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Powołanie. Ogólna charakterystyka.

procesor dźwięku (AP) do cyfrowego przetwarzania wejściowego sygnału mikrofonu i wyprowadzania 

przetworzonych sygnałów. AP obejmuje następujące główne elementy:

- wydajnym procesorem STM32F746; 

- wysokiej jakości kodek audio CS4272, posiadające w swoim składzie ADC oraz DAC o dużym 

zakresie dynamicznym; 

- TFT o rozdzielczości 320 * 240 o przekątnej 3,2 cala. 

Rysunek 1 AP Photo bez obudowy 

Obwód przetwarzania sygnału strukturalne przedstawiono na rysunku 2. 



 

Figura 2 przedstawia schemat strukturalny przetwarzania sygnału 



 

AP obejmuje następujące jednostki z zakresami nastaw: 

1) Filtr wycinający: 

- Zakres regulacji według częstotliwości - 5 ... 1000 Hz w odstępach 5 Hz 

- szerokość filtra - 5 ... 300 Hz, etap 5 Hz 

2) bramy szumów: 

- Time Attack - 0,1 ... 0,1 ms 20 ms skoki 

- Czas regeneracji - 1 ... 300 ms w krokach co 1 ms 

- Próg - 0 ...- 100 dB 1 dB 

- Stosunek - 1 ... 0 do 0,1 

3) stożka Faza 

- Częstotliwość - 50 ... 1000 Hz 

- liczba etapów - 1 ... 30 

4) 6-zespół Wielopasmowa sprężarki: 

- Time Attack - 0,1 ... 0,1 ms 20 ms skoki 

- Czas regeneracji - 1 ... 300 ms w krokach co 1 ms 

- Próg - 0 ...- 100 dB 1 dB 

- Stosunek - 1 ... 20 z 0,1 

5) przed i po zysk - 40 dB ... + 40 dB w krokach co 1 dB 

6) 6-pasmowy korektor - przejąć kontrolę -15 ... + 15dB w krokach co 1 dB 

7) sprężarki miękkie kolana: 

- Time Attack - 0,1 ... 0,1 ms 20 ms skoki 

- Czas regeneracji - 1 ... 300 ms w krokach co 1 ms 

- Próg - 0 ...- 100 dB 1 dB 

- Stosunek - 1 ... 20 z 0,1 

- krzywizna „pokolenia” - 0 ... 1 z przyrostem 0,1 

8) pogłosowej: 

- Delay - 1 ... 100 ms w krokach co 1 ms 

- wzmocnienie echa - 0 ... 1 w krokach co 0,1 

9) filtr wyjściowy filtr wyjściowy - jest regulowana w zakresie 0 ... co 10 000kGts 5 Hz; 

10) Limitter: 

- Time Attack - 0,1 ... 0,1 ms 20 ms skoki 

- Czas regeneracji - 1 ... 300 ms w krokach co 1 ms 

- Próg - 0 ...- 10 dB 1 dB 

Można wybrać filtr prostokątny - jako ogólny filtra, a jako część sprężarki. 4 wartości prostopadłości.



 

połączenie AP 

AP posiada następujące złącza: 

- jack 3,5 mm do podłączenia wejść i wyjść audio; 

- USB typu B do podłączenia przez USB do komputera. 

- DC 2.5mm (2.1mm) dla połączenia elektrycznego. 

UWAGA! AP ma izolację galwaniczną na wszystkich łańcuchów wtykowych! W razie potrzeby, 

izolacja galwaniczna musi być realizowany przez użytkownika!

moc AP 

AP Moc jest z DC napięcia źródła zasilania 5V nominalna, maksymalna napięcia - mniej niż 5.5V. 

Maksymalny pobór mocy - nie więcej niż 300mA. Zasilanie jest możliwe zarówno poprzez poprzez 

oddzielną wtyczkę lub poprzez USB.

Ostrzeżenie! Kiedy zasilanie poprzez złącze typu DC naruszenie biegunowość zasilania 

sieciowego ołowiu do zakłóceń 

wydajność AP! 

Kontrole AP 

AP główne elementy sterujące: 

- dwa koder ze zintegrowanymi przyciskami - PCB oznaczona jako EN1 i EN2; 

- cztery dotykowe przyciski są oznaczone na płytce jako S1-S4; 

- ekran dotykowy. 

Aktualizacja i wstępne ładowanie oprogramowania (SW) 

firmware AP obsługuje następujące funkcje: 

- funkcja wstępnego pobierania oprogramowania (firmware procesora podstawowym), w czasie 

pierwszego; 

- Aktualizacja oprogramowania w ramach zmontowanego urządzenia, bez konieczności demontażu. 

W obu przypadkach, tylko połączenie USB do komputera PC właściwie sama i sterowniki 

zainstalowane na nim i oprogramowania. wymagany jest dodatkowy programowanie. Przed migać 

trzeba przygotować oprogramowanie do pobrania.

Przygotowanie do pobierania oprogramowania.

Przed pobraniem należy zainstalować program DfuSe. Można go pobrać na stronie

ST dla powiązanie https://www.st.com/en/development-tools/stsw-

stm32080.html # getsoftware-scroll lub 

http://rx9cim.ucoz.ru/load/programma_proshivki_stm32_v_dfu_rezhime/1-1-0-39 , http://rx9cim.ucoz.ru/load/programma_proshivki_stm32_v_dfu_rezhime/1-1-0-39 , 

https://www.st.com/en/development-tools/stsw-stm32080.html#getsoftware-scroll
https://www.st.com/en/development-tools/stsw-stm32080.html#getsoftware-scroll
http://rx9cim.ucoz.ru/load/programma_proshivki_stm32_v_dfu_rezhime/1-1-0-39


 

Ostatnim ogniwem archiwum jest archiwum należy rozpakować. Folder Bin zawiera narzędzia, które 

będą potrzebne:

- menedżer plików DFU; 

- DfuSeDemo. 

Uruchom DfuFileMgr. W oknie, które zostanie otwarte, wybierz ustawienia odpowiednie do obrazka:

Kliknij przycisk OK. Otworzy się okno:

Kliknij na przycisk „S19 lub Hex”, znajdź i wybierz plik AudioProcessor.hex firmware. Kliknij 

„Generowanie ...” przycisk. Program oferuje lokalizację do zapisania pliku z rozszerzeniem .dfu. Określ 

żądaną nazwę pliku i określ ścieżkę do zapisania. będzie można zobaczyć następujący komunikat:



 

Kliknij przycisk OK. Następny przystąpić do procedury pobierania.

Procedura ładowania

Dla AP początkowym firmware należy wykonać czynności przedstawione w następującej kolejności: 

A) przed włączeniem zasilania do zwarcia między złącza zacisków boot0 umieszczony na płytce; B), 

aby połączyć się z AP do komputera poprzez port USB; B) otwarte styki złącza rozruchowych.

Aby zaktualizować firmware jako część gotowych ustroysta trzeba podłączyć AP poprzez USB do 

komputera, poczekaj na AP i jednocześnie nacisnąć przycisk i koderów EN1 zezwalającego EN2 i 

przytrzymaj, aż obraz znika na wyświetlaczu. 

Lista urządzeń PC USB, typ urządzenia powinny pojawić się: 

Jeśli urządzenie jest dalej nieokreślony (z żółtym trójkątem), konieczne jest, aby wykonać 

automatyczne wyszukiwanie sterownika na komputerze. 

Następnie trzeba uruchomić program, DfuSe Demo. Pojawi się następujące okno:



 

Naciskając przycisk „Wybierz ...” i wybierz wcześniej przygotowany plik z .dfu przedłużacza. Okno jest 

przekształcony do postaci:

Naciśnięcie przycisku „upgrade”. Typ podręczne okno:

Kliknij przycisk „Tak”. Rozpocząć proces aktualizacji oprogramowania. Czekamy, aż okno zostanie przekształcony w 

następującej formie:



 

Kliknij przycisk „Zakończ”. Wszystko! Oprogramowanie załadowane! Następnie trzeba perevklyuchit AP.

Pierwsze kroki. ustawienia fabryczne

Przy pierwszym włączeniu na ekranie pojawi się następujące: 

Naciśnij krzyżyk w tych obszarach - e konieczne jest, aby 

skalibrować ekran dotykowy. 

Po ruchów uzupełnieniem następnego menu. 

Aby zresetować ustawienia AP, w tym kalibracji ekranu 

dotykowego jest konieczne przed przejściem AP kliknij na 

ekranie dotykowym, 

obejmują AP, odczekaj kilka sekund i wyjąć z naciśnięcie ekranu dotykowego. 

Ustawienia globalne. Wybór profili (Preset)

Po włączeniu AP wychodzi okno ustawień globalnych i wybranych ustawień jest następująca: 

Na szczycie, zielony i szary wyświetlając stan jednostek 

przetwarzania dla profilu - szary - urządzenie jest 

wyłączone, zielony - blok włączone. 

Przez naciśnięcie przycisku wyświetlania „Preset 0”, „1”, 

Preset „Preset 2” służy do wyboru poprzednio zapisane 

podstawowe 



 

ustawienia. 

Obrót EN2 można zmienić PreGain. Obrót EN1 można zmienić PostGain.

Po naciśnięciu przycisku „MENU”, aby otworzyć następujące okno: 

Parametry EN1 i EN2 Rewers Rewers trzeba odwrócić 

kodera podczas obrotu. Użytkownik może

sam 

aby ustalić, jak można to zrobić łatwo i ubytek przyrost. 

MBC filtr ostrość parametr wpływa na prostopadłości 

filtry 

multipolosnogo sprężarki. Im wyższa wartość,

 więcej wysoki 

prostopadłość i „ostre” brzmiący kompresor multipolosnogo. Parametr poza efekt filtr ostrości na 

prostokątnej sprężarki filtr multipolosnogo. Im wyższa wartość, tym większa prostopadłość i bardziej 

„ostre” dźwięk sprężarki multipolosnogo.

zaprogramowane ustawienia 

Aby przejść do ustawień zaprogramowanych po AP musi się znaleźć w menu Ustawienia globalne, 

należy nacisnąć przycisk jako część EN2. 

Obok przełączać okna z ustawieniami jednostki przetwarzającej trzeba naciskać przycisk jako część 

EN2. Aby poruszać się między przyciskami ekran dotykowy w oknie - kliknij na odpowiedni przycisk lub 

ekranu dotykowego, aby przenieść go przez naciśnięcie część EN1. Przyciski ekranu dotykowego są 

zgrupowane w ramach poszczególnych bloków.

Aby włączyć / wyłączyć konkretną jednostkę należy wybrać przycisk odpowiadający urządzeniu 

naciśnij długo jak część EN1. Jednostka przycisk Cut posiada czerwoną ramkę.



 

Ustawienia okna przesuwnik fazy i filtra wyjściowego 

Przesuwnik fazowy ma konfigurację: 

- Częstotliwość - częstotliwość; 

- Stage - liczba etapów. pionowy

linia z biegacz 

Reprezentuje stopień symetrii sygnału i podczas wartości 

nastawczych przesuwnik fazowy, niezbędnych do 

osiągnięcia suwak bliski 1. 

Filtr wyjściowy ma następujące ustawienia: 

- Niski Częstotliwość - częstotliwość niższa rampy; 

- Top Częstotliwość - nachylenie górnej częstotliwości. 

ustawienia okna i brama Notch filtr szumów 

karb filtr ma następujący 

ustawienia: 

- NF freq - ustawienia filtrów częstotliwości, w Hz; 

- Szerokość - szerokość filtru w Hz. noise gate ma 

następujące ustawienia:

- Attack - atak czas w milisekundach; 

- Threshold - próg, w dB; 

- Release - czas powrotu, w ms; 

- Stosunek - nachylenie charakterystyki amplitudy nachylenie określona ze stosunku 1 / proporcji. 

Okno Preferencje Wielopasmowa kompresor i PreGain 

Okno zawiera następujące ustawienia PreGain i zespół 

sprężarki. Wartość parametru odpowiada regulatory 

Gain1 PreGain. pasmo

kompresor ma następujący 

ustawienia: 

- Attack - atak czas w milisekundach; 

- Threshold - próg, w dB; 

- Release - czas powrotu, w ms; 

- Stosunek - współczynnik plandeka 



 

charakterystyka amplitudy nachylenie określona ze stosunku 1 / proporcji. 

- Stosunek - nachylenie charakterystyki amplitudy nachylenie określona ze stosunku 1 / Stosunek; 

- Band - wybór pasma częstotliwości i przydzielania pasma dla kompresora i korektora. zespoły 

przełączające wykonywane EN2, zmiany pasa ruchu - EN1 zezwalającego.

Zespół pod przyciskiem wyświetla rzeczywistą wartość kompresji, gdy stosowany jest sygnał. 

Okno ustawień EQ 

W tym oknie dialogowym, zysk dla każdej z 6 zespołów. 

Wartości częstotliwości odpowiadają środkowym 

paśmie.

Okno Preferencje sprężarki miękkie 

To okno zawiera ustawienia i oprogramowania (miękka) 

sprężarki. 

Sprężarka ma następujące ustawienia: 

- Attack - atak czas w milisekundach; 

- Threshold - próg, w dB; 

- Release - czas powrotu, w ms; 

- Stosunek - współczynnik plandeka 

Charakterystyka amplitudowa plandeka 

Jest ona określona ze stosunku 1 / proporcji. 

- Stosunek - nachylenie charakterystyki amplitudy nachylenie określona ze stosunku 1 / Stosunek; 

- Miękkie kolano - «gładkie kolana” charakterystyka amplitudy przejściowego. Im wyższa jest ta 

wartość, tym bardziej gwałtowne przejście. Jeśli wartość 1 odpowiada konwencjonalnej sprężarki. Pod 

przyciskiem „Soft Knee” oznacza rzeczywistą wartość kompresji w aktualnym sygnałem.



 

Okno ustawień kamery pogłosowej, PostGain, Limitter 

Pogłosowej ma następujące ustawienia: 

- Echo zysk - echo współczynnika wzmocnienia w sygnale; 

- Delay - opóźnienie sygnału wartość. 

Wartość parametru odpowiada Gain2 PostGain. 

Limitter ma następujące ustawienia: 

- Attack - atak czas w milisekundach; 

- Poziom - sygnał próg limitu w stosunku do wartości maksymalnej; 

- Release - czas powrotu, w milisekundach. 

Podłączenie do komputera jako urządzenia dźwiękowego 

Po podłączeniu do komputera powinien zobaczyć nowy Audioprocessor urządzenia audio: 

Na liście urządzeń odtwarzających AP powinien być zdefiniowany jako głośników: 



 

Na liście urządzeń nagrywających AP musi być zdefiniowana jako mikrofon: 

W obecności odtwarzania USB z komputera do AP, AP automatycznie wysyła sygnał do wyjścia audio 

z komputera. Jest to nieodłączny specjalnie, aby móc bez zbędnego przełączania i przełączanie 

trybów pracy cyfrowe z komputera i podłączyć do mikrofonu PA.



 

Wykaz skrótów AP - procesor 

dźwięku 

- Oprogramowanie DAC -tsifro-analogowy przetwornik 

ADC - przetwornik analogowo-cyfrowy 


