub QnRef-).  Ładunki te są sumowane w bloku redystrybucji, 

zamieniane na sygnał napięciowy, który poprzez bufory wyjściowe podawany jest na wyjście analogowe 

integratora. 

 Podstawowym elementem składowym integratora jest regulowane źródło prądowe zbudowane w 

oparciu o stabilne napięcie Vbandgap (Rys. 3.3.5), dostarczone przez układ bandgap [Ceru13]. Możliwa jest 10-

krotna regulacja wartości maksymalnego prądu (Rzew). Ten prąd może być dzielony wewnątrz źródła w 
stosunku od 1 do 16. Ustawienie jednego z 16 poziomów prądu następuje poprzez podanie na 4-bitowe 

wejścia sterujące odpowiednich stanów logicznych. 
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Uproszczony schemat scalonego regulowanego źródła prądowego przedstawiono na Rys. 3.3.5. Użyte na 

schemacie opisy tranzystorów pnp określają stosunek ich powierzchni, a więc i prądów. 
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Rys. 3.3.5. Uproszczony schemat regulowanego źródła prądowego opartego o bandgap. 
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Ideę działania bloku całkowania i wytwarzania ładunku referencyjnego przedstawiono na Rys. 3.3.6. Klucze 

przedstawione na Rys. 3.3.6 zapewniają: 

• dwukierunkowe ładowanie kondensatora C (k1a, k1b), 

• ciągłość przepływu prądu ładowania (k1���) 

• wyprowadzenie napięcia do wyjścia (k2) 

• rozładowanie kondensatora C (k3) 

We k1a

k1ak1b

k2

k1 k3
C

Wy

k2

k1b

 
Rys. 3.3.6. Idea działania układu całkowania i wytwarzania ładunku referencyjnego. 
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Ostatnim podzespołem proponowanego rozwiązania integratora paczkowego jest blok redystrybucji, którego 

schemat ideowy został przedstawiony na Rys. 3.3.7.  

We
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k2C1
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+

-

+
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WO2

 
Rys. 3.3.7. Idea działania bloku redystrybucji integratora paczkowego. 

. 

Blok redystrybucji służy do sumowania ładunków i ich konwersji na postać napięciową. Wzmacniacz 
operacyjny WO1, wraz z kluczami k1 i kondensatorem C1, pełni rolę układu auto-zerowania.  Wzmacniacz 

operacyjny WO2 stanowi bufor wyjściowy.  

Symulacje postlayoutowe oraz layout, zostały przedstawione na Rys. 3.3.8 i 3.3.9.  
 

 
Rys. 3.3.8. Sygnały napięciowe sterujące kluczami k1b, k2, k3, oraz napięcie wyjściowe integratora. 
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Od lewej umieszczono regulowane źródło prądowe (Rys. 3.3.5). Zaznaczono struktury rezystorów i 

tranzystorów pnp, oraz WO.  W części środkowej umieszczono układ całkowania i wytwarzania ładunku 

referencyjnego (Rys. 3.3.6). Znaczną powierzchnię zajmują kondensatory C i C2 podzielone na 6 sekcji. Z 

prawej strony umieszczono układ redystrybucji ładunku (Rys. 3.3.7). 

 
Rys 3.3.9. Layout integratora schodkowego wykonanego w technologii AMS 350 z opisem podstawowych 

bloków i elementów [Gola12]. 
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Przeprowadzono również obserwacje oscyloskopowe i pomiary wykonanego w technologii AMS 350 układu 

integratora paczkowego. Na Rys. 3.3.12 zostały przedstawione zaobserwowane przebiegi napięć 

sterujących kluczami k2 i napięcia wyjściowego integratora podczas całkowania „w górę” i „w dół”. 

 
   a) 

 
   b) 

 
Rys. 3.3.12. Oscylogramy napięć sterujących kluczami k2 (kolor czerwony), oraz związane z nimi napięcia 

na wyjściu integratora paczkowego (kolor niebieski), a) całkowanie „w górę”, b) całkowanie „w dół”. 

 

Na oscylogramie Rys. 3.3.12 a) zmierzone kursorami schodki napięcia przy całkowaniu „w górę” mają 

wartość 15,49 mV, natomiast pomiar z Rys. 3.3.12 b) dał wynik 15,85 mV. Wynika stąd, że na skutek 

niesymetrii w układzie integratora paczkowego całkowanie „w górę” będzie miało nieco większe nachylenie, 

niż całkowanie „w dół”. 
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3.3.3 PORÓWNANIE WŁAŚCIWOŚCI PRZETWORNIKÓW C/A KODEKÓW DELTA W TECHNOLOGII AMS 350 
Budowa i własności integratora paczkowego zostały porównane z wykonanym w tej samej technologii 

10-bitowym przetwornikiem C/A z akumulatorem (Rys. 3.3.13). Przetwornik ten złożono z niezbędnych 

bloków funkcjonalnych, oferowanych przez dostawców technologii AMS 350 do produkcji układów ASIC, 

jako standardowe podzespoły typu IP core [AMS_I].  

Dzięki temu autor mógł zaprojektować i przeanalizować parametry takiego przetwornika C/A bez jego 

fizycznej implementacji. Oceny dokonano na bazie wyników symulacji przed i po partycjonowaniu 
technologicznym (symulacje postlayoutowe) [West05].  

Przy założeniu tej samej rozdzielczości i szybkości przetwarzania, możliwe było porównanie integratora 

paczkowego i wielobitowego przetwornika C/A pod względem zajmowanej powierzchni, poboru mocy, czy 

stopnia komplikacji układów sterowania. 
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Rys. 3.3.13. Schemat blokowy 10-bitowego przetwornika C/A bez logiki sterującej. 

 

Podstawowymi elementami użytymi do budowy 10-bitowego przetwornika C/A  (DAC10A), układ 

sterowania składający się z bramek cyfrowych, akumulatora zrealizowanego na bazie 10-bitowego rejestru 

szeregowo-równoległego (10*JKC1), źródła napięcia referencyjnego (BG05A) oraz wzmacniacza 

operacyjnego OP05B, służącego jako konwerter prąd/napięcie na wyjściu przetwornika DAC10A.  

Wybrane parametry podzespołów przedstawiono w Tabeli 3.3.1 

 

Tabela 3.3.1. Wybrane parametry układów DAC10A, BG05A i OP05B  
w technologii AMS 350 produkowanych przez Austria Microsystems. 

UKŁAD DAC10A BG05A OP05B DF1x10 
powierzchnia (mm2) 0,036 0,036 0,012 0,003 
szerokość x (μm) 167 214 60,35 183 
wysokość y (μm) 214 167 190 16,4 
zasilanie (V) 2,7-3,6 3-3,6 3-3,6 3,3 
Wartość1) pobieranego prądu 
przy zasilaniu 3,3 V (µA) 330 46 88 0,9 

moc (mW) 1,1 0,15 0,29 0,003 

inne czas ustalania:  
100 ns 

wartość napięcia 
referencyjnego: 1.21V  
dokładność:100 ppm 

wzmocnienie wzm. z otw. pętlą: 
102 dB, pole wzm.: 2,57 MHz  

1) Wartość prądu określono przy taktowaniu równym 1MHz 
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Realizując przetwornik C/A z 10-bitowym przetwornikiem c/a, przy optymalnym ułożeniu elementów, 

uzyskuje się strukturę półprzewodnikową CMOS 350 nm o wymiarach x = 441,35 μm, y = 214 μm, czyli 

łącznej powierzchni równej 0,0980 mm². Dla maksymalnej częstotliwości pracy równej 1MHz, pobór mocy, 

liczony, jako suma wszystkich składowych wynosi 1,540 mW.   

Integrator paczkowy zajmuje powierzchnię 0,0728 mm2 (400 µm x 182 µm), Dla częstotliwości pracy 

1,386 MHz pobiera on prąd całkowity 261 µA przy napięciu zasilania wynoszącym 3V, czyli moc pobierana 

wynosi 0,783 mW.  
Poprawne działanie porównywanych przetworników C/A jest uwarunkowane zastosowaniem właściwej 

logiki sterującej, która jest implementowana w układzie FPGA rodziny Spartan 3E. Zastosowanie takiego 

samego układu w obu przypadkach, pozwoliło na porównanie użytych zasobów sprzętowych potrzebnych do 

kontroli każdego z przetworników C/A.  

Porównując wyniki syntezy logicznej bloków sterowania integratora paczkowego, oraz 10-bitowego 

przetwornika C/A stwierdzono, iż pod tym względem konstrukcja integratora paczkowego wymaga zasobów 

logiki sterowania mniejszych o około 40 % [Gola12].   
Zestawiając wyznaczone parametry dotyczące możliwości realizacji obu wersji przetworników C/A w 

postaci scalonej można stwierdzić, iż powierzchnia integratora paczkowego stanowi 74 % powierzchni 

układu skonstruowanego z gotowych podzespołów i opartego o 10-bitowy przetwornik C/A.  Średnia 

wielkość mocy pobierana przez integrator paczkowy stanowi około 51% poboru mocy układu z 

przetwornikiem 10-bitowym C/A, co jest kluczowym czynnikiem przemawiającym na korzyść proponowanego 

przez autora rozwiązania. 

Wyniki porównania wymaganych zasobów logiki sterującej wskazują na ich 40 % redukcję w 

przypadku stosowania integratora paczkowego.   

 
 
3.3.4 PODSUMOWANIE 
 Wykonany układ integratora paczkowego (Rys. 3.3.4) działa poprawnie w całym założonym zakresie 

częstotliwości próbkowania kodeka. Testy wykazały, zgodny z założeniami, 16-krotny względny zakres 
dynamiczny prądu ładowania integratora paczkowego. Bezwzględną wartość zakresu można zmieniać 

maksymalną wartością prądu ładowania regulowanego źródła prądowego. W badaniach praktycznego 

rozwiązania integratora paczkowego stwierdzono ograniczenie dolnego zakresu pracy w stosunku do 

zaprojektowanego. Prawdopodobną przyczyną może być dodatkowa utrata ładunku spowodowana 

znacznymi zmianami dynamicznych pojemności rzeczywistego układu. W procesie ekstrakcji wyznacza się 

wartości pojemności pasożytniczych statycznych i są one uwzględniane w symulacjach. Natomiast 

pojemności dynamiczne związane z chwilowymi koncentracjami ładunku, wywołanymi przez szybkozmienne 
procesy ładowania i rozładowania pojemności przez klucze CMOS mogą spowodować znacznie większą 

utratę ładunku, niż przewidywana w symulacjach. Ponadto, przy wyłączaniu kluczy występuje utrata pewnej 

części zgromadzonego w kanale ładunku do podłoża [Liu06]. 
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Rozwiązanie z integratorem paczkowym jest konkurencyjne wobec stosowanych dotychczas 

rozwiązań komercyjnych, zajmując mniejszą powierzchnię i zużywając mniej energii.  Cechuje się ponadto 

mniejszą liczbą bloków logicznych w układzie sterowania. 
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3.4 JEDNOBITOWE PRZETWORNIKI A/C (KOMPARATORY) 
Realizację praktyczną kodeka ANS-DM oparto o jednobitowe przetworniki delta (rozdz. 1). Komparator 

[Roub99], [Sans06] jest głównym podzespołem każdego jednobitowego kodeka delta. Jedną z zalet 

przetwarzania jednobitowego jest możliwość budowy przetwornika A/C w postaci komparatora ze 

sprzężeniem zwrotnym. W zasadzie rolę komparatora może pełnić odpowiednio szybki wzmacniacz 

operacyjny pracujący bez pętli ujemnego sprzężenia zwrotnego [Caru13]. Takie rozwiązanie nie jest jednak 

optymalne i może być stosowane tylko w specyficznych zastosowaniach, gdyż wzmacniacze operacyjne 
mogą wchodzić w nasycenie przy przesterowaniu. Poza tym zachowanie stopni wejściowych wzmacniaczy 

operacyjnych podczas pracy z dużymi napięciami różnicowymi jest mało przewidywalne, a napięcia 

wyjściowe rzadko są kompatybilne ze standardowymi poziomami logicznymi. 

Jak największa szybkość przetwarzania komparatora to jedna z bardziej pożądanych cech tych układów. 

Skłonność do wchodzenia w nasycenie silnie zmniejsza szybkość działania układów opartych o 

wzmacniacze operacyjne. Przyczyna ta powoduje, że bardzo często stosuje się w układach służących do 

porównania napięć obwody wykorzystujące dodatnie sprzężenie zwrotne [Dehg13], co jednocześnie 
zwiększa wzmocnienie i przyspiesza działanie komparatora. 

Jednym z podstawowych problemów w przetwornikach delta jest wejściowe napięcie niezrównoważenia 

i jego zależność od temperatury. Aby pokonać trudności związane z wejściowym napięciem 

niezrównoważenia niezbędny jest układ kompensacji tego napięcia. Na Rys. 3.4.2 przedstawiono jeden ze 

sposobów automatycznej kompensacji wejściowego napięcia niezrównoważenia [Bake10]. 
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Rys. 3.4.2. Zasada działania układu kompensacji wejściowego napięcia niezrównoważenia [Bake10]. 

 
Rysunek ten przedstawia rzeczywisty wzmacniacz operacyjny z dwoma wyjściami, jako złożenie idealnego 

wzmacniacza operacyjnego i dwóch źródeł napięć niezrównoważenia: dodatniego i ujemnego. Zasada pracy 

tego układu jest następująca: w pierwszej fazie pracy klucze k1 zostają zwarte przy rozwartych kluczach k2 i 
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wówczas kondensatory wejściowe zostają naładowane do napięć równych napięciom niezrównoważenia, ale 

z przeciwnym znakiem, bo wzmacniacz pracuje wówczas, jako wtórnik, w drugiej fazie klucze k1 zostają 

rozwarte, a klucze k2 zwarte. W tej fazie napięcia podane na wejścia komparatora sumują się z napięciami 

na kondensatorach, co prowadzi do kompensacji wejściowych napięć niezrównoważenia i umożliwia 

normalną pracę układu, jako komparatora. Ponieważ ten proces jest powtarzany z częstotliwością znacznie 

większą od częstotliwości napięć porównywanych, kompensacja prowadzona jest na bieżąco, co oznacza, 

że zależność czasowa wejściowych napięć niezrównoważenia od temperatury i innych czynników zostaje 
skompensowana. 
3.4.1 KOMPARATOR DYNAMICZNY Z AUTO-KOMPENSACJĄ ZERA 
Układy automatycznej kompensacji wejściowego napięcia niezrównoważenia wymagają przełączania 

kondensatorów na wejściu komparatora, czyli pracy z zegarem sterującym. Dwustopniowy komparator 

dynamiczny sterowany zegarem jest przedstawiony na Rys. 3.4.3.  
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Rys. 3.4.3. Uproszczony schemat blokowy komparatora dynamicznego z auto-kompensacją zera i 

wyjściowym układem pamiętającym na inwerterach. 
 

Komparator dynamiczny z auto-kompensacją zera zastał zaprojektowany i wykonany w technologii AMS 

350. Układ został zaimplementowany w postaci dwóch modułów S1 i S2. 
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Schemat ideowy wykonanego modułu S1 został przedstawiony na Rys. 3.4.4. Zawiera on elementy 

wchodzące w skład kompensacji napięcia niezrównoważenia.  
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Rys. 3.4.4. Schemat ideowy modułu S1. 

 
Schemat modułu S2 przedstawiono na Rys. 3.4.5. Zawiera on układ DSZ, zrealizowany na 

wzmacniaczu różnicowym (M6, M7 i M8). Ostatecznie moduł S2 zapewnia dużą szybkość działania. Sygnał 

wyjściowy modułu jest dodatkowo poprzez klucz i bufor przesyłany na kondensator wyjściowy (Rys. 3.4.3).  

Aby układ pracował poprawnie muszą być dostarczone, oprócz napięć zasilających i polaryzujących, 

właściwe sygnały sterujące Uk1, Uk1s, UT.  
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Rys 3.4.5. Schemat ideowy modułu S2. 
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Symulacje postlayoutowe oraz layout, zostały przedstawione na Rys. 3.4.6 i 3.4.7.  
 

 
Rys. 3.4.6. Napięcia sterujące kluczami k1 (kolor pomarańczowy), k1s (kolor czerwony), T (kolor żółty), oraz 

napięcie wyjściowe komparatora dynamicznego z auto-zerowaniem (kolor niebieski). 
 

Na Rys. 3.4.6 przedstawiono napięcie wyjściowe komparatora dynamicznego z auto-zerowaniem, dla 
wybranych przebiegów napięć sterujących kluczami k1, k1s i T. Wysoki poziom napięcia sterującego 

powoduje zwarcie odpowiedniego klucza. Ponieważ komparator działa w dwóch cyklach zegara, natomiast 

integrator paczkowy w trzech cyklach, sygnał sterujący kluczem T został wydłużony o jeden okres zegara 

sterującego.  
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Layout komparatora dynamicznego z auto-zerowaniem, w technologii AMS 350, wykonany zgodnie z 

zasadami zamieszczonymi w [Bink08] przedstawiono na Rys. 3.4.7. W górnej części umieszczono 

kondensatory C1, C2, C3. (Rys. 3.4.3). W dolnej części umieszczono klucze k1, k1s, T, elementy należące 

do modułu S1 i S2, bufory (Rys. 3.3.6). Wszystkie kondensatory użyte na schemacie mają wartość 1 pF. 

 
Rys. 3.4.7. Layout komparatora dynamicznego z auto-zerowaniem.  

 

Przeprowadzono również symulacje postlayoutowe odpowiedzi komparatora dynamicznego na wymuszenie 

sinusoidalne, w celu wyznaczenia jego czułości. Przykładowy wynik takiej symulacji przedstawiono na Rys. 

3.4.8. 

 
Rys. 3.4.8. Odpowiedź komparatora dynamicznego na wymuszenie sinusoidalne. 
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Czułość komparatora zmierzona w symulacjach z użyciem przebiegu sinusoidalnego o amplitudzie 500 μV i 

częstotliwości 20 kHz przy przejściu z 0 na 1 wynosi 200 μV (rozpoczęcie przejścia dla około 75 μV - 

zakończenie 200 μV , natomiast przy przejściu z 1 na 0 wynosi około 100 μV (rozpoczęcie przejścia 100 μV 

– zakończenie 0 μV). Czas narastania zbocza komparatora wynosi 1,66 ns, czas opadania 1,51 ns, 

natomiast czas ustalania odpowiedzi dla przejścia z 0 na 1 i przejścia z 1 na 0 wynosi 1,2 μs. Wyniki te są 

lepsze od założonych wymagań projektowych.  
3.4.2 KOMPARATOR NA NIESKOMPENSOWANYM DWUSTOPNIOWYM WO 
Komparator dynamiczny z auto-zerowaniem pobiera stosunkowo dużą moc, ze względu na wymaganą dużą 

częstotliwość przełączania. W celu zbadania rozwiązań charakteryzujących się mniejszym poborem mocy 

wykonano komparator na nieskompensowanym dwustopniowym WO [Rou99], pracujący w trybie ciągłym. 

Zawiera różnicowy stopień wejściowy na tranzystorach NMOS obciążony lustrem prądowym. Posiada 

jednostopniowy wzmacniacz wyjściowy na tranzystorze PMOS z obciążeniem dynamicznym.   

Schemat ideowy komparatora na nieskompensowanym dwustopniowym WO jest przedstawiony na Rys. 

3.4.9.  
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Rys. 3.4.9. Schemat komparatora na nieskompensowanym dwustopniowym WO [Rou99]. 

 

Badania wykonanego układu komparatora na nieskompensowanym WO wskazały na jego podstawową 

wadę, jaką jest przesuwanie się zera ze zmianami temperatury i zmniejszanie rozdzielczości na końcach 
zakresu przetwarzania. Czułość dla napięcia stałego na bramkach tranzystorów wejściowych (M2 i M3 ) 

równego 0V to 2,9 mV. Natomiast dla napięcia stałego na bramkach, równego 1V (albo -1V) czułość spada 

do 4 mV. Zakres częstotliwości jest ograniczony do około 130 kHz, a SR wynosi 1,75 V/µs. Komparator ma 
wystarczające parametry do realizacji układów kodeków ANS-DM przetwarzających sygnały o niezbyt dużym 

zakresie dynamicznym i o mniejszej rozdzielczości, a także do przeprowadzenia porównań z układem 

komparatora kluczowanego. Pobór mocy komparatora wynosi 101 µW i jest 3,6 raza mniejszy od 

komparatora dynamicznego.  
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Layout komparatora na nieskompensowanym dwustopniowym wzmacniaczu operacyjnym w technologii 

AMS 350 przedstawiono na Rys. 3.4.10. 

 
Rys. 3.4.10. Layout komparatora na nieskompensowanym dwustopniowym WO. 

 
 

3.4.3 KOMPARATOR Z DODATNIM SPRZĘŻENIEM ZWROTNYM PRACUJĄCY W TRYBIE CIĄGŁYM WYKONANY W 
TECHNOLOGII UMC 180 
Innym rozwiązaniem komparatora, wykonanym z intencją zmniejszenia poboru mocy był układ z dodatnim 

sprzężeniem zwrotnym pracujący w trybie ciągłym. Został on zaimplementowany w technologii UMC 180 w 
celu zbadania efektywności tej technologii na zmniejszenie poboru mocy w układach analogowych.  

W stanie równowagi przez tranzystory pary różnicowej M5 i M6 płyną te same prądy równe połowie prądu 

dostarczonego przez źródło prądowe na tranzystorze M7. Przez tranzystory obciążenia (M1, M2, M3, M4) 

płyną również takie same prądy, równe ¼ prądu źródła M8. Na wyjściu utrzymuje się stały potencjał, równy w 

przybliżeniu połowie napięcia zasilania.  Gdy nierówność napięć na wejściach UP i UN spowoduje wzrost 

prądu płynącego przez tranzystor M6, którego baza jest przyłączona do UP, to ten wzrost spowoduje 

zwiększenie prądów tranzystorów M1 i M2 i zmniejszenie prądów płynących przez M3 i M4. Ze względu na 
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DSZ zmiany te spowodują dalsze zwiększenie prądów płynących przez M1 i M2 i zmalenie prądów 

płynących przez M3 i M4. W efekcie prawie cały prąd źródła będzie płynął przez M1, a niewielki prąd 

tranzystora M7 będzie przejmowany prawie w całości przez M2. Prądy płynące przez M3 i M4 są zbliżone do 

zera, zatem potencjał drenu tranzystora M7 zbliży się do +UDD. W przeciwnym przypadku, (gdy napięcie UN 

będzie większe od UP) na podobnej zasadzie nastąpi przełączenie komparatora na stan przeciwny.  
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Rys. 3.4.11. Komparator z DSZ pracujący w trybie ciągłym [Bang12]. 
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Na Rys. 3.4.12 przedstawiono layout komparatora z DSZ pracującego w trybie ciągłym wykonanego w 

technologii UMC 180. 

 
Rys. 3.4.12. Layout komparatora z DSZ, pracujący w trybie ciągłym, w technologii UMC 180. 

 
W konstrukcji layoutu, wykorzystano system wykorzystujący common centroid. Jest to system służący do 

minimalizacji wpływu rozrzutów technologicznych procesów wytwarzania układów scalonych, stosujący 

symetryczne rozmieszczenie tranzystorów względem punktu odniesienia [Wong09].  

Pomiary wykazały niewielką rozdzielczość komparatora z DSZ pracującego w trybie ciągłym (8 mV w 

połowie zakresu napięcia wejściowego) i pogarsza się nawet dziesięciokrotnie w pobliżu końców zakresu 

pracy. Zmierzony czas narastania wynosi 12 ns, opadania 28 ns. 
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Główną wadą wykonanego komparatora z DSZ pracującego w trybie ciągłym, uniemożliwiającą 

zastosowanie w kodekach ANS-DM jest jego mała i zmienna rozdzielczość. Pobór mocy komparatora z DSZ, 

pracującego w trybie ciągłym i wykonanego w technologii UMC 180 to 72 µW. Zaobserwowano niewielkie 

zmniejszenie poboru mocy w porównaniu do takiego samego układu, o bardzo zbliżonych parametrach, 

wykonanego w technologii AMS 350, który pobiera 75 µW. Zastosowanie technologii UMC 180 z jednej 

strony zmniejsza napięcie zasilania (zmniejszając pobór mocy), a więc także możliwy zakres zmian napięć 

wejściowych, z drugiej strony nie zapewniając poprawy rozdzielczości, co sprawia, że do wytwarzania 
komparatorów z DSZ pracujących w trybie ciągłym technologia AMS 350 jest równie atrakcyjna. 
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3.5 REALIZACJA KODERA I DEKODERA ANS-DM W TECHNOLOGII CMOS. 
Przedstawione we wcześniejszych punktach niniejszego rozdziału podzespoły pozwoliły na realizację układu 

kodeka zapewniającego prawidłowe przetwarzanie sygnału mowy. W zależności od sposobu sterowania 

może on być wykorzystany jako kodek realizujący różne algorytmy delta, np.:  LDM, Abate, Jayant, NS-DM i 

ANS-DM.  

 
3.5.1 KODEK W TECHNOLOGII AMS 350 NM WERSJA 1 

Założenia projektowe kodeka ANS-DM były następujące: 

• przetwarzanie sygnału mowy w paśmie od 0 do 3500 Hz, 

• napięcia wejściowe i wyjściowe o amplitudzie maksymalnej rzędu 1 Vpp (ograniczenie to wynika z 

zastosowania filtrów wejściowych i wyjściowych o takim zakresie napięć wejściowych), 

• 10-bitowa rozdzielczość przetwarzania, co oznacza rozdzielczość bezwzględną komparatora i 

układu predykcji lepszą niż 500 µV. 

Wykonano dwie wersje układu kodeka w technologii AMS 350. Wersję pierwszą przedstawiono na Rys. 

3.5.1.  

 

1 2 3 4 wyint
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filtr 2
CLK
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+

- 
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wyf2

regf2

Rzew
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Rys. 3.5.1. Schemat blokowy układu kodeka, technologia AMS 350, wersja 1. 

 

w Charakteryzuje ją umieszczenie wewnątrz układu systemu kontroli i sterowania podzespołami 

analogowymi Mimo pozytywnych wyników wszystkich symulacji postlayoutowych prototypowane układy nie 

działały poprawnie, uniemożliwiając dokonanie badań poszczególnych podzespołów (z wyjątkiem filtrów i 

komparatora).  
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3.5.2 KODEK WERSJA 2 
W związku z opisanymi wcześniej w rozdz.3.5.1 przyczynami wykonano drugi prototyp układu kodeka w 

technologii AMS 350 nm. W rozwiązaniu tym wszystkim podstawowym podzespołom umożliwiono 

niezależną od pozostałych pracę. Prototyp zawiera dwa filtry, dwa komparatory, oraz integrator paczkowy, o 

budowie omówionej w podrozdziałach od 3.2 do 3.4.  

 W układzie kodeka wersja 2 do wytwarzania wszystkich sygnałów sterujących niezbędnych do poprawnej 

pracy scalonego układu kodeka ANS-DM wersja 2, wykorzystano układy FPGA firmy Xilinx, które można 
zaprogramowano w języku VHDL. Przykład takiego programu, zarządzającego pracą wszystkich 

podzespołów kodeka, zamieszczono w Dodatku D. Pozwoliło to na przeprowadzenie szeregu niezależnych 

testów układów kodeka, z regulacją opóźnienia sygnałów sterujących pracą układu komparatora i 

integratora.  

Schemat blokowy układu kodeka w wersji 2 przedstawiono na Rys. 3.5.5, a układ warstw (layout) na Rys. 

3.5.6. 

 

 
Rys. 3.5.5. Schemat blokowy kodeka wykonanego w technologii AMS 350 nm, wersja 2. 
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Rys. 3.5.6. Układ warstw wraz z pierścieniem ochronnym i pinami kodeka wykonanego w technologii AMS 

350 nm wersja 2. 
 

Ponieważ implementacja układów logiki zarządzających pracą wszystkich podzespołów kodeka, 

opisanych w języku VHDL jest procesem zautomatyzowanym, można wygenerować layout logiki kodeka. 

Stosuje się do tego [Brun10] odpowiednie narzędzia programistyczne CAD, takie jak Incisive i Synopsys, 

dostarczanych przez Cadence Design Systems. 
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3.6 POMIARY 
3.6.1 UKŁAD TESTOWY I POMIARY PARAMETRÓW PODZESPOŁÓW ORAZ CAŁEGO UKŁADU KODERA WYKONANYCH W 

TECHNOLOGII AMS 350 
Schemat ideowy układu testowego do pomiaru parametrów kodeka, znajduje się w Dodatku E. Na Rys. 3.6.1 

przedstawiono widok ogólny płyty testowej z układem scalonym, zawierającym elementy kodeka w wersji 2 

(układ oznaczony literą A) z częściowo widocznym układem interfejsu. 
 

 
Rys. 3.6.1. Zdjęcie płyty testowej z badanym układem scalonym kodeka (A). 
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Na Rys. 3.6.2 pokazano zdjęcie kompletnego toru pomiarowego kodeka, ze sterowaniem przy użyciu układu 

Xilinx SPARTAN 3E. Na płycie testowej znajdują się regulowane stabilizatory napięcia, będące źródłem 

napięć zasilających kodek i układy interfejsu.  Źródłem mocy dla stabilizatorów są akumulatorów 9 V. 

Rozwiązanie takie zastosowano ze względu na eliminację zakłóceń wywołanych przez sieć zasilającą i 

zmniejszenie niedogodności wynikających z braku separacji galwanicznej pomiędzy masami urządzeń 

pomocniczych i badawczych dołączanych do układu testowego. 

 
Rys. 3.6.2. Od strony prawej, płyta testowa z badanym układem scalonym kodeka wersja 2, układ interfejsu, 

łącznik przejściowy Hirose, i płyta Spartan 3E. 

 

Schematy blokowe sterowania koderem z użyciem układu SPARTAN 3E przedstawiono na Rys. 3.6.3. Blok 
oznaczony, jako DCM_SP jest źródłem pomocniczego sygnału zegarowego. Jego częstotliwość można 

zmieniać w szerokim zakresie, co zapewnia regulację interwału próbkowania kodera. Blok oznaczony, jako 

seq_gen jest właściwym blokiem sterowania koderem. Schemat blokowy wersji rozbudowanej kodera 

umożliwiającej kodowanie LDM i NS-DM oprócz ANS-DM przedstawiono na Rys. 3.6.4.  Blok DCM_SP pełni 

tę samą funkcję, jak w układzie z Rys. 3.6.3. Natomiast blok seq_gen został zastąpiony modułami syg_ster, 

krok, nsd_mod, switch, ans_mod, które odpowiednio modyfikują krok kwantyzacji i interwał próbkowania w 

zależności od pozycji przełączników układu SPARTAN 3E. Dodatkowo w układzie znajduje się blok liczpod, 

który wskazuje aktualny rodzaj pracy kodera i umożliwia pomiar przepływności bitowej.  Opis modułu 
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ansdm_mod w języku VHDL z Rys. 3.6.4 jest zamieszczony w Dodatku D. 
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Rys. 3.6.3. Realizacja prostej wersji układu sterowania kodera ANS-DM wykonana w programie ISE WebPack 12.1 firmy Xilinx. 
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Rys. 3.6.4. Realizacja  rozbudowanej wersji układu sterowania kodera wielofunkcyjnego LDM, NS-DM i  ANS-DM z licznikiem impulsów, wykorzystująca wyświetlacz 

LCD,  wykonana w ISE WebPack 13.1 firmy Xilinx.
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3.6.2 BADANIE UKŁADU INTEGRATORA 
1. Pomiar zakresu zmian kroku kwantyzacji (K k) wyznaczanie zakresu dynamiki od zmian kroku 

kwantyzacji (DRk) 

Pomiar miał na celu ustalenie stosunku maksymalnego do minimalnego kroku kwantyzacji (K k) dla różnych 

częstotliwości sygnału wejściowego. Dla minimalnego i maksymalnego kroku kwantyzacji integrator 

otrzymuje na wejściu naprzemienny ciąg określonej liczby jedynek i następnie taką samą liczbę zer, zatem 
wytwarza on napięcie o kształcie trójkątnym. Dla zapewnienia powtarzalności pomiarów liczba kroków w 

przebiegu całkowania integratora „w górę” i „w dół” była stała i wynosiła po 50 kroków. Z takich założeń 

wynikało, że czas trwania jednego okresu integratora to czas, w jakim następuje 100 kroków całkowania. 

Minimalny okres, a więc maksymalną częstotliwość sygnału wejściowego, otrzymuje się dla całkowania z 

minimalnym odstępem próbkowania. Celem wydłużenia okresu całkowania (dla odtwarzania sygnałów o 

mniejszych częstotliwościach) odstęp próbkowania poszerza się, wprowadzając do niego pewną liczbę 
stanów oczekiwania (wait states). W efekcie okres całkowania Tcałk zmienia się następująco (w zależności od 

częstotliwości sygnału wejściowego, czyli ilości wprowadzonych stanów oczekiwania): 
Tcałk =100 (1,2 µs + n* 0,02 µs) 

gdzie:  

100- ilość schodków w okresie całkowania (przyjęta, jako stała) 

n – ilość „stanów oczekiwania” (wait states) 

0,02 µs – czas jednego „stanu oczekiwania” wynikający z głównego zegara taktowania. 

1,2  µs –odwrotność częstotliwości próbkowania równej 833 kHz (podczas testu) 

Przykładowo dla uzyskania częstotliwości sygnału na wyjściu integratora f = 1/T równej: 
    48 Hz  wymagane jest n=10000 impulsów oczekiwania 

  461 Hz wymagane jest n= 1000 impulsów oczekiwania 

2940 Hz wymagane jest n= 100 impulsów oczekiwania 

7142 Hz  wymagane jest n= 10 impulsów oczekiwania 

7936 Hz  wymagane jest n =1 impuls oczekiwania 

8333 Hz wymagane jest n =0 impulsów oczekiwania 
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Wyniki pomiarów integratora dla częstotliwości próbkowania 833 kHz dotyczące zakresu dynamiki (DR) 

kodeka ANS-DM przedstawiono w Tabeli 3.6.1. Przykładowy przebieg sygnału na wyjściu, zarejestrowany 

oscyloskopem analogowym Tektronix przedstawiono na Rys. 3.6.5. 

 

Tabela 3.6.1 
Wyznaczenie zakresu zmian dynamiki od zmian kroku kwantyzacji (DRk) 

 

L.p. Częstotliwość fcałk 
(Hz) 

Napięcie wytwarzane 
przez 50 kroków 

kwantyzacji dla Imin 
(mV) 

Napięcie wytwarzane 
przez 50 kroków 

kwantyzacji dla Imax 
(mV) 

Stosunek 
Umax/ Umin 
czyli Kk 

1 48 14 152 10,9 
2 461 13 155 11,9 
3 2940 13,2 156 11,8 
4 7142 12 156 13 
5 7936 12 240 20 

 

 
Rys. 3.6.5. Przykładowy kształt napięcia na wyjściu integratora. 

 
2. Pomiar zakresu zmian częstotliwości próbkowania (Kf) i wyznaczanie zakresu dynamiki od zmian 

częstotliwości próbkowania (DRf) 
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Uzyskany w praktyce zakres zmian częstotliwości próbkowania wynosi od 48 Hz do 833 kHz, co daje 
wartość ponad 17 000.   Jednak w praktyce taki zakres zmian częstotliwości próbkowania Kf byłby przydatny 

jedynie przy przetwarzaniu sygnałów wejściowych o paśmie nieprzekraczającym kilku herców. 

W systemach delta przy próbkowaniu sygnału mowy dobre wyniki uzyskuje się stosując minimalną 
częstotliwość próbkowania fpmin przynajmniej 16 kHz [Gola05].   To ogranicza zakres zmian częstotliwości 

próbkowania do wartości Kf = 833/16 = 52. Dane te pozwalają wyznaczyć wartość zakresu dynamiki (DR) 

kodeka ANSDM od zmian częstotliwości próbkowania. 
Dla Kf = 52 przy fpmin = 16 kHz uzyskuje się DRf = 24dB 

3. Całkowity zakres dynamiki 

 
DR = DRf  +  DRk  =  45 ÷ 50 dB 

 
3.6.3 BADANIE UKŁADU KOMPARATORA Z AUTOKOMPENSACJĄ WEJŚCIOWEGO NAPIĘCIA NIEZRÓWNOWAŻENIA 
Pomiar czułości komparatora dla częstotliwości próbkowania 833 kHz, metoda najgorszego przypadku. 

1. Pomiar statyczny. 

Zestawienie wyników pomiaru statycznego czułości komparatora dla różnych wartości sygnału wspólnego 

podano w Tabeli 3.6.2. 

Tabela 3.6.2 

Zależność wartości napięcia zmieniającego stan komparatora od wielkości napięcia wspólnego 

Sygnał wspólny 
(V) 

Napięcie 
przerzutu 

 (mV) 
-1,45 0,6 
-0,4 0,5 

0 0,5 
0,4 0,5 

1,45 0,6 
 
Z badań wynika, że zastosowany układ komparatora w całym przewidywanym zakresie pracy, a także poza 

tym obszarem posiada rozdzielczość przynajmniej 0,6 mV. Rozdzielczość ta wykazuje małą zależność od 

poziomu napięcia, przy którym przeprowadza się porównanie. 

1. Pomiar dynamiczny (komparator obciążony buforem analogowym) 

Czas narastania 𝑡𝑛 ≅ 820 ns (z poziomu 0 na poziom 1).  

Czas opadania 𝑡𝑥𝑝 ≅ 900 ns (z poziomu 1 na poziom 0). 

Wynika stąd, że częstotliwość przełączeń komparatora, możliwa do osiągnięcia to około 1110 kHz. 
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3.6.4 POBÓR MOCY PRZEZ UKŁAD KODEKA 
Do tego celu wykorzystano układ pomiarowy zdjęcie, którego przedstawiono na Rys. 3.6.1, a konkretnie jego 

część zasilającą. Schemat tej części znajduje się w dodatku E na Rys. E.5. Do pomiaru wykorzystano piny 

pomiarowe J2s i J3s. Dla zasilania napięciem 3 V (2 x 1,5 V) otrzymano następujące wyniki: 
Minimalny pobór mocy zmierzony Pkmin = 591 µW (197 µA * 3 V) 

Maksymalny pobór mocy zmierzony Pkmax = 792 µW (264 µA * 3 V) 

Średni pobór mocy Pśr = 692 μW 

Pobór mocy jest nieco większy niż w symulacjach, ale można przyjąć, że spełnia wymagania projektowe. 

 
3.6.5 BADANIE UKŁADU WYTWARZAJĄCEGO NAPIĘCIE REFERENCYJNE DLA ŹRÓDEŁ PRĄDOWYCH (BANDGAP)  
Wykorzystano układ pomiarowy z Rys.3.6.1 i wyjście VBGD z Rys. E.2 dodatek E. Temperaturę zmieniano 

wykorzystując lutownicę o regulowanej temperaturze, zetkniętą z metalowym okienkiem. Pomiaru 

temperatury dokonywano z użyciem termopary.  

Średnia wartość współczynnika zmian napięcia referencyjnego w funkcji temperatury w zakresie 20 do 150 
stopni Celsjusza jest równa: 

𝛥𝑈𝑠𝑟𝑟
𝛥𝑇 =

1,081− 1,093
150− 20 = −92 �

µ𝑉
℃� 

Wynika stąd, że błąd spowodowany zmianą prądu ładowania, spowodowaną przez zmianę temperatury o 10 

stopni Celsjusza będzie mniejszy od 0,1%. 

 
3.6.6 PRZEBIEGI CZASOWE ODTWORZONE PRZEZ DEKODER ANS-DM Z INTEGRATOREM PACZKOWYM 
Na rysunkach 3.6.6 do 3.6.8 przedstawiono oscyloskopowe obrazy kształtu napięcia na wyjściu dekodera 

dla sygnału wejściowego trójkątnego, sinusoidalnego i prostokątnego bez zastosowania filtru wyjściowego. 

W celu porównania zamieszczono także oscylogramy napięcia na wejściu kodera. Przebiegi wyjściowe nie 

są odfiltrowane. Przesunięcie poziomów sygnałów wejściowych i wyjściowych jest wykonane celowo, by 

łatwiej było zaobserwować różnice pomiędzy wejściem a wyjściem kodeka. Dla prostokątnego przebiegu 

wejściowego można zaobserwować różnicę pomiędzy prędkością narastania i opadania przebiegu 

wyjściowego. 
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Rys. 3.6.6. Trójkątny sygnał wejściowy i przebieg odtworzony przez dekoder ANS-DM z integratorem 

paczkowym. 

 

 
Rys. 3.6.7. Sinusoidalny sygnał wejściowy i przebieg odtworzony przez dekoder ANS-DM z integratorem 

paczkowym. 
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Rys. 3.6.8. Prostokątny sygnał wejściowy i przebieg odtworzony przez dekoder ANS-DM z integratorem 

paczkowym. 

 

 

Przeprowadzono również badania wpływu zastosowania integratora paczkowego (paczkowego) w pętli 

sprzężenia kodera delta na odtwarzanie sygnałów z zakłóceniami (z nałożonym szumem gaussowskim). 

Zbadano kształt przebiegów wyjściowych dla sygnałów wejściowych prostokątnych, sinusoidalnych i 
trójkątnych. W wyniku otrzymano oscylogramy przebiegów napięciowych na wejściu kodera i na wyjściu 

integratora paczkowego bez użycia filtra wyjściowego i z jego użyciem, przedstawione na rysunkach 3.6.9 

do 3.6.14. 
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Rys. 3.6.9. Odtwarzanie przez dekoder delta z integratorem paczkowym sygnału prostokątnego  

z zakłóceniami. 

 
Rys. 3.6.10. Przebieg odtworzony przez dekoder delta z integratorem paczkowym z zakłócanego  

sygnału prostokątnego na dole - po filtracji. 
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Rys. 3.6.11. Odtwarzanie przez dekoder delta z integratorem paczkowym przebiegu  

sinusoidalnego z zakłóceniami. 

 
Rys. 3.6.12. Przebieg odtworzony przez dekoder delta z integratorem paczkowym z zakłócanego  

sygnału prostokątnego na dole - po filtracji. 
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Rys. 3.6.13. Odtwarzanie przez dekoder delta z integratorem paczkowym przebiegu trójkątnego  

z zakłóceniami. 

 

 
Rys. 3.6.14. Przebieg odtworzony przez dekoder delta z integratorem paczkowym z zakłócanego  

sygnału prostokątnego na dole - po filtracji. 
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3.6.7 PODSUMOWANIE WYNIKÓW POMIARÓW 
Układ kodera ANS-DM wykonany w technice AMS350 potwierdził założenia przyjęte przed jego realizacją. 

Udało się osiągnąć przetwarzanie sygnałów o częstotliwości od 0,1 Hz do 4 kHz. Okres próbkowania można 

zmieniać w zakresie od 600 ns do kilku sekund.  

Zakres regulacji kroku kwantyzacji okazał się być natomiast mniejszy od przewidywanych i 

symulowanych wartości. Przy zwiększaniu wartości rezystora regulacyjnego (zmniejszaniu prądu, a więc i 

ładunku) powyżej pewnej wartości układ przestawał w ogóle funkcjonować. Jeżeli ustalono wartość 
rezystora regulacyjnego w punkcie, gdzie układ działał dla kodowania LDM, to przełączenie na kodowanie 

ANS-DM powodowało zakłócenia w pracy integratora, ewidentnie związane z podziałem tego prądu. 

Najbardziej prawdopodobną przyczyną tego zjawiska jest zbyt mały ładunek przetwarzany przez 

integrator paczkowy. Po zejściu poniżej określonego poziomu prądu ładowania kondensatora, ucieczka 

ładunków podczas przełączania jest na tyle duża, że ładunek przekazywany do kondensatora wyjściowego 

jest zbyt mały, co powoduje zakłócenia w pracy układu.  Badania symulacyjne nie wykazywały takiego 

zjawiska podczas zmniejszania dostarczanego przez układ bandgap prądu w całym przewidywanym 
zakresie regulacji. Według autora przyczyną takiego stanu są niedokładności modeli stosowanych przez 

twórców pakietu technologicznego. 

Badanie poszczególnych komponentów w zasadzie potwierdziło osiągnięcie przez te układy 

projektowanych parametrów:  

• Komparator kluczowany osiągnął zamierzoną czułość i był praktycznie niewrażliwy na składową 

stałą sygnału.  

• Komparator analogowy wykazał się poprawną pracą przy niskich częstotliwościach i amplitudach 
przetwarzanego sygnału. Wystąpiła wyraźna zależność czułości komparatora od składowej stałej 

sygnału wejściowego i zmiana offsetu z temperaturą.  

• Część opracowanych filtrów spełniła założenia projektowe.  

• Integrator paczkowy okazał się zdolny do pracy tylko w ograniczonym zakresie kroków kwantyzacji. 
Także charakterystyki całkowania „w górę” i „w dół” mają nieco inne nachylenie niż przewidywane, 

co można zaobserwować na Rys. 3.6.10. W związku z tym należałoby użyć innych niż dostępne w 

technologii AMS 350 kondensatorów, o mniejszej wartości pojemności do podłoża, takich jak 

kondensatory MIMCAP w technologii UMC 180. 
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PODSUMOWANIE I WNIOSKI KOŃCOWE 
Podstawowym celem rozprawy doktorskiej było opracowanie rozwiązania układowego kodeka ANS-DM 

w technologii CMOS. Kodeki ANS-DM charakteryzują się zmiennym odstępem próbkowania, zależnym od 

szybkości zmian sygnału wejściowego, co powoduje konieczność rozwiązania wielu nowych problemów 
związanych z realizacją układową i implementacją w technologii CMOS. Drugim problemem naukowym, 
wymagającym szczegółowej analizy, były nierozwiązane do tej pory kwestie bezpośredniej synchronizacji w 

systemach transmisyjnych ze zmiennym czasem trwania bitów, jakimi są systemy oparte o kodeki ANS-DM.  
W rozprawie autor przedstawia swoje propozycje dotyczące problemów projektowania, budowy i 

funkcjonowania kodeków ANS-DM. Wykorzystano wyniki badań nad sprzętowymi kodekami audio do 

zaproponowania nowych, prostych sposobów synchronizacji, opartych na mechanizmach przetwarzania 

dekodera i własnościach generatorów kwarcowych (wysoka dokładność i stabilność częstotliwości). Niektóre 

z istotnych wniosków umieszczono w podsumowaniach rozdziałów 2 i 3. 

 

Główna część niniejszej rozprawy została poświęcona rozwiązaniu problemów związanych z wykonaniem 
układów kodeka ANS-DM w technologiach CMOS. Wybrane zostały technologie Austria Microsystems 350 

nm, oraz United Microelectronics Corporation 180 nm, z uwagi na ich dostępność.  

Oryginalne własne rozwiązania i propozycje, związane z budową podzespołów kodeków delta dotyczą: 

a. filtrów wejściowych i wyjściowych 

b. integratora paczkowego (przetwornik C/A) 

c. komparatorów 

Ad. a   

Jako filtry wejściowe i wyjściowe, podobnie jak dla kodeków PCM, zdecydowano zastosować filtry eliptyczne. 
Zaprojektowano, wykonano i porównano parametry 5 różnych rozwiązań filtrów wejściowych 

(antyaliasingowych) dla sygnałów akustycznych (rozdz. 3.2). Badania porównawcze wykazały co następuje: 

• w przypadkach, gdy zależy nam przede wszystkim na niskich szumach należy stosować filtry 

niskonapięciowe (Rys. 3.2.9) 

• w przypadkach, gdy zależy nam na małym poborze mocy także należy stosować filtry 
niskonapięciowe 

• w przypadkach, gdy zależy nam szczególnie na niskim współczynniku zniekształceń harmonicznych 

należy stosować filtry typu high swing (Rys. 3.2.11) 

• w przypadkach, gdy zależy nam na jak najmniejszych zniekształceniach nieliniowych i szumach to 
należy wybrać filtr oparty o wzmacniacze operacyjne (Rys. 3.2.12) 

• w przypadkach, gdy zależy nam przede wszystkim na oszczędności powierzchni zajmowanej przez 

układ scalony również należy wybierać filtry oparte o wzmacniacze operacyjne 

Ze względu na konieczność dokonywania różnych eksperymentów sprzętowych autor zaprojektował filtry 

w ten sposób, aby było możliwe przestrajanie1 ich charakterystyk częstotliwościowych. W niewielkim 

                                       
1 przestrajanie charakterystyk filtrów umożliwia korekcję ich parametrów. 
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zakresie jest to możliwe dzięki zmianom napięcia zasilania. W szerszym zakresie przestrajanie 

charakterystyk filtrów jest możliwe przy użyciu napięcia zewnętrznego (rozdz. 3.2.5). 

Realizacja filtrów dolnoprzepustowych o stosunkowo niskiej częstotliwości odcięcia wymaga dla filtrów typu 

RC odpowiednio dużych stałych czasowych. Aby zaimplementować takie struktury wewnątrz układu 

scalonego przy pojemnościach co najwyżej kilkunastu do kilkudziesięciu pF muszą zostać użyte rezystancje 

o dużych wartościach, a więc także o znacznych rozmiarach. Dlatego zamiast rezystorów w 

zaprojektowanym filtrze użyto tranzystorów o nietypowych wymiarach (rozdz. 3.2.4.1), pozwalających na 
zrealizowanie bardzo dużej rezystancji na znacznie mniejszej powierzchni. Dla filtrów, których prototypami są 

układy LC, występujące w obliczeniach indukcyjności (dla dostępnych w układzie pojemności) są rzędu 

setek henrów. Indukcyjności tego rzędu zostały skonstruowane z użyciem żyratorów pracujących w trybie 
podprogowym dla obniżenia poboru mocy (rozdz. 3.2.4.2). Tym samym można uznać tezę: Możliwe jest 

wykonanie scalonych eliptycznych filtrów dolnoprzepustowych, dla telefonicznego pasma mowy, bez użycia 

kondensatorów zewnętrznych za udowodnioną. 

Ad. b  
Oryginalnym współosiągnięciem autora jest udoskonalenie rozwiązania patentowego US3706944 A (rozdz., 

3.3) co stało się możliwe dzięki rozbudowaniu układu i wykonaniu go w technologii CMOS. Badania 

symulacyjne przeprowadzone przez autora wykazały, bowiem, że w rozwiązaniu zaproponowanym w 

patencie US3706944 A prądy ładowania i rozładowania kondensatora CI (Rys. 3.3.3) są różne, a ponadto 

występują zakłócenia impulsowe w przebiegu napięcia wyjściowego. Dlatego w zmodyfikowanym układzie 

integratora paczkowego użyto jednego źródła prądowego do ładowania i rozładowania kondensatora C. 

Prąd z tego źródła płynie w sposób ciągły, albo do kondensatora C, albo do masy, co zapobiega 

powstawaniu zakłóceń w przebiegu wyjściowym (Rys. 3.3.6).  
Realizacja integratora paczkowego w postaci układu scalonego umożliwiła: 

• zastosowanie luster prądowych do precyzyjnego podziału prądów (skalowanie),  

• zastosowanie źródła prądowego opartego o układ bandgap (mała zależność od temperatury 

otoczenia),  

• wykorzystanie kluczy CMOS do ładowania, rozładowania i zerowania kondensatora C.  
Budowa, działanie i własności integratora paczkowego zostały szczegółowo opisane w podrozdziale 3.3. W 

podrozdziale tym wykazano poprawność działania integratora paczkowego, jako przetwornika C/A 

pracującego ze zmiennym czasem trwania okresów zegarowych - zaprojektowanego i wykonanego przez 

autora w postaci podzespołu scalonego kodeka delta.  

Wykonany układ integratora paczkowego (Rys. 3.3.4) działa poprawnie w założonym zakresie częstotliwości 

próbkowania kodeka. Testy wykazały, zgodny z założeniami, 16-krotny względny zakres dynamiczny prądu 
ładowania integratora paczkowego. Bezwzględną wartość zakresu można zmieniać maksymalną wartością 

prądu ładowania regulowanego źródła prądowego. Ponadto zajmowana powierzchnia i pobór mocy są 

korzystne dla tego rozwiązania w porównaniu do aktualnie proponowanych rozwiązań komercyjnych w tej 
samej technologii. Tym samym można uznać tezę: Zaproponowane rozwiązanie integratora paczkowego 
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jako przetwornika C/A cechuje się niższym poborem mocy i mniejszymi rozmiarami w porównaniu do 

komercyjnych przetworników C/A o tej samej rozdzielczości - jako udowodnioną. 

Ad. c  

W pracy zaprojektowano i wykonano w postaci układów scalonych 3 rodzaje komparatorów spełniających 

wymagania kodeków ANS-DM (rozdz. 3.4): komparator dynamiczny z auto-kompensacją zera (Rys. 3.4.3), 

komparator na nieskompensowanym WO (Rys. 3.4.10), komparator z DSZ pracujący w trybie ciągłym (Rys. 

3.4.12). 
Badania eksperymentalne na specjalnie w tym celu przygotowanym stanowisku badawczym potwierdzają, 

że komparatory zbudowane na nieskompensowanym WO, oraz komparatory z DSZ pracujące w trybie 

ciągłym, wykazują następujące wady: pełzanie zera, zależność czułości od potencjałów na wejściach WO, 

ograniczenie zakresu napięć wejściowych.  

Wad tych nie posiada natomiast komparator dynamiczny z auto-kompensacją zera, ale może on przy 

wolnych zmianach sygnału wejściowego generować kilka impulsów wyjściowych (Rys. 3.4.9). Należy zwrócić 

uwagę w tych komparatorach na właściwy dobór częstotliwości zegara sterującego, odpowiadającej 
maksymalnej częstotliwości próbkowania kodeka.  

 

Problemom synchronizacji kodeków ANS-DM została poświęcona znaczna część niniejszej rozprawy 

(rozdział 2). Kodeki ANS-DM (NS-DM) pracują z adaptacją odstępu próbkowania i dlatego przebieg 

wyjściowy z kodera charakteryzuje się zmiennym czasem trwania bitów. Tego typu system transmisji 

wymaga mechanizmu synchronizacji działającego dla bardzo dużego zakresu zmian częstotliwości 

zegarowych. W tym celu należałoby, więc zastosować kilka pętli analogowych PLL, lub cyfrową DPLL, która 

wymagałaby zastosowania generatora o znacznie wyższej częstotliwości niż wymagany dla kodeka ANS-
DM. 

W pracy szczegółowo opisano zaproponowane przez autora, oryginalne, proste sposoby synchronizacji 

dekodera, przydatne dla systemu transmisyjnego ze zmiennym czasem trwania bitów. Bazują one na 

wysokiej dokładności i stabilności częstotliwości generatorów kwarcowych (rozdz. 2.2.2). Przygotowane 

stanowisko badawcze (oparte o karty ewaluacyjne Xilinx Spartan) umożliwiło szczegółową analizę 

zagadnień synchronizacji w systemach ze zmiennym czasem trwania bitów dzięki zaimplementowaniu 

różnych algorytmów przetwarzania delta. Dane algorytmów i założone parametry kodeków delta zostały 

zamieszczone w Dodatku C.  Zaproponowane przez autora sposoby utrzymania synchronizacji 
charakteryzuje: 

• bezpośrednia synchronizacja koderów i dekoderów ANS-DM na drodze wirtualnego wstawiania lub 

rzeczywistego usuwania pojedynczych okresów zegara głównego, 

• wykorzystanie do synchronizacji układów logicznych, realizujących algorytmy przetwarzania kodeka,  

• umieszczenie w dekoderze i czasem w koderze (rozdz. 2.2.2) prostych podzespołów logicznych 

(Rys. 2.2.5 i 2.2.6). W Dodatku H Tab. H1. przedstawiono przykładowe porównanie stopnia 

skomplikowania zaproponowanego układu z synchronizacją i układu bez synchronizacji, 
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• zakres utrzymywania synchronizacji (maksymalny czas trwania bitów tego samego znaku nie 

powodujący utraty synchronizacji), zależy od dokładności oscylatorów kwarcowych kodera i 

dekodera (Rys. 2.5.1), 

• mechanizm usuwania okresów zegara głównego w dekoderze, który nie wprowadza żadnych 
dodatkowych opóźnień w przetwarzaniu sygnału, 

• mechanizm wstawiania wirtualnych okresów zegara głównego, który wydłuża okres zegara 

pomocniczego, powodując zmniejszenie górnej częstotliwości granicznej przetwarzanego sygnału 

(rozdz. 2.6, równanie 2.6.2), 

• mechanizm usuwania okresów zegara głównego w koderze, który praktycznie nie zmniejsza górnej 
częstotliwość graniczną przetwarzanego sygnału (równanie 2.6.1), 

• pojedynczy okres zegara głównego, jako optymalne ustawienie odstępu między narastającym 

zboczem danych i zegara pomocniczego dekodera. 

Przedstawiony w podrozdziale 2.5 i w Dodatku F opis ujmuje najważniejsze cechy proponowanych przez 

autora 4 metod synchronizacji dla systemu transmisji ze zmiennym czasem trwania bitów. Autor wykonał 

ponadto wszechstronne testy na sprzętowej wersji tego systemu transmisji, wyznaczył analitycznie i zmierzył 
zakresy utrzymywania synchronizacji systemu w zależności od dokładności stosowanych w nadajniku i 

odbiorniku generatorów kwarcowych. Ponadto sprawdzono funkcjonowanie synchronizacji po wystąpieniu 

zakłóceń. W każdym takim przypadku po ustąpieniu zakłóceń, synchronizacja była ponownie nawiązywana. 
Tym samym można uznać tezę: Możliwa jest bezpośrednia synchronizacja koderów i dekoderów ANS-DM 

na drodze wirtualnego wstawiania lub faktycznego usuwania pojedynczych bitów taktujących zegara 

głównego – jako udowodnioną.  

 
Jak opisano w rozdziale 3 projekty poszczególnych podzespołów kodeka jak i ich layout’y były 

optymalizowane pod kątem minimalizacji poboru mocy. W szczególności:  

• Zrealizowano filtry, w których zaimplementowano żyratory pracujące w trybie podprogowym, jako 

cewki. Zapewnia to z jednej strony zmniejszenie rozmiarów wymaganych kondensatorów, z drugiej 

powoduje znaczne obniżenie poziomu mocy pobieranej przez filtr. 

• Wykonany komparator dynamiczny z auto-kompensacją zera także został zoptymalizowany pod 
kątem poboru mocy. Pozostałe wykonane i zbadane układy komparatorów są oszczędniejsze pod 

względem poboru mocy, ale mają znacznie gorsze parametry.  

• Integrator paczkowy jest układem, w którym najwięcej energii pochłania układ bandgap (Rys. 3.3.4) 

wraz ze źródłem prądowym, dlatego też zmniejszenie poboru mocy jest częściowo ograniczone 

parametrami technologicznymi i dynamicznymi kodeka.  Mimo to wykonany integrator paczkowy 
zapewnia znaczne zmniejszenie poboru mocy w stosunku do wielobitowych przetworników C/A 

proponowanych w rozwiązaniach komercyjnych.  
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Dodatek A – koder w VHDL 
---------------------------------------------------------------------------------- 
-- Engineer: Juliusz Godek 
-- Create Date:    17/06/2013 Actual Version 26/08/2016 
-- Module Name:    adcdac - Behavioral :  
-- Description:  
-- ADC koder  z przerzutnikiem typu D na wyjściu 
---------------------------------------------------------------------------------- 
library IEEE; 
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; 
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; 
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL; 
 
library UNISIM; 
use UNISIM.VComponents.ALL; 
 
entity adcdac is 
port ( 
        CLK_50MHZ     :in   STD_LOGIC; -- zegar systemowy 50MHz  
        CLK_SMA  :out STD_LOGIC; --zegar 50 MHz na zewnątrz przez SMA 
        ROT_CENTER         :in   STD_LOGIC; -- reset system 
        -- SPI 
        SPI_SCK        :out  STD_LOGIC; -- SPI zegar 
        SPI_MOSI       :out  STD_LOGIC; -- SPI wyjście Master wejście Slave 
        SPI_MISO       :inout  STD_LOGIC; -- SPI wejście Master wyjście Slave 
         -- Sygnały asynchroniczne 
        DAC_CLR       :out  STD_LOGIC; -- asynchroniczny reset DAC ; 
        AMP_SHDN      :out  STD_LOGIC; -- asynchroniczny reset AMP ; 
        -- We/Wy cyfrowe  
        wyC        :inout  STD_LOGIC; 
        wyCP   :inout STD_LOGIC; 
        --Sterowanie 
        SW   :in  STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0) := "000"; 
        -- Wł/Wył elementów szyny SPI 
        SPI_SS_B       :out  STD_LOGIC; --wł/wył Serial Flash 
        AMP_CS         :out  STD_LOGIC; --wł/wył Programmable pre-amplifier 
        AD_CONV        :out  STD_LOGIC; --wł/wył Analog-to-Digital Converter (ADC) 
        DAC_CS         :out  STD_LOGIC; --wł/wył Digital-to-Analog Converter (DAC) 
        SF_CE0        :out  STD_LOGIC; --wł/wył StrataFlash ParALLel Flash PROM 
        FPGA_INIT_B  :out  STD_LOGIC; --wł/wył Platform Flash PRO 
        -- LCD  
        LCD_RS         :out   STD_LOGIC;  
        LCD_E         :out   STD_LOGIC;  
        LCD_RW          :out   STD_LOGIC;  
        LCD_D          :out   STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0) 
        ); 
end adcdac; 
 
architecture Behavioral of adcdac is 
 
-- komponenty 
component WyswLicz is 
port(  
      clk_50MHz     :in   STD_LOGIC; -- zegar systemowy 50MHz  
      ROT_CENTER        :in   STD_LOGIC; -- reset systemu  
      A              :in   STD_LOGIC_ VECTOR (2 downto 0);  
      WE_LICZ  :in   STD_LOGIC;  
      -- LCD  
      LCD_RS          :out   STD_LOGIC;  
      LCD_E           :out   STD_LOGIC;  
      LCD_RW          :out   STD_LOGIC;  
      LCD_D          :out   STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0) 
      ); 
end component; 
  
-- stałe i zmienne 
constant regadccs: STD_LOGIC_VECTOR(35 downto 0) := "100000000000000000000000000000000000"; 
constant regampcs:  STD_LOGIC_VECTOR(19 downto 0)  := "11111111000000000011"; 
constant regamp:    STD_LOGIC_VECTOR(19 downto 0)  := "00000000000000100010"; --wzmocnienie obu -1 
constant P: integer := 2; --wsp. dla Jayant 
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constant krok0: integer := 16; --krok kwantyzacji LDM, Abate, Jayant 
constant krok0N: integer := 16; --krok kwantyzacji NSDM 
constant indstartN: integer := 7; --czas startowy dla NSDM wybrany indeksem indstartN z tablicy czasn  
constant indstartA: integer := 7; --czas startowy dla ANSDM 1-4 wybrany indeksem indstartA z tablicy czasn   
type tablica is array(5 downto 0) of integer; 
constant krokn1: tablica := (30, 23, 18, 14, 10, 8); --wartości kroków dla ANSDM1 i 2 (1,3) 
constant krokn2: tablica := (61, 41, 27, 18, 12, 8); --wartości kroków dla ANSDM2 i 4 (1,5) 
type tablica1 is array(14 downto 0) of integer; 
constant czasn: tablica1 := (28, 23, 19, 16, 13, 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1); --wartości czasów dla NSDM i ANSDM 
--constant czasn: tablica1 := (79, 61, 47, 36, 27, 21, 16, 12, 9, 7, 5, 4, 3, 2, 1); --wartości czasów dla NSDM i ANSDM 
 
--sygnały 
signal indstartAA: integer; --zmienny indeks dla ANSDM 
signal i: integer :=19 ; 
signal j: integer :=35 ; 
signal n, m: integer :=1 ; 
signal z, x: integer :=0; 
signal za: integer :=0; --określa zakres Tmax dla ANSDM 
signal zeg_pom, zeg_pom1, zeg_pom2: STD_LOGIC; 
signal regadout: STD_LOGIC_VECTOR(69 downto 0) ; 
signal stan: integer := 0; 
signal regpom, regadoutpom: STD_LOGIC_VECTOR(11 downto 0) ; 
signal krok: integer := 16; --krok wszystkie kodery 
signal wyCP2: STD_LOGIC; -- pomocnicza zmienna do pomiaru przepływności bitowej/2 
signal an: STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0) := "00000000"; 
signal s, t, o, u: STD_LOGIC := '0'; 
signal czas: integer := 1;  
signal krokn: tablica; --tablica zmienna 
signal CLK_U: STD_LOGIC;  --zegar główny spowolniony 50 MHz 
 
begin 
 
g1: WyswLicz port map (CLK_50MHz, ROT_CENTER, SW, wyCP2,  LCD_RS, LCD_E, LCD_RW, LCD_D); --wyświetlacz 
g2: FD_1 port map(C =>zeg_pom1, D=>wyCP, Q=>wyC); 
 
a0: process(clk_50Mhz,ROT_CENTER) --zegar pomocniczy do ustawienia AMP 
        begin 
 if (ROT_CENTER='1')then    
 n <= 1 ; 
 zeg_pom <= '0'; 
 elsif (clk_50mhz'event and clk_50mhz='0' and stan = 0) then 
  n <= n+1; 
  if (n = 10) then 
   n <= 1; 
   zeg_pom <= not zeg_pom; 
  end if;     
 end if; 
        end process; 
 
a1: process(zeg_pom,ROT_CENTER) -- generacja impulsów AMP_CS i SPI_MOSI dla AMP 
        begin 
 if (ROT_CENTER='1')then    
  AMP_CS <= '1'; 
  i <= 19 ; 
  stan <=0; 
 elsif (zeg_pom'event and zeg_pom = '0' and stan = 0) then 
  AMP_CS <= regampcs(i); 
--  SPI_MOSI <= regamp(i); 
  i <= i - 1; 
  if i = 0 then 
  stan <= 1; 
  end if; 
 end if; 
        end process; 
 
a11: process(ROT_CENTER, CLK_50MHz) -- usuwa impulsy zegara głównego  50 MHz 
        begin 
 if (ROT_CENTER='1')then    

m <= 0; 
 u <= ‘1’; 

elsif (falling_edge(CLK_50MHz) then 
m <= m+1; 
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 u <= ‘1’; 
  if m = 50 000 000/100 then  -- usuwa 100 impulsów zegara głównego  50 MHz na sekundę 

 m <= 0; 
  u <= ‘0’; 
  end if; 
 end if; 
        end process; 
  
a2: process(CLK_50MHz,ROT_CENTER) -- koder: czytanie z ADC, decymacja, modyfikacja, generowanie zeg_pom1/2 
        begin 
 if (ROT_CENTER='1')then 
  j <= 35 ; 
 elsif (falling_edge(CLK_50MHz) and stan = 1) then 
  AD_CONV <= regadccs(j); 
  regadout(j) <= SPI_MISO; 
  if j > 0 then 

   j <= j - 1; 
else 
   j <= 35; 
end if; 

  if j = 1 then –czytanie wartości z ADC 
     regadoutpom<= 2048 + not regadout(31 downto 20);  --zapis odczytanej wartości z ADC (zmodyfikowanej) 

end if; 
  if j = 28 then 
   zeg_pom1 <= '1'; --generacja zegara pomocniczego 1 
  elsif j = 21 then 
   zeg_pom2 <= '1'; --generacja zegara pomocniczego 2 
  end if; 
  if j = 14 then 
   zeg_pom1 <= '0'; --generacja zegara pomocniczego 1 
  elsif j = 7 then 
   zeg_pom2 <= '0'; --generacja zegara pomocniczego 2 
  end if;   
 end if; 
 if stan = 0 then 
 SPI_SCK <= zeg_pom; 
 SPI_MOSI <= regamp(i);   
 elsif  stan = 1 then 
 SPI_SCK <= CLK_50MHz; 
 end if; 
        end process; 
  
a3: process(zeg_pom1)  -- komparator dający na wyjściu sygnał cyfrowy i zapisujący go do rejestru an (proces a31) 
        begin 
 if (rising_edge(zeg_pom1) and o='1') then 
  if ((regadoutpom (11 downto 0) > regpom)and(regpom <= 4095 - krok))  then 
  wyCP <='1';  
  elsif ((regadoutpom (11 downto 0) < regpom)and (regpom >= krok)) then 
  wyCP <='0';  
  elsif ((regadoutpom (11 downto 0) = regpom)) then 
  wyCP <= '0';  
  end if; 
 end if; 
        end process; 
 
a31: process(zeg_pom2) 
        begin 
 if (rising_edge(zeg_pom2) and o='1') then 
  an(7 downto 0) <= an(6 downto 0) & wyCP; 
 end if; 
        end process; 
 
a4: process(zeg_pom1) --wytwarza na podstawie rejestru an wartość regpom 
        begin 
 if (falling_edge(zeg_pom1)) then 
  if SW = "000" then --  LDM 
   czas <= 1; 
   krok <= krok0; -- koder 
   o <= '1'; 
  end if; 
  if SW = "001" then --  Abate 
   o <= '1'; 
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   if (an(0) /= an(1)) then krok <= krok0; -- koder 
   elsif (((an(0) = an(1)) and (krok < krok0 * 8))) then krok <= krok + krok0; 
   end if; 
  end if; 
  if SW = "010" then -- Jayant 
   czas <= 1; 
   o <= '1'; 
   if ((an(4) = an(3)) and (an(3) = an(2)) and (an(2) = an(1)) and  
    (an(1) = an(0)) and (krok < 256)) then krok <= krok * P; 
   elsif (((an(4) /= an(3)) or (an(3) /= an(2)) or (an(2) /= an(1)) or  
    (an(1) /= an(0))) and(krok > 1)) then krok <= krok / P; -- koder 
   end if; 
  end if; 
  if SW = "011" then -- NSDM 
    krok <= krok0N; 
   if czas=1 then 
    o <= '1'; 
    if ((an(0) = '0' and an(1) = '0' and an(2) = '1') or  
        (an(0) = '0' and an(1) = '1' and an(2) = '1') or  
        (an(0) = '1' and an(1) = '0' and an(2) = '0') or  
        (an(0) = '1' and an(1) = '1' and an(2) = '0')) then 
         x<=indstartN; czas <= czasn(indstartN); --czas startowy 
    elsif ((an(0) = '0' and an(1) = '0' and an(2) = '0') or  
             (an(0) = '1' and an(1) = '1' and an(2) = '1')) then  
     if x >= 1 then czas <= czasn(x-1); x<=x-1; --zmniejszanie okresu próbkowania 
                                                                                else x<=0; czas<=czasn(0); --poprawka, na wszelki wypadek 
     end if; 
    elsif ((an(0) = '0' and an(1) = '1' and an(2) = '0') or  
             (an(0) = '1' and an(1) = '0' and an(2) = '1')) then  
     if x < 14 then czas <= czasn(x+1); x<=x+1; --zwiększanie okresu próbkowania 
     else x <= 14; czas <= czasn(14); -- niezbędna poprawka!!!  
     end if; 
    end if; 
   elsif czas >= 2 then czas <= czas - 1; 
    o <= '0'; 
   end if; 
  end if; 
  if (SW = "100" or SW = "101" or SW = "110" or SW = "111") then -- ANSDM 
   -- koder 
   if SW = "100" then krokn <= krokn1; indstartAA <= indstartA; za <= 14; 
   elsif SW = "101" then krokn <= krokn1; indstartAA <= indstartA; za <= 12; 
   elsif SW = "110" then krokn <= krokn2; indstartAA <= indstartA; za <= 14; 
   elsif SW = "111" then krokn <= krokn2; indstartAA <= indstartA; za <= 12; 
   end if; 
   if czas=1 then 
    o <= '1'; 
    if (an(0)=an(1) and an(1)=an(2) and s = '0' and t ='0') then  
     s <= '0'; t <= '1';  
     krok <= krokn(0); z <=0; --krok startowy 
     if x >= 1 then czas <= czasn(x-1); x<=x-1;--zmniejszanie okresu próbkowania 
     else x<=0; czas<=czasn(0); --poprawka, na wszelki wypadek 
     end if;   
    elsif (an(0)=an(1) and an(1)=an(2) and s = '0' and t ='1') then  
     s <= '1'; t <= '0';  
     if z<5 then krok <= krokn(z+1); z <=z+1; end if; --zwiększanie kroku  
     czas <= czasn(indstartAA); x<=indstartAA; --czas startowy 
    elsif (an(0)=an(1) and an(1)=an(2) and s = '1') then  
     s <= '1'; t <= '1';  
     if z<5 then krok <= krokn(z+1); z <=z+1; end if; --zwiększanie kroku 
     if x >= 1 then czas <= czasn(x-1); x<=x-1; --zmniejszanie okresu próbkowania 
     else x<=0; czas<=czasn(0); --poprawka, na wszelki wypadek 
     end if; 
    elsif ((an(0)=an(1) and an(2)=not an(1)) or (an(0)=not an(1) and an(1)=an(2))) then  
     s <= '0'; t <= '0';  
     krok <= krokn(0); z <=0; --krok startowy 
     czas <= czasn(indstartAA); x<=indstartAA; --czas startowy 
    elsif (an(0)=an(2) and an(1)=not an(0)) then  
     s <= '0'; t <= '1';  
     krok <= krokn(0); z <=0; --krok startowy  
     if x < za then czas <= czasn(x+1); x<=x+1; --zwiększanie okresu próbkowania 
     else x <= za; czas <= czasn(za); --niezbędna poprawka!!! 
     end if; 
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    end if; 
   elsif czas >= 2 then czas <= czas - 1; 
   o <= '0'; 
   end if; 
  end if; 
 end if; 
 if (j=18 and czas = 1) then o <= '0'; end if; --modyfkuje o co powoduje poprawne zliczenia dla wszystkich kodeków 
        end process; 
 
a5:process(zeg_pom2) 
         begin  
 if (falling_edge(zeg_pom2) and o = '1') then 
  if (an(0)='1' and (regpom <= 4095 - krok)) then 
   regpom <= regpom + krok; 
  elsif (an(0)='0' and (regpom >= krok)) then 
   regpom <= regpom - krok; 
  end if; 
 end if; 
         end process; 
  wyCP2 <= o; --(not zeg_pom2) and o;  --pomiar przepływności bitowej 
  CLK_SMA <= CLK_50MHz; --wysłanie na zewnątrz zegara przez SMA 
--  AMP_CS <= '1'; --wyłączony Programmable pre-amplifier 
--  AD_CONV <= '0'; -- wyłączony Analog-to-Digital Converter (ADC) 
  DAC_CS <= '1'; -- wyłączony Digital-to Analog Converter (DAC) 
  SPI_SS_B <= '1'; --wyłączony Serial Flash 
  SF_CE0 <= '1'; -- wyłączony StrataFlash ParALLel Flash PROM 
  FPGA_INIT_B <= '1'; -- wyłączony Platform Flash PRO 
  DAC_CLR <= '1'; --reset asynchroniczny DAC wyłączony  
  AMP_SHDN <= '0'; --ROT_CENTER asynchroniczny AMP wyłączony   
 
end Behavioral; 
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Dodatek B – dekoder w VHDL 
---------------------------------------------------------------------------------- 
-- Engineer: Juliusz Godek 
-- Create Date: 17/06/2013  - Actual Version 26/08/2016  
-- Design Name: Dekoder36R2 
-- Module Name:    adcdac - Behavioral  
-- Description:  
-- Dekoder z przerzutnikiem typu D na wejściu dekodera 
---------------------------------------------------------------------------------- 
library IEEE; 
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; 
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; 
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL; 
 
library UNISIM; 
use UNISIM.VComponents.ALL; 
 
entity adcdac is  
port ( 
        --zegary 
        CLK_50MHz     :in   std_logic; -- zegar systemowy 50MHz  
        CLK_SMA       :in   std_logic; -- zegar zewnętrzny 50MHz  
        ROT_CENTER        :in   std_logic; -- reset systemu 
        -- Przełączniki zegara 
        PRZEL          :in  std_logic; --przełącznik CLK_50MHz/CLK_SMA 
        -- SPI 
        SPI_SCK       :out  std_logic; -- SPI zegar 
        SPI_MOSI       :out  std_logic; -- SPI wyjście Master wejście Slave 
        -- Sygnały asynchroniczne 
        DAC_CLR       :out  std_logic; -- asynchroniczny reset DAC ; 
        AMP_SHDN      :out  std_logic; -- asynchroniczny reset AMP ; 
        -- We/Wy cyfrowe 
        weC       :in  std_logic; 
        zeg_pom2   :inout std_logic; 
        wejC   :inout  std_logic;  
        --Sterowanie 
        SW   :in  std_logic_vector (2 downto 0); 
        -- Wł/Wył elementów szyny SPI 
       SPI_SS_B       :out  std_logic; --wł/wył Serial Flash 
       AMP_CS         :out  std_logic; --wł/wył Programmable pre-amplifier 
       AD_CONV        :out  std_logic; --wł/wył Analog-to-Digital Converter (ADC) 
       DAC_CS        :out  std_logic; --wł/wył Digital-to-Analog Converter (DAC) 
       SF_CE0        :out  std_logic; --wł/wył StrataFlash ParALLel Flash PROM 
       FPGA_INIT_B   :out  std_logic; --wł/wył Platform Flash PRO 
       -- LCD  
       LCD_RS         :out   std_logic;  
       LCD_E           :out   std_logic;  
       LCD_RW          :out   std_logic;  
       LCD_D           :out   std_logic_vector(3 downto 0) 
  ); 
end  adcdac; 
 
architecture Behavioral of adcdac is  
 
-- komponenty 
component WyswL1 is  
port(  
      CLK      :in   std_logic; -- zegar systemowy 50MHz  
      ROT_CENTER         :in   std_logic; -- reset systemu  
      A             :in   std_logic_vector (2 downto 0); 
      PRZEL  :in std_logic;  
      WE_LICZ  :in   std_logic;  
      -- LCD  
      LCD_RS        :out   std_logic;  
      LCD_E         :out   std_logic;  
      LCD_RW        :out   std_logic;  
      LCD_D         :out   std_logic_vector(3 downto 0)  
    ); 
end  component; 
-- stałe i zmienne 
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constant regdaccs: std_logic_vector(35 downto 0) := "111100000000000000000000000000000000"; 
constant P: integer := 2; 
constant krok0: integer := 16; --krok kwantyzacji dla LDM, Abate, Jayant 
constant krok0N: integer := 16; --krok kwantyzacji dla NSDM 
constant indstartN: integer := 7; --czas startowy dla NSDM i ANSDM4 wybrany indeksem indstartN z tablicy czasn  
constant indstartA: integer := 7; --czas startowy dla ANSDM1-3 wybrany indeksem indstartA z tablicy czasn                
type tablica is  array(5 downto 0) of integer; 
constant krokn1: tablica := (30, 23, 18, 14, 10, 8); --wartości kroków dla ANSDM1 i 3 (1,3) 
constant krokn2: tablica := (61, 41, 27, 18, 12, 8); --wartości kroków dla ANSDM2 i 4 (1,5) 
type tablica1 is  array(14 downto 0) of integer; 
constant czasn: tablica1 := (28, 23, 19, 16, 13, 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1); --wartości czasów dla NSDM i ANSDM (1,2) 
--constant czasn: tablica1 := (79, 61, 47, 36, 27, 21, 16, 12, 9, 7, 5, 4, 3, 2, 1); --wartości czasów dla NSDM i ANSDM (1,3) 
--constant czasn: tablica1 := (584, 389, 250, 173, 115, 77, 51, 34, 23, 15, 10, 7, 5, 3, 2); --wartości czasów dla NSDM i ANSDM (1,5) 
 
 
--sygnały 
signal indstartAA: integer := 6; --zmienny indeks dla ANSDM 
signal regdac: std_logic_vector(35 downto 0)    := "000000000000001100110111111111110000"; 
signal j, k, kp1, kp2: integer :=40 ; 
signal m: integer :=50040 ; 
signal z, x: integer :=0; 
signal za: integer :=0; --określa zakres Tmax dla ANSDM 
signal zeg_pom1: std_logic; 
signal regpom: std_logic_vector(11 downto 0) ; 
signal krok: integer := 16; 
signal an: std_logic_vector(7 downto 0) := "00000000"; 
signal s, t, o: std_logic := '0'; 
signal czas: integer := 1; 
signal CLK, CLK1, CLKP: std_logic; 
signal krokn: tablica; --tablica zmienna, 
 
begin 
 
g1: WyswL1 port map (CLK, ROT_CENTER, SW, PRZEL, CLKP,  LCD_RS, LCD_E, LCD_RW, LCD_D); 
g2: FD port map (C=>CLK, D=>weC, Q=>wejC); --przerzutnik D wyzw. zboczem narastającym  
g4: BUFG port map (I=>CLK1, O=>CLK); --bufor dla zegara globalnego 
 
a0: process(PRZEL) 
        begin 
 if (PRZEL='0') then 
  CLK1 <= CLK_50MHz; 
  else 
  CLK1 <= CLK_SMA; 
 end  if; 
        end  process; 
 
a2: process(CLK,ROT_CENTER) -- dekoder: DAC wyprowadzenie wyniku na zewnątrz, generacja zegarów pomocniczych 
      begin 
 if (ROT_CENTER='1') then 
  j <= 35 ; 
  m <= 1 ; 
 elsif (falling_edge(CLK)) then 
  if (j=35 and kp1 <=1 and kp2=1 and m = 1) then 
   m <= 0;  -- mechanizm opóźniający przetwarzanie o 20 ns   
  elsif (j=35 and kp1=-1 and kp2=1 and m = 1) then 
   j<=33; --mechanizm skracajacy przetwarzanie o 20 ns 
  else 
   DAC_CS <= regdaccs(j); 
   SPI_MOSI <= regdac(j); 
   If j > 0 then 
      j <= j - 1; 
   else 
      j <= 35; 
      m <= 1;  
   end  if; 
   if j = 28 then 
    zeg_pom1 <= '1'; --generacja zegara pomocniczego 1 
   end  if; 
   if j = 21 then 
    zeg_pom2 <= '1'; --generacja zegara pomocniczego 2 
   end  if; 
   if j = 14 then 
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    zeg_pom1 <= '0'; --generacja zegara pomocniczego 1 
   end  if; 
   if j = 7 then 
    zeg_pom2 <= '0'; --generacja zegara pomocniczego 2 
   end  if; 
  end  if; 
 end  if; 
 SPI_SCK <= CLK ; 
        end  process; 
 
a3:process(zeg_pom2) –przesuwanie bufora pamięci sygnałów wejściowych 
        begin 

if (rising_edge(zeg_pom2) and o='1') then 
  an(7 downto 0) <= an(6 downto 0) & wejC; 
 end  if; 
        end  process; 
  
a4: process(zeg_pom1,ROT_CENTER,czas,SW) --wytwarza na podstawie rejestru an wartości kroku i czasu 
        begin 

if (ROT_CENTER='1')then 
  czas <= 1; 
  o <= '1'; 
  krok <= 16;   
 elsif (falling_edge(zeg_pom1)) then 
  if SW = "000" then --  LDM 
   czas <= 1; 
   krok <= krok0; -- koder 
   o <= '1'; 
  end  if; 
  if SW = "001" then --  Abate 
   czas <= 1; 
   o <= '1'; 
   if (an(0) /= an(1)) then krok <= krok0; -- koder 
   elsif (((an(0) = an(1)) and (krok < krok0 * 8))) then krok <= krok + krok0; 
   end  if;; 
  end  if; 
  if SW = "010" then -- Jayant 
   czas <= 1; 
   o <= '1'; 
   if ((an(4) = an(3)) and (an(3) = an(2)) and (an(2) = an(1)) and (an(1) = an(0)) and (krok < 256)) then 

    krok <= krok * P; 
   elsif (((an(4) /= an(3)) or (an(3) /= an(2)) or (an(2) /= an(1)) or (an(1) /= an(0))) and (krok > 1)) then 

krok <= krok / P; -- koder 
   end  if; 
  end  if; 
  if SW = "011" then -- NSDM 
   -- koder 
    krok <= krok0N; 
   if czas=1 then 
    o <= '1'; 
    if ((an(0) = '0' and an(1) = '0' and an(2) = '1') or (an(0) = '0' and an(1) = '1' and an(2) = '1')  
    or (an(0) = '1' and an(1) = '0' and an(2) = '0') or (an(0) = '1' and an(1) = '1' and an(2) = '0')) 

then x<=indstartN; czas <= czasn(indstartN); --czas startowy 
    elsif ((an(0) = '0' and an(1) = '0' and an(2) = '0') or (an(0) = '1' and an(1) = '1' and an(2) = 

 '1')) then  
    if x >= 1 then czas <= czasn(x-1); x<=x-1; --zmniejszanie okresu próbkowania 
    else x<=0; czas<=czasn(0); --poprawka, na wszelki wypadek 
    end if; 
    elsif ((an(0) = '0' and an(1) = '1' and an(2) = '0') or (an(0) = '1' and an(1) = '0' and an(2) = 

 '1')) then  
    if x < 14 then czas <= czasn(x+1); x<=x+1; --zwiększanie okresu próbkowania 
    else x <= 14; czas <= czasn(14); -- niezbędna poprawka!!!  
    end if; 
    end if; 
   elsif czas >= 2 then czas <= czas - 1; 
    o <= '0'; 
   end  if; 
  end  if; 
  if (SW = "100" or SW = "101" or SW = "110" or SW = "111") then -- ANSDM 
   -- koder 
   if SW = "100" then krokn <= krokn1; indstartAA <= indstartA; za <= 14; 
    elsif SW = "101" then krokn <= krokn1; indstartAA <= indstartA; za <= 12; 
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    elsif SW = "110" then krokn <= krokn2; indstartAA <= indstartA; za <= 14; 
    elsif SW = "111" then krokn <= krokn2; indstartAA <= indstartA; za <= 12; 
   end  if; 
   if czas=1 then 
    o <= '1'; 
    if (an(0)=an(1) and an(1)=an(2) and s = '0' and t ='0') then  
     s <= '0'; t <= '1';  
     krok <= krokn(0); z <=0; --krok startowy 
     if x >= 1 then czas <= czasn(x-1); x<=x-1;  --zmniejszanie okresu próbkowania  
     else x<=0; czas<=czasn(0); --poprawka, na wszelki wypadek 
     end if; 
    elsif (an(0)=an(1) and an(1)=an(2) and s = '0' and t ='1') then  
     s <= '1'; t <= '0';  
     if z<5 then krok <= krokn(z+1); z <=z+1; end  if; --zwiększanie kroku  
     czas <= czasn(indstartAA); x<=indstartAA; --czas startowy 
    elsif (an(0)=an(1) and an(1)=an(2) and s = '1') then  
     s <= '1'; t <= '1';  
     if z<5 then krok <= krokn(z+1); z <=z+1; end  if; --zwiększanie kroku 
     if x >= 1 then czas <= czasn(x-1); x<=x-1;  --zmniejszanie okresu próbkowania 
     else x<=0; czas<=czasn(0); --poprawka, na wszelki wypadek 
     end if; 
    elsif ((an(0)=an(1) and an(2)=not an(1)) or (an(0)=not an(1) and an(1)=an(2))) then  
     s <= '0'; t <= '0';  
     krok <= krokn(0); z <=0; --krok startowy 
     czas <= czasn(indstartAA); x<=indstartAA; --czas startowy 
    elsif (an(0)=an(2) and an(1)=not an(0)) then  
     s <= '0'; t <= '1';  
     krok <= krokn(0); z <=0; --krok startowy  
     if x < za then czas <= czasn(x+1); x<=x+1; --zwiększanie okresu próbkowania 
     else x <= za; czas <= czasn(za); --niezbędna poprawka!!! 
     end  if; 
    end  if; 
   elsif czas >= 2 then czas <= czas - 1; 
   o <= '0'; 
   end  if; 
  end  if; 
 end  if; 

if (j=18 and czas = 1) then o <= '0'; end if; --modyfkuje o co powoduje poprawne zliczenia dla wszystkich kodeków 
      end  process; 
  
a5: process(zeg_pom2,ROT_CENTER)  --modyfikuje regpom 
        begin  
 if (ROT_CENTER='1')then 
  regpom <= "000000000000"; --regpom <= "100000000000"; 
 elsif (falling_edge(zeg_pom2) and o = '1') then 
  if (an(0)='1' and (regpom <= 4095 - krok)) then 
   regpom <= regpom + krok; 
  elsif (an(0)='0' and (regpom >= krok)) then 
   regpom <= regpom - krok; 
  end  if; 

regdac(15 downto 4) <=  regpom ;  --wyjście sygnału analogowego dekoder 
 end  if; 
      end  process; 
 
a51: process(j) 
 begin 
  if j=0 then regdac(15 downto 4) <=  regpom ; end if;  --wyjście sygnału analogowego dekoder 
 end process; 
 
a6: process(CLK) --pomiar częstotliwości zegara kodera i dekodera (podzielonego przez 4) 
        begin  
  if (rising_edge(CLK_SMA))then 
  k <= k-1; 
   if k=1 then 
   CLKP <= not CLKP;  
   k <=2; 
   end  if; 
  end  if; 
 end  process; 
 
  
a7: process(wejC,j) --wskaźnik kp1 jest miernikiem odległości zbocza danych od zbocza wpisującego 
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        begin 
 if rising_edge (wejC)  then 
  kp1 <= j - 1; 
  kp2<=1; 
 end  if; 
 if j=33  then 
  kp2<=0; 
 end  if; 
 
        end  process; 
 
  
--  SPI_SCK <= CLK ; 
  AMP_CS <= '1'; --wyłączony Programmable pre-amplifier 
  AD_CONV <= '0'; -- wyłączony Analog-to-Digital Converter (ADC) 
--  DAC_CS <= '1'; -- wyłączony Digital-to Analog Converter (DAC) 
  SPI_SS_B <= '1'; --wyłączony Serial Flash 
  SF_CE0 <= '1'; -- wyłączony StrataFlash ParALLel Flash PROM 
  FPGA_INIT_B <= '1'; -- wyłączony Platform Flash PRO 
  DAC_CLR <= '1'; --reset asynchroniczny DAC wyłączony  
  AMP_SHDN <= '0'; --reset asynchroniczny AMP wyłączony   
 
end  Behavioral; 
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Dodatek C – szczegółowe dane algorytmów zaimplementowanych w układzie do badania 
synchronizacji. 

• Algorytm LDM (Linear Delta Modulation) o parametrach: 

o szerokość odstępu próbkowania Tp = 720 ns, fp = 1/Tp =1,389 MHz  

o krok kwantyzacji k = 1/256 Uref = 9,77 mV dla Uref = 2,5 V.  

• Algorytm Abate z powrotem do kroku startowego kwantyzacji o parametrach: 
o szerokość odstępu próbkowania Tp = 720 ns, fp = 1/Tp =1,389 MHz  

o wartości kroku kwantyzacji kstart = 9,77 mV, kmax = 8kstart = 78,13 mV.  

• Algorytm Jayanta bez powrotu do kroku startowego kwantyzacji o parametrach: 

o szerokość odstępu próbkowania Tp = 720 ns, fp = 1/Tp =1,389 MHz  

o wspólczynniki wzrostu i redukcji kroku kwantyzacji P =2, Q = 1/2  
o minimalne i maksymalne wartości odstępu próbkowania kmax = 78,13 mV, kmin = kmax/256 = 

0,61 mV . 

• Algorytm NS-DM (Nonuniform Sampling Delta Modulation) o parametrach: 

o współczynniki redukcji i wzrostu odstępu próbkowania K1 = 0,77, K2 = 1,3  

o szerokości odstępu próbkowania Tstart = 2,88 µs, Tmax = 56,88 µs, Tmin = 0,72 µs                        

o stały krok kwantyzacji k = Uref/128 = 19,54 mV dla Uref = 2,5 V.  

• Algorytm ANS-DM1 (Adaptive NS-DM) o parametrach: 

o współczynniki redukcji i wzrostu odstępu próbkowania K1 = 0,77;  K2 = 1,3  

o szerokości odstępu próbkowania Tstart = 6,48 µs; Tmax = 56,88 µs; Tmin = 0,72 µs 

o zmienny krok kwantyzacji z współczynnikiem wzrostu P = 1,3; k0 = 4,88 mV;  kmax = 18,31 

mV.  

• Algorytm ANS-DM2  o parametrach: 
o współczynniki redukcji i wzrostu odstępu próbkowania K1 = 0,77;  K2 = 1,3  

o szerokości odstępu próbkowania Tstart = 6,48 µs; Tmax = 33,84 µs; Tmin = 0,72 µs 

o zmienny krok kwantyzacji z współczynnikiem wzrostu P = 1,3; k0 = 4,88 mV;  kmax = 18,31 

mV.   

• Algorytm ANS-DM3  o parametrach: 
o współczynniki redukcji i wzrostu odstępu próbkowania K1 = 0,77;  K2 = 1,3  

o szerokości odstępu próbkowania Tstart = 6,48 µs; Tmax = 56,88 µs; Tmin = 0,72 µs 

o zmienny krok kwantyzacji z współczynnikiem wzrostu P = 1,5, k0 = 4,88 mV , kmax = 37,23 

mV. 

• Algorytm ANS-DM4  o parametrach: 

o współczynniki redukcji i wzrostu odstępu próbkowania K1 = 0,77;  K2 = 1,3  
o szerokości odstępu próbkowania Tstart = 6,48 µs; Tmax = 33,84 µs; Tmin = 0,72 µs 

o zmienny krok kwantyzacji z współczynnikiem wzrostu P = 1,5, k0 = 4,88 mV , kmax = 37,23 

mV. 
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Dodatek D – moduł kodera amsd_mod w VHDL 
---------------------------------------------------------------------------------- 
-- Moduł ANSDM (amsd_mod) 
---------------------------------------------------------------------------------- 
library IEEE; 
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; 
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; 
 
entity ansdm_mod is 
    Port ( T : in  STD_LOGIC; 
           komp : in  STD_LOGIC; 
           zeg : in  STD_LOGIC; 
           holda : out  STD_LOGIC; 
           ka : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0):= "0000"); 
end ansdm_mod; 
 
architecture Behavioral of ansdm_mod is 
   
 -- Tablica interwałów próbkowania  
 type tablica_Mif_Type is array (0 to 31) of std_logic_vector (19 downto 0); 
 
 constant INTERVAL_RAM : tablica_Mif_Type := ( "00000000000000000000",                                           -- 0 
 "00000000000000011000","00000000000000110101","00000000000001011000","00000000000010000001", -- 1 - 4  
 "00000000000010110011","00000000000011101111","00000000000100110110","00000000000110001101", -- 5 - 8 
 "00000000000111110100","00000000001001110000","00000000001100000101","00000000001110110111", -- 9 - 12  
 "00000000010010001101","00000000010110001110","00000000011011000011","00000000100000110101", -- 13 -16 
   
 "00000000100111110001","00000000110000000111","00000000111010000110","00000001000110000110", -- 17 - 20 
 "00000001010100011111","00000001100101110000","00000001111010011111","00000010010011010111", -- 21 - 24 
 "00000010110001001101","00000011010101000001","00000100000000000000","00000100110011100100", -- 25 - 28 
 "00000101110001011101","00000110111011101110","00001000010100110110"                                              -- 29 - 31 
   
 ); 
 
  
begin 
  
process (T,zeg)  
 
 -- wskaźnik tablicy interwałów  
 variable INTERVAL_pnt: INTEGER range 0 to 36; 
 variable INTERVAL : std_logic_vector (19 downto 0) := "00000000000000000000"; 
 variable B0 :STD_LOGIC := '0'; 
 variable B1 :STD_LOGIC := '0'; 
 variable B2 :STD_LOGIC := '0'; 
 variable B3 :STD_LOGIC := '0'; 
 variable S0 :STD_LOGIC := '0'; 
 variable T0 :STD_LOGIC := '0'; 
 variable S1 :STD_LOGIC := '0'; 
 variable T1 :STD_LOGIC := '0'; 
 variable kna : STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); 
 variable Q : std_logic_vector (19 downto 0) := "00000000000000000000"; 
 variable InitAprox :STD_LOGIC; 
 variable IncAprox :STD_LOGIC; 
 variable DecAprox :STD_LOGIC; 
  
begin  
 
   if (rising_edge(T)) then    
     -- zakończono komparację, można odczytać jej wynik  
   B3 := B2; -- przepisanie bitów -  
    B2 := B1;  
   B1 := B0; 
   B0 := komp; 
    S1 := S0;  
   T1 := T0; 
 end if; 
  
 if (falling_edge(T)) then  -- przy opadającym zboczu k 
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  -- ANSDM 
           S0 := (not B2 and not B1 and not B0 and not S1 and T1) or (not B2 and not B1 and not B0 and S1 and not T1) 
      or (not B2 and not B1 and not B0 and S1 and T1) or (B2 and B1 and B0 and not S1 and T1) 
      or (B2 and B1 and B0 and S1 and not T1) or (B2 and B1 and B0 and S1 and T1); 
           T0 := (not B2 and not B1 and not B0 and not S1 and not T1) or (not B2 and not B1 and not B0 and S1 and not T1) 
     or (not B2 and not B1 and not B0 and S1 and T1) or (B2 and B1 and B0 and not S1 and not T1) 
         or (B2 and B1 and B0 and S1 and not T1) or (B2 and B1 and B0 and S1 and T1) or  
         (not B2 and B1 and not B0) or (B2 and not B1 and B0); 
  if S0 = '1' then --zmiana kroku 
  kna := kna + 1 ; 
   if kna > "0110" then  
    kna := "0110"; 
   end if; 
  else 
  kna := "0010"; 
  end if; 
   if kna = "0001" then 
    ka <= "0000"; -- prąd = 1 
   elsif kna = "0010" then 
    ka <= "0101"; -- prąd = 1,45 
   elsif kna = "0011" then 
    ka <= "1000"; -- prąd = 2 
   elsif kna = "0100" then 
    ka <= "1100"; -- prąd = 4 
   elsif kna = "0101" then 
    ka <= "1110"; -- prąd = 8 
   elsif kna = "0110" then 
    ka <= "1111"; -- prąd = 16 
   end if; 
   --zwiększenie częstotliwości próbkowania 
   IncAprox := (not B2 and not B1 and not B0 and not S1 and not T1)  
    or (not B2 and not B1 and not B0 and S1) 
    or (B2 and B1 and B0 and not S1 and not T1)  
    or (B2 and B1 and B0 and S1); 
   -- częstotliwość początkowa     
   InitAprox := (B2 and B1 and B0 and not S1 and T1)  
    or (not B2 and not B1 and not B0 and not S1 and T1) 
    or (B2 and not B1 and not B0)  
    or (B2 and B1 and not B0)  
    or (not B2 and not B1 and B0) 
    or (not B2 and B1 and B0); 
   -- zmniejszenie częstotliwości próbkowania 
   DecAprox :=  (not B2 and B1 and not B0)  
    or (B2 and not B1 and not B0); 
 
    if (IncAprox = '1')  then  
     -- skróć interwał 
     INTERVAL_pnt := INTERVAL_pnt - 1 ; 
     if INTERVAL_pnt = 0 then INTERVAL_pnt := INTERVAL_pnt +1; 
     end if ;   
    end if;  
    if (DecAprox = '1') then   
     -- wydłuż inerwał  
     INTERVAL_pnt := INTERVAL_pnt + 1 ; 
     if INTERVAL_pnt > 27 then INTERVAL_pnt := INTERVAL_pnt -1; 
     end if ; 
    end if;     
     
    if (InitAprox = '1' ) then    
     -- wróć do wartości startowej  
     INTERVAL_pnt := 13; 
    end if ; 
    INTERVAL := INTERVAL_ram (INTERVAL_pnt) ; 
  end if ; 
        
   if (rising_edge(zeg)) then 
   if Q < INTERVAL then 
     Q := Q + 1; 
     holda <= '1'; 
   else 
     holda <= '0'; 
     Q := "00000000000000000000"; 
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   end if ; 
 
 end if;  
end process; 
 
 
end Behavioral; 
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Dodatek E – schematy ideowe układu do pomiarów kodeka ANS-DM 

 
Rys. E.1 Widok ogólny płytki testowej 

 
 

 
Rys. E.2 Schemat układu pomiarowego – część z układem scalonym kodeka. 
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Rys. E.3 Schemat układu pomiarowego – napięcia regulacyjne i pomocnicze. 

 

 
Rys. E.4 Schemat układu pomiarowego – układy pomocnicze. 
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Rys. E.5 Schemat układu pomiarowego – zasilanie. 
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Rys. E.6 Schemat układu interfejsu. 
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Dodatek F – wykresy i wyniki badań synchronizacji kodeka ANS-DM 
 

Dla kodeków NS-DM i ANS-DM zrywanie synchronizacji jest najczęściej połączone ze zmianą 

składowej stałej (Rys. F.1), natomiast dla pozostałych kodeków występuje zazwyczaj zakłócenie w sygnale 

niepołączone ze zmianą składowej stałej (Rys. F.2). 

 

 
Rys. F.1. Kształt zakłócenia w sygnale wyjściowym dekodera, spowodowany brakiem synchronizacji, 

niezmieniający składowej stałej sygnału. 
 
 

 
Rys. F.2. Kształt zakłócenia w sygnale wyjściowym dekodera, w układzie bez synchronizacji zmieniający 

składową stałą sygnału. 
 
 

Badania wykazały, że użyte w badaniach płyty SPARTAN mają odstęp czasu występowania 
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zakłócenia synchronizacji w temperaturze pokojowej w przybliżeniu 2 – 3 na sekundę. Jeżeli natomiast 

zostaną wykorzystane połączenia jak na Rys. 2.3.3 b, zakłócenia oczywiście nie występują. 

Regularność tego zjawiska sugeruje, że jego przyczyną jest w przybliżeniu stała różnica w 

częstotliwości pracy zegarów. W związku, z tym przeprowadzono pomiar względnego odchylenia zegarów 

20 ns (50 MHz) na używanych w eksperymencie płytach Spartan 3E o numerach 0611 i  0627. Płyta 0611 

stanowiła źródło sygnału do porównania, zegar płyty 0627 był mierzony względem tego sygnału z 

dokładnością 4 Hz w ciągu 24 godzin. Obydwie płyty były umieszczone blisko siebie, można zatem przyjąć, 
że były w tej samej temperaturze. Pomiar, co 2 godziny dał wyniki przedstawione w Tabeli F.1.  

 

Tabela F.1 

Odchylenie częstotliwości zegarów głównych płyt Spartan 3E w Hz mierzone w czasie 24 godzin 

 

Godz. 0 2 4 6 8 10 12 

Odch (Hz) 100 104 100 96 92 88 80 

Godz. 14 16 18 20 22 24 14 

Odch (Hz) 84 88 92 96 100 104 84 

 

Odchylenie było zależne od temperatury w pomieszczeniu, wartości najniższe zanotowano przy najniższych 
temperaturach. 

Dla wszystkich kodeków zrywanie synchronizacji w temperaturze pokojowej następuje z 

częstotliwością około 2-3 Hz. Można to wytłumaczyć faktem, że zakłócenie synchronizacji spowodowane jest 

niewielką różnicą częstotliwości zegara pomocniczego o okresie 720 ns w koderze i dekoderze. Źródłem 

głównego sygnału zegarowego jest oscylator kwarcowy wytwarzający przebieg prostokątny o okresie 20 ns. 

Sygnał ten jest dzielony przez 36 dla uzyskania sygnału zegara pomocniczego. Jeżeli odchylenie 

częstotliwości zegara głównego kodera w odniesieniu do częstotliwości zegara głównego dekodera wynosi  
Δf , to różnica pomiędzy okresem zegara głównego kodera i dekodera wyniesie: 

∆𝑗𝑍𝑍=
1
𝑓𝑁
−

1
𝑓𝑂

=
1
𝑓𝑁
−

1
𝑓𝑁 + ∆𝑟

=
∆𝑟

𝑓𝑁�𝑓𝑁 + ∆𝑟�
 ,                                                (𝑀. 1) 

po a okresach przesunięcie zegara głównego wyniesie  

∆𝑗𝑍𝑍𝑑 ,                                                                                      (𝑀. 2) 

i jeżeli to przesunięcie będzie równe okresowi zegara pomocniczego TZP to nastąpi zerwanie synchronizacji 

∆𝑗𝑍𝑍𝑑 = 𝑇𝑍𝑍 → 𝑑 =
𝑇𝑍𝑍
∆𝑗𝑍𝑍

 .                                                                  (𝑀. 3) 

Czas, po jakim wystąpi zerwanie synchronizacji wynosi więc: 

𝑡 = 𝑑𝑇𝑍𝐺 =
𝑇𝑍𝑍
∆𝑗𝑍𝑍

𝑇𝑍𝐺 =

1
𝑓𝑍𝑍

1
𝑓𝑍𝐺
∆𝑟

𝑓𝑍𝐺(𝑓𝑍𝐺 + ∆𝑟)

=
𝑓𝑍𝐺 + ∆𝑟
𝑓𝑍𝑍∆𝑟

 ,                                           (𝑀. 4) 

ponieważ  
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      𝑓𝑍𝑍 = 𝑟𝑍𝑍
𝑚

 ,                                                                                 (𝑀. 5) 

mamy ostatecznie 

𝑡 =
𝑠(𝑓𝑍𝐺 + ∆𝑟)

𝑓𝑍𝐺∆𝑟
=
𝑚
∆𝑟

+
𝑚
𝑓𝑍𝐺

≅
𝑚
∆𝑟

 ,                                                            (𝑀. 6) 

dla m=36, fG=50 MHz i Δf=96 Hz otrzymujemy czas t=0,375 s, co odpowiada zrywaniu synchronizacji z 

częstotliwością około 2,7 Hz. Silne podgrzanie jednego z generatorów kwarcowych prowadzi do zwiększenia 

różnicy częstotliwości generatorów głównych Δf do 320 Hz. Powoduje to zwiększenie częstotliwości zrywania 

synchronizacji do 8,9 Hz, co istotnie zaobserwowano, podobnie jak i zmniejszenie częstotliwości defektów 
synchronizacji przy zmniejszeniu różnicy częstotliwości pracy generatorów kwarcowych. 

Rys. F.3 przedstawia w uproszczeniu powstawanie zjawiska zrywania synchronizacji i ponowne jego 

przywracanie.  

Strumień danych

Zegar pomocniczy
Strumień danych

Zegar pomocniczy

b)

d)

a)

c) Kierunek przesunięcia fazy

 
Rys. F.3. Uproszczona ilustracja powstawania zakłócenia wywołanego brakiem synchronizacji: a) stan 

początkowy, b) zmniejszenie różnicy faz, c) zerwanie synchronizacji, d) ponowna synchronizacja. 
 

Początkowo, gdy narastające zbocze zegara pomocniczego trafia w miejsce, w którym mamy ustalone 

poziomy wysoki lub niski (0 lub 1) sygnału, proces dekodowania zachodzi bez zakłóceń. Zjawisko zrywania 

synchronizacji jest powodowane tym, że powolna zmiana częstotliwości zegara pomocniczego 

(spowodowana różnicą częstotliwości zegarów głównych) powoduje przesunięcie punktu odczytu bitu w 
pobliże środka jego zbocza, w obszar niezdefiniowany, poniżej najniższego poziomu logicznej jedynki i 

powyżej najwyższego poziomu logicznego zera, co prowadzi do znacznych przekłamań strumienia bitów, a 

to z kolei powoduje zakłócenia synchronizacji układu koder-dekoder. Po pewnym czasie dalsze przesuwanie 

zbocza zegara pomocniczego, spowodowane różnicą częstotliwości generatorów kwarcowych, powoduje 

ponowne natrafianie tego zbocza na ustalone wartości strumienia przekazywanych danych, poprawny 

odczyt tychże skutkuje przywróceniem synchronizacji. Zmierzono czasy trwania zakłócenia synchronizacji 

dla różnych algorytmów stosowanych w kodekach przy sinusoidalnym sygnale wejściowym o częstotliwości 
3 kHz i amplitudzie 700 mVpp. Z uśrednionych wyników tych pomiarów wynika, że czas trwania zakłócenia 

jest w zasadzie niezależny od używanego w systemie kodeka. Daje się zauważyć pewne niewielkie 

wydłużenie tego czasu dla kodeków ze zmiennym odstępem próbkowania (NS-DM i ANS-DM), co można 

wytłumaczyć nieco dłuższym czasem przetwarzania sygnału dla tych algorytmów. 
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Dla zegara głównego o częstotliwości nominalnej fZG  (i okresie nominalnym TZG), którego 

częstotliwość prawdziwa odbiega od nominalnej o Δf , jeden okres rzeczywisty TZGrz wynosi: 

𝑇𝑍𝐺𝑠𝑧 =
1

𝑓𝑍𝐺 ± ∆𝑟
=

1
𝑓𝑍𝐺

  
1

1 ±
∆𝑟
𝑓𝑍𝐺

= 𝑇𝑍𝐺  
1

1 ±
∆𝑟
𝑓𝑍𝐺

 .                                                     (𝑀. 7) 

Rozwinięcie w szereg MacLaurina wyrażenia  1
1±𝑚

 dla 𝑥 < 1 

1
1 ± 𝑥

= 1+�𝑥 ± 𝑥2+� ⋯   .                                                              (𝑀. 8) 

Dla  Δf typowego dla generatorów kwarcowych (co najwyżej  kilka tysięcy ppm) trzeci wyraz i następne 

można zaniedbać otrzymując 

𝑇𝑍𝐺𝑠𝑧 ≈ 𝑇𝑍𝐺 �1+�
∆𝑟
𝑓𝑍𝐺

� = 𝑇𝑍𝐺+�∆𝑟𝑇𝑍𝐺2  .                                                            (𝑀. 9) 

Jeżeli zegar pomocniczy jest tworzony z m okresów zegara głównego, to rzeczywisty okres zegara 

pomocniczego wyniesie odpowiednio 

𝑇𝑍𝑍𝑠𝑧 = 𝑚𝑇𝑍𝐺𝑠𝑧 = 𝑚𝑇𝑍𝐺 �1+�
∆𝑟
𝑓𝑍𝐺

� = 𝑚𝑇𝑍𝐺+�𝑚∆𝑟𝑇𝑍𝐺2  .                                            (𝑀. 10) 

W omawianym przypadku mamy m=36, i okres zegara głównego wynoszący TZGrz=20 ns, stąd 

𝑇𝑍𝑍𝑠𝑧 = 36 𝑇𝑍𝐺𝑠𝑧 = 36 𝑇𝑍𝐺+�36∆𝑟𝑇𝑍𝐺2 = 720 +�14,4 ∙ 10−6∆𝑟 [𝑠𝑠].                             (𝑀. 11) 

Jeżeli różnica między częstotliwością nominalną generatora kwarcowego, a rzeczywistą wynosi 100 Hz i jest 

dodatnia, to okres zegara pomocniczego zmniejsza się o około 1,44 ps, a jeśli różnica wynosi 1000 Hz i jest 

ujemna, to okres zegara pomocniczego zwiększa się o około 14,4 ps. 
Zaburzenie trwa około 1,2 ms, co odpowiada w przybliżeniu 1700 okresom zegara pomocniczego. Poprawka 

z tytułu różnicy częstotliwości zegarów głównych za ten okres czasu dla różnicy częstotliwości 100 Hz 

wynosi 2,448 ns. Gdyby zbocze sygnału było nieskończenie strome, to efekt zrywania synchronizacji 

występowałby bardzo krótko. Natomiast dla sygnału, którego zbocze zmienia się od minimum do maksimum 

w ciągu 7,5 ns wystąpi zakłócenie o długości około 2,5 ns, gdyż dla standardów LVTTL33 i LVCMOS33 

stosowanych w układzie kodeka napięcie wysokie (H albo 1) to poziomy napięć od 2 V do 3,6 V, natomiast 

napięcie niskie (L albo 0) to poziomy napięć od -0,3 V do 0,8 V, czyli zakres nieokreśloności, w którym 

odczytuje się przypadkowe wartości wynosi 1,2 V przy zasilaniu 3,3 V to jest to 39% zakresu napięcia. 
Zatem w czasie, gdy narastające zbocze impulsu odczytującego przemieszcza się w obszarze tych wartości, 

jednoznaczne, poprawne odtwarzanie przez dekoder staje się niemożliwa, co przejawia się zrywaniem 

synchronizacji.  
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Zjawisko to zostało w uproszczeniu przedstawione na Rys. F.4.  
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Dane wejściowe

Zegar podstawowy

 
Rys. F.4. Przemieszczanie się sygnału zegara pomocniczego względem sygnału wejściowego danych w 

czasie zrywania synchronizacji. 
 

W układach SPARTAN istnieje możliwość regulacji czasu narastania zbocza sygnału. Według 

danych producenta czas narastania sygnału wyjściowego przy ustawieniu bufora w tryb FAST 24 mA wynosi 

0,16 ns, a dla trybu SLOW 24 mA odpowiednio 2,65 ns. Dla tych trybów otrzymano odpowiednio średni czas 
zakłócenia synchronizacji wynoszący około 550 µs dla trybu SLOW 24 mA, oraz 40 µs dla trybu FAST 24 

mA. 

 Matematycznie rzecz ujmując w układzie dekodera występują przebiegi cyfrowe o określonym czasie 
narastania tn. Te przebiegi odczytywane są przez zbocza narastające zegara pomocniczego dekodera. Jeżeli 

zegar pomocniczy dekodera w stosunku do zegara pomocniczego kodera wykazuje odchylenie 
częstotliwości Δf, to jego okres dany wzorem F.11 charakteryzuje się w stosunku do zegara pomocniczego 

kodera systematycznym, powolnym przesuwaniem (w przód lub w tył) fazy. Szybkość zmiany fazy wynosi: 

𝑣𝛷 =
𝑇𝑍𝑍𝑠𝑧 − 𝑇𝑍𝑍

𝑇𝑍𝑍
=
𝑚𝑇𝑍𝐺+�𝑚∆𝑟𝑇𝑍𝐺2 − 𝑚𝑇𝑍𝐺

𝑚𝑇𝑍𝐺
= +�∆𝑟𝑇𝑍𝐺 .                                        (𝑀. 12) 

Zgodnie z rozważaniami przedstawionymi wcześniej, jeżeli zbocze narastające zegara pomocniczego natrafi 
na zbocze danych, to przez czas zakłócenia tzakł równy 

𝑡𝑧𝑚𝑘ł =
0,39𝑡𝑛

|𝑣𝛷| =
0,39𝑡𝑛
∆𝑟𝑇𝑍𝐺

 ,                                                              (𝑀. 13) 

dekodowanie nie funkcjonuje prawidłowo. Przy stałym okresie zegara głównego TZG czas zakłócenia jest 

wprost proporcjonalny do czasu narastania tn sygnału wejściowego, a odwrotnie proporcjonalny do różnicy 

częstotliwości zegarów. 

Reasumując, zakłócenia spowodowane brakiem synchronizacji między koderem i dekoderem na skutek 

stosowania zegarów kwarcowych, których częstotliwości faktyczne nieco odbiegają od wartości 

nominalnych, mają następujące cechy:  

1. Występuje regularne, okresowe zrywanie synchronizacji. Czas między zakłóceniami opisuje wzór 
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F.6.  

2. Czas trwania zakłócenia jest związany z nachyleniem zbocza impulsu danych - im mniejsze 

nachylenie, tym dłuższy czas trwania zakłócenia, oraz z różnicą częstotliwości pomiędzy zegarami 

głównymi kodera i dekodera, im większa jest ta różnica tym krótszy czas zakłócenia. Ten czas 

można określić wzorem F.12. 

3. Kształt zakłócenia jest częściowo zależny od rodzaju modulacji. Dla algorytmu LDM, Abate i Jayant 

ma on zwykle kształt zakłócenia w przebiegu, bez zmiany poziomu napięcia stałego, dla algorytmów 
NS-DM i ANS-DM zazwyczaj dodatkowo występuje zmiana składowej stałej (Rys. F.1 i F.2). 

Należy stąd wnioskować, że w układach bez stosowania mechanizmów synchronizacyjnych, zmniejszenie 

częstości pojawiania się zakłóceń wymagałoby stosowania zegarów kwarcowych o jak najmniejszej różnicy 

częstotliwości, a zmniejszenie długości trwania zakłócenia wymaga zboczy o największej dostępnej 

stromości. Zmniejszenie różnicy częstotliwości prowadzi jedynie do wydłużenia czasu między zakłóceniami. 

Wynika stąd, że zastosowanie nawet najlepszych generatorów kwarcowych o różnicy częstotliwości rzędu 

Hz i tak nie doprowadzi do zadowalających efektów, gdyż nawet wówczas, co kilkanaście, czy kilkadziesiąt 
sekund będzie następować zrywanie synchronizacji. 

Wynika stąd również, że jedynie synchronizacja głównego sygnału zegarowego dekodera z głównym 

sygnałem zegarowym kodera, na przykład przy użyciu układów PLL, albo innych mechanizmów, pracujących 

na podobnych zasadach, opisanych w niniejszej pracy zapewnia stabilną synchronizację. 
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Dodatek G – szczegółowy opis integratora paczkowego i wyprowadzenie wzorów  
Ważną częścią składową integratora paczkowego z Rys. 3.3.4 jest regulowane źródło prądowe, 

dostarczające prądu o określonej wartości do układu całkowania i wytwarzania ładunku referencyjnego. W 
bloku całkowania i wytwarzania ładunku referencyjnego znajduje się wewnętrzny kondensator 6 pF, który 

jest ładowany, albo rozładowywany prądem regulowanego źródła prądowego, generując ładunek 

referencyjny QnRef+ lub QnRef-. Ładunek dostarczany przez ten blok jest sumowany przez blok redystrybucji, 

zamieniany na sygnał napięciowy i poprzez bufory wyjściowe jest podawany na wyjście analogowe 

integratora. Typowe wartości przewidywane i stosowane w symulacjach to ok. 100 nA dla minimalnej 

nastawionej wartości do 1,6 μA przy maksymalnym ustawieniu. 

Cały proces przemiany C/A zachodzi w ciągu 600 ns i jest podzielony na 3 fazy sterowane sygnałami 

zegarowymi 200 ns podawanymi na odpowiednie wejścia sterujące integratora (k1, k1a, k1b, k2 i k3). Jeżeli 
sygnał sterujący jest w stanie wysokim, to odpowiadający mu klucz jest zwarty, w przeciwnym wypadku jest 

rozwarty.  
W fazie pierwszej (klucze k1 oraz k1a lub k1b zwarte, pozostałe klucze rozwarte), prąd ustalony przez 

regulowane źródło prądowe wpływa do kondensatora pomocniczego C na Rys. 3.3.7 i w zależności od tego, 

który sygnał jest w stanie wysokim (k1a albo k1b) następuje ładowanie w jedną stronę, lub w przeciwną, w 

czasie przez 200 ns. Jeżeli zwierane są klucze k1a to kondensator jest ładowany tak, że po przyłączeniu do 

kondensatora głównego w drugiej fazie zwiększa jego ładunek dodatni (całkowanie „w górę”), jeżeli zwierane 

są klucze k1b to kondensator jest ładowany w przeciwnym kierunku i po przyłączeniu do kondensatora 
głównego zmniejsza jego ładunek (zliczanie „w dół”).  

W fazie drugiej (klucze k2 zwarte, pozostałe rozwarte), kondensator pomocniczy C jest dołączany do 

kondensatora głównego C2 na Rys. 3.3.7 poprzez kondensator szeregowy C1 i w zależności od znaku i 

wielkości zgromadzonego w kondensatorze pomocniczym C ładunku, następuje zmniejszanie lub 

zwiększanie ładunku kondensatora głównego C2. Ten proces także trwa 200 ns.  
W fazie trzeciej (tylko klucz k3 zwarty, pozostałe rozwarte), wykonywana jest operacja pomocnicza 

zerowania kondensatora pomocniczego C. Ma to na celu przywrócenie stanu początkowego dla następnej 
operacji ładowania. 

Szczegóły tego procesu są następujące: prąd ze źródła prądowego jest doprowadzony na wejście 

układu całkowania i wytwarzania ładunku referencyjnego, przedstawionego na Rys. 3.3.6. Jeśli klucze k1a 

są zwarte, to potencjał okładki kondensatora C połączonej z wyjściem zwiększa się, natomiast w wypadku 

sterowania sygnałami k1b potencjał okładki kondensatora C połączonej z wyjściem źródła prądowego 

zmniejsza się. W czasie zwarcia kluczy k2 kondensator C jest łączony z następnym stopniem wyjściowym, 

(Rys. 3.3.7), przekazując część swego ładunku do kondensatora C2. Następnie zwarcie klucza k3 powoduje 

zwarcie okładek kondensatora C, przygotowując go na przyjęcie następnego ładunku. Aby nie następowały 
gwałtowne zmiany napięcia na wejściu układu znajduje się klucz not(k1), który zwiera wejście układu 

przełączającego do masy na czas trwania fazy drugiej i trzeciej. Zapewnia to stałe obciążenie źródła 

prądowego. Prąd ładowania płynie przez cały czas ze źródła, jest tylko przełączany między kondensatorem 

a masą, co zapobiega, a przynajmniej znacznie zmniejsza zakłócenia wywołane gwałtownymi zmianami 
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prądu. Jeżeli kondensator C ma pojemność 6 pF i jest ładowany w czasie 200 ns prądem 100 nA, to jego 

potencjał wzrasta o 3,33 mV, jeżeli ten prąd jest 16 razy większy, to zmiana wynosi odpowiednio 53,28 mV. 

W celu dostarczenia ładunku do kondensatora głównego C2, wykorzystuje się układ z kondensatorem 

szeregowym C1. Gdy klucze k1 są zwarte następuje ładowanie kondensatora C1 do potencjału równego 

potencjałowi kondensatora C2. W czasie zwarcia klucza k2 kondensator pomocniczy C zostaje dołączony 

przez kondensator C1 do kondensatora C2. Kondensator C2 stopnia wyjściowego jest cały czas połączony z 

wyjściem integratora. Należy jeszcze raz zaznaczyć, że sygnały sterujące kluczami k1, k2 i k3 występują 
przez cały czas przetwarzania, natomiast sygnały sterujące kluczami k1a i k1b są naprzemiennie, to znaczy, 

że jeżeli występuje sygnał k1a to nie występuje k1b i vice versa.  

Jeżeli początkowe napięcie na kondensatorze C zostanie oznaczone, jako 𝑈𝐶, natomiast napięcie 

końcowe na kondensatorze C2, zostanie oznaczone, jako 𝑈𝐶2, to przy założeniu, że początkowo 

kondensatory C1 i C2 były nienaładowane, prowadzi do następujących wniosków. Mamy trzy kondensatory 

połączone w zamkniętą pętlę (gdy zwarte są klucze k2), źródło to kondensator C, odbiornik to kondensator 
C2, kondensator C1 jest niezbędnym pośrednikiem. Po zwarciu kluczy k2 nastąpi przepływ ładunku z 

kondensatora C do pozostałych kondensatorów i będzie trwał aż do chwili, w której nastąpi zrównanie 

potencjałów. Niech w tym stanie napięcie na kondensatorze C wynosi  𝑈𝐴. Począwszy od tej chwili mamy 

stan ustalony, nic w układzie się nie dzieje. Ładunek kondensatora C zmniejszył się o (𝑈𝐶 − 𝑈𝐴)𝐶. O tyle 

samo zwiększyły się ładunki kondensatorów C1 i C2. Napięcie 𝑈𝐴 jest sumą napięć kondensatorów C1 i C2, 
zatem: 

(𝑈𝐶 − 𝑈𝐴)𝐶
𝐶1

+
(𝑈𝐶 − 𝑈𝐴)𝐶

𝐶2
= 𝑈𝐴                                                                                  G. 1 

stąd                                  

𝑈𝐴 = 𝑈𝐶
𝐶 𝐶1 + 𝐶2

𝐶1𝐶2
1 + 𝐶 𝐶1 + 𝐶2

𝐶1𝐶2
= 𝑈𝐶

𝐶𝐶1 + 𝐶𝐶2
𝐶1𝐶2 + 𝐶𝐶1 + 𝐶𝐶2

                                                          G. 2 

 zatem ładunek jaki przepłynął do kondensatorów C1 i C2 wynosi: 

∆𝑄 = (𝑈𝐶 − 𝑈𝐴)𝐶 = �𝑈𝐶 − 𝑈𝐶
𝐶𝐶1 + 𝐶𝐶2

𝐶1𝐶2 + 𝐶𝐶1 + 𝐶𝐶2
�𝐶 = 𝑈𝐶

𝐶𝐶1𝐶2
𝐶𝐶1 + 𝐶𝐶2 + 𝐶1𝐶2

                 G. 3 

Napięcie na kondensatorze C2 zwiększyło się o 

𝑈𝐶2 =
∆𝑄
𝐶2 = 𝑈𝐶

𝐶𝐶1𝐶2
𝐶2(𝐶𝐶1 + 𝐶𝐶2 + 𝐶1𝐶2)

                                                               G. 4 

 

Dla wartości kondensatorów C = 6 pF, C1 = 1 pF, C2 = 6 pF  otrzymuje się z równania G.4 wartość  

𝑈𝐶2 = 𝑈𝐶
36

6(6 + 36 + 6)
=
𝑈𝐶
8                                                                     𝐺. 5 

zatem napięcie między okładkami kondensatora C spowoduje po jednej kompletnej fazie przetwarzania 

wzrost (lub zmniejszenie) napięcia na kondensatorze C2 o 1:8 tegoż napięcia (jeżeli zwiększy się 

kondensatory C i C2 do 10 pF, to stosunek ten zmaleje do 1:12). Napięcie na kondensatorze C zmaleje 

natomiast do wartości podanej we wzorze G.6 
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𝑈𝐶′ =
∆𝑄
𝐶 = 𝑈𝐶

36
6(6 + 36 + 6)

=
𝑈𝐶
8                                                                    𝐺. 6 

 
co oznacza, że pozostanie w nim część ładunku i dlatego musi on być w fazie trzeciej usunięty, na drodze 

zwierania jego okładek przez klucz CMOS. Uprzednio zostało obliczone, że dla wartości prądu wstępnie 

przyjętych zakres zmian napięcia na kondensatorze C wynosi od 3,33 do 53,28 mV. Wynika stąd, że dla 

kroku kwantyzacji integratora paczkowego wynoszącego 500 µV należy dysponować napięciem 4 mV, na 

kondensatorze C, co odpowiada prądowi ładowania 120 nA. 

Powyższe rozważanie jest prawidłowe także wówczas, gdy na kondensatorach C1 i C2 są zgromadzone 

ładunki, ale pod warunkiem, że napięcia wywołane tymi ładunkami są równe i mają przeciwne znaki. W celu 

zapewnienia kompensacji napięć w fazie pierwszej okresu przetwarzania (gdy zwarte są klucze k1), 
kondensator C1 zostaje naładowany do napięcia równego napięciu na kondensatorze C2, do czego służy 

dodatkowy wzmacniacz operacyjny w układzie wtórnika na Rys. 3.3.7. 

Przeprowadzono symulacje testowe integratora dla najmniejszego przewidywanego prądu ładowania, 

wynoszącego 100nA, oraz dla największego przewidywanego prądu wynoszącego 1,6 μA.  

Dla najmniejszego prądu ładowania wynoszącego 100 nA, przeprowadzono symulację polegającą na 

wykonaniu 800 kroków całkowania w górę, a następnie 800 kroków całkowania w dół i porównano z 

symulacją polegającą na wykonaniu 800 kroków całkowania najpierw w dół, a następnie 800 kroków 
całkowania w górę. W obydwu wypadkach nie otrzymano wartości początkowej (0 V), rozbieżność dla 

symulacji rozpoczynającej się od całkowania w górę wynosi 6 mV, natomiast rozbieżność dla symulacji 

rozpoczynającej się od całkowania w dół wynosi -18 mV. To niezrównoważenie jest spowodowane 

częściowo przez błędy symulacji, a częściowo jest odzwierciedleniem niesymetrii układu, spowodowanej 

pojemnościami pasożytniczymi. Kształt symulowanego napięcia wyjściowego przedstawiono na Rys. G.1. 

 
Rys. G.1.  Napięcie wyjściowe integratora dla najmniejszego przewidywanego prądu ładowania, równego 

100 nA, całkowanie „w górę” i „w dół”. 
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Dla największego przewidywanego w projekcie prądu ładowania, wynoszącego 1,6 µA, przeprowadzono 

symulację polegającą na wykonaniu 300 kroków całkowania w górę, a następnie 300 kroków całkowania w 

dół i porównano z symulacją polegającą na wykonaniu 300 kroków całkowania w dół, a następnie 300 

kroków całkowania w górę. Liczba kroków jest limitowana napięciem wyjściowym wynoszącym w 

założeniach +500 mV do – 500 mV. W obydwu wypadkach nie otrzymano wartości początkowej (0 V), 

rozbieżność dla symulacji rozpoczynającej się od całkowania w górę wynosi 5 mV, natomiast rozbieżność 

dla symulacji rozpoczynającej się od całkowania w dół wynosi -20 mV. Podobnie jak dla najmniejszego prądu 
ładowania niezrównoważenie jest spowodowane przez skumulowane błędy symulacji i niesymetrię układu. 

Kształt symulowanego napięcia wyjściowego przedstawiono na Rys. G.11. 

 
Rys. G.2. Napięcie wyjściowe integratora dla największego przewidywanego prądu ładowania, równego 1,6 

μA, całkowanie „w górę” i „w dół”. 

 
Zaobserwowane rozbieżności między całkowaniem „w górę” a całkowaniem „w dół” (Rys. G.2) wynikają 

głownie z kumulacji błędów obliczeniowych w trakcie symulacji. W procesach monotonicznych błąd obliczeń, 

prowadzonych ze ściśle określoną precyzją będzie stopniowo narastać. Natomiast w procesach 

niemonotonicznych błędy obliczeń przynajmniej częściowo się kompensują. 
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Dodatek H – stopień wykorzystania elementów logicznych układu Xilinx XC3S500E  
Dla układu z Rys. 2.4.2 porównano dane pokazujące stopień wykorzystania elementów logicznych układu 

programowalnego Xilinx. Tabela H.1 przedstawia porównanie dla dekodera z zaimplementowanymi 
mechanizmami synchronizacji zarówno wstawiania, jak i wirtualnego usuwania impulsów i dekodera bez tych 

mechanizmów. 

 

Tabela H.1  

Wykorzystanie elementów logicznych układu Xilinx XC3S500E FPGA dla dekodera z synchronizacją i bez 

synchronizacji. 

Całkowite wykorzystanie urządzenia z synchronizacją… …bez synchronizacji 
Wykorzystanie logiki Użyte Dostępne Procent Użyte Dostępne Procent 
Całkowita liczba rejestrów Slice 549 9 312 5% 515 9,312 5% 
Liczba użytych jako Flip Flops 537   503   
Liczba użytych jako Latches 12   12   
Liczba 4-wejściowych LUT-ów 2 326 9 312 24% 2 262 9 312 24% 
Liczba zajętych komórek Slice 1 348 4 656 28% 1 296 4 656 27% 
Całkowita liczba 4-wejściowych LUT-ów 2 554 9 312 27% 2 455 9 312 26% 
Liczba buforów IO 27 232 11% 27 232 11% 
Bufory IO Flip Flop 1   1   
Liczba komórek  RAMB16 2 20 10% 2 20 10% 
Liczba komórek  BUFGMUXs 6 24 25% 5 24 20% 

 

Z Tabeli 2.5.1 wynika, że złożoność układu dekodera z mechanizmami synchronizacji wzrasta średnio o 

mniej niż jeden procent. 
 



Bibliografia 

 

Katedra Elektroniki AGH Strona 163 
 

Bibliografia 
 
Abat67 „LInear and Adaptive Delta Modulation” J. E. Abate; Proceedings of the IEEE 1967. 

Aced13 „Programowane układy logiczne. Sygnały zegarowe” S. Acedański, M. Peczarski UW 2013. 

Ams_I  www.asic.austriamicrosystems.com 

Ande05 „Digital Transmission Engineering” Second Edition J. B. Anderson; John Wiley & Sons, Ltd 

2005. 
Augu03 „Adaptacyjna dyskretna reprezentacja elektrokardiogramu”  P. Augustyniak;  Uczelniane 

Wydawnictwa Naukowo – Dydaktyczne AGH Kraków 2003. 

Bahe12  „Signal Processing and Integrated Circuits” H. Baher;  John Wiley & Sons, Ltd 2012. 

Bake10 „CMOS Circuit Design, Layout and Simulation Third Edition” R. Jacob Baker;  John Wiley & 

Sons, Ltd 2010. 

Bala09 „Synchronization From Simple to Complex” A. Balanov, N. Janson, D. Postnov, O. 

Sosnovtseva; Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2009. 

Bang12 „Micro CMOS Design” Bang-Sup Song; CRC Press Taylor & Francis Group 2012. 
Bene00 „Non-uniform Sampling and spiral MRI reconstruction” J.J. Benedetto, Hui-Chuan Wu; Digital 

Signal Resources 2000. 

Bene08 „Springer Handbook of Speech Processing” J. Benesty, M. Mohan Sondhi, Yiteng Suang; 

Springer Verlag Berlin Heidelberg 2008. 

Beto10 „Differential Equations: Theory and Applications” D. Betounes; Springer New York 2010. 

Beut66 „Error Free Recovery of Signals From Irregularry Spaced Samples” F. J. Beutler; SIAM Rev. 

8:322-355 July 1966. 

Bink08 „Tradeofss and Optimization in Analog Circuit Design”  David M. Binkley; John Wiley & Sons, 
Ltd 2008. 

Bott82 „Introduction to quartz crystal unit design” V. E. Bottom; Van Nostrand Reinhold Company 

1982. 

Breg02 „Synchronization of Digital Telecommunications Networks”  S. Bregni; John Wiley & Sons, 

Ltd 2002.  

Brun10 „Digital VLSI Chip Design with Cadence and Synopsys CAD Tools” E. Brunvand; Pearson 

Education Inc. 2010. 
Canu06 „Differential Coding in Networked Controlled Linear Systems” C. Canudas-de-Wit, F. R. 

Rubio, J. Fornes F. Gomez-Estern IEEE ACC 06 page 4177 – 4182 France 2006. 

Caru13 „Analog Integrated Circuit Design”   T. C. Carusone,  D. Johns,  K. Martin;  John Wiley & 

Sons, Ltd 2013.   

CheM06 „Some Simple Synchronization Criteria for Complex Dynamical Networks”  M. Chen; IEEE 

Transactions on Circuits and Systems 2006. 

CheY12 „Channel Capacity Under General Nonuniform Sampling” Y. Chen, Y. Eldar, A. Goldsmith; 

IEEE International Symposium on Information Theory Proceedings 2012. 

http://www.asic.austriamicrosystems.com/


Bibliografia 

 

Katedra Elektroniki AGH Strona 164 
 

Dąbr13 „Podstawy transmisji cyfrowej” praca zbiorowa pod redakcją A. Dąbrowskiego i P. 

Dymarskiego; Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2013.  

Dehg13 „Design of CMOS Operational Amplifiers R. Dehgani;  Artech House 2013. 

Dobr03 „Sygnał czasu” A. Dobrogowski;  Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 2003. 

Doku15 „On Transmission of a Continuous Signal via a Noiseless Binary Channel” N. Dokuchayev;  

IEEE-Inst Electrical Electronics Engineers Inc, Piscaraway 2015. 

Dong15 „Fast simulation of atmospheric turbulence phase screen based on non-uniform sampling” 
Cai Dong-Mei, Ti Pei-Pei, Jia Peng, Wang Dong, Liu F. an-Xia; Acta Physica Sinica 2015. 

Eng07 „Non-uniform Sampling in Statistical Signal Processing” F. Eng; Linkoping 2007. 

Enge10 „Digital Signal Processing An Experimental Approach” S. Engelberg; Springer-Verlag London 

Limited 2008. 

Gnie80 „Rezonatory i generatory kwarcowe” B. Gniewińska, C. Klimek; Wydawnictwa Komunikacji i 

Łączności 1980. 

Gola05 „1-bitowe przetworniki różnicowe a/c i c/a z próbkowaniem adaptacyjnym – metody analizy i 
ocena własności” R. Golański; Uczelniane Wydawnictwa Naukowo – Dydaktyczne AGH 

2005. 

Gold00 „A Practical Handbook of Speech Coders” R. Goldberg, L. Riek; CRC Press Boca Raton 

London New York Washington, D.C. 2000. 

Gome11  „Adaptive Delta Modulation in Networked Controlled Systems with bounded disturbances” F. 

Gomez-Estern, C. Canudas-de-Wit, F. R. Rubio IEEE TAC  2011. 

Hamd09 „Applied Signal Processing Concepts, Circuits and Systems” N. Hamdy;  CRC Press 2009. 

Have08 „Handbook of Signal Processing in Acoustic” D. Havelock, S. Kuwano, M. Vorlaender; 
Springer 2008. 

Izyd05 „Filtry analogowe i cyfrowe” J. Izydorczyk,  J. Konopacki;  Polska Akademia Nauk  Katowice 

2005. 

Jaya74 „Digital coding of speech waveforms: PCM, DPCM, and DM quantizers” N. S. 

JayantiProceedings of the IEEE 1974. 

Kaba08 „Sieci Telekomunikacyjne” W. Kabaciński, M. Żal; WKŁ 2008. 

Kazi15 „Non-uniform sampling: post-Fourier era of NMR data collection and processing” K. 

Kazimierczuk, V. Orekhov;  Magnetic Resonance in Chemistry  Wiley Online Library 2015. 
Kend03 „Analog Filters, Second Edition” Kendall Su; Kluver Academic Publishers 2003. 

Kest12 „Przetworniki A/C i C/A Teoria i praktyka” W. Kester; Wydawnictwo BTC 2012, edycja polska 

„Analog-Digital Conversion” W. Kester; Analog Devices 2004. 

Koło07 „Układowe realizacje jednobitowych przetworników delta z adaptacją częstotliwości 

próbkowania – praca doktorska” J. Kołodziej; AGH Kraków 2007. 

Krou03 „Phase Lock Loops and Frequency Synthesis”   Venceslav F. Kroupa;  John Wiley & Sons, 

Ltd 2003.  
Kula04  „Systemy Teletransmisyjne”  S. Kula; WKŁ 2004. 



Bibliografia 

 

Katedra Elektroniki AGH Strona 165 
 

Kuta00 „Elementy i Układy Elektroniczne” S. Kuta, J. Jasielski, M. Książkiewicz, W. Machowski, J. 

Poręba, M. Sapor, R. Wydmański; AGH 2000. 

Lath10 „Modern Digital and Analog Communication Systems” B. Lathi, Z. Ding; Oxford University 

Press 2010. 

Leit10 „Matlab-Modelling, Programming and Simulation” E. P. Leite; Sciyo 2010. 

Lind06  „Transmission Principles”  M. Lindner; Institute of Computer Technology 2006. 

Liu06  „Demystifying Switched Capacitor Circuits”  M. Liu; Elsevier Inc. 2006. 
Mark93 „Advanced Topics in Shannon Sampling and Interpolation Theory” R. J. Marks II Springer _ 

Verlag 1993. 

Marv01  „Nonuniform Sampling Theory and Practice”  F. Marvasti;  Kluver Academic 2001.  

Meng97 „Synchronization techniques for digital receivers”  U. Mengali,  A. D’Andrea;  Plenum Press 

New York and London 1997. 

Osio00 „Podstawy Teorii Obwodów” J. Osiowski, J. Szabiatin Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 

Warszawa 2000.  
Papi94  „Podstawy Modulacji i Detekcji”  Z. Papir;  Wydawnictwa AGH 1994. 

Pong08 „FPGA Prototyping by VHDL Examples Xilinx Spartan 3 Version”  Pong P. Chu;  John Wiley 

& Sons, Ltd 2008.  

Puci12 „Aliasing in Spectrum of Nonuniformly Sampled Signals” J. Pucik, E. Coherova, O. 

Ondracek, V. Stofanik;  22nd International Conference Radioelektronika 2012. 

Rash10 „Non-uniform sampling and reconstruction of multi-band signals and its application in 

wideband spectrum sensing of cognitive radio” M. Rashidi; Chalmers University of 

Technology 2010. 
Rora11 „Notes on digital signal processing : practical recipes for design, analysis, and 

implementation” C. Britton Rorabaugh Prentice Hall 2011.  

Roub99 „Introduction to CMOS OP-AMPs and Comparators” G. Roubik; John Wiley & Sons Inc. 

1999.  

Sans06 „Analog Design Essentials” Willy M. Sansen;  Springer 2006. 

Serp09 „Synchronization in Wireless Sensor Networks: Parameters Estimation and Protocols” E. 

Serpendin, Q. Chaudhari;  Cambridge University Press 2009. 

Smit03 „Digital Signal Processing: A Practical Guide for Engineers and Scientist” S. Smith; Elsevier 
Science 2003 – „Cyfrowe Przetwarzanie Sygnałów: Praktyczny poradnik dla inżynierów i 

naukowców” BTC 2007. 

Song77 „Adaptive Delta Modulation for Companded PCM Coding and Decoding” D. Song;  IEEE 

Transactions on Communications 1977. 

Spa07 „Audio Signal Processing and Coding” A. Spanias, T. Painter, V. Atti; John Wiley & Sons, Ltd 

2007.  

Stra01  „Digital Signal Processing: DSP and Applications” D. Stranneby; Elsevier Science 2001. 
Thom96 „Adaptive Sampling” S. Thompson, G. Seber; John Wiley & Sons, Ltd 1996.  



Bibliografia 

 

Katedra Elektroniki AGH Strona 166 
 

Weso06 „Podstawy cyfrowych systemów telekomunikacyjnych” K. Wesołowski; Wydawnictwo 

Komunikacji i Łączności Warszawa 2006. 

West05 „CMOS VLSI Design - A Circuits and Systems Perspective Third Edition” Neil H. E. Weste, 

D. Harris; Pearson Education Inc. 2005. 

Widr08 „Quantization Noise: Roundoff Error in Digital Computation, Signal Processing, Control and 

Communications” B. Widrow, I. Kollar;  Cambridge University Press 2008. 

Wigg88  „Codes for Error Control and Synchronization”  D. Wiggert;  Artech House 1988.  
Wong09 „Nano-CMOS Design for Manufacturability”   B. Wong, F. Zach, V. Moroz, A. Mittal, G. Starr, 

A. Kahng; John Wiley & Sons, Inc. Publication 2009.  

Zhu96 „Adaptive Non-uniform Sampling Delta Modulation for Audio/Image Processing”   Y. S. Zhu, 

L. W. Leung, C. M. Wong; IEEE Transactions on Consumer Electronics 1996. 

Ziel03 „Podstawy projektowania układów cyfrowych” C. Zieliński; Wydawnictwo Naukowe PWN 

2013. 

Ziel14 „Cyfrowe przetwarzanie sygnałów w telekomunikacji podstawy, multimedia, transmisja” T. 
Zieliński, P. Korohoda, R. Rumian; Wydawnictwo Naukowe PWN 2014. 

Zril05 „Circuits and Systems Based on Delta Modulation Linear, Nonlinear, and Mixed Mode 

Processing” D. G. Zrilic; Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2005.   

 
Publikacje autorskie/współautorskie 
 
Gode08 „Antialiasing filter for NS-DM codec” J. Godek, R. Golański, J. Kołodziej;  ICSES 2008 

international conference on Signals and electronic systems Kraków 2008. 

Gola09 „Wyznaczanie minimalnych szumów kwantyzacji modulacji ADM metoda symulacyjna” – 

„Determining of the minimum quantization noise in ADM modulation based on the simulation 

method” R. Golański, J. Godek, J. Kołodziej;  Kierunki działalności i współpraca naukowa 

Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Kraków 2009. 

Mach09 „Low voltage continuous time CMOS filters for audio frequency range - Niskonapięciowe 

analogowe filtry CMOS dla częstotliwości akustycznych” W. Machowski, J. Godek; 
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania 2009.  

Mach09s „Low voltage, low power CMOS inwerter based filter for NSDM codec” W. Machowski, J. 

Godek; MIXDES 2009.  

Gola10 „A comparative study of integrated CMOS filters for non-uniform sampling Delta Modulators” 

R. Golański, J. Godek, J. Kołodziej, W. Machowski, S. Kuta; Recent advances in Circuits, 

Systems and Signals;  WSEAS Press  2010. 

Gola11 „Filter implementation for CMOS adaptive sampling delta modulators”  R. Golański, J. 
Godek, J. Kołodziej, W. Machowski, S. Kuta; International Journal of Circuits, Systems and 

Signal Processing  2011. 



Bibliografia 

 

Katedra Elektroniki AGH Strona 167 
 

Mach11 „Analog filters for audio frequency range based on current starved CMOS inwerter” W. 

Machowski, J. Godek; MIXDES 2011. 

Mach12 „Experimental results for low voltage current conveyors based on CMOS inverters in 0.35um 

technology”  W. Machowski, J. Godek, J. Jasielski;  Microelectronic materials and 

technologies, Vol. 2 Koszalin 2012. 
Gola12 „Modulatory Δ z adaptacją interwału próbkowania – rozwiązania predyktorów w technologii 

CMOS - Δ modulators with adaptation of sampling instant – predictor solutions in CMOS 
technology” R. Golański, J. Godek, J. Kołodziej;  Elektronika : konstrukcje, technologie, 

zastosowania 2012. 

Gode14 „Transmission system with variable duration of bits – proposal of synchronization” J. Godek,  

R. Golański, J. Kołodziej, J. Stępień ICSES 2014 Poznań, Poland 2014. 

Gola15 „Badania symulacyjne przetwarzania różnicowego z adaptacją kroku kwantyzacji i 

częstotliwości próbkowania” R. Golański, M. Nowak, J. Godek, J. Kołodziej, J. 

Stępień Przegląd Telekomunikacyjny Wiadomości Telekomunikacyjne  2015.  
Koło15 „Filtracja antyaliasingowa w koderach delta z nierównomiernym próbkowaniem” J. Kołodziej, 

J. Stępień, R. Golański, J. Godek, J. Ostrowski  Przegląd Telekomunikacyjny Wiadomości 
Telekomunikacyjne 2015. 

Gode15 „New synchronization method for transmission systems with variable length of bits” J. 

Godek, R. Golański, J. Kołodziej, J. Stępień International Journal of Electronics and 

Telecommunications  2015. 

Koło15s „Symulacyjne metody badania jakości przetwarzania modulacji delta z nierównomiernym 
próbkowaniem” J. Kołodziej, J. Stępień, R. Golański, J. Godek, J. Ostrowski Przegląd 

Telekomunikacyjny Wiadomości Telekomunikacyjne 2015.  

Gode16 „Proposition of the full synchronization method for trasmission systems with variable duration 
of bits” J. Godek, R. Golański, W. Machowski, J. Kołodziej, J. Stępień  International 

Conference on Signals and Electronic Systems  2016. 

Koło16 „Recovery Synchronization in ANS-DM Demodulator” J. Kołodziej, J. Stępień, R. Golański, 

W. Machowski, J. Godek,  International Conference on Signals and Electronic 

Systems  2016. 

Koło16s „Buforowanie danych w systemie transmisyjnym z koderem a/c i c/a o nierównomiernym 
próbkowaniu” J. Kołodziej, J. Stępień, R. Golański, W. Machowski, J. Godek,  XII 

Konferencja WZEE  2016. 

 

Uczestnictwo w grantach 
N N515 4101 34  Machowski Witold „Niskonapięciowe analogowe bloki funkcjonalne w 

systemach VLSI, realizowane w oparciu o inwertery CMOS. Metody projektowania, 

ograniczenia, struktury układowe i aplikacje”. 



Bibliografia 

 

Katedra Elektroniki AGH Strona 168 
 

N N515 4244 33 Golański Ryszard „Kodek delta z nierównomiernym próbkowaniem – do 

rejestracji sygnałów niestacjonarnych w systemach mobilnych”. 

N N515 4100 34 Krehlik Przemysław „Bezpośrednia modulacja laserów w łączach 

światłowodowych”. 

 

Noty aplikacyjne 
NoAp1  SPARTAN-3E FPGA Starter Kit Board User Guide:      

   http://www.xilinx.com/support/documentation/boards_and_kits/ug230.pdf 

NoAp2  SPARTAN-3E FPGA Documentation: 

   http://www.xilinx.com/support/documentation/spar3e-sk.htm 
NoAp3  AMS 350 hitkit v3.80 for 0.35 µm CMOS Processes (C35/S35/H35): 

   asic.ams.com/hitkit/hk380/index.html 

NoAp4  AMS 350 hitkit v4.10 for 0.35 µm CMOS Processes (C35/S35/H35):  

asic.ams.com/hitkit/hk410/index.html 

 
Patenty 
US3706944 A „Discrete Adaptive Delta Modulator” Stuart Keene Tewskbury; Bell Telephone Lab Inc 

US6317074 B1 „High range resolution radar through non-uniform sampling” Lyle H. Johnson; Alliant 

Techsystems Inc. 

US3851111 A „Syllabic adaptative delta modulation system” P. Deschenes, H. Stephenne, M. Villeret; Univ 

Sherbrooke. 

 

 
Karty katalogowe 
DaSh1 „AGXO-751 Crystal Oscillators – SMT Ceramic Package”  

 

 
Standardy i specyfikacje 
ITU-T /P.310 ITU-T Recommendation P.310, „Transmission characteristics for narrow-band digital 

handsed and headset telephones”  June 2006. 

ISO/IEC 7498 -1 International Standard „Information technology – Open Systems Interconnection – 

Basic Reference Model: The Basic Model”  June 1996. 

 

 

http://www.xilinx.com/support/documentation/boards_and_kits/ug230.pdf
http://www.xilinx.com/support/documentation/spar3e-sk.htm

	3.2.1 Wstęp teoretyczny  [Osio00], [Izyd05], [Ziel14]:
	3.2.1.1 Filtr Butterwortha
	,𝐻-2.,𝜔.=𝐻,𝑗𝜔.,𝐻-∗.,𝑗𝜔.=,1-1+,,,𝜔-,𝜔-0...-2𝑁..                                                    (3.2.3)
	N – rząd filtru
	3.2.1.2 Filtr Czebyszewa
	,𝐻-2.,𝜔.=𝐻,𝑗𝜔.,𝐻-∗.,𝑗𝜔.=,1-1+,𝜀-2.,𝑇-𝑁-2.,,𝜔-,𝜔-0....                                                           (3.2.4)
	TN(x) – wielomian Czebyszewa rzędu N
	3.2.1.3 Filtr eliptyczny Cauera
	Wielkość K(k) to kompletna całka eliptyczna pierwszego rodzaju
	𝐾,𝑘.=,0-,𝜋-2.-,𝑑𝜉-,1−,𝑘-2.,,sin-2.-𝜉....                                                                      (3.2.9)
	a  sn(x,t) to sinus eliptyczny argumentu x z modułem t.
	3.2.2 Filtry RC ze wzmacniaczami operacyjnymi
	Najbardziej znane filtry tego typu to układy Sallen-Keya. Mogą one służyć do realizacji różnych rodzajów charakterystyk. Dla otrzymania filtrów eliptycznych, wykorzystano schemat z [Kend03] opisany, jako zmodyfikowana do postaci dolnoprzepustowej, pas...
	Rys. 3.2.1. Schemat sekcji bikwadratowej Sallen-Keya typu eliptycznego zmodyfikowanej według [Kend03]. Wzmacniacz o wzmocnieniu m, nieodwracający.
	Transmitancja takiej sekcji jest równa:
	Do konstrukcji filtru pierwszego rzędu użyto najprostszego filtru pasywnego RC z buforem na wyjściu w postaci wzmacniacza nieodwracającego o schemacie jak na Rys. 3.2.2.
	Rys. 3.2.2. Schemat filtru RC ze wzmacniaczem operacyjnym o wzmocnieniu k.
	Transmitancja takiego układu jest równa:
	Transmitancja filtru dolnoprzepustowego (LP – lowpass filter):
	,𝐻-𝐿𝑃.,𝑠.=,𝐻-0.,,𝜔-0-2.-,𝑠-2.+,,𝜔-0.-𝑄.𝑠+,𝜔-0-2..                                                             (3.2.12)  gdzie H0 to wzmocnienie układu dla składowej stałej, Q dobroć układu, ω0 3 dB częstotliwość graniczna.
	Podobnie transmitancja filtru górnoprzepustowego (highpass filter):
	,𝐻-𝐻𝑃.,𝑠.=,𝐻-0.,,𝑠-2.-,𝑠-2.+,,𝜔-0.-𝑄.𝑠+,𝜔-0-2..                                                            (3.2.13)
	Transmitancja filtru środkowoprzepustowego (bandpass filter) ma postać:
	,𝐻-𝐵𝑃.,𝑠.=,𝐻-0.,,𝜔-0.𝑠-,𝑠-2.+,,𝜔-0.-𝑄.𝑠+,𝜔-0-2..                                                                         (3.2.14)
	Filtr środkowozaporowy (bandreject filter) z kolei ma transmitancję:
	Przeprowadzono również symulacje postlayoutowe odpowiedzi komparatora dynamicznego na wymuszenie sinusoidalne, w celu wyznaczenia jego czułości. Przykładowy wynik takiej symulacji przedstawiono na Rys. 3.4.8.


