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POPIS FUNKCÍ VÝROBKU 
Formáty 

DSD a PCM od 192 kS/s do 32 kS/s 
Přístroj podporuje následující datové formáty: AES/EBU (XLR a BNC), duální AES (XLR), 

kvadrální AES (XLR), AES data na úrovních TTL, SDIF-2 (PCM a DSD), SDIF-3 (DSD), DSD 
sloučený do 4 vedení ve formátu AES.  

Volitelný formát P3D: DSD sloučený do 3 vedení ve formátu AES. 

Synchronizace 
Přístroj pracuje v synchronizaci s řídícím taktovacím signálem (Word Clock), s referenčním AES 

signálem, se vstupním signálem nebo volitelně s videosignálem 
 

Funkce 
Digitálně-analogový převodník s velmi vysokým výkonem bez stupňování zesílení 
Vysoce kvalitní interní taktovací signály z napěťově řízeného krystalového oscilátoru 
Schopnost vícekanálové synchronizace 
Vysokorychlostní nebo duální AES režim (88.2 kS/s, 96 kS/s) 
Duální nebo kvadrální AES režim (176.4 kS/s a 192 kS/s) 
Režim DDC, který převádí signál v duálním AES režimu o vzorkovacím kmitočtu 88.2 kS/s na 

kmitočet 1925 kS/s nebo signál v kvadrálním AES režimu o vzorkovacím kmitočtu 176.4 kS/s nebo 
192 kS/s na vysokorychlostní jednoduchý AES režim. 

 
Testovací generátor 

Generátor (160 dB) vysoce kvalitního signálu s milihertzovým (mHz) rozlišením, u kterého lze 
tvarovat šum a zkracovat délky slov. 
 

Jednoduchost ovládání 
Paměť posledního nastavení 
Možnost blokování čelního panelu 
Možnost aktualizace softwaru bez otevření krytu 
Možnost dálkového ovládání z počítače PC 

 
O tomto manuálu 

Odkazy na další kapitoly a články v tomto manuálu jsou uváděny tučným písmem v uvozovkách 
ve tvaru "Název kapitoly", strana… 
 

UPOZORNĚNÍ ! 
 

V tomto formátu jsou uvedeny důležité informace, jejichž ignorování by mohlo mít 
za následek poškození tohoto přístroje nebo zrušení platnosti záruky. 

 
Tento manuál se vztahuje na standardní přístroje i na přístroje podporující volitelný formát P3D; 
P3D je datovým formátem DSD a přístroje, které jej podporují mají odpovídajícím způsobem 
přizpůsobený vnitřní hardware. Informace týkající se přístrojů podporujících formát P3D jsou 
uvedeny v černé barvě. 
 

Cílem tohoto manuálu je pomoci uživateli. Setkáte-li se zde s pasážemi, které podle Vašeho názoru 
mohly být zpracovány lépe nebo v nich některé informace chybí, sdělte nám to. 
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PRVNÍ UVEDENÍ VAŠEHO PŘEVODNÍKU dCS 954  DO PROVOZU 
Úvodní informace o výrobku 

Přístroj dCS 954 DAC (digitálně-analogový převodník) je převodník s vysokým výkonem 
zkonstruovaný pro studiové aplikace a živé nahrávání; je zkonstruován tak, aby poskytoval 
výstupní analogový signál odpovídající velmi vysokým standardům získaný z vysoce kvalitních 
digitálních datových formátů (např. 192 kS/s nebo DSD) nebo standardních formátů (např. Red 
Book CD nebo 24/96). Přístroj dále podporuje formáty AES3, SDIF-2 PCM i několik formátů 
DSD. Více těchto přístrojů lze zapojit v řízeném režimu (Slave) do synchronizace se zdrojem 
řídících taktovacích signálů (Master Clock) a vytvořit tak stabilní vícekanálovou konfiguraci. 
 
Přístroj je napájen síťovým napětím a je uložen v krytu o výšce 1U (1.75") pro montáž do             
19-ti palcového racku. Přístroj lze ovládat buď z čelního panelu nebo pomocí softwarového 
dálkového ovladače z počítače PC přes sériový port. Poslední nastavení přístroje jsou při 
vypnutí jeho napájení automaticky uchována, čímž lze vytvořit libovolná žádaná nastavení a 
uchovat je pro další použití. Neoprávněným změnám nastavení lze zabránit pomocí funkce 
"zamykání čelního panelu". 
 
Tento přístroj je do značné míry řízen softwarem a čas od času jej lze rozšiřovat a další funkce 
a možnosti. Softwarová rozšíření od firmy dCS jsou zdarma !1 

 
Co obsahuje balení ? 

Dodávka přístroj obsahuje minimálně následující položky: 
 

Převodník dCS 954 
Uživatelský manuál 
Průvodce rychlým uvedením do provozu 
Napájecí síťový kabel 
2 náhradní pojistky 
Kabel dálkového ovládání 
Software pro dálkové ovládání 

 
Napájecí napětí 

Převodník dCS 954  je od výrobce nastaven pro provoz na síťové napětí v cílové zemi. 
Případné provedení změny tohoto napětí není určeno uživateli - je-li proto nutné změnit 
napájecí napětí přístroje, obraťte se na Vašeho dealera. 
 

UPOZORNĚNÍ ! 
 

Převodník dCS 954 musí být propojen se síťovým ochranným vodičem !   

Instalace tohoto přístroje do racku 
Tento přístroj je dodáván s namontovanými držáky pro montáž do 19-ti palcového racku; 
v případě montáže tohoto přístroje do 19-ti palcového racku lze tyto držáky použít k zajištění 
převodníku dCS 954 ve správné poloze a k zamezení jeho posunu vpřed - nejsou však příliš 
silné na jeho podpírání. 
 

UPOZORNĚNÍ ! 
 

Montážní rackové držáky nesmějí sloužit jako jediná mechanická podpěra; přístroj 
musí být umístěn na regálu nebo na jiné vhodné podpěře. Držáky slouží pouze k 
jeho zajištění a k zamezení posunu vpřed. 

 
Nemáte-li v úmyslu tento přístroj montovat do racku, můžete držáky odstranit. 

 
 
 
 
                                                      
1 Software, který se do přístroje přenáší z počítače PC prostřednictvím sériového rozhraní se poskytuje zdarma 
v případě zaslání e-mailem. V případě vyžádání pamětí EPROM nebo jiných médií jsou účtovány malé náklady 
na médium a manipulaci.  



Uživatelský manuál převodníku dCS 954                              Manuál pro standardní verzi softwaru: 1.5x  
dCS Ltd                                                                                                                                Červen 2000 

                                                                    Strana                                                                                                                7 

HARDWARE - OVLÁDACÍ PRVKY A KONEKTORY 
Zadní panel 

Obrázek 2 - Zadní panel 

Veškeré vstupní a výstupní konektory se nacházejí na zadním panelu. Jednotlivé konektory lze 
snadno rozpoznat podle popisu. Při pohledu zleva doprava se na zadním panelu nacházejí 
následující konektory: 
 

Symetrické analogové vstupy - 3 pinové ženské XLR konektory 
Nesymetrické analogové výstupy - konektory RCA-phono 
Nastavení výstupní úrovně (trimmery) 

Tyto dva víceotáčkové potenciometry slouží k nastavení úrovně amplitudy výstupního signálu u 
symetrických výstupů; od výrobce jsou nastaveny na hodnotu +14dBu. V případě nutnosti 
můžete toto nastavení změnit pomocí vhodného nástroje nebo malého šroubováku. Otáčením 
doprava dochází ke zvyšování zesílení; při nastavování dbejte na zachování symetrie 
stereofonních vstupů. Úroveň lze upravit v rozsahu ±6dB. 
 

Referenční vstup (Reference In) - 3 pinový ženský konektor XLR 
Referenční výstup (Reference Out) - 3 pinový mužský konektor XLR 

Konektor Reference In představuje referenční vstup signálu ve formátu AES/EBU pro 
synchronizaci tohoto přístroje s řídícím taktovacím signálem (Master Clock). Konektor 
Reference Out představuje průchozí výstup smyčky bez vyrovnávací paměti přímo propojený 
se zmíněným vstupem a používá se při zapojení více přístrojů do řetězce. V případě zapojení 
více přístrojů do řetězce se společným taktovacím signálem lze pomocí nabídky (menu) zapínat 
a vypínat zakončovací odpor (viz příkaz Ref In, strana 19). 
 

Digitální vstupy AES1, 2, 3 & 4 - 3 pinový ženský konektor XLR 
Tyto konektory představují čtyři vstupy AES/EBU, které lze používat buď nezávisle nebo ve 
skupinách po dvou (duální AES režim na konektorech AES1 a 2) nebo po čtyřech (kvadrální 
AES režim nebo 4-vodičový DSD režim). 
 
Do přístrojů podporujících formát P3D lze také přivést DSD signál ve formátu P3D na konektory 
AES1, 2 a 3. 
  

Datové konektory SDIF/DSD CH1, CH2 - BNC 
Tyto konektory BNC lze používat jako vstupy i jako výstupy. Při normálním provozu se používají 
jako vstupy signálu PCM kódovaného formátem SDIF-2 nebo signálu DSD kódovaného 
formátem SDIF-2 nebo SDIF-3. Signály na obou těchto konektorech mají úroveň TTL pro 
vedení 75Ω. Pomocí funkční nabídky lze tyto konektory nastavit na příjem signálů ve formátu 
AES3 s úrovní TTL (viz příkaz BNC I, strana 22). 
 
Tyto konektory lze dále používat jako datové výstupy pro změnu formátování DSD dat v režimu 
DDC. Další informace vyhledejte u popisu příkazu Ref In funkční nabídky na straně 19. 
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Vstupní a výstupní konektory taktovacího signálu (SDIF/DSD Clk In, SDIF/DSD Clk Out) - BNC 
Tento pár BNC konektorů představuje za normálních okolností vstup a výstup taktovacího 
signálu slov (Word Clock); jejich funkce se nastavuje v nabídce. Konektor Clk In je zakončen a 
signál na konektoru Clk Out je generován vnitřně, čímž lze tyto konektory využít pro vzájemné 
propojení více přístrojů do řetězce bez zátěžových problémů.  Vzájemné časové sladění těchto 
signálů je znázorněno na Obrázku 21 a 22. 
 
U obou těchto konektorů lze dále pomocí funkční nabídky nastavit signály s úrovní TTL 
kódované formátem AES3. Vstupní konektor se nastavuje pomocí příkazu BNC I funkční 
nabídky - viz strana 22, zatímco výstupní konektor se nastavuje pomocí příkazu BNC 0 funkční 
nabídky - viz strana 23. Pokud je výstupní konektor nastaven do režimu AES, je na něm 
přítomen signál aktuálně zvoleného vstupu bez ohledu na druh zdroje signálu. Tímto vstupním 
signálem může být pouze taktovací signál sloužící ke spřažení nebo úplný vstupní signál 
kódovaný formátem AES3. Tato volba se provádí pomocí příkazu BNC funkční nabídky - viz      
str.23 a volba vstupu se provádí pomocí tlačítka BNC - viz str.9. 
 

Konektory Remote In a Out pro ovládání přístroje pomocí počítače PC - 9 pinový mužský 
konektor typu D 

Pokud používáte ovládací software Remote pro WindowsTM, pak po propojení konektoru 
Remote In se sériovým portem počítače PC (RS-232), na kterém je tento program nainstalován 
lze tento přístroj ovládat počítačem PC. Konektor Remote Out lze propojit s dalším podobně 
vybaveným převodníkem dCS a ovládat tak více těchto přístrojů zapojených do řetězce pomocí 
stejného počítače s jediným rozhraním RS-232. Software tohoto přístroje lze dále rozšířit bez 
odstranění krytu načtením nového softwaru prostřednictvím konektoru Remote In - další 
informace vyhledejte v článku "Instalace nového softwaru", strana 63. 
 
Ke konektorům Remote připojte 9-ti žilový stíněný kabel osazený 9-ti pinovými konektory typu 
"D" na obou koncích se zapojením pin 1 na pin 2, pin 2 na pin 2, atd. Ke vzájemnému propojení 
jednotlivých přístrojů lze použít stejný typ kabelu, jakým je první přístroj propojen se sériovým 
portem počítače. Vhodné kabely lze obdržet od firmy dCS. 
 

3 pólová zásuvka IEC (CEE22) pro připojení napájecího síťového kabelu  
Tento spínaný, jištěný a filtrovaný konektor slouží k připojení napájecího síťového kabelu. 
 

Další informace 
Na zadním panelu jsou kromě konektorů uvedeny následující informace o přístroji v blízkosti 
zásuvky pro napájecí síťový kabel: 
 
Napájecí napětí: aktuální nastavení napětí v době dodávky 
Označení modelu: dCS 954 
Název výrobce a země původu: dCS Ltd., UK 
 

Sériové číslo 
Na spodní straně přístroje se nachází štítek s uvedením sériového čísla, jako například 954 4B1 
6B2 2A1 3A2 12345. Tento údaj obsahuje kromě sériového čísla také další důležité informace o 
konfiguraci. Toto číslo (v úplném znění) je nutné uvádět při požadavku na podporu po telefonu 
nebo na dodávku softwarových rozšíření. 
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Čelní panel 

Obrázek 3 - Čelní panel 

Na čelním panelu převodníku dCS 954 se nachází kombinace tlačítek pro ovládání často 
používaných funkcí a provedení dlouhodobých nastavení některých funkcí pomocí funkční 
nabídky. 
 

Tlačítka AES1, AES2, AES3, AES4 & BNC    Step 
Těchto 5 tlačítek na levé straně čelního panelu slouží k volbě aktivního vstupu (vstupů). LED 
indikátory nad těmito přepínači sdělují stav zvolení vstupů následujícím způsobem: 
 
Stav indikátoru LED Funkce 
Jasně svítí Zdroj signálu je dostupný a zvolený (připojen více, než 

jedním vodičem ve vícevodičovém zapojení).  
Matně svítí Zdroj signálu je dostupný, avšak není zvolený. 
Nesvítí Zdroj signálu není dostupný. 
Bliká Zdroj signálu je zvolený, avšak není dostupný. 
 
Připojte zdroj signálu k tomuto přístroji podle požadavků; na přístroji budou aktivní vstupy 
označeny matným rozsvícením odpovídajících LED indikátorů. 
Chcete-li některý vstup zvolit ručně, stiskněte odpovídající tlačítko, podržte jej po dobu jedné 
sekundy a poté jej uvolněte. 
 
Na příslušným tlačítkem se rozsvítí LED indikátor a přístroj se pokusí o vytvoření spřažení se 
signálem na tomto vstupu. Tlačítko BNC slouží k volbě vstupu SDIF. Pamatujte na to, že na 
tento vstup lze přivést buď signál SDIF (2 nebo 3 v případě používání formátu DSD s 
automatickou detekcí) nebo signál AES3 s úrovní TTL - volba se provádí pomocí funkční 
nabídky. Další informace vyhledejte u popisu příkazů BNC, BNC I, BNC 0 na stranách 22-23. 
 
Chcete-li zvolit signál v duálním režimu AES na vstupech AES1a 2, stiskněte současně tlačítka 
AES1 a AES2, podržte je po dobu 1 sekundy a poté jak první uvolněte tlačítko AES2. Chcete-li 
zvolit signál v duálním režimu AES na vstupech AES 3 a 4, stiskněte současně tlačítka AES3 a 
AES4 podržte je po dobu 1 sekundy a poté jak první uvolněte tlačítko AES4. 
 
Dva LED indikátory nad příslušnými tlačítky se jasně rozsvítí a přístroj se pokusí o vytvoření 
spřažení se vstupním signálem v duálním AES režimu.  
 
Chcete-li zvolit signál v kvadrálním AES režimu na vstupech AES1,2,3 a 4, stiskněte současně 
tlačítka AES1 a AES4, podržte je po dobu 1 sekundy a poté jako první uvolněte tlačítko AES4. 
Tím se rozsvítí čtyři LED indikátory a přístroj se pokusí o vytvoření spřažení se vstupním 
signálem v kvadrálním AES režimu.  
 

UPOZORNĚNÍ ! 
 

Při propojování přístrojů v kvadrálním AES režimu (Quad AES) dbejte maximální 
opatrnosti, neboť lze velmi snadno zapojit vodiče v chybném pořadí. Přístroje 
značky dCS sice vkládají do datových toků zprávy umožňující připojenému 
zařízení rozpoznání chybného pořadí vodičů a vyřešení tohoto problému, toto 
opatření však neprovádějí všichni ostatní výrobci. Pokud datový tok tyto zprávy 
neobsahuje, pak chybné pořadí vodičů lze rozpoznat pouze podle zhoršené 
kvality zvuku. Vhodným a rozumným řešením je proto označení vodičů. 
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UPOZORNĚNÍ ! 
 

Pokud zvolený formát neodpovídá připojenému zdroji (zdrojům) signálu, pak 
zvukový výstup může být chybně interpretován jako monofonní nebo jako směs 
zdrojových monofonních signálů. Tento stav sice nevytváří riziko poškození 
sluchu nebo reproduktorů (za předpokladu vhodného nastavení zesílení systému), 
přístroj jej však není schopen detekovat bez opravných zpráv. 

 
Naposledy provedené volby vstupů zůstávají uloženy v paměti přístroje po vypnutí napájení a 
při obnovení napájení budou znovu načteny. Pokud byla například naposledy provedena volba 
kvadrálního AES režimu (Quad AES), pak bude tento režim obnoven po zapnutí přístroje za 
předpokladu přítomnosti platného signálu na všech 4 vstupech AES se stejným vzorkovacím 
kmitočtem. Přístroj detekuje vzorkovací kmitočet signálu na vstupu AES1 a vytvoří s ním 
spřažení. Pokud je jeden nebo více vstupů odpojených, přístroj vytvoří spřažení v jednoduchém 
(Single) AES režimu na vstupu AES1, dokud nebudou požadované vstupní signály k dispozici.  
 
Převodník dCS 954 je schopen provádět automatickou volbu datového formátu. Podrobnosti 
vyhledejte u popisu položky I-For (vstupní formát) funkční nabídky na straně 22.  
 
Informace o provozování přístroje v režimu DSD vyhledejte u popisu položky DSD funkční 
nabídky na straně 16. 
 
Tlačítko aktivního vstupu pod jasně svítícím LED indikátorem nebo pod blikajícím LED 
indikátorem v případě nespřažení přístroje je tlačítko, kterým byl zvolen příslušný zdroj vstup 
(zdroj signálu).  Pro základní funkce jednotlivých tlačítek volby vstupů platí modrý popisový 
text na čelním panelu. Tlačítko aktivního vstupu ve spojení s ostatními tlačítky pro ovládání 
funkční nabídky (popsaná bílým textem na čelním panelu) plní úlohu tlačítka Step (postup 
vpřed ve funkční nabídce).  
 
Informace o způsobu používání tohoto tlačítka pro postup vpřed ve funkční nabídce (Step)   
vyhledejte v kapitole "Software - nabídka", strana 14.  
 

Tlačítko Coarse Lock (hrubé spřažení) 
Některá digitální zvuková zařízení (včetně velmi drahých) produkují datové toky, jejichž úroveň 
nestability (jitteru) překračuje specifikace platné pro formát AES3. Tento problém nastává 
zejména u zdrojů signálu provádějících mechanický přechod mezi jednotlivými skladbami 
(například u CD přehrávačů); tyto pohyby způsobují dlouhé časové přechodné jevy, které 
mohou u převodníku dCS 954 narušit synchronizaci s následnými nepravidelnými datovými 
chybami nebo  výpadky výstupního signálu. Pro zamezení tohoto nežádoucího jevu jsou na 
převodníku dCS 954 k dispozici dvě nastavení fázového závěsu, a sice jemné a hrubé 
spřažení.  Pokud dojde k výskytu tohoto problému, lze jej odstranit přepnutím přístroje do 
režimu hrubého spřažení stisknutím tlačítka Coarse Lock; aktivaci tohoto režimu sděluje svítící 
LED indikátor nad tlačítkem Coarse Lock. 
 
Pokud však není nutné udržovat stabilní spřažení, doporučuje se režim hrubého spřažení 
vypnout neboť v opačném případě by docházelo ke zhoršené kvalitě zvukové reprodukce. 
Tento režim proto používejte pouze tehdy, pokud by gradovaný zvuk měl být lepší, než žádný 
zvuk ! Další informace o tomto tématu vyhledejte v článku "Jitter a šířka pásma fázového 
závěsu", strana 60. 
 
Pamatujte na to, že používání nestíněných digitálních signálových kabelů zachytávajících rušivé 
signály od některého blízkého zdroje může způsobovat občasné výpadky výstupního signálu a 
opětovné vytvoření synchronizace.    
 

Indikátor uzamčení ovládacích prvků (Lock) 
Pokud tento indikátor svítí, znamená to, že ovládací prvky na čelním panelu jsou blokovány za 
účelem zamezení náhodné nebo neoprávněné manipulace. Toto blokování se zapínání a 
vypínání pomocí položky Loc funkční nabídky - viz strana 24. 
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Tlačítko Mute  Set (vypínání zvukového signálu / nastavení parametru) 
Tlačítko Mute má dvě funkce - jeho základní funkcí (s modrým popisovým textem na čelním 
panelu) je vypínání a zapínání analogových výstupů během spřažení přístroje se zdrojem 
signálu. Ve spojení s ostatními tlačítky pro ovládání funkční nabídky (popsaných bílým textem 
na čelním panelu) toto tlačítko provádí nastavení parametru funkční nabídky (Set).  
 
Po zapnutí napájení dojde k automatickému vypnutí signálu analogových výstupů a tento stav 
setrvá, dokud nebude vytvořeno spřažení, které sděluje svítící LED indikátor nad tlačítkem 
Mute. Pokud je zapnutá funkce "A-Cut" (automatické vypínání analogových výstupů v případě 
zjištění nezvukových dat), pak přístroj provede automatické vypnutí výstupního signálu, pokud 
identifikuje zdrojová data jako nezvuková.  
 
Informace o způsobu používání tohoto tlačítka pro nastavení parametru funkční nabídky (Set)   
vyhledejte v kapitole "Software - nabídka", strana 14.  
 

Tlačítko Phase Down (nastavení fáze / snižování hodnoty parametru) 
Tlačítko Phase má tři funkce - jeho základní funkcí (s modrým popisovým textem na čelním 
panelu) je změna fáze signálu analogových výstupů. Pokud je položka Panel funkční nabídky 
nastavena na Vol (regulace hlasitosti - viz str.23), pak toto tlačítko provádí snižování úrovně 
hlasitosti. Ve spojení s ostatními tlačítky pro ovládání funkční nabídky (popsaných bílým 
textem na čelním panelu) toto tlačítko provádí snižování hodnoty parametru funkční nabídky 
(Down).  
 
Levý LED indikátor nad tlačítkem Phase svítí v případě obrácení fáze signálu na výstupu 
CH1(L), zatímco pravý LED indikátor svítí v případě obrácení fáze signálu na výstupu CH2(R). 
Stisknutím tlačítka Phase dochází u obou kanálů k přepínání absolutní a obrácené fáze. 
Držením tohoto tlačítka stisknutého budou cyklicky zvoleny následující stavy: 
 

Stav LED indikátorů Fáze výstupu CH1(L) Fáze výstupu CH2(R) 
svítí nesvítí obrácená absolutní 
nesvítí svítí absolutní obrácená 
nesvítí nesvítí absolutní absolutní 
svítí svítí obrácená obrácená 

Tabulka  1 - LED indikátory tlačítka Phase a odpovídající fázování kanálů 

 
Při zobrazení požadovaného nastavení tlačítko Phase uvolněte. 
 
Informace o způsobu používání tohoto tlačítka pro snižování hodnoty parametru (Down)   
vyhledejte v kapitole "Software - nabídka", strana 14.  
 

Tlačítko De-Emphasis Up (nastavení deemfáze / zvyšování hodnoty parametru) 
Tlačítko De-Emphasis má rovněž tři funkce - jeho základní funkcí  (s modrým popisovým 
textem na čelním panelu) je nastavení charakteristik deemfáze. Pokud je položka Panel funkční 
nabídky nastavena na Vol (regulace hlasitosti - viz str. 23), pak toto tlačítko provádí zvyšování 
úrovně hlasitosti. Ve spojení s ostatními tlačítky pro ovládání funkční nabídky (popsaných bílým 
textem na čelním panelu) toto tlačítko provádí zvyšování hodnoty parametru funkční nabídky 
(Up).  
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Deemfázi lze nastavit pouze pro vzorkovací kmitočty 32, 44.1 nebo 48 kS/s. Opakovaným 
stisknutím tlačítka De-Emphasis se na jednomístném display Mode napravo od tohoto tlačítka 
budou cyklicky zobrazovat následující možnosti: 
Zobrazení na display Charakter zvolené deemfáze (pro nízké vzorkovací kmitočty) 

A Automatická - přístroj automaticky použije charakteristický kód 
deemfáze obsažený v datovém toku. Po automatickém použití 
deemfáze se na display zobrazí údaj 5 nebo C. 

5 Přístroj použije deemfázi 50 / 15µs. 
C Přístroj použije deemfázi CCITT J17.  
- Deemfáze je vypnuta. 

Tabulka  2 - Symboly zobrazení deemfáze pro nízké vzorkovací kmitočty 

Pokud zpráva deemfáze ve vstupním datovém toku neobsahuje chybu, pak firma dCS 
doporučuje nastavit přístroj na automatickou detekci deemfáze (A). 
 
Informace o způsobu používání tohoto tlačítka pro zvyšování hodnoty parametru (Up)   
vyhledejte v kapitole "Software - nabídka", strana 14.  
 

Jednomístný display (Mode) 
U vstupních signálů o vzorkovacím kmitočtu nad 48 kS/s se na tomto jednomístném LED 
display Mode umístěném napravo od tlačítka De-Emphasis zobrazuje formát vstupních dat: 
 
Zobrazení na display Formát vstupních dat 

1 Jednoduchý AES režim (Single AES) 
2 Duální AES režim (Dual AES) 
3 Režim P3D 
4 Kvadrální AES režim nebo 4-vodičový DSD režim 

Tabulka  3 - Zobrazení formátu vstupních dat při vyšších vzorkovacích kmitočtech 
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SOFTWARE - NABÍDKA 
Úvodní informace o funkční nabídce 

Převodník dCS 954 je vybaven mnoha dalšími funkcemi, které buď vyžadují jen občasný přístup 
nebo jsou svou podstatou pouze informační. K těmto funkcím lze přistupovat buď 
prostřednictvím externího softwaru na počítači PC, který je s tímto přístrojem propojen sériovou 
linkou (RS-232) nebo (ve většině případů) prostřednictvím nabídky (menu) z čelního panelu. 
Provedete-li nastavení příslušné funkce pomocí nabídky nebo softwaru, přístroj si toto 
nastavení zapamatuje a bude jej používat až do provedení změny nastavení. Tímto způsobem 
si tedy můžete přístroj "přizpůsobit na míru".  Položky, které jsou pouze informační se zobrazují 
jen na chvíli, poté bude obnoveno normální zobrazení. 
Čtyři tlačítka funkční nabídky jsou vyznačena bílým textem na čelním panelu a mají následující 
funkce: 

Step Postup vpřed, jinak též tlačítko aktivního vstupu; jako tlačítko pro postup vpřed se 
používá tlačítko volby vstupů, nad kterým jasně svítí LED indikátor nebo tlačítko 
nejvíce vlevo, pokud jasně svítí více LED indikátor.  

Set Změna nastavení parametru, jinak též tlačítko Mute. 
Down Snižování hodnoty parametru, jinak též tlačítko Phase. 
Up Zvyšování hodnoty parametru, jinak též tlačítko De-Emphasis. 

 
Vstup do funkční nabídky 

Chcete-li aktivovat funkční nabídku, držte stisknuté tlačítko Step a poté stiskněte jedenkrát 
tlačítko Set, čímž se na display zobrazí následující nápis: 

 
Nyní se nacházíte ve funkční nabídce a tlačítka uvedená v předchozí tabulce plní svou 
alternativní funkci pro práci s touto nabídkou. 
 

Pohyb ve funkční nabídce 
Opětovným stisknutím tlačítka  Step můžete procházet dále popsanými položkami funkční 
nabídky. Jakmile naleznete požadovanou položku, můžete zobrazit nebo změnit její nastavení 
jedním stisknutím tlačítka Set.  Tímto způsobem dojde k zobrazení aktuálního stavu, k 
přechodu k následujícímu stavu, k zobrazení informační funkce nebo k přechodu do nabídky 
nižší úrovně (například u položky Tone - tónový generátor).  Po vstupu do nižší úrovně můžete 
stisknutím tlačítka Step procházet jednotlivými možnostmi - jakmile dosáhnete požadované 
možnosti, stiskněte tlačítko Set  a poté pomocí tlačítek Up (nahoru) a Down (dolů) zvyšte nebo 
snižte hodnotu parametru (například úroveň  - Level nebo kmitočet - Frequency tónového 
generátoru). 
 
Neprovedete-li žádné změny do 5-ti sekund, bude funkční nabídka vypnuta. Po nastavení jedné 
položky můžete dále cyklicky procházet nabídkou opětovným stisknutím tlačítka Step.  
 
Po získání praxe s obsluhou funkční nabídky budete moci velmi snadno pracovat s funkcemi, 
které poskytuje.    
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Schéma funkční nabídky 
Chcete-li vstoupit do funkční nabídky, stiskněte tlačítko Set  během držení tlačítka Step.  
(Tlačítko Step  je totožné s tlačítkem zvoleného vstupu, nad kterým jasně svítí nebo bliká LED indikátor).                   
Chcete-li procházet jednotlivými položkami funkční nabídky, stiskněte opakovaně tlačítko Step.  
Chcete-li zvolit požadovanou položku nebo některou z jejích možností, stiskněte tlačítko Set. 
Chcete-li změnit adresu rozhraní RS-232, úroveň (Level) nebo kmitočet (Frequency) 
tónového generátoru, použijte tlačítka. 
Chcete-li funkční nabídku ukončit, vyberte položku End nebo počkejte 5 sekund. 

 
Pamatujte, prosím, na to, že režim DDC způsobuje vypnutí analogových výstupů. 
Některé funkce nejsou dostupné v režimu DSD. 
Režim P3D je dostupný pouze u některých hardwarových konfigurací. 
Standardní software v 1.5x. 
Software P3D v1.36 

 

Obrázek 4 - Schéma funkční nabídky 
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Popis jednotlivých položek funkční nabídky 
Zobrazení verze softwaru (Issue) 

Verze softwaru se zobrazí při stisknutí tlačítka Set. 
 

Volba režimu DSD (DSD) 
Tato položka slouží ke zvolení režimu DSD. Během zapnutí a spřažení se zdrojem signálu se 
na display přístroje zobrazuje symbol "dSd". Načtení tohoto režimu trvá kolem 15-ti sekund a 
během této doby nelze nabídku používat. U této položky jsou k dispozici dvě následující 
možnosti: 
 
Off (vypnuto) Přístroj pracuje v režimu PCM. 
On (zapnuto) Přístroj přijímá buď signál ve formátu DSD prostřednictvím vstupních konektorů 

SDIF (s automatickou volbou formátu SDIF-2 nebo SDIF-3) nebo signál ve 
formátu DSD sloučený do 4 vedení AES3 o vzorkovacím kmitočtu 44.1 kS/s. 

 
Přístroje podporující formát P3D mají u této položky jednoznačnější možnosti nabídky: 

Off (vypnuto) Přístroj pracuje v režimu PCM. 
P3D Přístroj přijímá buď signál ve formátu DSD prostřednictvím vstupních konektorů 

SDIF (s automatickou volbou formátu SDIF-2 nebo SDIF-3) nebo signál DSD 
sloučený do formátu P3D na konektorech AES1-3. 

DSD4 Přístroj přijímá signál ve formátu DSD prostřednictvím vstupních konektorů  
SDIF (s automatickou volbou formátu SDIF-2 nebo SDIF-3) nebo signál DSD 
sloučený do 4 vedení AES3 o vzorkovacím kmitočtu 44.1 kS/s.  

 
Chcete-li na vstupech SDIF zvolit formát DSD, nastavte nejprve položku dSd funkční nabídky 
na On (zapnuto); poté k přístroji připojte 2 datové linky a taktovací signál slov (Word Clock) o 
vzorkovacím kmitočtu 44.1 kS/s a stiskněte tlačítko BNC. LED indikátor nad tímto tlačítkem se 
rozsvítí a na display se zobrazí symbol dSd. 
 
Chcete-li zvolit 4-vodičový formát DSD, nastavte nejprve položku dSd funkční nabídky na On 
(zapnuto); poté ke vstupům ASE1 - 4 přiveďte pomocí čtyř vodičů signálové toky kódované 
formátem DSD o vzorkovacím kmitočtu 44.1 kS/s, ujistěte se, zda jsou vodiče připojeny ve 
správném pořadí a poté stiskněte tlačítko AES1. Nad tlačítky se rozsvítí 4 LED indikátory, nad 
display se zobrazí symbol dSd a bude zrušeno vypnutí výstupního signálu. Pokud přístroj 
detekuje záměnu vodičů nebo chybějící vodiče, na display se zobrazí například symbol 1324 
nebo 1-34. 
 
Formát DSD je od formátu PCM natolik odlišný, že mnohé funkce příslušející formátu PCM jsou 
neplatné nebo nejsou vůbec implementovány. 
 
- Tlačítka Mute a Coarse Lock lze používat obvyklým způsobem. 
- Tlačítka Phase a De-Emphasis nelze používat. 
- Regulátor hlasitosti Volume je vyřazen z funkce. 
- Následující položky nabídky nejsou aktivní nebo jsou jejich funkce zablokovány: 
- Data, A-Cut, A-Sel, Tone, Sys, I-For, BNC, I, BNC, BNC O, Panel a Flip.  
Položka Filt je funkční - v režimu DSD jsou k dispozici celkem 4 možnosti volby filtrů; více 
informací vyhledejte v článku "Formát DSD" začínající na straně 35. Tyto filtry vytvářejí 
kompromis mezi šířkou pásma nazdvukového signálu a šumem mimo slyšitelnou oblast. 
Položku A-Cut funkční nabídky je nutné nastavit na On (zapnuto), neboť DSD data ve 
vícevodičových AES formátech musejí být interpretována jako nezvuková. V režimu SDIF DSD 
je položka Ref In vypnuta. 
 

UPOZORNĚNÍ ! 
 

Pokud ve vstupním připojeném zařízení dojde k odstranění příznaků nezvukových 
dat a převodník dCS 954 není uveden do režimu DSD, pak může data DSD 
chybně interpretovat jako data ve formátu AES3 PCM a na výstupu se objeví 
nebezpečný šum s plnou amplitudou.  
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Vypínání 7-segmentového displaye (7-Seg) 
Tato položka slouží k vypínání 7-segmentového LED displaye. Pokud je nastavena na Off 
(vypnuto), pak za 5 sekund po stisknutí posledního tlačítka dojde k vypnutí displaye se 
zobrazením vzorkovacího kmitočtu. Svítící tečka v pravém spodním rohu sděluje, že vypnutí 
displaye bylo provedeno úmyslně. Při dalším použití funkční nabídky se údaje na display znovu 
zobrazí na přechodnou dobu. Chybová a varovná hlášení se zobrazují bez ohledu na toto 
nastavení.  Toto nastavení nemá žádný vliv na jednomístný display (Mode). 
 

Zobrazení vnitřní teploty (Heat) 
Tato položka slouží k zobrazení vnitřní teploty přístroje. Stisknutím tlačítka Set můžete přepínat 
mezi zobrazením ve stupních Fahrenheita a Celsia. 
 

Automatické vypínání analogových výstupů (A-Cut) 
Tato položka slouží k nastavení automatického vypínání analogových výstupů, které se 
provede, pokud datový tok AES/EBU obsahuje příznak nezvukových dat (Non Audio).  
 

UPOZORNĚNÍ ! 
 

Automatické vypínání analogových výstupů by mělo být deaktivováno jen v případě 
absolutní nutnosti, neboť jinak je blokováno vypínání zvukového výstupu v případě 
výskytu chyb v datech nebo přehrávání nezvukových kompaktních disků. 
Monitorování takovýchto dat může způsobit poškození reproduktorů nebo i sluchu ! 

 
Automatická volba vstupů (A-Sel) 

Při zapnutí této položky (stav On) je aktivována automatická volba vstupů.  Přístroj detekuje 
jednotlivé vstupy, ke kterým je připojen aktivní zdroj signálu a vybere příslušný vstup podle 
priority: AES1, AES2, AES3, AES4, BNC. Pokud je zvolený vstup odpojený nebo vypnutý, 
přístroj zvolí další aktivní vstup s nejvyšší prioritou. Stisknutím odpovídajícího tlačítka můžete 
zvolit jiný vstup. 
 
Použití této funkce je výhodné v případě přivedení hlavního signálu do jednoho vstupu a 
záložního signálu z jiného zdroje do dalšího vstupu. Pokud dojde k výpadku hlavního signálu, 
přístroj automaticky zvolí záložní signál. Položku A-Sel můžete zapnout (stav On) také tehdy, 
pokud chcete, aby převodník dCS 954 přehrával libovolný přivedený signál bez ohledu na 
používaný vstup.  
 
Pokud je položka I-For (vstupní formát - viz str. 22) funkční nabídky nastavena na Auto 
(automatická volba), pak přístroj na základě příznaků obsažených v datech AES3 rozpozná 
vícevodičový formát a poté podle potřeby zvolí duální (Dual) nebo kvadrální (Quad) AES režim.  
V případě chybného nastavení příznaků v datech může přístroj zvolit chybný vícevodičový 
formát.  
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Pokud je vstupní formát dat nastaven na jednoduchý (Single), duální (Dual) nebo kvadrální 
(Quad) AES režim, pak přístroj bude ignorovat datové příznaky a odpovídajícím způsobem 
uspořádá AES vstupy. 
 
Chcete-li automatickou volbu vstupů vypnout, nastavte položku A-Sel na Off (vypnuto). 

RS-232 
Tato položka slouží k zobrazení a zpřístupnění identifikačního kódu rozhraní RS-232 přístroje 
(adresy v rozsahu 0 až 99). Tento kód využívá software dálkového ovládání k odesílání 
konkrétních zpráv do požadovaných zařízení. Pokud provozujete několik přístrojů ve 
vícekanálové konfiguraci, pak tuto adresu změňte pomocí tlačítek Up a Down.  Řídící formáty a 
procedury rozhraní RS-232 jsou podrobněji popsány v kapitole "Rozhraní dálkového ovládání 
RS-232", strana 49. 
 

UPOZORNĚNÍ ! 
 

Při dálkovém ovládání více přístrojů MUSÍ být každý přístroj v řetězci nastaven na 
jinou adresu RS-232. 

 
Nastavení režimu vstupních / výstupních konektorů AES Ref (Ref In) 

Tato položka slouží k zobrazení a nastavení režimu konektorů AES Reference In/Out; 
možnosti nastavení jsou následující: 
 
Route Konektor Reference Out (pozor - paralelně spojený s konektorem Reference In !) 

je řízen interně vstupním signálem na zvoleném vstupu AES. 
Pokud je vstupní signál v duálním (Dual) nebo kvadrálním (Quad) AES režimu, pak 
se na výstupu Reference Out objeví data z nejnižšího vstupu AES1 nebo AES3. 
Pokud je zvolen vstup BNC, pak na tomto výstupu nebude přítomen žádný signál. 

Loop Přístroj se pokusí o vytvoření spřažení se signálem na vstupu Reference In, který 
je propojen smyčkou s konektorem Reference Out bez zakončovacího odporu 
(zakončovací odpor má pak velikost kolem 1kΩ, čímž lze více přístrojů zapojit do 
řetězce). 

Loop.t Jako předchozí, pouze se zakončením vstupu pro dosažení odporu 110Ω; používá 
se na konci řetězce. 

ddC Při zvolení této možnosti budou data na zvoleném vstupu převedena na 
jednoduchý AES režim a odeslána na výstup Reference Out. 
Data na jednoduchém (Single) AES vstupu budou zkopírována bez konverze. 
Data na duálním (Dual) nebo kvadrálním (Quad) AES vstupu budou převedena na 
dvourychlostní jednoduchý (Single) formát. Vzorkovací kmitočet 176.4 kS/s, resp. 
192 kS/s bude převeden na 88.2 kS/s, resp. 96 kS/s. 
Pokud je zvolen vstup BNC v režimu SDIF, bude na výstupu přítomen taktovací 
signál formátu AES bez dat na kmitočtu taktovacího signálu slov (Word Clock). 
Pokud je na vstupu přítomen 4-vodičový signál DSD, budou data převedena na 
formát SDIF DSD a odeslána na vstupy SDIF. 
Před přeměnou vstupních signálů SDIF na výstupní signály DSD je nejprve 
prověřen konektor SDIF Ch1. 

 
UPOZORNĚNÍ ! 
 

V režimu DDC jsou analogové výstupy obvykle vypnuty, neboť digitálně-digitální 
převod se provádí s využitím prostředků přístroje. Analogové výstupy se nevypínají, 
pokud je vstupní signál ve 4-vodičovém formátu DSD.  
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Zapnutí a nastavení testovacího tónu (Tone) 
Tone = tónový generátor. Tato položka slouží k nastavení úrovně a kmitočtu signálu vnitřního 
tónového generátoru.  Stisknutím tlačítka Set vstoupíte do podnabídky, ve které jsou k dispozici 
následující funkce: 
 
Level (úroveň) Nastavení výstupní úrovně v dB0 s krokem 0.1dB pomocí 

tlačítek Up a Down.  Stisknutím tlačítka Set změnu potvrdíte. 
Držením některého z tlačítek se změna hodnoty urychluje. 
Úroveň  lze nastavit v rozsahu 0db0 až -120db0. 

Freq (kmitočet) Nastavení výstupního kmitočtu v kHz; změna kmitočtu se 
provádí pomocí tlačítek Up a Down. Stisknutím tlačítka Set 
změnu potvrdíte. Držením některého z tlačítek se změna 
hodnoty urychluje. V oblasti pod 1kHz se velikost kroku 
progresivně snižuje.     

On/Off (zapnuto/vypnuto) Zapínání/vypínání tónového generátoru. 
Up (nahoru) Tato funkce umožňuje opětovný vstup do nabídky za účelem 

nastavení dalších funkcí. Při neprovedení žádného úkonu budou 
po uplynutí časové prodlevy funkční nabídky uchována poslední 
nastavení.  

 
Kmitočet lze nastavit v rozsahu od 1Hz do 99kHz - v krajních oblastech však dochází k poklesu 
úrovně vlivem filtrů zrcadlovému signálu (anti-image) v analogových obvodech. Výstupní úroveň 
generátoru leží v toleranci -0.1dB v pásmu od méně, než 10Hz až po 50kHz. 
 
Tónový generátor pracuje v autonomním režimu, bez digitálního vstupu. Pokud je přístroj 
spřažen, pak při zapnutí tónového generátoru bude spřažení zrušeno. Po zapnutí napájení 
bude tónový generátor z bezpečnostních důvodů vždy vypnutý (stav Off), nastaven na 1kHz a        
-18db0.  
 
Pomocí dálkového ovládání přes rozhraní RS-232 lze v případě požadavku dosáhnout velmi 
jemného rozlišení - řádově mHz. Další informace vyhledejte v kapitole " Rozhraní dálkového 
ovládání RS-232", strana 49.  
 
Tónový generátor je velmi čistým a kvalitním zdrojem signálu. 
 

UPOZORNĚNÍ ! 
 

Z důvodů zamezení poškození sluchu, reproduktorů a zesilovače používejte tónový 
generátor s opatrností 

 
Zapnutí systémového testovacího signálu (Sys) 

Tato položka slouží ke kontrole absolutní hodnoty fáze systému na osciloskopu pomocí 
testovacího signálu o plné velikosti.   
 

UPOZORNĚNÍ ! 
 

Z důvodů zamezení poškození Vašeho sluchu, reproduktorů a výkonových 
zesilovačů používejte položku Sys s opatrností. Před použitím této funkce dbejte na 
dostatečné snížení úrovně hlasitosti systému.  

 
Po zapnutí této funkce (stav On) bude na display blikat symbol Sys On a na analogových 
výstupech budou přítomny signály s průběhem znázorněným na následujících obrázcích. Horní, 
resp. spodní průběh přísluší levému, resp. pravému kanálu. 
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Nastavení vstupního formátu (I-For) 
Tato položka (Input Format - vstupní formát) slouží k nastavení vícevodičového formátu pro 
vstup AES; k dispozici jsou 4 možnosti: 
 
Auto Přístroj provede automatické nastavení jednoduchého (Single), duálního (Dual) nebo 

kvadrálního (Quad) AES režimu na základě detekce příznaků zvoleného vstupu. 
Signál v duálním AES režimu musí být přiveden dvěma vodiči ke vstupům AES1 a 
AES2 nebo AES3 a AES4.  

US [1] Jednoduchý (Single) AES režim zvolený uživatelem. 
US [2] Duální (Dual) AES režim zvolený uživatelem. 
US [4] Kvadrální (Quad) AES režim zvolený uživatelem. 

Libovolné nastavení této položky lze zrušit stisknutím tlačítek AES1 - AES4.  
V duálním (Dual) nebo kvadrálním (Quad) AES režimu přístroj upozorní na chybějící vodiče, 
například zobrazením hlášení 1-34 (v kvadrálním AES režimu není připojen vstup AES2).             
V případě záměny vodičů se na display zobrazí například následující hlášení: 1243 (přívody ke 
vstupům AES3 a 4 jsou zaměněny). Správnost těchto kontrol / hlášení však závisí na 
bezchybných zprávách ve vstupních signálech a nemusí fungovat u přístrojů jiných značek, než 
dCS.  
 

Volba požadovaného filtru (Filt) 
Tato položka slouží ke zvolení jednoho z filtrů zrcadlového signálu2.  Vhodnost jejich použití je 
nutné posoudit sluchem. Výchozí nastavení Filt1 poskytuje nejostřejší pokles charakteristiky 
těsně pod polovinou vzorkovacího kmitočtu. Nastavení Filt2, Filt3, Filt4 poskytují postupně 
mírnější charakteristiky s nepatrným snížením podílu Nyquistova obrazu, avšak se zostřením 
impulzní odezvy. Tyto změny ovlivňují stereofonní nebo vícekanálový zvukový obraz. Pro různé 
zvukové materiály jsou vhodné různé filtry.  
 
Typický zvukový signál obsahuje v oblasti nad 10kHz pouze malé množství energie, což 
vysvětluje důvody ke zmírnění útlumu filtru v blízkosti 20kHz. 
 
Také v režimu DSD jsou k dispozici čtyři filtry. Měření signálu DSD je obtížné, neboť vysoká 
úroveň nadzvukového šumu může způsobovat chyby měření. Možnost Filtr4 v režimu DSD je 
speciálně vyvinuta pro měření v pásmu 0 - 20kHz a nemusí poskytovat ideální zvukové 
výsledky. 
 

Nastavení vstupů BNC (BNC I) 
Tato položka slouží k nastavení formátu vstupních konektorů BNC In v režimu PCM.  
SDIF Tato položka provádí konfiguruje konektory Ch1, Ch2 a Clk In jako rozhraní signálu 

SDIF-2. 
AES Tato položka konfiguruje konektor Clk In na příjem dat kódovaných formátem AES3 

s úrovní TTL o vzorkovacím kmitočtu do 96  kS/s.  
Tyto vstupy zvolte pomocí tlačítka BNC. 
 
Pokud je přístroj již spřažen se signálem SDIF nebo DSD, možnost AES není k dispozici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
2 Jde o Nyquistovy obrazy, nikoli o stereofonní obrazy. Tyto signály jsou zrcadlovými obrazy spektra propustného 
pásma kolem Fs/2 (polovina vzorkovacího kmitočtu) a vznikají v důsledku digitálně-analogového převodu. Tyto 
signály je nutné odfiltrovat převodníkem.  
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Nastavení režimu tlačítka BNC (BNC) 
Tato položka slouží k nastavení režimu tlačítka BNC v režimu PCM a má následující možnosti: 

 Input Vstupní konektory BNC jsou konfigurovány jako datové vstupy, které se volí 
stisknutím tlačítka BNC. 

RefCI Vstupní konektor BNC taktovacího signálu slov (Clk In) je konfigurován jako 
referenční vstup taktovacího signálu. Stisknutím tlačítka BNC bude přístroj 
synchronizován s taktovacím signálem slov (Word Clock) během příjmu data na 
jednom nebo více vstupech AES. Kromě LED indikátoru (indikátorů) příslušejícího 
datovým zdrojům se rozsvítí LED indikátor tlačítka BNC. Opětovným stisknutím 
tlačítka BNC bude přístroj spřažen s datovým vstupem.  

Tento režim umožňuje, aby byl přístroj synchronizován s jedním zdrojem taktovacího signálu s 
možností rychlého přepínání dalších synchronních zdrojů bez nutnosti provádění 
synchronizační sekvence fázového závěsu (PLL). Jeho použití je výhodné například pro A/B 
srovnávání nebo pro synchronizaci s rozvodem taktovacího signálu při prostém přívodu dat do 
AES vstupů. 
 
Pokud je přístroj již spřažen se signálem SDIF nebo DSD, možnost RefCI není k dispozici.  
 

Nastavení výstupů BNC (BNC O) 
Tato položka slouží k nastavení formátu výstupního konektoru BNC Out (Clk Out) a má 
následujíc možnosti: 

SDIF Na výstup Clk Out jsou odesílány taktovací signály slov (Word Clock) ve formátu 
SDIF; aby přístroj mohl generovat výstupní signál, musí být spřažen.   

AES Na výstup Clk Out jsou odesílána data kódovaná formátem AES3 na úrovni TTL o 
vzorkovacím kmitočtu do 96 kS/s. Podmínkou této funkce je spřažení přístroje se 
vstupním signálem v jednoduchém (Single) AES režimu, v SDIF nebo BNC - AES 
formátu.  

 
Nastavení funkce tlačítek Phase a De-Emphasis na řízení hlasitosti (Panel) 

Tato položka slouží k nastavení funkce tlačítek Phase a De-Emphasis a má následující 
možnosti: 

Phase Při zvolení této možnosti  plní obě tlačítka své základní funkce. 
Vol Při zvolení této možnosti plní tlačítka obě úlohu digitálního regulátoru hlasitosti; 

tlačítko Phase snižuje hlasitosti s krokem 0.1dB, zatímco tlačítko De-Emphasis 
hlasitost zvyšuje. Držením příslušného tlačítka stisknutého dochází k urychlení 
změny. Hlasitost lze regulovat v rozsahu 0dB až -20dB. 

 
Zobrazení telefonního čísla firmy dCS (Phone) 

Tato položka slouží k rolování telefonního čísla firmy dCS na display.   
 

Zobrazení faxového čísla firmy dCS (Facs) 
Tato položka slouží k rolování faxového čísla firmy dCS na display.   
 

Zobrazení čísla součásti řídící desky (Part) 
Tato položka slouží k rolování čísla součásti řídící desky (verze) na display. 
 

Zobrazení sériového čísla řídící desky (S-No) 
Tato položka slouží k rolování sériového čísla řídící desky na display. Toto číslo je nutné si 
poznamenat v případě žádosti Vašeho dealera nebo firmy dCS o pomoc. 
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TECHNICKÉ INFORMACE O PŘEVODNÍKU dCS 954 
Filtrování zrcadlového signálu 

Převodník dCS 954 poskytuje u většiny vzorkovacích kmitočtů výběr ze 4 filtrů zrcadlového 
signálu (Nyquistových obrazů - "anti-image"). Tyto filtry ovlivňují nadzvukovou část spektra, tedy 
oblast nad 20kHz. 
 
Tento přístroj je digitálně-analogový převodník a parametry výstupního signálu jsou dány 
standardy použitého rozhraní. Šířka pásma použitého převzorkujícího převodníku je vysoká a 
proto veškeré signály přítomné ve vstupním signálu vytvářejí Nyquistovy obrazy3 ve výstupním 
signálu, pokud nejsou odstraněny filtrací. Požadavky na takovýto filtr zrcadlového signálu 
mohou být velmi přísné v oblasti nízkých ("normálních") kmitočtů - filtr musí propustit signály ve 
slyšitelné oblasti (0 - 20kHz) v nezměněné podobě a zároveň odstranit zrcadlové signály 
v oblasti nad Fs/2 (polovina vzorkovacího kmitočtu). Výsledkem může být velmi ostrý filtr a 
matematické výpočty jednoznačně ukazují, že ostré filtry se vyznačují nevyhovující a 
překmitávající přechodovou charakteristikou. Jedním z důsledků tohoto překmitávání je dlouhé 
časové rozložení energie v přechodové odezvě (které může trvat až 1ms). Tento jev narušuje 
stereofonní obraz, který by si jinak vytvořil lidský sluch.  
 
Uvedenou problematiku je možné si představit jako kompromis mezi poklesem charakteristiky 
filtru a rozptylem energie - mírnější pokles charakteristiky poskytuje nižší rozptyl energie, může 
však způsobit, že některé signály ve stupních datech budou vytvářet slyšitelné obrazy ve 
výstupním signálu. Signál obsahující Nyquistovy obrazy lze opravit pouze pomocí ostrého filtru 
s nízkou propustí. Lidský však nemusí být na tyto chyby příliš citlivý - dokáže totiž rozpoznat 
kmitočet daného signálu jen po určitou hranici. Se stoupajícím kmitočtem klesá přesnost, 
s jakou sluch dokáže kmitočet rozpoznat a nad určitou hranicí již posluchač může pouze říci, že 
slyší signál o kmitočtu vyšším, než x kHz - a nic více. Z těchto důvodů tedy může platit, že 
Nyquistovy obrazy v malé míře mohou být pro lidský sluch přijatelné.  
 
Filtry, které používáme u našich přístrojů se vyznačují postupně se zlepšujícím rozptylem 
energie a stále mírnějším poklesem charakteristiky. Filtr FiLT1 poskytuje nejostřejší pokles 
charakteristiky, bez Nyquistových obrazů, avšak s nejhorším rozptylem energie. Se stoupajícím 
číslem filtru klesá míra rozptylu energie, avšak zároveň stoupá vliv zrcadlového signálu. 
Vyzkoušejte jednotlivé filtry a posuďte, který vám nejlépe vyhovuje. 
 
Pravděpodobně zjistíte, že pro různé zvukové materiály, jakož i pro různé fáze nahrávacího 
nebo masteringového procesu se hodí různé filtry.  
 
Zjistili jsme, že naši uživatelé možnost volby různých filtrů zrcadlového signálu velmi vítají. 
Obecně platí, že pro poslech vážné hudby se hodí filtr 2, zatímco filtry 3 a 4 s oblibou používají 
uživatelé, kteří pořizují nahrávky rockové hudby a jazzu. Názory v této oblasti jsou však velmi 
různorodé - vyzkoušejte proto filtry sami. 
 
Převodník dCS 954 je vybaven lineárními fázovými filtry FIR z důvodů zamezení problémů 
s omezeným cyklem, které se vyskytují u mnoha filtrů IIR. Díky lineární fázi se filtry vyznačují 
symetrickou přechodovou charakteristikou před a za přechodem (tzv."pre-ringing"). Pásmo 
propustnosti může nebo nemusí v závislosti na používaném filtru obsahovat zvlnění4. Spodní 
práh přenášeného pásma typicky leží pod -110 dB a může dosahovat hodnoty až -130 dB. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
3 Další informace vyhledejte např. v publikaci "Principles of digital Audio" ("Principy digitálního zvuku"), 3. vydání, 
od autora Kena C Pohlmanna (McGraw-Hill Inc, 1995). 
4 Každý filtr se vždy vyznačuje určitým zvlněním. Filtry s "nulovým zvlněním" mají skutečnou hodnotu zvlnění 
v oblasti řádově µdB a pdB.  
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Chování formátu P3D 
Vypínání signálu při chybě CRC 

Součástí formátu P3D je kontrola chyb. Data jsou obsažena v podsnímcích formátu AES3, 
přičemž u každého podsnímku je před jeho převodem na analogový signál kontrolována 
integrita. Pokud je v podsnímku zjištěna chyba, systém celý podsnímek vypne a předá řízení 
složitějšímu řídícímu mechanismu. Tento mechanismus před opětovným zrušením vypnutí 
signálu vyhledává delší časovou posloupnost bezchybných snímků - u softwaru v1.36 má délku 
150ms, poté zobrazí zprávu "CRC".  Jediná chyba v datech může způsobit poměrně dlouhá 
vypnutí signálu. 
 
Důvodem provádění tohoto testu je detekce chybného formátu vstupních dat, který je příčinou 
vzniku bílého šumu s maximální amplitudou a potenciálního poškození zařízení. Statisticky je 
zjištěno, že u dat chybného formátu může občas několik podsnímků projít kontrolou chyb. 
Vypínání jediného podsnímku je tedy spíše preventivním opatřením.  
 

Četnost bitových chyb  
Četnost bitových chyb (BER) leží u převodníků dCS 904 / 954 pracujících s formátem P3D pod 
hodnotou 5x10-14 (0 chyb za 64 hodin). Stejná chybová četnost je pravděpodobná také u všech 
formátů AES3. 
 

Rozhraní dálkového ovládání RS-232 
Celkový popis 

Převodníky řady dCS 9xx lze ovládat pomocí jednoduchého protokolu sériového rozhraní        
RS-232 používajícího dále popsaný řídící formát. Tímto způsobem lze dálkově ovládat všechny 
příkazy dostupné z ovládacího panelu (a několik dalších sloužících pouze pro vnitřní potřeby 
firmy dCS). Každému přístroji musí být přiřazeno vlastní identifikační číslo (ID) v rozsahu 0 až 
99, které je nutné nastavit ručně pomocí nabídky na čelním panelu. Nastavené identifikační 
číslo (ID) si přístroje pamatují při vypnutí napájení a proto stačí uvedené nastavení provést 
pouze jednou. 
 

Fyzické propojení pomocí rozhraní RS-232 
Jednotlivé přístroje (kterých může být až 11) jsou zapojeny do řetězce RS-232 pomocí 
sériového kabelu (9-ti pinový ženský DB kabel) zapojeného mezi konektory Serial Out a Serial 
In jednotlivých přístrojů. Stejným kabelem je propojen také konektor Serial In prvního přístroje 
řetězce se sériovým (COM) portem počítače. 
 
Jednotlivé přístroje jsou standardně (implicitně) nakonfigurovány na provoz s rychlostí 1200 
baudů a používají se standardní úrovně signálů rozhraní RS-232. Jednotlivé byty se vysílají s 1 
startovním bitem, 8 bity zpráv, 1 stop bitem a bez parity. 
 
U jednotlivých přístrojů lze nastavit rychlost komunikace na 1200, 2400, 4800 nebo 9600 
baudů.  V případě vyslání příkazu "BREAK" po rozhraní RS-232 bude u všech přístrojů v řetězci 
obnovena standardní rychlost 1200 baudů. Konfigurace jednotlivých přístrojů na jiné přenosové 
rychlosti se provádí pomocí zvláštního příkazu a ID (viz dále uvedený článek "Speciální 
příkazy a protokoly"). Doporučuje se používat následující přenosové rychlosti: 

3 a méně přístrojů 4800 baudů 
4 až 7 přístrojů 2400 baudů 
8 až 11 přístrojů 1200 baudů 

Provozování řetězce přístrojů s vyššími, než doporučenými přenosovými rychlostmi může mít 
za následek chybné chování systému, ať již z důvodů nesprávné interpretace příkazů 
jednotlivými přístroji nebo častěji z důvodů chybné interpretace jejich odpovědí řídícím 
počítačem. V případě vypnutí a opětovného zapnutí napájení některého přístroje bude 
obnovena původní rychlost 1200 baudů - přístroje si tedy nastavenou rychlost nepamatují. 

Přenosová rychlost 9600 baudů nebyla dosud otestována s ohledem na vlivy všech teplot. Lze 
jí používat pro provoz jediného přístroje v příznivém prostředí. 
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Přesnost synchronizace a varování 
Signály rozhraní RS-232 jsou u jednotlivých přístrojů generovány děličkami taktovacího signálu 
odvozeného z krystalů.  Měřený provozní kmitočet je lepší, než 2% pro všechny přenosové 
rychlosti s oběma krystaly. Některé příkazy však provádějí přepínání taktovacího kmitočtu, který 
lze regulovat pomocí fázových závěsů s dlouhými časovými konstantami. V takovéto situaci 
nelze při komunikaci pomocí rozhraní RS-232 zaručit správnou časovou synchronizaci a 
jednotlivé přístroje nelze adresovat - po přepnutí taktovacího kmitočtu je nutné vyčkat 30 
sekund, než dojde ke stabilizaci synchronizace. 
Při přijmutí příkazu jednotlivé přístroje vysílají potvrzující zprávy. Před postoupením 
k následujícímu příkazu je proto nutné vyčkat na potvrzující zprávu a ověřit ji - viz dále uvedený 
seznam potvrzujících zpráv. 
 

Vysílané zprávy 
Systém používá dále popsaný protokol - veškeré transakce jsou vysílány z počítače PC. 
Počítač PC je vysílač a všechny přístroje zapojené do řetězce jsou přijímače. 
 
Byte1: identifikační číslo (ID) přístroje, který má příkaz zpracovat 
Byte2: Příkaz (jediný byte) 
Byte3: Délka řetězce parametrů 
Byte4: Seznam parametrů 
. 
. 
Poslední byte: Kontrolní součet seznamu parametrů 
 
Vysílaná zpráva má délku nejméně 4 byty a maximálně 64 bytů - tato hodnota je limitovaná 
velikostí vyrovnávací paměti přijímače. Existují dva následující případy neshody délky 
parametrů: 
 
(a) Přijímač očekává n parametrů, vysílač jich však vyšle více. 

Tento stav může nastat tehdy, pokud se pozdější verze vzdáleného vysílače pokouší 
komunikovat s dřívější verzí přijímače. Přijímač zpracuje pouze prvních n parametrů v seznamu 
a zbytek ignoruje. Kontrolní součet bude sestaven z úplného seznamu parametrů. 
 
(b) Přijímač očekává n parametrů, vysílač jich však vyšle méně. 

Tento stav může nastat v případě, jestliže se dřívější verze vzdáleného vysílače pokouší 
komunikovat s pozdější verzí přijímač. Přijímač zpracuje všechny parametry v seznamu a pro 
očekávaný zbytek použije implicitní hodnoty (v ideální případě provede nějakou činnost pouze u 
"podezřelých" parametrů). Při zkrácení sekvence příkazů tedy nelze od přijímače očekávat 
žádnou "rozumnou" činnost. Kontrolní součet bude sestaven z úplného seznamu parametrů. 
 
Kontrolní součet je součtem jednotlivých bytů v seznamu parametrů (od bytu 4 po (poslední - 1) 
byte) modulo 256. Přijímač ověří kontrolní součet a bude reagovat na příkaz pouze tehdy, je-li 
úplný a je-li kontrolní součet správný. 
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Potvrzující zprávy 
Adresovaný přijímač (A/D převodník, D/A převodník, upsampler, zdroj řídícího taktovacího 
signálu, apod.) vyšle potvrzující zprávu do 50-ti ms po přijmutí posledního bytu ve vysílané 
zprávě. V některých speciálních případech (pouze pro potřeby firmy dCS, viz dále uvedený 
článek "Speciální příkazy a protokoly") se potvrzující zprávy příkazů nevysílají. V případě 
chybného kontrolního součtu bude přijímač příkaz ignorovat, vyprázdní obsah své vyrovnávací 
paměti a nevyšle potvrzující zprávu. Potvrzující zprávy jsou tedy generovány pouze u platných 
příkazových bytů - ostatní příkazové byty jsou ignorovány s vyprázdněním vyrovnávací paměti 
přijímače.  

Začátek potvrzující zprávy: 
Byte 1: 101010xx - sdělení úspěšného vyslání na fyzickou adresu, přičemž symbol xx označuje 
časovou prodlevu reakce přístroje na příkaz.  
 
Poté následuje část potvrzující zprávy závislá na příkazu: 

Byte 2: Identifikační číslo přístroje, který příkaz zpracoval. 
Byte 3: Příkaz (jediný byte) 
Byte 4: Délka řetězce odpovědi 
Byte 5: Seznam bytů odpovědi 
. 
. 
Poslední byte: Kontrolní součet seznamu odpovědi 
 
Kontrolní součet je součtem bytů v seznamu parametrů (byte 5 až (poslední-1 byte)) modulo 
256. Minimální délka potvrzující zprávy je 1 byte, maximální délka 64 bytů. Je-li kontrolní součet 
chybný, vysílač musí příkaz znovu vytvořit. 
 

Časy odpovědí jsou u prvního bytu následující: 
xx 
00 ihned (méně, než 50ms) 
01 maximálně 3 sekundy 
10 maximálně 15 sekund 
11 maximálně 25 sekund 
 
Pokud přijímač právě pracuje, bude ignorovat veškeré transakce na rozhraní RS-232. Pokud 
vysílač vyšle příkazy do přístroje, který právě pracuje, pak tento přístroj nepošle zpět potvrzující 
zprávu. Vysílač musí být zkonstruován tak, aby po uplynutí časové prodlevy 50ms v mohl 
v případě potřeby příkaz zopakovat. V prostředí většího počtu spolupracujících přístrojů je 
výhodné nastavit vysílač tak, aby jednotlivé přístroje obsluhoval podle schématu "kulatého 
stolu", tedy systém, ve kterém lze několika přístrojům předat instrukce tak, aby vykonávaly 
příkazy současně, přičemž se vysílač k zaneprázdněným přístrojům cyklicky vrací. Dále se 
doporučuje nevysílat do přístrojů příkazy během prvních 3/4 doby jejich reakce - v opačném 
případě sice nenastane žádná mimořádná situace, přístroj však bude příkazy RS-232 ignorovat 
a pouze dojde k uplynutí časové prodlevy vysílače.  
 
Příklad: 
Nastavení emfáze ("Emphasis") přístroje č.2 na AUTO (automatická volba) pomocí formátu       
RS-232: 
vysílač vyšle řetězec [2] [34] [1] [0] [0] 
a přijímač odpoví [169]. 
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Speciální příkazy a protokoly 
BREAK 

Trvalá úroveň "high" na přenosové lince po dobu delší, než 100ms; v takovémto případě dojde 
k obnovení přenosové rychlosti 1200 baudů u VŠECH přístrojů řetězce. 
 
GLOBAL ADDRESSES 

Adresa F0 hexadecimálně (240 desítkově) 

Na tento povel reagují VŠECHNY přístroje zapojené v řetězci bez odesílání potvrzujících zpráv. 
Tento příkaz by se měl používat pouze v případě požadavku nastavení přenosových rychlostí 
2400, 4800 nebo 9600 baudů. Nikdy neměňte přenosovou rychlost z vyšší na nižší, neboť by 
tím mohlo dojít k neočekávanému chování systému; vždy nejprve obnovte základní rychlost 
řetězce (1200 baudů) a poté vykonejte požadovaný příkaz. Rovněž nikdy neměňte přenosovou 
rychlost pouze u jediného článku (přístroje), který je součástí řetězce více přístrojů, neboť tím 
by mohlo dojít k blokování řetězce. 
 
Adresa F1 hexadecimálně (241 desítkově), příkaz RS_ENABLE_DEBUG (19 desítkově) 

Na tento povel reagují VŠECHNY přístroje zapojené v řetězci bez odesílání potvrzujících zpráv. 
Tento příkaz se používá k aktivaci ladicích ("debugging") příkazů dCS a při jiném použití může 
způsobit nestabilní chování přístroje.  

Příkazové řetězce 
Příklad - je dán systém skládající se z 9-ti přístrojů s následujícím nastavením identifikačních 
čísel: 
1 Zdroj řídícího taktovacího signálu (ID1) 
4 A/D převodníky kompatibilní s formátem P3D (ID 2, 3, 4 a 5) 
4 D/A převodníky kompatibilní s formátem P3D (ID 6, 7, 8 a 9) 

Rozhraní RS-232 pracuje s přenosovou rychlostí 1200 baudů. 
 
Předpokládá se, že vysílač obsluhuje jednotlivé přístroje podle schématu "kulatého stolu" a že 
každý krok ukončí vždy dříve, než následující krok umožní uplynutí časové prodlevy. Kromě 
případu uplynutí časové prodlevy nesmějí být jednotlivé přístroje obsluhovány během doby 
odpovědi na předchozí příkaz. Během jednotlivých kroků není nutné čekat na uplynutí doby 
odpovědi na příkaz před postoupením k následujícímu přístroji - po obdržení potvrzující zprávy 
může řídící jednotka (vysílač) bezpečně předpokládat, že přístroj přijmutý příkaz úspěšně 
zpracovává a postoupit k následujícími přístroji. Po ukončení každého kroku lze postoupit 
k následujícímu kroku bez vyčkávání. 
 
Řetězce příkazů nejsou úplně definovány - řetězec parametrů a kontrolní součet nejsou určeny 
jednoznačně. Typický příkaz má následující tvar: 
 
[ID][Typ příkazu], informace o příkazu 

Typická odpověď: 

[Typ ACK][ID], informace (je-li požadována) 
 
Při změně provozního kmitočtu některého přístroje dochází k přepínání jeho vnitřních krystalů. 
Po přepnutí krystalů se doporučuje ponechat přístrojům krátkou dobu na zotavení (< 1s) 
z důvodů zajištění optimálního výkonu. V tomto případě jsou jednotlivé přístroje řízeny zdrojem 
řídícího taktovacího signálu, pro který je nutné počítat s časem na přepnutí vzorkovacího 
kmitočtu; pro ostatní k němu připojení přístroje je také nutné počítat s časem na přepnutí 
vzorkovacího kmitočtu a na zotavení. Po přepnutí řídícího vzorkovacího kmitočtu se doporučuje 
ponechat rozhraní RS-232 v nečinnosti po dobu 3 sekund a ponechat tak všem přístrojům dobu 
na zotavení. 
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Během provozu v režimu DSD jednotlivé přístroje předpokládají, že kmitočet jejich referenčního 
taktovacího signálu má hodnotu 44.1kHz. V případě použití odlišného referenčního kmitočtu 
budou přístroje souvisle monitorovat kmitočet referenčního taktovacího signálu a blokovat tak 
přístup k rozhraní RS-232. Z těchto důvodů je důležité zajistit, aby byl před aktivací režimu DSD  
kmitočet referenčního taktovacího signálu nastaven na 44.1kHz a aby byl režim DSD před 
změnou kmitočtu referenčního taktovacího signálu deaktivován. 
 

Příklad: přepnutí kmitočtu na 96k PCM 
Následující příklad se týká systému 9-ti přístrojů a dvou složitých formátových změn. Provozní 
režim A/D převodníku a D/A se má změnit na PCM před změnou kmitočtu řídícího taktovacího 
signálu. Režim D/A převodníku je nutné změnit dříve, než režim A/D převodníku. Při změně 
kmitočtu řídícího taktovacího signálu je nutné ponechat systému určitou dobu na přechod na 
nový kmitočet před jakoukoli další činností rozhraní RS-232. 

1) Do D/A převodníků 6,7, 8 a 9 vyšlete příkaz k přepnutí režimu, přičemž dokončení tohoto 
příkazu může těmto přístrojům trvat kolem 15-ti sekund (pokud byl dříve zvolen režim DSD, je 
nutné znovu načíst FPGA, což trvá nějakou dobu). Před postoupením ke kroku 2 není nutné 
vyčkávat. 

Vysílání → [6][DSD_MODE] pro změnu režimu přístroje 6 na PCM  
Odpověď → [ACK 15 sekund][6], požadovaný režim 
Vysílání → [7][DSD_MODE] pro změnu režimu přístroje 7 na PCM  
Odpověď → [ACK 15 sekund][7], požadovaný režim 
Vysílání → [8][DSD_MODE] pro změnu režimu přístroje 8 na PCM  
Odpověď → [ACK 15 sekund][8], požadovaný režim 
Vysílání → [9][DSD_MODE] pro změnu režimu přístroje 7 na PCM  
Odpověď → [ACK 15 sekund][9], požadovaný režim 
 
2) Do A/D převodníků 2,3, 4 a 5 vyšlete příkazy k přepnutí režimu, přičemž dokončení příkazu 
může těmto přístrojům trvat kolem 15-ti sekund (pokud byl dříve zvolen režim DSD, je nutné 
znovu načíst FPGA, což trvá nějakou dobu). Před postoupením ke kroku 3 není nutné vyčkávat. 

Vysílání → [2][DSD_MODE] pro změnu režimu přístroje 2 na PCM  
Odpověď → [ACK 15 sekund][2], požadovaný režim 
Vysílání → [3][DSD_MODE] pro změnu režimu přístroje 3 na PCM  
Odpověď → [ACK 15 sekund][3], požadovaný režim 
Vysílání → [4][DSD_MODE] pro změnu režimu přístroje 4 na PCM  
Odpověď → [ACK 15 sekund][4], požadovaný režim 
Vysílání → [5][DSD_MODE] pro změnu režimu přístroje 5 na PCM  
Odpověď → [ACK 15 sekund][5], požadovaný režim 
 
3) Zkontrolujte, zda u D/A převodníků došlo k přepnutí režimu. Pomocí tohoto příkazu může 
vysílač zkontrolovat režim D/A převodníků. Pokud nedošlo k přepnutí režimu, vysílač se musí 
navrátit ke kroku 1 a zopakovat příkaz.   

Vysílání → [6][REQUEST_DSD_MODE]  
Odpověď → [ACK immediate][6], aktuální režim 
Vysílání → [7][ REQUEST_DSD_MODE]  
Odpověď → [ACK immediate][7], aktuální režim 
Vysílání → [8][REQUEST_DSD_MODE]  
Odpověď → [ACK immediate][8], aktuální režim 
Vysílání → [9][ REQUEST_DSD_MODE]  
Odpověď → [ACK immediate][9], aktuální režim 
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4) Zkontrolujte, zda u A/D převodníků došlo k přepnutí režimu. Pomocí tohoto příkazu může 
vysílač kontrolovat režim A/D převodníků. Pokud nedošlo k přepnutí režimu, vysílač se musí 
navrátit ke kroku 2 a zopakovat příkaz.   

Vysílání → [2][REQUEST_DSD_MODE]  
Odpověď → [ACK immediate][2], aktuální režim 
Vysílání → [3][ REQUEST_DSD_MODE]  
Odpověď → [ACK immediate][3], aktuální režim 
Vysílání → [4][REQUEST_DSD_MODE]  
Odpověď → [ACK immediate][4], aktuální režim 
Vysílání → [5][ REQUEST_DSD_MODE]  
Odpověď → [ACK immediate][5], aktuální režim 
 
5) Zadejte zdroji řídícího taktovacího signálu příkaz k přepnutí kmitočtu. Po provedení tohoto 
příkazu ponechte systému určitou dobu na zotavení (kolem 3 sekund) bez činnosti rozhraní        
RS-232.  

Vysílání → [SEL_FS] změna kmitočtu taktovacího signálu na 96k 
Odpověď → [ACK 3 sekundy], požadovaný kmitočet 
Vyčkejte 3 sekundy 
Zkontrolujte, zda došlo k přepnutí kmitočtu zdroje řídícího taktovacího signálu; jestliže nikoliv, 
vraťte se zpět ke kroku 5. 

Vysílání → [1][REQUEST_FS] změna kmitočtu taktovacího signálu na 96k 
Odpověď → [ACK immediate][1], aktuální kmitočet 

Systém je nyní nastaven na provoz zdroje řídícího taktovacího signálu na kmitočtu 96k, přičemž  
A/D i D/A převodník je synchronizován s kmitočtem 96k v režimu PCM.  
 

Příklad: přepnutí na režim P3D 
Změňte kmitočet zdroje řídícího taktovacího signálu na 44.1kHz před přepnutím provozního 
režimu A/D a D/A převodníku na DSD. Provozní režim D/A převodníku změňte dříve, než 
provozní režim A/D převodníku. Při změně kmitočtu řídícího taktovacího signálu je nutné 
ponechat systému určitou dobu na přechod na nový kmitočet bez jakékoliv činnosti rozhraní 
RS-232. 
 
6) Zadejte zdroji řídícího taktovacího signálu příkaz k přepnutí kmitočtu. Po provedení tohoto 
příkazu ponechte systému určitou dobu na zotavení (kolem 3 sekund) bez činnosti rozhraní      
RS-232.  

Vysílání → [1][SEL_FS] změna kmitočtu taktovacího signálu na 44.1k 
Odpověď → [ACK 3 sekundy][1], požadovaný kmitočet 
Vyčkejte 3 sekundy 
 
7) Zkontrolujte, zda došlo k přepnutí kmitočtu zdroje řídícího taktovacího signálu; jestliže nikoliv, 
vraťte se zpět ke kroku 6. 

Vysílání → [1][REQUEST_FS] změna kmitočtu taktovacího signálu na 96k 
Odpověď → [ACK immediate][1], aktuální kmitočet 
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8) Do D/A převodníků 6,7, 8 a 9 vyšlete příkaz k přepnutí režimu, přičemž dokončení tohoto 
příkazu může těmto přístrojům trvat kolem 15-ti sekund (pokud byl dříve zvolen režim PCM, je 
nutné znovu načíst FPGA, což trvá nějakou dobu). Před postoupením ke kroku 9 není nutné 
vyčkávat. 

Vysílání → [6][DSD_MODE] pro změnu režimu přístroje 6 na P3D 
Odpověď → [ACK 15 sekund][6], požadovaný režim 
Vysílání → [7][DSD_MODE] pro změnu režimu přístroje 7 na P3D  
Odpověď → [ACK 15 sekund][7], požadovaný režim 
Vysílání → [8][DSD_MODE] pro změnu režimu přístroje 8 na P3D  
Odpověď → [ACK 15 sekund][8], požadovaný režim 
Vysílání → [9][DSD_MODE] pro změnu režimu přístroje 9 na P3D  
Odpověď → [ACK 15 sekund][9], požadovaný režim 
 
9) Do A/D převodníků 2,3, 4 a 5 vyšlete příkaz k přepnutí režimu, přičemž dokončení tohoto 
příkazu může těmto přístrojům trvat kolem 15-ti sekund (pokud byl dříve zvolen režim DSD, je 
nutné znovu načíst FPGA, což trvá nějakou dobu). Před postoupením ke kroku 10 není nutné 
vyčkávat. 

Vysílání → [2][DSD_MODE] pro změnu režimu přístroje 2 na P3D 
Odpověď → [ACK 15 sekund][2], požadovaný režim 
Vysílání → [3][DSD_MODE] pro změnu režimu přístroje 3 na P3D  
Odpověď → [ACK 15 sekund][3], požadovaný režim 
Vysílání → [4][DSD_MODE] pro změnu režimu přístroje 4na P3D  
Odpověď → [ACK 15 sekund][4], požadovaný režim 
Vysílání → [5][DSD_MODE] pro změnu režimu přístroje 5 na P3D  
Odpověď → [ACK 15 sekund][5], požadovaný režim 

10) Zkontrolujte, zda u D/A převodníků došlo k přepnutí režimu. Pomocí tohoto příkazu může 
vysílač kontrolovat režim D/A převodníků. Pokud nedošlo k přepnutí režimu, vysílač se musí 
navrátit ke kroku 8 a zopakovat příkaz.   

Vysílání → [6][REQUEST_DSD_MODE]  
Odpověď → [ACK immediate][6], aktuální režim 
Vysílání → [7][ REQUEST_DSD_MODE]  
Odpověď → [ACK immediate][7], aktuální režim 
Vysílání → [8][REQUEST_DSD_MODE]  
Odpověď → [ACK immediate][8], aktuální režim 
Vysílání → [9][ REQUEST_DSD_MODE]  
Odpověď → [ACK immediate][9], aktuální režim 
 
11) Zkontrolujte, zda u A/D převodníků došlo k přepnutí režimu. Pomocí tohoto příkazu může 
vysílač kontrolovat režim A/D převodníků. Pokud nedošlo k přepnutí režimu, vysílač se musí 
navrátit ke kroku 9 a zopakovat příkaz.   

Vysílání → [2][REQUEST_DSD_MODE]  
Odpověď → [ACK immediate][2], aktuální režim 
Vysílání → [3][ REQUEST_DSD_MODE]  
Odpověď → [ACK immediate][3], aktuální režim 
Vysílání → [4][REQUEST_DSD_MODE]  
Odpověď → [ACK immediate][4], aktuální režim 
Vysílání → [5][ REQUEST_DSD_MODE]  
Odpověď → [ACK immediate][5], aktuální režim 

Systém by nyní měl být nastaven na provoz zdroje řídícího taktovacího signálu na kmitočtu 
44.1k se synchronizací A/D i D/A převodníků v režimu P3D.  
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Název příkazu Příkazový 
byte 

Počet 
parametrů 
v příkazu 

Popis parametrů Parametry 
v odpovědi 

AD
C

 

D
AC

 

D
D

C
 

M
C

lk
 

RS_AUTO_SLAVE 15 1 0 = nepřecházet automaticky do 
řízeného režimu 
1= automaticky přejít do řízeného režimu 
podle vstupního referenčního signálu 

0 X   X 

RS_MASTERSLAVE 16 2 První parametr 
1 Řídící (Master) 
2 Řízený (Slave) 
V případě řízeného režimu je druhý 
parametr: 
0 = AES 
2 = SDIF 

0 X  X X 

RS_ENABLE_DEBUG 19 3 Globální příkaz žádné X X X X 
RS_SEL_FS 32 1 Volba výstupního vzorkovacího kmitočtu zpráva 

zpětné 
odezvy 

X X X  

RS_FILTER 33 1 Volba filtru, 0-3 0 X X X  
RS_EMPH 34 1 Volba použitého filtru deemfáze 

0 = Auto 
1 = 50/15 
2 = CCITT 
3 = žádný 

0 X X X  

RS_OUT_MODE 36 1 0 = Výstupní signál SDIF + taktovací 
signál slov na w/clk out 
1 = Výstupní signál AES na w/clk out 

0 X X  X 

RS_TRUNC 39 1 Počet výstupních bitů (16 - 24) 0 X  X X 
RS_SNS 40 1 Tvarovač šumu 

0 =  Auto 
1 = vypnuto (Off) 
2 = 1. řád 
3 = 3. řád 
4 = 9. řád 

0 X  X X 

RS_DDC 41 1 0 = normální režim (např. digitální signál 
na vstupu, analogový signál na výstupu 
u D/A převodníku nebo analogový signál 
na vstupu, digitální signál na výstupu u 
A/D převodníku) 

0 X X  X 

RS_OUT_RATE 42 1 0 = Výstupní signál s nízkou rychlostí 
(vzork. kmitočtem - např. Dual 
88.2/Quad 192) 
1 = Výstupní signál s vysokou rychlostí   

0 X  X X 

RS_MUTE 43 1 0 = vypnutí umlčení 
1 = zapnutí umlčení 

0 X X X X 

RS_AUTO 44 1 1 = vypnutí automatické volby vstupů 
(D/A převodník) 

0  X   

RS_7SEGS 47 1 1 = vypnutí 7-segmentového displaye 0 X X  X 
RS_INP_FORMAT 48 1 Volba vstupního formátu pro D/A 

převodníky - 
0 = Auto 
1 = jeden vodič (Single Wire) 
2 = dva vodiče (Dual Wire) 
4 = čtyři vodiče (Quad) 

0  X X  

RS_4WIRE 49 1 0 = zapnutí 4-vodičových výstupů DSD 
1 = vypnutí 4-vodičových výstupů DSD 

0 X    

RS_FLIP 50 1 0 = normální 
1 = záměna kanálů 

0  X X  

RS_ACUT 51 1 1 = vypnutí umlčování digitálního 
zvukového signálu 

0  X   

RS_FINE_LOCK_MODE 52 1 1 = použití hrubého závěsu 
0 = použití jemného závěsu 

0  X   

RS_WAVETYPE 63 1 0 = vypnutí signálového generátoru 
1 = zapnutí signálového generátoru 

0 X X X X 

RS_AMP 64 1 Amplituda generátoru, formát X 0 X X X X 



Uživatelský manuál převodníku dCS 954                              Manuál pro standardní verzi softwaru: 1.5x  
dCS Ltd                                                                                                                                Červen 2000 

                                                                    Strana                                                                                                                66 

Systémová hlášení a chybové kódy 
Na display tohoto přístroje se mohou zobrazovat také další hlášení sdělující poruchy na jiných 
komponentách (mimo tento přístroj): 

Zobrazení na display  Popis 
n.Aud Vstupující data jsou ve  zprávě AES3 označena jako nezvuková 

(např. CD-ROM); tato zpráva se může také krátce zobrazit při 
změně vzorkovacího kmitočtu (viz str. 18).  

Hot Přístroj se přehřívá a může dojít k narušení jeho optimálního 
provozního stavu (viz str. 59). 

Ouch Přístroj se silně přehřívá a je nutné jej vypnout, neboť jinak hrozí 
poškození. Vypněte jej ! (viz str.59). 

Bad Fs Vzorkovací kmitočet vstupního signálu je jiný, než se kterým je 
přístroj schopen vytvořit spřažení nebo nastala problém s kvalitou 
vstupního signálu (viz str.34). 

CRC Tato zpráva se zobrazuje pouze u signálu ve formátu P3D, a to 
tehdy, pokud vstupní data nevyhoví kontrole integrity CRC dat 
(vize str.49).  

Tabulka 14 - Systémové chybové kódy 

Odstraňování problémů se systémem 
Nastanou-li problémy během provozu převodníku dCS 954, doporučujeme řídit se následujícími 
doporučeními: 
 

Nelze zapnout napájení přístroje 
Přesvědčete se, zda je napájecí kabel zapojen do síťové zásuvky a zda je zapnut spínač 

napájení přístroje. 
Přesvědčete se, zda hodnota napájecího napětí uvedená na zadním panelu přístroje odpovídá 

jmenovité hodnotě napětí Vaší sítě. 
Přesvědčete se, zda nedošlo k přepálení pojistky - jestliže ano, odstraňte příčinu a poté 

pojistku vyměňte podle postupu v článku "Součásti vyměnitelné uživatelem", strana 62.   
Přesvědčete se, zda je napájecí kabel správně a zcela zasunut do síťové zásuvky na zadním 

panelu přístroje. 
 

Přístroj si nevytváří spřažení se zdrojem signálu 
Přesvědčte se, zda jsou zvolena správná vstupní data a zda je položka Ref In funkční nabídky 

nastavena na Route. 
Přesvědčte se, zda je používaný digitální propojovací kabel správného typu, zda je správně 

připojen a zda není poškozen. Poškozené kabely jsou VELMI ČASTOU příčinou chybných 
funkcí ! 

Ujistěte se, zda je zapnuto napájení zdroje signálu. 
Některé CD přehrávače generují digitální výstupní signál pouze během přehrávání 

kompaktního disku - uveďte pro CD přehrávač do režimu "přehrávání" a poté zkontrolujte, zda 
dochází k vytvoření spřažení (synchronizace).  

Pokud používáte signál ve formátu SDIF-2, nastavte položku BNC I funkční nabídky na SDIF 
a položku BNC nastavte na Input. 
 

Přístroj nereaguje na změny prováděné ovládacími prvky 
Během vytváření spřažení se zdrojem nebo změny některých nastavení (např. filtru) je řídící 

mikroprocesor uvnitř přístroje zaneprázdněn a po několik sekund nebude reagovat na nové 
příkazy. Zapnutí a opětovné vypnutí režimu DSD způsobí zhruba 15-ti sekundové vytížení 
mikroprocesoru.  

Zablokování mikroprocesoru mohou způsobit také krátké výpadky napájecí napětí; v takovémto 
případě vypněte napájení přístroje, vyčkejte 10 sekund a poté jej znovu zapněte. Trvá-li problém i 
nadále, obraťte se na Vašeho dealera. 

Ovládací prvky na čelním panelu jsou blokovány také během dálkového ovládání. 
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Výstupní zvukový signál je příliš slabý nebo zcela chybí 
Přesvědčete se, zda jsou všechny kabely správně zapojeny a zda nejsou poškozeny. 

Poškozené kabely bývají VELMI ČASTÝM zdrojem problémů ! 
Přesvědčete se, zda je zapnuto napájení zdrojové a cílové komponenty a zda jsou tyto 

komponenty správně nastaveny. 
Přesvědčte se, zda je tento přístroj spřažen se zdrojem signálu, který chcete poslouchat. 
Ujistěte se, zda není zapnuta funkce Mute  (vypnutí signálu) - LED indikátor "Mute" nesmí svítit.  
Nastavte regulátor hlasitosti do polohy 0.0dB. 
Přesvědčte se, zda jsou na výstupu zdroje signálu k dispozici zvuková data. 
Pokud je položka funkční nabídky Ref In nastavena na ddc, změňte její nastavení na Route. U 

vstupních signálů ve formátu PCM způsobuje režim DDC vypínání analogových výstupů. 
 

Úroveň vstupního signálu se nemění při nastavení pomocí trimmerů na zadním panelu 
Přesvědčete se, zda je používaný nástroj nebo šroubovák dostatečně úzký (kolem 2.5mm) a 

dostatečně dlouhý (nejméně 12mm), aby dosáhl k regulátoru trimmeru. 
Trimmer může být nastaven v koncové poloze - zkuste jej proto několikrát otočit opačným 

směrem (tento trimmer je 20-ti otáčkový). 
Trimmery NEMAJÍ VLIV na nastavení úrovně nesymetrických výstupů. 
 

Došlo k záměně levého a pravého kanálu 
Zkontrolujte, zda je položka Flip funkční nabídky nastavena na Off (vypnuto). 
Přesvědčete se, zda nedošlo k záměně výstupních kabelů zvukového signálu. 
Přesvědčete se, zda nedošlo k záměně kanálů v jiném místě systému. 
Pokud pracujete v duálním AES režimu (Dual AES), přesvědčete se, zda je vstup AES1 (nebo 

AES3) propojen s datovým výstupem levého kanálu zdrojové komponenty (který je 
pravděpodobně označen AES1, AES A nebo Left) a zda je vstup AES2 (nebo AES4) propojen 
s datovým  výstupem pravého kanálu zdrojové komponenty (který je pravděpodobně označen 
AES2, AES B nebo Right). Další informace vyhledejte v uživatelském manuálu zdrojové 
komponenty. 

Pokud pracujete v kvadrálním AES režimu (Quad AES) nebo v 4-vodičovém DSD režimu, 
přesvědčete se, zda jsou vstupy AES 1, 2, 3 a 4 správně propojeny s odpovídajícími výstupy 
zdrojové komponenty. Další informace vyhledejte v uživatelském manuálu cílové komponenty. 

Pokud pracujete v režimu SDIF nebo DSD, ujistěte se, zda jsou správně připojeny vstupy Ch1 a 
Ch2. 

 
Signál jednoho z výstupních kanálů je příliš nízký nebo zcela chybí 

Přesvědčete se, zda jsou všechny kabely správně připojeny a zda nejsou poškozeny. Poškozené 
kabely bývají VELMI ČASTÝM zdrojem problémů ! 
Přesvědčete se, zda v jiném místě systému není chybně nastavena symetrie kanálů. 
Pokud jste měnili nastavení regulačních trimmerů na zadním panelu, přesvědčete se, zda některý 
není nastaven na výrazně nižší úroveň vzhledem k druhému.  
Pokud pracujete v režimech SDIF nebo DSD, ujistěte se, zda jsou oba vstupy Ch1 a Ch2 a zdroj 
taktovacích signálů slov (Word Clock) správně připojeny. 

 
Výstupní signál je monofonní 

Pokud je přístroj spřažen pouze s jednou linkou signálu v duálním (Dual) nebo kvadrálním 
(Quad) AES režimu, bude signál levého kanálu přítomen v obou kanálech. V takovémto případě 
zvolte správné vstupy. 

Zdroj vstupního signálu může být skutečně monofonní. 
Přesvědčete se, zda na jiném místě systému nedošlo k přepnutí na monofonní signál. 
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Výstupní signál je rušen klapáním nebo praskáním  
Ujistěte se, zda jsou všechny používané kabely vhodného typu, zda jsou správně připojeny a zda 

nejsou poškozeny. Pokud pracujete se vícevodičovém režimu, pak přerušený vodič sice nezabrání 
vytvoření spřažení, může však způsobit poškození dat. 

Stiskněte tlačítko Coarse Lock (hrubé spřažení); pokud tím dojde k odstranění problému, je 
zdrojová komponenta pravděpodobně zatížena vysokou úrovní jitteru. 

Příčinou problému může být synchronizace v řízeném režimu pouze některých (nikoli všech) 
komponent systému se zdrojem řídícího taktovacího signálu (Master Clock). Pamatujte na to, že 
pokud je daná komponenta řízena upsamplerem (převzorkovávačem), musí být synchronizována s 
tímto upsamplerem a nikoli se zdrojem taktovacího signálu (Master Clock). 

Pokud používáte 4-vodičový režim DSD, ujistěte se, zda jsou všechny 4 vodiče správně připojeny. 
 

Při stisknutí libovolného tlačítka se display na krátkou dobu rozsvítí a poté opět zhasne 
Nastavte položku 7-Seg funkční nabídky na On (zapnuto). 

 
Přístroj si nevytváří spřažení se zdrojem taktovacího signálu (Master Clock) 

Pokud používáte referenční AES signál, připojte jej ke vstupu Reference In a podle potřeby 
nastavte položku Ref In funkční nabídky na Loop nebo Loop.t. Po vytvoření spřažení se na display 
přístroje musí zobrazit symbol "r", za kterým následuje vzorkovací kmitočet. 

Pokud používáte taktovací signál slov (Word Clock), přiveďte jej na konektor Clk In. Položku          
BNC I funkční nabídky nastavte na SDIF a položku BNC nastavte na RefCI. Stiskněte tlačítko             
BNC - přístroj si nyní musí vytvořit spřažení a na display se musí zobrazit symbol "b", za kterým 
bude následovat vzorkovací kmitočet. 

Přesvědčte se, zda je vstupní kabel referenčního AES signálu (Reference In) nebo taktovacího 
signálu slov (Word Clock - Clk In) správně připojen a zda není poškozen. 

Přesvědčte se, zda je zdroj taktovacího signálu (Master Clock) zapnutý, nastavený na správný 
vzorkovací kmitočet a zda nevyžaduje novou kalibraci.  

Ověřte si schopnost přístroje vytvořit spřažení připojením jiného digitálního zařízení. Pokud 
problém trvá i nadále, obraťte se na Vašeho dealera dCS. 

 
Přístroj si vytváří spřažení pouze s taktovacím signálem slov (Word Clock), avšak nikoli s 
referenčním AES signálem 

Tento problém může být způsoben chybnými systémovými zprávami. Obraťte se na Vašeho 
dealera dCS. 

 
Zvuk vykazuje nestandardní tonální rozložení 

Při vzorkovacím kmitočtu 48 kS/s nebo nižším může být chybně nastavena deemfáze - stiskněte 
opakovaně tlačítko De-Emphasis, dokud se na jednomístném display nezobrazí symbol A (Auto). 

Pokud tímto opatřením nelze problém odstranit, mohou být chybně nastaveny příznaky deemfáze 
ve vstupních datech (tato situace není častá, může však nastat). Opakovaným stisknutím tlačítka 
De-Emphasis postupně cyklicky přepínejte možnosti 5, C a -, dokud nenaleznete správné 
nastavení. Při výměně zdrojového disku nebo pásky doporučujeme navrátit nastavení deemfáze 
(De-Emphasis) na Auto. 
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INDEXY A ČÍSLA SOFTWAROVÝCH VERZÍ 
Tento manuál je určen pro standardní verzi softwaru 1.5x a v1.36 pro přístroje podporující 
formát P3D. Verze softwaru v1.5x se od předchozí verze v1.3x a od verze před verzí 1.36 pro 
formát P3D liší dokonalejší strukturou nabídky zobrazující aktuální nastavení bez nutnosti jejich 
změny a podporou SDIF-3 pro formát DSD. 
 

Definice jednotek 

dB0 Úroveň signálu v decibelech vztažená na maximální hodnotu sinusovky ve 
digitálním systému; hodnota 0 db0 tedy odpovídá amplitudě.  

dBu Úroveň v decibelech vztažená na efektivní hodnotu sinusového průběhu 0.775V 
bez zátěže (u = naprázdno, bez zátěže). Úroveň 0.775 byla odvozena od starší 
jednotky dBm, u které je referenční úrovní 1mW výkonu signálu do zátěže 600Ω 
ze zdroje o vnitřní impedanci 600Ω.  

dbV Úroveň v decibelech vztažená na sinusový průběh 1.0V efektivních bez externí 
zátěže. 

kS/s Vzorkovací kmitočet vyjádřený v kilosamplech za sekundu; tato jednotka 
nahrazuje kilohertzy (kHz), které jsou pro vyjadřování vzorkovacího kmitočtu 
technicky nesprávné. 

ADC Analogově-digitální převodník, někdy označovaný také jako A/D převodník. 

DAC Digitálně-analogový převodník, někdy označovaný také jako D/A převodník. 

DDC Digitálně-digitální převodník, někdy označovaný také jako D/D převodník, který se 
používá pro převod formátu a operace prováděné pomocí digitálního signálového 
procesoru (DSP), které mění data. 
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