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Stereofoniczny tuner FM,
część 2
kit AVT−900

Na pocz¹tek krÛtkie przypo-
mnienie: matchbox wymienia in-
formacje z†otoczeniem poprzez 3-
liniowy, synchroniczny interfejs
szeregowy. Dwie linie s¹ jedno-
kierunkowe (CLK, WREN), linia
danych DATA jest natomiast dwu-
kierunkowa. Podczas strojenia tu-
nera wykorzystywana jest jeszcze
jedna linia - STEREO - ktÛra
spe³nia funkcje opisane w†tab. 1
(EP8/2000, str. 10).

Strojenie tunera
Uk³ad TEA5757, ktÛry jest

ìmÛzgiemî matchboxa, jest wypo-
saøony w†zaawansowany system
automatycznego strojenia, dziÍki
czemu moøliwe s¹ dwa sposoby
strojenia:
- úciúle do zaprogramowanej przez
uøytkownika czÍstotliwoúci, przy
czym minimalny krok nadajnika
wynosi 12,5kHz,

- automatyczne wyszukiwanie
pierwszej silnej stacji w†gÛrÍ

lub w†dÛ³ od czÍstotliwoúci ak-
tualnej.
Poprzez odpowiednie progra-

mowanie uk³adu TEA5757 moøna
okreúliÊ minimalny prÛg czu³oúci
automatyki odpowiadaj¹cej za
wszukiwanie stacji, wy³¹czyÊ de-

O†tym, jak przesy³aÊ dane
pomiÍdzy ìmatchboxemî

a†mikrokontrolerem pisaliúmy
w†pierwszej czÍúci artyku³u.

Drug¹ czÍúÊ poúwiÍcamy
omÛwieniu znaczenia
poszczegÛlnych bitÛw

wewnÍtrznego rejestru tunera
oraz sposobu montaøu

i†uruchomienia urz¹dzenia.

Rys. 8.

Tab. 2.
Numer bitu Częstotliwość (kHz)

13 102400

12 51200

11 25600

10 12800

9 6400

8 3200

7 1600

6 800

5 400

4 200

3 100

2 50

1 25

0 12,5
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koder stereo, a†takøe ustaliÊ tryb
pracy systemu ARW, w†zaleønoúci
od lokalnych warunkÛw odbioru
stacji FM. Niezwykle sympatyczn¹
cech¹ matchboxa jest to, øe pod-
czas programowania nastaw zwi¹-
zanych z†czÍstotliwoúci¹ odbiera-
nej stacji automatycznie jest od-

³¹czany uk³ad ARCz, a†po dostro-
jeniu siÍ do stacji jest on - takøe
samoczynnie - w³¹czany.
Za obs³ugÍ wszystkich tych

funkcji odpowiada rejestr prze-
suwny, ktÛry moøna zapisaÊ lub
odczytaÊ przez 3-liniowy port sze-
regowy.
Przejdümy wiÍc do omÛwie-

nia...

...tajemnic rejestru
WewnÍtrzny rejestr konfiguru-

j¹cy pracÍ uk³adu TEA5757 ma
d³ugoúÊ 25 bitÛw (rys. 8), spoúrÛd
ktÛrych 14 ìnajm³odszychî s³uøy
do ustalania czÍstotliwoúci. War-
toúci czÍstotliwoúci zaleøne od
wartoúci poszczegÛlnych bitÛw
podano  w†tab. 2.
Dwa kolejne bity wykorzysty-

wane przez matchboxa to bity 16
i†17 (pierwszy bit traktowany jako
zerowy!). Za ich pomoc¹ ustala
siÍ czu³oúÊ systemu wyszukiwania
zgodnie z danymi zawartymi
w†tab. 3.
Kolejny istotny dla programisty

bit ma numer 19. Za jego pomoc¹
ustalany jest tryb pracy ARW
(LOCAL, dla ì0î i†DX dla ì1î).
Dwa kolejne bity musz¹ mieÊ
wartoúÊ ì0î, poniewaø za ich
pomoc¹ ustawia siÍ odbierane
pasmo. W†niektÛrych aplikacjach
uk³adu TEA5757 bity te s¹ wy-
korzystane do prze³¹czania zakre-
sÛw AM (kilka pasm) i†FM.
Bit 22 odpowiada za wymusze-

nie pracy dekodera w†trybie mo-
nofonicznym (logiczne ì0î) lub
zezwolenie na pracÍ w†trybie ste-
reo, jeøeli odbierana stacja nadaje
sygna³ pilota 57kHz.
Dwa ìnajstarszeî bity rejestru

odpowiadaj¹ za sterowanie sposo-
bem strojenia tunera. Stan logicz-
ny bitu 23 okreúla kierunek au-
tomatycznego strojenia (ì0î -
w†gÛrÍ, ì1î - w†dÛ³), a†bit 24
umoøliwia, po wpisaniu ì1î, w³¹-
czenie automatycznego przeszuki-
wania.
Zapis wszystkich bitÛw do re-

jestru przesuwaj¹cego wymaga 25
taktÛw zegarowych, natomiast do
odczytu jego zawartoúci wystarcz¹
24 takty.

Montaø tunera
Urz¹dzenie sk³ada siÍ z†dwÛch

niezaleønie montowanych modu-
³Ûw. Na p³ytce, ktÛrej schemat
montaøowy znajduje siÍ na

rys. 9, montowany jest mikrokon-
troler z†tunerem (schemat elekt-
ryczny na rys. 3, EP8/2000), na-
tomiast na p³ytce, ktÛrej schemat
montaøowy przedstawiono na
rys. 10, znajduje siÍ wzmacniacz
wyjúciowy z†zasilaczem (schemat
elektryczny na rys. 4, EP8/2000).
Wzory drukÛw opublikujemy na
wk³adce w paüdziernikowym nu-
merze EP.
Konstruktorzy lubi¹cy ekspery-

mentowanie mog¹ sprawdziÊ
swoje si³y, montuj¹c na p³ytce
sterownika/tunera dekoder RDS.
O†k³opotach napotkanych podczas
jego programowej implementacji
pisa³em w†poprzednim numerze.
Podczas montaøu p³ytki ste-

rownika naleøy pamiÍtaÊ o†tym,
øe uk³ady scalone oraz modu³
matchbox s¹ montowane od stro-
ny lutowania, czyli niewidocznej
na zdjÍciu!

Tab. 3.
Bit 17 Bit 16 Próg czułości (µµµµµV)

0 0 >15

1 0 >35

0 1 >75

1 1 >300

Rys. 9. Rozmieszczenie elementów
na płytce drukowanej tunera.

Rys. 10. Rozmieszczenie
elementów na płytce drukowanej
wzmacniacza wyjściwego
i zasilacza.
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Program steruj¹cy
Doszliúmy do ostatniej czÍúci

- konkursowej! - tego artyku³u.
Program steruj¹cy prac¹ tunera

realizuje podstawowe funkcje, tzn.
obs³ugÍ 16 pamiÍci, wyszukiwa-
nie automatyczne i†strojenie rÍcz-
ne. Wyboru trybu pracy dokonuje
siÍ poprzez wciskanie ga³ki im-
pulsatora IMP1, a†wybÛr nastaw
jest moøliwy poprzez krÍcenie
ga³k¹ impulsatora.

Uwaga! Konkurs!
Konkurs, do ktÛrego zapraszam

wszystkich konstruktorÛw, a†przede
wszystkim programistÛw, polega na

przygotowaniu maksymalnie
funkcjonalnej wersji programu

steruj¹cego prac¹ tunera. Oceniane
bÍd¹: ³atwoúÊ obs³ugi, funkcjonalnoúÊ
oraz - rÛwnie waøne - jakoúÊ kodu.
Nagrody doúÊ interesuj¹ce: 5†zestawÛw
starter kitÛw dla procesorÛw ST72

oraz 5†prenumerat EPo/oL.

Kod ürÛd³owy tej wersji pro-
gramu znajduje siÍ na p³ycie CD-
EP09/2000 w†katalogu \Noty ka-
talogowe do projektÛw.
Piotr Zbysiñski, AVT
piotr.zbysinski@ep.com.pl

Wzory p³ytek drukowanych w for-
macie PDF s¹ dostÍpne w Internecie
pod adresem: http://www.ep.com.pl/
pcb.html oraz na p³ycie CD-EP09/
2000 w katalogu PCB.


