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Procesor audio
z wejściem S/PDIF,
część 2
AVT−566

Konfiguracja i†obs³uga
urz¹dzenia
W†modelowym przedwzmacnia-

czu odbiornik U1 pracuje w†trybie
PLL (zwora Z11 jest zwarta).
Oscylator X1 ma czÍstotliwoúÊ
6,144 MHz i†zgodnie z†tab. 1
zwory Z3...Z6 s¹ rozwarte. Ponie-
waø procesor U2 wymaga zegara
systemowego 256*fs, to zwora Z1
zosta³a zwarta, a†zwora Z2 roz-
warta (tab. 2). Pozosta³ jeszcze
wybÛr formatu danych wyjúcio-
wych. Tutaj zadecydowa³ o†tym
format akceptowany przez prze-
twornik U3. Poniewaø U3 pracuje
w†trybie programowania rÛwno-
leg³ego, to akceptuje on tylko
dane 16-bitowe zapisane w†sposÛb
naturalny dosuniÍte w†prawo
(right justified). Z†tego powodu
zwory Z7 i†Z8 okreúlaj¹ce format
danych wyjúciowych zosta³y zwar-
te (tab. 3). Dane wejúciowe do-
cieraj¹ do odbiornika ze z³¹cza
COAX - zwora Z14 jest zwarta,
a†Z15 rozwarta. Dane wyjúciowe
z†odbiornika s¹ podawane na wej-
úcie danych SDIN1 procesora U2.
Jeøeli procesor U2 jest wykorzys-

Drug¹ czÍúÊ artyku³u
poúwiÍcamy przedstawieniu
najwaøniejszych zagadnieÒ
zwi¹zanych z†konfiguracj¹,

obs³ug¹ i†montaøem procesora
audio z†wejúciem dla

cyfrowego sygna³u audio
S/PDIF.

Rekomendacje: dla
melomanÛw i wszystkich

fanÛw dobrego sprzÍtu audio
- zastosowany procesor DSP

gwarantuje kszta³towanie
odtwarzanego sygna³u bez

negatywnego wp³ywu na jego
jakoúÊ.

tywany, to jego wyjúcie danych
SDOUT jest po³¹czone przez zwo-
rÍ Z10 z†wejúciem danych odbior-
nika. Zwora Z9 musi byÊ rozwar-
ta. Jeøeli uk³ad ma pracowaÊ
w†konfiguracji odbiornik-przetwor-
nik, to Z9 jest zwarta, a†Z10
rozwarta. Przy niewykorzystywa-
nym wejúciu SDIN2 procesora zwo-
ra Z16 jest zwarta. KonfiguracjÍ
koÒczy zwarcie zwory Z12 i†wpro-
wadzenie przetwornika U3 w†tryb
programowania rÛwnoleg³ego.
Po w³¹czeniu zasilania uk³ady

odbiornika, procesora i†mikrokon-
trolera musz¹ zostaÊ wyzerowane.
Najpierw procedurÍ zerowania
koÒczy mikrokontroler. W†tym
czasie linia RES jest w†stanie
niskim. Po rozpoczÍciu normalnej
pracy program steruj¹cy mikro-
kontrolera programuje porty: POR-
TA jako wyjúciowy, PORTB jako
wejúciowy z†wyj¹tkiem linii RB3
(linia RES) i†PORTC jako wyjúcio-
wy z†wyj¹tkiem linii RC2. NastÍp-
nie wykonywana jest procedura
zerowania odbiornika i†procesora.
Øeby zerowanie procesora siÍ po-
wiod³o, musz¹ byÊ spe³nione 2
warunki: sygna³ MCLK musi byÊ
aktywny (fala prostok¹tna) i†na
wejúciu !RESET musi byÊ stan
niski przez minimum 10 cykli
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MCLK. Po prawid³owym zakoÒ-
czeniu sekwencji zerowania pro-
cesor TAS3001 wchodzi w†tryb
fast load:
- Wszystkie parametry equalizera
s¹ ustawiane na 0†dB, czyli
sygna³ jest przenoszony bez øad-
nych modyfikacji.

- Filtry reguluj¹ce tony niskie
i†wysokie s¹ ustawiane na 0†dB
(flat).

- Uk³ad miksera jest ustawiany na
przenoszenie sygna³u z†SDIN1
(SDIN1 - 0†dB, SDIN2 - mute).

- Regulator g³oúnoúci jest ustawia-
ny w†stan MUTE (ca³kowite wy-
ciszenie).
W†trybie fast load jest zalecane

zaprogramowanie parametrÛw equ-
alizera oraz ewentualnie paramet-
rÛw miksera. W†trybie fast load
procesor nie akceptuje danych
audio. Po ewentualnym koniecz-
nym zaprogramowaniu equalizera
trzeba wprowadziÊ uk³ad w†tryb
pracy normalnej. Potrzebne do
tego jest wyzerowanie najstarsze-
go bitu w†rejestrze Main Control
Register MCR (tab. 4). W†mode-
lowym przedwzmacniaczu nie jest
wykorzystywana funkcja equalize-
ra ani miksera i†dlatego po zero-
waniu program steruj¹cy przecho-
dzi do zaprogramowania rejestru
MCR, øeby ustawiÊ procesor
w†tryb normalnej pracy i†zapro-
gramowaÊ formaty danych wej-
úciowych i†wyjúciowych.
W†modelowym rozwi¹zaniu do

MCR wpisywana jest wartoúÊ 54h,
co oznacza: bit FL (tryb normalnej
pracy), SCK=64 x†fs, dane wyj-
úciowe i†wejúciowe right justified

i†d³ugoúÊ s³owa danych 16 bitÛw.
Konfiguracja s³owa MCR musi siÍ
zgadzaÊ z†ustawionym zworkami
formatem danych wyjúciowych od-
biornika i†formatem danych wej-
úciowych przetwornika. Do zakoÒ-
czenia konfiguracji pozosta³o jesz-
cze wystawienie stanu wysokiego
na wejúciu DSD przetwornika (pra-
ca w†trybie normalnym) i†stanu
wysokiego na wejúciu MUTE.
Moøna teraz pod³¹czyÊ na wej-

úcie ZL1 sygna³ S/PDIF z†napÍdu
CD ROM komputera lub z†wyjúcia
COAX odtwarzacza. Program ste-
rownika odczytuje z†pamiÍci EEP-
ROM mikrokontrolera ustawienia
g³oúnoúci, regulacji tonÛw niskich
i†wysokich oraz kompresora dyna-
miki i†uk³ad jest gotowy do pracy.
W†pÍtli g³Ûwnej programu moøli-
we jest ustawianie g³oúnoúci przez
pokrÍcanie pokrÍt³em impulsato-
ra. Na ekranie wyúwietlacza po-
jawia  siÍ napis np. VOLUME
-12 dB. Poziom sygna³u moøna
ustawiaÊ w†zakresie od -70 dB do
+18 dB z†krokiem 1†dB. NaciúniÍ-
cie klawisza F†spowoduje wejúcie
do menu funkcyjnego. DostÍpne
s¹ nastÍpuj¹ce funkcje:
- ustawianie tonÛw niskich - set
bass,

- ustawianie tonÛw wysokich -
set treble,

- ustawianie balansu - set balan-
ce,

- ustawianie progu kompresora
dynamiki - set DRC.
Funkcje wybiera siÍ impulsa-

torem, a†akceptuje do wykonania
aktualnie wyúwietlan¹ klawiszem
F. Funkcje regulacji barwy tonu

dzia³aj¹ tak samo i†umoøliwiaj¹
regulacje w†zakresie od -18 dB do
+18 dB. Na przyk³ad po wybraniu
set bass na ekranie pojawia siÍ
tekst: bass +01 dB. Ø¹dan¹ war-
toúÊ ustawia siÍ impulsatorem
i†jest ona na bieø¹co zapisywana
do procesora i†zapamiÍtywana
w†pamiÍci EEPROM. Wykonywa-
nie tej funkcji koÒczy naciúniÍcie
klawisza F†i†program przechodzi
do pÍtli g³Ûwnej.
Funkcja ustawienia balansu -

set balance - umoøliwia ustawie-
nie rÛønych poziomÛw sygna³u
w†kanale lewym i†prawym. Na
ekranie wyúwietlacza pojawia siÍ
tekst: Volume - 30dB Left (gÛrny
wiersz) i†Volume -30dB Right (dol-
ny wiersz). Poziomem odniesienia
jest kana³ prawy. W†trakcie regu-
lacji poziom tego kana³u siÍ nie
zmienia, a†regulowany jest tylko
kana³ lewy. Zmieniana wartoúÊ
poziomu w†kanale lewym jest na
bieø¹co wpisywana do procesora
i†pamiÍci EEPROM. FunkcjÍ koÒ-
czy naciúniÍcie klawisza F†i†pro-
gram przechodzi do pÍtli g³Ûwnej.
Funkcja set DRC umoøliwia wpi-
sanie do uk³adu kompresora
7†wartoúci progÛw zadzia³ania:
0†dB, -6 dB, -12 dB, -18 dB,
-24 dB, -30 dB i†-36 dB.
Wszystkie regulacje s¹ zapisy-

wane do pamiÍci EEPROM i†po
w³¹czeniu zasilania z†niej odczy-
tywane i†wpisywane do procesora
TAS3001. W†ten sposÛb po
w³¹czeniu zasilania urz¹dzenie ma
takie same ustawienia jak przed
jego wy³¹czeniem.

Montaø i†uruchomienie
Urz¹dzenie zmontowano na 2

p³ytkach drukowanych. Na p³ytce
g³Ûwnej pokazanej na rys. 3
umieszczono: odbiornik, procesor,
przetwornik z†filtrem dolnoprze-
pustowym, sterownik i†zasilacz.
Na dodatkowej p³ytce (schemat
montaøowy na rys. 4) umieszczo-
no zosta³ wyúwietlacz, impulsator
i†klawisz funkcyjny. Obie p³ytki
s¹ po³¹czone rzÍdem k¹towych
z³oconych goldpinÛw.
Montaø p³ytki g³Ûwnej nie bÍ-

dzie - niestety - naleøa³ do ³at-
wych. WiÍkszoúÊ nowych uk³a-
dÛw scalonych jest umieszcza-
nych w†coraz mniejszych obudo-
wach do montaøu powierzchnio-
wego. Uk³ady U1 i†U2 s¹  umiesz-
czone w†takich w³aúnie obudo-

Tab. 4. Funkcje bitów rejestru MCR
Bit Opis Funkcja Wartoœæ funkcja

B7 FL Tryb fast load 0 Tryb normalnej pracy
1 (domyœlna) Tryb fast load

B6 SC Czêstotliwoœæ zegara 0 SCLK=32 x fs
1 SCLK=64 x fs

B5:4 E1, E0 Format danych wyjœciowych 00 Dosuniête do lewej left justified

01 Dosuniête do prawej right justified

10 I2S
11 rezerwa

B3:2 F1, F0 Format danych wejœciowych 00 Dosuniête do lewej left justified

01 Dosuniête do prawej right justified

10 I2S
11 rezerwa

B1:0 W1, W0 D³ugoœæ s³owa danych 00 16 bitów
01 18 bitów
10 20 bitów
11 rezerwa
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wach. OdstÍp pomiÍdzy nÛøkami
wynosi zaledwie 0,65 mm. Trzeba
albo samemu siÍ nauczyÊ lutowaÊ
takie wyprowadzenia, albo zna-
leüÊ kogoú, kto wykona tak¹ us³u-
gÍ profesjonalnie. Uk³ad przetwor-
nika U3 jest rÛwnieø w†obudowie
do montaøu powierzchniowego,
ale wyprowadzenia s¹ tak roz-
mieszczone, øe przylutowanie ich
nie stanowi problemu. Jeøeli prze-
brniemy przez montaø uk³adÛw
SMD, to pozosta³e elementy przy-
lutujemy bez problemu. Uk³ad
mikrokontrolera U11 powinien byÊ
umieszczony w†podstawce.
Uruchomienie rozpoczynamy od

pod³¹czenia napiÍcia przemienne-
go ok. 8†V†do z³¹cza ZL7 i†spraw-

Rys. 3. Schemat montażowy płytki procesora

Rys. 4. Schemat montażowy płytki pomocniczej

dzenia poprawnoúci napiÍÊ +5VD,
+5VA, +3,3VD i††+3,3VA. Jeøeli
wszystko jest w†porz¹dku, to moø-
na w†podstawkÍ w³oøyÊ zaprogra-
mowany mikrokontroler U11. Po
w³¹czeniu zasilania na wyúwietla-
czu pojawi siÍ tekst powitalny
i†po nim program wejdzie do pÍtli
g³Ûwnej. Wyjúcie DIGITAL AUDIO
napÍdu DC-ROM komputera lub
wyjúcie COAX odtwarzacza CD
naleøy po³¹czyÊ kablem z†wejúciem
ZL1. Po uruchomieniu odtwarza-
nia p³yty na nÛøce 4†uk³adu U12
powinien pojawiÊ siÍ przebieg syg-
na³u†S/PDIF podobny do pokaza-
nego na rys. 5.
Jeøeli odbiornik U1 zosta³ pra-

wid³owo skonfigurowany i†ziden-

tyfikuje prawid³owe dane
wejúciowe, to na wyprowa-
dzeniu UNLOCK (zwora Z13)
pojawi siÍ stan niski. W†cza-
sie kiedy UNLOCK jest w†sta-
nie wysokim, wyjúcie danych
DOUT jest w†stanie niskim
(MUTE) i†oczywiúcie ca³y
uk³ad nie bÍdzie dzia³a³.
Na rys. 6 pokazano syg-

na³ danych na wyjúciu DOUT
(kana³ 1) i†sygna³ LRCKO
(kana³ 2).
Przy odbiorze danych

z†p³yty audio CD  LRCKO
ma czÍstotliwoúÊ rÛwn¹ czÍs-
totliwoúci prÛbkowania 44,1
kHz. Na wyprowadzeniu
BCKO pojawia siÍ przebieg
o † c z Í s t o t l iwo ú c i 64* f s
(64*44,1 kHz= 2,8224 MHz).
Zegar systemowy o†czÍstotli-
woúci 256*fs (256*44,1 kHz
= 11,2896 MHz) pojawia siÍ
na wyprowadzeniu SCKO.
Jeøeli tak jest, to odbiornik
jest skonfigurowany i†dzia³a
prawid³owo. NastÍpnym kro-
kiem moøe byÊ sprawdzenie
uk³adu odbiornik-przetwor-
nik bez procesora U2. Trze-
ba sygna³ danych z†wyjúcia
DOUT odbiornika po³¹czyÊ
z†sygna³em danych DIN
przetwornika U3 zwor¹ Z9.
Po zasileniu uk³adu filtrÛw
dolnoprzepustowych (U4)
na z³¹czach CINCH ZL3
i†ZL4 powinien siÍ pojawiÊ
niezniekszta³cony sygna³
akustyczny odtwarzanego
utworu. Jeøeli tak jest, to s¹
sp r awdzone i † sp r awne
uk³ady odbiornika, przetwor-

Rys. 5. Tak mniej więcej wygląda
sygnał S/PDIF oglądany na
oscyloskopie

Rys. 6. Przykładowe przebiegi
sygnałów DOUT i LRCKO
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nika i†filtru, a†pozostaje jeszcze
sprawdzenie dzia³ania procesora
U2. Øeby to zrobiÊ, trzeba od³¹-

Rys. 7. Przebiegi sygnałów na
wejściu danych procesora TAS3001
podczas regulacji głośności: sygnał
na wyjsciu dla tłumienia −37dB (a),
przebieg na wejsciu procesora (b)

a)

b)

czyÊ wejúcie danych przetworni-
ka z†wyjúcia odbiornika (roze-
wrzeÊ zworÍ Z9), a†do wejúcia
danych przetwornika do³¹czyÊ
wyjúcie danych procesora (ze-
wrzeÊ zworÍ Z10). Najpierw
sprawdzamy regulacje g³oúnoúci.
Na rys. 7 pokazano sygna³ danych
z†wyjúcia danych procesora (kana³
1) i†sygna³ danych z†wejúcia pro-
cesora (kana³ 2) przy t³umieniu
rÛwnym -37 dB.
WidaÊ wyraünie, øe dane s¹

modyfikowane przez TAS3001.
Przy zmniejszaniu t³umienia
(wiÍksza g³oúnoúÊ) sygna³ z†wyj-
úcia staje siÍ coraz bardziej po-
dobny do sygna³u z†wejúcia,
a†przy 0†dB oba te sygna³y powin-

ny byÊ identyczne. Oczywiúcie
przy uruchamianiu oscyloskop nie
jest koniecznie potrzebny i†moøna
to wykonaÊ na s³uch. Podobnie s¹
sprawdzane pozosta³e funkcje: re-
gulacji barwy tonu, balansu i†kom-
presora dynamiki.
Tomasz Jab³oñski, EP
tomasz.jablonski@ep.com.pl

Zastosowany w†projekcie wy-
úwietlacz PLED udostÍpni³a nam
firma Spezial Electronic, tel. (22)
840-91-10, www.spezial.pl.

Wzory p³ytek drukowanych w for-
macie PDF s¹ dostÍpne w Internecie
pod adresem: pcb.ep.com.pl oraz na
p³ycie CD-EP4/2004B w katalogu PCB.


