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U2514B − cyfrowo
strojony odbiornik AM/FM
U2514B jest bipolarnym
uk³adem scalonym pe³ni¹cym
funkcjÍ zintegrowanego
odbiornika radiowego. Zawiera
blok FM z†dekoderem stereo
oraz blok AM
z†demodulatorem. Dla obu
rodzajÛw modulacji
generowany jest sygna³
automatycznego zatrzymania
strojenia. Przewidywane
zastosowania uk³adu scalonego
to ma³e radia, przenoúne
zestawy, multimedialne
zestawy itp.
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Na wejúciu przedwzmacniacza FM
(FMIN - nÛøka 28 na schemacie
blokowym z rys. 1) jest tranzystor
o†doskona³ych parametrach szumowych
pracuj¹cy w†konfiguracji wspÛlnej
bazy. Zalecana opornoúÊ ürÛd³a dla
uzyskania optymalnych parametrÛw
wynosi 100Ω. Pr¹d sta³y, ktÛry p³ynie
przez tranzystor wzmacniaj¹cy jest
redukowany przez uk³ad automatycznej regulacji wzmocnienia (ARW).
Oznacza to, øe przy duøych sygna³ach
wejúciowych zmienny pr¹d wejúciowy
jest eliminowany przez tranzystor
z†obwodu ARW.
Zadaniem kondensatora C18 (rys.
2), wstawionego miÍdzy nÛøkÍ 2
(FMAGC) i nÛøkÍ 4 (GNDRF), jest
wyg³adzanie napiÍcia ARW i†zwieranie
bazy tranzystora do masy (nÛøka 4).
Strojony obwÛd w.cz. jest do³¹czony
do nÛøek 3†(FMRF) i†27 (VS). Wzmocniony sygna³ w.cz. jest podawany
(wewn¹trz uk³adu scalonego) do wejúcia mieszacza.
Oscylator FM jest zbudowany na
tranzystorze w konfiguracji wspÛlnego kolektora. Warunki generacji
w bazie tranzystora zapewnia zewnÍtrzny kondensator C21 miÍdzy nÛøkami
5 (FMOSCE) i†4 (GNDRF). Inna ze-

wnÍtrzna pojemnoúÊ C22 jest do³¹czona miÍdzy nÛøkami 6 (FMOSCB)
i†5 (FMOSCE). ZwiÍksza ona rezystancjÍ przy emiterze, powoduj¹c wiÍksz¹ amplitudÍ oscylacji. Ujemna rezystancja przy nÛøce 6 ma wartoúÊ oko³o
250Ω. W†efekcie impedancja lokalnego
oscylatora (LO), maj¹ca wartoúÊ oko³o
5kΩ, zaleønie od dobroci Q†cewki, jest
transformowana do tej wielkoúci poprzez kondensator.
Rezystor R8 (rys. 2) miÍdzy nÛøkami 8†(OSCOUT) i†14 (VREF) okreúla
amplitudÍ napiÍcia oscylatora, podawanego do uk³adu PLL. Zalecane jest
stosowanie uk³adÛw PLL z†rodziny
Telefunken U428xBM, ktÛre wyrÛøniaj¹ siÍ duøym stosunkiem sygna³/szum
i†ma³ym pr¹dem drenu.
Cewka anteny AM jest do³¹czona
miÍdzy nÛøkami 1†(AMIN) i†14 (VREF).
Dla zapewnienia prawid³owej pracy
uk³adu ARW jest konieczna impedancja cewki oko³o 25kΩ. Oscylator AM
musi byÊ obci¹øony przez zewnÍtrzny
obwÛd rezonansowy do³¹czany do
VREF.
Wyjúcie p.cz. (IFOUT - nÛøka 10),
zarÛwno sygna³u AM jak i†FM, musi
byÊ doprowadzone do zewnÍtrznych
uk³adÛw p.cz., odnosz¹cych siÍ do
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niezaleønoúci stop-sygna³u ciach pomiÍdzy 800mV i†1,3V jest
od modulacji. W†trybie po- uaktywniony system wyciszania düwiÍszukiwania AM, konden- ku (mute) - poziom sygna³u audio na
sator C28 wyg³adza sygna³ nÛøkach 18 (OUTR) i†19 (OUTL) jest
p.cz. AM, ktÛry zosta³ zde- obniøony. W†trybie poszukiwania (namodulowany w†trybie FM. piÍcie od 0†do 700mV) wartoúÊ napiÍPrzez nÛøkÍ 17 (ME- cia okreúla czu³oúÊ odbiornika.
Sygna³ na nÛøce 23 (CTRLB)
TER) p³ynie pr¹d proporcjonalny do poziomu syg- wskazuje odbiÛr mono lub stereo stereo przy poziomie powyøej 1,2V.
na³u p.cz. AM lub p.cz.
FM. NiezbÍdne zewnÍtrzne RÍczne prze³¹czenie odbiornika w
Rys. 1. Schemat blokowy monolitycznego
obci¹øenie zapewnia ob- tryb mono nastÍpuje przez podanie
odbiornika AM/FM typu U2514B.
VREF. WspÛ³czynnik dobroci (Q) ce- wÛd R8, C14. NapiÍcie na tej nÛøce na nÛøkÍ 23 zewnÍtrznego napiÍcia
wek p.cz. nie moøe byÊ mniejszy od steruje funkcj¹ odcinania i†prze³¹czania o†wartoúci poniøej 800mV. Ponadto
stereo/mono w†trybie odbioru. Kon- w†trybie poszukiwania na nÛøce 23
50.
Ceramiczny rezonator uk³adu PLL struktor ma moøliwoúÊ modyfikowania pojawia siÍ sygna³ ìlow active stopî.
dekodera stereo jest wykorzystywany tych funkcji przez wybÛr rÛønych W†przypadku zastosowania mikrosterownika, wyjúcie CTRLB jest do³¹czojako generator stop-sygna³u dla modu- wartoúci rezystora obci¹øaj¹cego.
Tryb odbioru, tryb poszukiwania, ne do portu wejúcia/wyjúcia tego
lacji AM. W tym celu czÍstotliwoúÊ
rÛwnoleg³ego rezonansu 546 kHz (bez funkcja wyciszania (mute) oraz czu³oúÊ sterownika; konieczne jest dopasowaobci¹øenia) jest zmniejszona do 455 poszukiwania s¹ wybierane przez po- nie poziomÛw poprzez wstawienie
rezystora miÍdzy nÛøkÍ 23 a†masÍ.
kHz poprzez do³¹czenie wewnÍtrznego danie napiÍcia steruj¹cego na nÛøkÍ 22
Gdy nÛøka 26 (AMFM) zostanie
kondensatora. CzÍstotliwoúÊ p.cz. dla (CTRLA). Gdy to napiÍcie przekracza
AM musi wynosiÊ 455 kHz. WartoúÊ 800mV, to uk³ad odbiornika pozostaje po³¹czona z†mas¹, odbiornik prze³¹cza
wewnÍtrznego kondensatora obci¹øaj¹- w†trybie odbioru, a†w†przeciwnym ra- siÍ na odbiÛr sygna³Ûw o modulacji
cego okreúlona jest przez wartoúÊ pr¹du zie w†trybie poszukiwania. Przy napiÍ- AM. Gdy nÛøka ta jest od³¹czona,
p³yn¹cego z†nÛøki 9 (AMSADJ) do
masy.
Obci¹øenie sk³adaj¹ce siÍ z†rezystora R19 i†potencjometru RP3, miÍdzy
nÛøkami 9 (AMSADJ) i†14 (VREF),
umoøliwia korekcjÍ úrodkowej czÍstotliwoúci stop-sygna³u. SzerokoúÊ okna
stop-sygna³u wynosi typowo 1,2kHz.
Jeøeli tryb wyszukiwania w†modulacji
AM nie jest w³¹czony, to nÛøka jest
wewnÍtrznie do³¹czana do potencja³u
masy.
Impedancja wejúciowa wzmacniacza p.cz. AM ma wartoúÊ 3,3kΩ,
zgodnie z†wymaganiami wiÍkszoúci filtrÛw ceramicznych. Wejúcie okreúlane
jest w†stosunku do VREF.
Impedancja wejúciowa wzmacniacza p.cz. FM ma wartoúÊ 330Ω,
odpowiedni¹ dla wiÍkszoúci ceramicznych filtrÛw. Wejúcie jest okreúlane
w†stosunku do nÛøki GND (16).
ObwÛd rezonansowy L2, R11, C16
jest umieszczony miÍdzy nÛøkami 15
(FMDET) i†14 (VREF). Cewka dyskryminatora musi byÊ dostrojona w†taki
sposÛb, aby przy czÍstotliwoúci
10,7MHz napiÍcie na nÛøce 11 (AFSM)
mia³o wartoúÊ 1,2V, co gwarantuje
prawid³ow¹ generacjÍ stop-sygna³u dla
odbioru sygna³u FM.
Kondensator C28 miÍdzy nÛøk¹ 11
(AFSM) a†mas¹ wyg³adza akustyczny
sygna³ wyjúciowy z†toru FM. Ze wzglÍdu na wiÍksz¹ wartoúÊ dewiacji sygna³u FM (maks. 75 kHz), niø wartoúÊ
okna stop-sygna³u (42kHz), wyg³adza- Rys. 2. Typowa aplikacja odbiornika typu U2514B współpracującego
nie to jest konieczne dla zachowania
z układem PLL typu U4285B.
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P
odbiornik pozostaje w†stanie odbioru
modulacji FM. Prze³¹czanie moøe byÊ
wykonywane przez mikrosterownik
przy uøyciu portÛw wejúcia/wyjúcia
z†otwartymi drenami. PomiÍdzy nÛøk¹
26 a†mas¹ musi znajdowaÊ siÍ kondensator C30, niezbÍdny przy odbiorze
FM. Jego zadaniem jest wyg³adzanie
napiÍcia steruj¹cego t³umieniem sygna³u pilota.
Rezonator ceramiczny o†czÍstotliwoúci 456kHz (rezonans rÛwnoleg³y
przy kondensatorze 30pF zainstalowanym w strukturze uk³adu scalonego)
jest w³¹czony miÍdzy nÛøk¹ 20 (CERES) i†masÍ (jest to niezbÍdne dla
regeneracji pilota). Rezonator ten
musi byÊ zamontowany moøliwie
blisko nÛøki dla zminimalizowania
rozproszonego promieniowania. W†trybie poszukiwania AM (VAMFM <
1,1V, VCTRLA < 800mV) rezonator
wytwarza stop-sygna³. Jego czÍstotliwoúÊ rezonansowa jest wÛwczas
zmniejszona do 455kHz poprzez regulacjÍ pr¹du p³yn¹cego w†nÛøce 9.
Uk³ad PLL regeneruje sygna³ pilota dla
dekodera stereo. Filtr pÍtli - obwÛd
R5, C10, C11 - jest umieszczony
miÍdzy nÛøk¹ 21 (LPF) a†mas¹.
Z³oøony sygna³ stereofoniczny
podawany jest do nÛøki 24 (wejúcie MPXIN) i†dalej do dekodera
stereo. Rezystancja wejúciowa na
tej nÛøce ma wartoúÊ oko³o 10kΩ.
Zalecana jest korekta separacji
kana³Ûw przy pomocy obwodu RC
miÍdzy nÛøkami 24 (MPXIN) i†25
(MPXOUT), a†to ze wzglÍdu na
opÛünienie grupowe filtru p.cz.
Rezystancja wyjúciowa demodulatora (nÛøka 25) jest ma³a, co pozwala
na jednoczesne sterowanie dekodera
(nÛøka 24) oraz opcjonalnego uk³adu
RDS. Poziom napiÍcia sta³ego wynosi
1,2V przy odbiorze FM (zaleønie od
regulacji cewki dyskryminatora) lub
0,8..1,2V przy odbiorze AM (zaleønie
od poziomu sygna³u).

Opis funkcjonalny
Podczas odbioru FM sygna³ z†anteny przechodzi przez strojony obwÛd
w.cz. do zintegrowanego przedwzmacniacza zawieraj¹cego tranzystor w konfiguracji wspÛlnej bazy. Uk³ad ARW
zabezpiecza ten stopieÒ przed przesterowaniem. Strojony obwÛd w.cz. w†kolektorze jest niezbÍdny dla wzmacniania i†filtrowania sygna³u FM, podawanego nastÍpnie do mieszacza.
Sygna³ lokalnego oscylatora (LO)
jest wytwarzany przez zintegrowany
oscylator. Po przejúciu przez bufor
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sygna³ LO jest wykorzystywany do
sterowania uk³adu PLL. Sygna³ p.cz.
(10,7MHz) jest doprowadzany poprzez
filtr ceramiczny do demodulatora. Zdemodulowany sygna³ audio jest dostÍpny na nÛøce 25 (MPXOUT).
Tryb pracy odbiornika zmieniany
jest przez odpowiednie napiÍcia podawane do wejúcia CTRLA (nÛøka 22).
Tryb poszukiwania jest aktywny przy
napiÍciu <800mV.
Czu³oúÊ poszukiwania zmienia siÍ
w†zaleønoúci od napiÍcia steruj¹cego,
ktÛre moøe przybieraÊ wartoúci miÍdzy
100mV a†800mV. NajwiÍksz¹ czu³oúci¹
odbiornik dysponuje przy napiÍciu
100mV. W†trybie odbioru moøna zastosowaÊ wyciszanie o†zmiennej g³Íbokoúci poprzez zmianÍ napiÍcia steruj¹cego w†przedziale 0,8..1,4V. Wyciszanie jest najg³Íbsze przy napiÍciu
0,8V.
Wyjúcie na nÛøce 23 (CTRLB)
informuje czy odbiornik pracuje w†trybie mono czy stereo. Jeøeli na tÍ nÛøkÍ
zostanie podane zewnÍtrzne napiÍcie
<1,1V, odbiornik prze³¹cza siÍ na
wymuszony tryb mono. W†trybie poszukiwania (VCTRLA <0,8V) jest wewnÍtrznie generowany stop-sygna³ dostÍpny na nÛøce 23 (niski poziom
aktywny). Stop-sygna³ jest generowany,
jeøeli spe³nione s¹ obydwa warunki:
- dla AM: VMETER > VCTRLA,
- dla FM: VMETER(90/R8) > VCTRLA
i†1,1V < VAFSM < 1,3V,
- dla AM: wyregulowaÊ pr¹d w†nÛøce
9 tak, aby czÍstotliwoúÊ sygna³u
na nÛøce 20 wynosi³a 455kHz,
- dla FM: wyregulowaÊ cewkÍ detektora dla otrzymania VPIN11: 1,2V
przy 10,7MHz.
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Rys. 3. Schemat blokowy układu
U2514B współpracującego
z mikrosterownikiem.
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WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R2, R17: 100kΩ
R5: 330kΩ
R6, R7: 5,1kΩ
R8: 150kΩ
R10: 33kΩ
R11: 6,8kΩ
R13, R14, R61: 56kΩ
R15, R16, R19: 10kΩ
R18: 470Ω
R21: 1,8kΩ
R60: 220Ω
R62: 5,6kΩ
R63: 22Ω
R64, R65: 12kΩ
RP1: potencjometr montażowy
20kΩ
RP3: potencjometr montażowy
100kΩ
Kondensatory
C2: 15nF
C3, C21, C23: 10pF
C5, C18, C28, C29, C30, C65,
C70, C71, C73: 100nF
C6, C14: 10µF
C7: 470nF
C8, C16, C26, C69: 100pF
C10: 6,8nF
C11: 68nF
C12, C13, C67: 10nF
C19, C20, C68: 2,2nF
C22: 22pF
C24: 390pF
C25, C61, C64, C72: 100µF
C27: 180pF
C31: 15pF
C32: 3,9pF
C62, C63: zależnie od kwarcu
C66: 270pF
CT1, CT2: trymer 15pF
Półprzewodniki
CD1, CD5: KV1591A−2
CD3, CD4: BB814
IC1: U2514B
Różne
L2: Toko 7PH typu A119ACS−
19000Z
L3, L4: Toko 7KL typ 291ENS2054IB
L5: Toko 7P typA7BRS−12938X
L6: Toko 7P typ 7MC−312162NO
CF1: Murata CSB456F10
CF2: filtr ceramiczny 10,7MHz,
szerokość pasma 180kHz lub
150kHz
CF3: filtr ceramiczny 455kHz
Antena prętowa AM:
LW1: 220µH (59 zwojów, drut 10
x 0,04)
Rpw2: (23 zwoje) jeżeli obwód w1
ma rezonans przy 1MHz
Pręt ferrytowy: średnica 10mm,
długość 80mm
X: kwarc 4MHz
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