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Dekoder RDS
AVT−998
Kilka lat temu nikomu
z nas nie úni³o siÍ, øe tak
szybko bÍdziemy mogli czytaÊ
radiowe miniserwisy
informacyjne. Teraz tak¹
moøliwoúÊ ma praktycznie
kaødy posiadacz
wspÛ³czesnego radioodbiornika.
Wychodz¹c na ratunek
uøytkownikom starszych
odbiornikÛw przedstawiamy
opis uniwersalnego dekodera
RDS, ktÛry moøna zastosowaÊ
w†dowolnym stereofonicznym
radioodbiorniku radiowym.
Dekoder automatycznie
obs³uguje najpopularniejsze
standardy kodowania
informacji wykorzystywane
w†RDS, dziÍki czemu
uøytkownik ma zapewniony
bardzo wysoki komfort
obs³ugi.

Podstawowe cechy układu SAA6588
✓ Scalony filtr wejściowy z przełączanymi
kondensatorami
✓ Demodulacja sygnału RDS (Europa) i RBDS
(USA)
✓ Automatyczne wykrywanie RDS i RBDS
✓ Wykrywanie i korekcja błędów
✓ Szybka synchronizacja
✓ Detektor jakości sygnału wejściowego
z układem jego korekcji
✓ Komunikacja poprzez szybki interfejs I2C
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Od pocz¹tkÛw radiofonii fale
elektromagnetyczne s³uøy³y do
przenoszenia rÛønego rodzaju informacji. Pocz¹tkowo by³ to tak
zwany telegraf bez drutu, skonstruowany przez pionierÛw radia:
Marconiego i†Popowa. Potem bardzo szybko pojawi³y siÍ systemy
z modulacj¹ fali noúnej wysokiej
czÍstotliwoúci i†tak powsta³o
wspÛ³czesne radio.
Od tego momentu inøynierowie
i†organizacje miÍdzynarodowe borykaj¹ siÍ z†problemem standaryzacji. W†miarÍ technicznego rozwoju radia, a†pÛüniej telewizji,
wiÍkszoúÊ udoskonalonych lub nowych systemÛw musi byÊ dopasowana do istniej¹cych juø rozwi¹zaÒ. Dzisiaj technika przekazu cyfrowego jest doúÊ dobrze rozwiniÍta
i†oferuje w†porÛwnaniu z†systema-

mi analogowymi zupe³nie inn¹
jakoúÊ. Trudno sobie jednak wyobraziÊ, by moøliwe by³o zast¹pienie powszechnie uøywanej analogowej telewizji czy radia zupe³nie
innymi, chociaø na pewno lepszymi, systemami cyfrowymi. W†naszym kraju przejúcie z†dolnego
pasma UKF na gÛrne trwa³o parÍ
lat, a†przecieø technicznie zabieg
by³ prawie kosmetyczny.
Co zatem zrobiÊ, by nie rezygnowaÊ z†istniej¹cego i†uøywanego
powszechnie sposobu medialnego
przekazu, a†jednoczeúnie mÛc korzystaÊ z†dobrodziejstw techniki
cyfrowej? I†na to znalaz³a siÍ rada.
Moøna przecieø ìwpisaÊî w†przesy³an¹ informacjÍ analogow¹ informacjÍ cyfrow¹ tak, aby nie pogorszyÊ jakoúci tej pierwszej. Okazuje
siÍ, øe powsta³y juø komercyjne
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Tab. 1. Przyporządkowanie kodów grupom typów programów.
NUMER
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

KOD
00000
00001
00010
00010
00100
00101
00110
00110
01000
01001
01010
01011
01100
01101
01110
01111
10000
10001
10010
10011
10100
10101
10110
10111
11000
11001
11010
11011
11100
11101
11110
11111

TYP PROGRAMU
Brak
Wiadomości
Bieżące wydarzenia
Informacje
Sport
Edukacja
Teatr
Kultura
Nauka
Rozmaitości
Muzyka pop
Muzyka rockowa
Muzyka lekka
Muzyka klasyczna lekka
Muzyka poważna
Inna muzyka
Pogoda
Finanse
Program dla dzieci
Sprawy socjalne
Religia
Forum telefoniczne
Podróże
Zainteresowania + hobby
Muzyka jazzowa
Muzyka country
Muzyka krajowa
Stare przeboje
Muzyka folkowa
Dokumentalny
Test Alarm
Alarm

metody takiego przekazu. Jedn¹
z†nich jest system RDS.
System RDS (ang. Radio Data
System) jest stosowany do przesy³ania dodatkowych informacji
cyfrowych w†trakcie nadawania
stereofonicznych lub monofonicznych audycji radiowych w†paúmie
UKF/FM (87,5..108MHz). Cyfrowy
sygna³ moduluje podnoún¹ o†czÍstotliwoúci rÛwnej trzeciej harmonicznej pilota sygna³u stereo
(19kHz*3=57kHz). Moc zmodulowanego sygna³u oraz rodzaj modulacji dobrano tak, by nie zak³ÛcaÊ dzia³ania dekodera stereo
i†oczywiúcie samego sygna³u uøytecznego.
Dekoder RDS-u umoøliwia
uøytkownikowi korzystanie z†wielu ciekawych funkcji. Najwaøniejsze z†nich to: Program Identification (PI), Program Service (PS),
Alternative Frequency (AF), Traffic Program (TP) oraz radiotext.
Funkcje te mog¹ znacznie poprawiÊ komfort korzystania z†radio-
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WYŚWIETLACZ
None
News
Affairs
Info
Sport
Educate
Drama
Culture
Science
Varied
Pop Music
Rock
Easy M
Light M
Classics
Other M
Weather
Finance
Children
Socjal
Religion
Phone In
Travel
Leisure
Jazz
Country
Nation M
Oldies
Folk
Document
TEST
Alarm!

odbiornika (szczegÛlnie samochodowego lub przenoúnego).
Zanim przejdziemy do praktycznej realizacji dekodera, potrzebna bÍdzie informacja pozwalaj¹ca zrozumieÊ dzia³anie ca³ego
urz¹dzenia. Teoretyczne rozwaøania bÍd¹ szczegÛlnie przydatne
przy omawianiu podstawowego
uk³adu, a†mianowicie preprocesora SAA6588. StrukturÍ strumienia
bitÛw informacji nadawanej systemie RDS pokazano na rys. 1.

NajwiÍkszym elementem przesy³anej informacji jest grupa. Sk³ada siÍ ona z†czterech blokÛw.
Kaødy blok to 26 bitÛw: 16 bitÛw
informacyjnych i†10 bitÛw nadmiarowych. W tych dziesiÍciu
bitach jest zakodowane s³owo kontrolne oraz informacja okreúlaj¹ca
rodzaj bloku. Bloki s¹ oznaczone
literami: pierwszy to A, drugi B
itd. S³owo kontrolne jest niezbÍdne do wykrywania i†ewentualnej
korekcji powsta³ych w†trakcie
przesy³ania b³ÍdÛw transmisji. Powstawanie tych b³ÍdÛw zaleøy od
warunkÛw propagacyjnych i†poziomu lokalnych zak³ÛceÒ radioelektrycznych. SzczegÛlnie waøna
jest detekcja i†korekcja b³ÍdÛw
w†trakcie odbioru audycji w†poruszaj¹cym siÍ pojeüdzie. Warunki
odbioru mog¹ siÍ w†takim przypadku szybko zmieniaÊ.
Na rys. 2 pokazano organizacjÍ
informacji przesy³anej w†grupie.
Blok A†w†kaødej grupie zawiera
s³owo PI (ang. Program identification). Struktura tego s³owa pokazana jest na rys. 3. S³owo PI jest
uøywane do jednoznacznej identyfikacji nadawanego programu. Jest
ono w†pewnym sensie rozszerzeniem mechanizmÛw identyfikacji
uøywanych np. do automatycznego
strojenia i†opisywanych w†dalszej
czÍúci artyku³u. S³owo PI moøe siÍ
teø pojawiaÊ w†trzecim bloku grupy
(nazywanym wtedy C). Decyduje
o†tym wartoúÊ bitu B0 w†bloku B.
Wyzerowanie B0 powoduje wpisanie PI tylko do bloku A. Jeøeli B0
ma wartoúÊ 1, to PI jest wpisywane
rÛwnieø do trzeciego bloku C.
Na czterech najstarszych bitach
bloku B†-†bity A3..A0 zakodowany
jest rodzaj (numer) grupy. Wspomniany juø bit B0 okreúla dodatkowo jej typ: A†lub B. Informacja
okreúlaj¹ca rodzaj grupy jest bardzo istotna, poniewaø umoøliwia

Rys. 1. Struktura informacji przesyłanej w RDS.
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Rys. 2. Budowa grupy danych.

prawid³ow¹ interpretacjÍ informacji zawartej w†blokach C†i†D oraz
piÍciu najm³odszych bitach bloku
B. Specyfikacja systemu szczegÛ³owo okreúla zawartoúÊ tych blokÛw dla niektÛrych grup. Na
przyk³ad w†grupach 2A lub 2B
przesy³any jest radiotext, w†grupie
0A program service name segment
i†czÍstotliwoúci alternatywne itp.
Dla niektÛrych grup format przesy³anych wiadomoúci moøe byÊ
okreúlany przez nadawcÍ. W†trakcie nadawania mog¹ byÊ wysy³ane
tylko grupy interesuj¹ce stacjÍ
radiow¹. Bity PT4..PT0 okreúlaj¹
typ programu (pole PTY), zgodnie
z†opisem z†tab. 1.
W†tab. 1†pokazano wszystkie
typy programÛw definiowanych
w†standardzie RDS dla obszaru
Europy. Numer PTY moøe stanowiÊ kryterium wyszukiwania i†automatycznego dostrojenia siÍ do
stacji nadaj¹cej ulubion¹ muzykÍ
lub audycjÍ na interesuj¹cy nas
temat. Bit TP sygnalizuje nadawanie informacji dla kierowcÛw.
Moøe to byÊ teø jeden z†warunkÛw wyszukiwania.
Najwaøniejsze informacje: s³owo PI, typ programu PTY, bity B0
i TP oraz oczywiúcie numer grupy
s¹ przesy³ane w†kaødej grupie.
NastÍpnymi waønymi informacjami przesy³anymi przez RDS jest

Program Service Name (PS name)
oraz wykaz alternatywnych czÍstotliwoúci (AF) nadaj¹cej stacji.
Umieszczone s¹ one w†grupie 0A
(rys. 4). PS name jest informacj¹
alfanumeryczn¹ i†zawiera sekwencyjnie wysy³an¹ nazwÍ stacji, re-

gion nadawania, datÍ, godzinÍ,
nazwÍ audycji, nazwiska wykonawcÛw itp. Rodzaj i†iloúÊ wysy³anych tekstÛw zaleøy oczywiúcie
od nadawcy. Jedni ograniczaj¹ siÍ
g³Ûwnie do nazwy stacji, u†innych
jest to ca³y serwis informacyjny.
Grupa 0A jest najczÍúciej nadawan¹ grup¹. W†kraÒcowym przypadku moøe byÊ nadawana tylko ona.
Jeøeli wysy³ane s¹ inne grupy, to
czÍstotliwoúÊ nadawania 0A jest
zmniejszana. Zaleca siÍ jednak, by
dla prawid³owego wyúwietlania PS
i†przesy³ania listy AF by³y nadawane co najmniej dwie takie grupy w†ci¹gu sekundy.
W†jednej grupie 0A zawarte s¹
2†znaki nadawanego tekstu PS.
Aby prawid³owo skompletowaÊ
ca³y oúmioznakowy tekst w†bloku

Rys. 3. Budowa słowa PI.

Rys. 4. Budowa grupy 0A.

Tab. 2. Znaczenie bitu TA w zależności
od stanu TP.
bit TP bit TA
0
0

0

1

1

0

1

1
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Opis
ten program nie zawiera
zapowiedzi informacji dla
kierowców
ten program zawiera
informację o innym programie
dla kierowców
ten program zawiera tylko
zapowiedź programu dla
kierowców
informacja dla kierowców jest
aktualnie nadawana

Rys. 5. Budowa grupy 2A.

Elektronika Praktyczna 12/2000

Dekoder RDS

Rys. 6. Schemat elektryczny dekodera.

B, to bitami C1 i†C0 jest zakodowany adres przesy³anej pary
znakÛw. W†bloku B†oprÛcz znanych juø: typu grupy, PTY, bitÛw
B0 i†TP przesy³ane s¹ rÛwnieø
bity TA, M/S oraz DI. Bit TA jest
Tab. 3. Sposób kodowania informacji
o programie.
Stany bitów
d0=0 (C0=1, C1=1)
d0=1 (C0=1, C1=1)
d1=0 (C0=0, C1=1)
d1=1
d2=0
d2=1
d3=0
d3=1

(C0=0,
(C0=1,
(C0=1,
(C0=0,
(C0=0,

C1=1)
C1=0)
C1=0)
C1=0)
C1=0)

Opis
program mono
program stereo
brak “symulowanego
nagłówka”
“symulowany nagłówek”
brak kompresji
Kompresja
stałe PTY
dynamicznie przełączane
PTY
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uzupe³nieniem informacji niesionej przez bit TP (tab. 2).
Bit M/S (jeøeli jest wyzerowany) informuje, øe aktualnie nie
jest przesy³ana muzyka (audycja
s³owna). Jeøeli w†danym momencie nadawana jest muzyka, to M/
S=1. Bit DI jest úciúle powi¹zany
z†bitami C0 i†C1 (tab. 3).
NiektÛre stacje radiowe nadaj¹
sta³y kod PTY niezaleønie od
aktualnie nadawanej treúci (np.
Pop Music). Inne zmieniaj¹ dynamicznie PTY (np. Pop Music>News->Sport->Pop Music..). Informacja ta moøe byÊ przydatna
w procesie wyszukiwania stacji
wed³ug kryterium wartoúci PTY.
Blok C†zawiera zakodowan¹ listÍ alternatywnych czÍstotliwoúci
nadawcy. Jest to bardzo istotna

informacja dla automatycznego
wyszukiwania stacji odbiornika samochodowego. Nadajniki UKF maj¹ ograniczony zasiÍg i†w†kilkusetkilometrowej podrÛøy trzeba kilkakrotnie szukaÊ ponownie zanikaj¹cego sygna³u ulubionej stacji.
Nadawanie listy AF umoøliwia
znalezienie (jeúli to moøliwe) innego bliøszego nadajnika.
Poniewaø w†bloku C†przesy³ane s¹ tylko dwa bajty, to listÍ
czÍstotliwoúci trzeba by³o jakoú
zakodowaÊ. PrzyjÍto dwie metody
kodowania: A†i†B†(nie maj¹ one
nic wspÛlnego z†rodzajami grup
A†i†B). Kodowanie A†stosuje siÍ
wtedy, kiedy lista czÍstotliwoúci
ma co najwyøej 25 pozycji. Dla
d³uøszej listy, lub w†przypadku
kiedy na jednej czÍstotliwoúci
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Rys. 7. Rozmieszczenie elementów
na płytce drukowanej.

w†rÛønym czasie nadaje kilka stacji, stosuje siÍ kodowanie B.
W†kodowaniu A†pierwszy bajt
bloku C†zwiera liczbÍ czÍstotliwoúci na liúcie lub kod czÍstotliwoúci. Wartoúciom czÍstotliwoúci z†zakresu gÛrnego pasma UKF:
87,6MHz..107,9MHz (z krokiem
0,1MHz) przyporz¹dkowane s¹
s³owa kodowe od 1do 204 (dwÛjkowo), natomiast liczba czÍstotliwoúci zakodowana jest za pomoc¹
s³Ûw kodowych od 225 do 249.
Jeøeli pierwszy bajt bloku C†jest
liczb¹ z†przedzia³u 225..249 oznacza to, øe jest to liczba wartoúci
czÍstotliwoúci na liúcie. W†przeciwnym przypadku jest to zakodowana wartoúÊ czÍstotliwoúci.
Drugi bajt bloku C†okreúla czÍstotliwoúÊ. Przy parzystej liczbie
czÍstotliwoúci bajt zamykaj¹cy listÍ ma wartoúÊ 205.
Kodowanie B†wykorzystuje takie same kody jak w†przypadku
A. Inny jest natomiast sposÛb
przesy³ania czÍstotliwoúci. Po bajcie okreúlaj¹cym liczbÍ czÍstotliwoúci na liúcie, drugi bajt bloku
C zawiera wartoúÊ czÍstotliwoúci
aktualnie nadawanej audycji. Kaødy nastÍpny blok C†zawiera tÍ
czÍstotliwoúÊ i†czÍstotliwoúÊ alternatywn¹. Moøna w†ten sposÛb
przesy³aÊ wiele list tej samej
czÍstotliwoúci.
RozrÛønienie pomiÍdzy systemami kodowania nie jest sygnalizowane bezpoúrednio. Moøna
jednak ³atwo je rozrÛøniÊ wykrywaj¹c powtarzanie siÍ kodÛw czÍstotliwoúci (w metodzie A†siÍ nie
powtarzaj¹).
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Drug¹ grup¹, ktÛr¹ naleøy opisaÊ jest grupa 2. Zawiera ona,
oprÛcz standardowych informacji
przesy³anych w†kaødej grupie,
doúÊ d³ug¹ informacjÍ alfanumeryczn¹ nazwan¹ radiotekstem
(grupa A†64 znaki, grupa B†32
znaki). Pokaøemy teraz na przyk³adzie grupy 2A (rys. 5) jak jest
to zorganizowane.
Cztery najm³odsze bity bloku
B†okreúlaj¹ adres segmentu czterech znakÛw nadawanych w†bloku C†i†D. Ca³y tekst ma wiÍc 16
segmentÛw po 4†znaki, czyli razem 64 znaki. Nowy tekst musi
zaczynaÊ siÍ od adresu 0000.
Jeøeli nadawana informacja ma
d³ugoúÊ wiÍksz¹ niø 16 segmentÛw, to musi koÒczyÊ siÍ kodem
CR (0dhex). Oczywiúcie tak jak
w†przypadku PS name, znaki nadawane s¹ w†kodzie ASCII.
Poniewaø trudno sobie wyobraziÊ wyúwietlacz w†radioodbiorniku o†d³ugoúci 64 znakÛw, to
tekst musi byÊ wyúwietlany poprzez sekwencyjne wyúwietlanie
jego fragmentÛw. Drugim sposobem jest ìprzewijanieî tekstu
z†prawej strony wyúwietlacza do
lewej.
W†bloku B†przesy³any jest bit
Text A/B flag. Tak na marginesie,
godne podziwu jest przywi¹zanie
autorÛw standardu do tych dwu
literek. Jeøeli odbierana jest zmiana tego bitu z†0†na 1†lub odwrotnie, to naleøy wyzerowaÊ bufor
wyúwietlacza i†wpisywaÊ nowy
tekst. Jeøeli natomiast zmiana taka
nie nastÍpuje, to nowy segment
naleøy wpisaÊ do istniej¹cego tekstu w†pozycjÍ okreúlon¹ przez
bity C3..C0.
Radiotext ³¹cznie z†PS name
umoøliwia przekazanie doúÊ duøej
porcji informacji afanumerycznej
jak na medium, ktÛre z†zasady
opiera siÍ na wraøeniach s³uchowych. Radiotext ma sporo wiÍksz¹ pojemnoúÊ, ale grupa 2 jest
rzadziej przesy³ana. Tekst 8-znakowy PS grupy 0†jest zazwyczaj
powtarzany kilkakrotnie w†krÛtkim okresie. Przek³amanie lub
nieodebranie jednego z†segmentÛw PS powoduje tylko chwilowe
b³Ídne wyúwietlenie informacji,
poniewaø nastÍpne grupy 0 mog¹
to szybko naprawiÊ. Inaczej siÍ
ma sprawa z†radiotekstem. Ca³y
tekst jest kompletowany i†wyúwietlany w†ci¹gu kilku..kilkunas-

tu sekund. Zgubienie lub przek³amanie nawet czterech znakÛw jest
juø bardzo widoczne, nie mÛwi¹c
o†przek³amaniu w odbiorze bitÛw
C3..C0. Jednak, inaczej niø w†PS,
wyúwietlany tekst zazwyczaj nie
zmienia siÍ lub zmienia siÍ bardzo rzadko.
W†normie systemu zdefiniowane s¹ ³¹cznie 32 grupy. Opisywanie wszystkich przekracza oczywiúcie zakres tego artyku³u. Przedstawione zosta³y tylko moim zdaniem najciekawsze i†chyba najczÍúciej nadawane. Zainteresowani znajd¹ wszystkie informacje
w†opisie systemu RDS.

Opis uk³adu
Uff! PrzebrnÍliúmy przez ma³e
teoretyczne co nieco. Pora teraz
na opis realizacji dekodera. Schemat ca³oúci przedstawiono na
rys. 6, a†widok schematu montaøowego p³ytki drukowanej na
rys. 7.
Sterownik wykonano w†oparciu o†mikrokontroler AT89C52.
Znane elementy to wyúwietlacz
LCD 2x16 znakÛw sterowany za
pomoc¹ 4-bitowej magistrali poprzez port P2. Kontrast wyúwietlacza ustawia siÍ potencjometrem
P. Kondensator C12 pod³¹czony
do +5V i†nÛøki RESET stanowi
obwÛd generowania odpowiedniego impulsu zeruj¹cego mikrokontroler po w³¹czeniu zasilania.
Rezystor R6 wymusza stan wysoki na wejúciu !EA/VP - jest
wiÍc wykonywany program zapisany w†wewnÍtrznej pamiÍci
Flash mikrokontrolera. Przyciski
SW1..SW3 s³uø¹ do ustawiania
odpowiedniego trybu wyúwietlania informacji przesy³anych
w†systemie RDS. Ca³oúÊ zasilana
jest poprzez uk³ad stabilizatora
U3. Rezystory R4 i†R5 podci¹gaj¹
do +5V linie SDA i†SCL magistrali I 2C. W†tym momencie dochodzimy do zasadniczej czÍúci
dekodera - uk³adu U1.
Jak juø wspomniano, cyfrowy
sygna³ z†kodera RDS koduje po
stronie nadawczej podnoún¹ zespolonego sygna³u stereofonicznego MPX o†czÍstotliwoúci 57kHz.
Aby uzyskaÊ w†odbiorniku w†jakiú
sposÛb cyfrowy sygna³, naleøy go
wydzieliÊ z†sygna³u MPX i†zdemodulowaÊ. Po odpowiednim
uformowaniu otrzymamy ci¹g bitÛw zawieraj¹cy informacjÍ RDS.
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Rys. 8. Schemat blokowy układu SAA6588.

Teraz ten ci¹g za pomoc¹ odpowiedniego oprogramowania naleøy
zsynchronizowaÊ. Oznacza to, øe
trzeba znaleüÊ pocz¹tek jakiegoú
bloku, odebraÊ go, odebraÊ s³owo
kontrolne ³¹cznie z†offsetem identyfikuj¹cym rodzaj bloku. W†trakcie odbierania nastÍpnego bloku
trzeba wyliczyÊ za pomoc¹ wielomianu kontrolnego s³owo kontrolne dla odebranego bloku i†porÛwnaÊ z†odebranym s³owem. Dobrze by³oby naprawiÊ w†odebranym
bloku przek³amania pewnej liczby
bitÛw, poniewaø przesy³ane s³owo
kontrolne to umoøliwia.
Podsumujmy: filtr pasmowy
o†duøej dobroci, demodulator,
uk³ady formuj¹ce, silny mikrokontroler i†specjalistyczne oprogramowanie. Zrobienie tego wszystkiego, i†to dobrze, jest bardzo,
bardzo trudne. PostÍp w technologii, rosn¹ca konkurencja i†popularnoúÊ RDS-u spowodowa³y,
øe pojawi³y siÍ specjalizowane
uk³ady scalone realizuj¹ce szereg
tych uci¹øliwych dla konstruktora dekodera funkcji. Jednym z†takich uk³adÛw jest preprocesor
SAA6588 firmy Philips. Schemat
blokowy tego uk³adu przedstawiony jest na rys. 8.
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Preprocesor zawiera w†swojej
strukturze filtr pozwalaj¹cy wyodrÍbniÊ z†sygna³u MPX sygna³
o†czÍstotliwoúci 57kHz. Sygna³ ten
nastÍpnie poddawany jest demodulacji. Cyfrowy juø, synchronicznie przesy³any, strumieÒ bitÛw
danych jest podawany na wejúcie
bloku oznaczonego jako Dekoder
RDS/RBDS. Tam nastÍpuje synchronizacja, detekcja b³ÍdÛw
i†ewentualnie ich korekcja. To
oczywiúcie wszystko w†wielkim
skrÛcie. Sterownik obs³uguj¹cy
preprocesor moøe odczytywaÊ za
pomoc¹ magistrali I2C prawid³owo
odebrane i†zidentyfikowane bloki
(bez b³ÍdÛw lub po korekcji, jeøeli
to moøliwe). Ca³e oprogramowanie moøe siÍ skoncentrowaÊ na
odczytywaniu blokÛw i†kompletowaniu ich w†grupy. Informacja
zawarta w†grupach jest nastÍpnie
wyúwietlana lub przesy³ana do
sterownika czÍúci radiowej. Zastosowanie uk³adu SAA6588 znacz¹co upraszcza konstrukcjÍ dekodera, gdyø zwalnia konstruktora
z†projektowania opisywanych juø
trudnych technicznie elementÛw
toru RDS.
Tomasz Jab³oñski, AVT
tomasz.jablonski@ep.com.pl

Wzory p³ytek drukowanych w formacie PDF s¹ dostÍpne w Internecie
pod adresem: http://www.ep.com.pl/
pcb.html oraz na p³ycie CD-EP12/
2000 w katalogu PCB.

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1: 1kΩ
R2, R3: 10Ω
R4..R6: 1,8kΩ
P: potencjometr 4,7kΩ
Kondensatory
C1: 330pF
C2: 560pF
C3..C5, C14, C15: 100nF
C6: 82pF
C7: 47pF
C8: 47µF/16V
C9, C10: 33pF
C11, C12: 2,2µF/16V
C13: 100µF/16V
Półprzewodniki
U1: SAA6588
U2: AT89C52 − zaprogramowany
U3: 7805
Różne
Wyświetlacz LCD 2x16 znaków
X1: rezonator 8,664MHz
X2: rezonator 12MHz
SW1..SW3: mikroprzełączniki
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Dekoder RDS, czêæ 2
AVT-998
W drugiej czêci artyku³u
przedstawiamy tajniki obs³ugi
scalonego dekodera RDS firmy
Philips oraz sposób monta¿u,
uruchomienia i obs³ugi
urz¹dzenia. Informacje zawarte
w tej czêci artyku³u s¹
szczególnie istotne dla tych
Czytelników, którzy zamierzaj¹
samodzielnie udoskonaliæ
nasz dekoder.

Aby preprocesor SAA6588
móg³ spe³niaæ wymagania stawiane przez projektanta, nale¿y go po
w³¹czeniu zasilania odpowiednio
skonfigurowaæ. Do tego celu s³u¿¹
trzy bajty: 0W, 1W i 2W wpisywane do uk³adu poprzez magistralê I2C.
Bajt 0W (rys. 9) s³u¿y do
ustawiania sposobu pomiaru jakoci sygna³u MPX, restartowania
uk³adu synchronizacji i trybu jego
pracy, sposobu korekcji b³êdów
oraz do wyboru standardu RDS/
RBDS. Jak ju¿ wspomniano, preprocesor ma mo¿liwoæ pomiaru
jakoci sygna³u MPX. Wyniki
pomiaru mog¹ byæ wykorzystane
w procedurze korygowania charakterystyki toru wejciowego sygna³u MPX. Korekcja taka jest
mo¿liwa poprzez odpowiednie
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zaprogramowanie bajtu 2W. Pomiar jakoci sygna³u mo¿e byæ
przeprowadzony na ¿¹danie
(SQCM=0 i TSQD z 0 na 1) lub
ci¹gle (SQCM=1 i TSQD=1). Wynik pomiaru wpisywany jest do
bajtu 6R (opisywanego póniej).
Bit NWSY ustawia siê na 1 po
w³¹czeniu zasilania (lub restarcie
uk³adu) i utracie synchronizacji
(bit SYNC w bajcie 0R).
Bity DAC1 i DAC0 okrelaj¹
sposób synchronizacji i aktywacji
wyjcia DAVN. Wyjcie DAVN
przechodzi w stan 0 w momencie,
kiedy preprocesor sygnalizuje gotowoæ przes³ania danych do sterownika. Sygnalizacja taka mo¿e
byæ aktywna po prawid³owym
odebraniu jednego dowolnego bloku (16+10 bitów), odebraniu bloku A (czyli s³owa PI) lub ode-
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Dekoder RDS

Rys. 9. Znaczenie poszczególnych bitów bajtu 0W.

braniu dwu kolejnych bloków.
Sygna³ DAVN mo¿e byæ do³¹czany do wejcia przerwania mikrokontrolera lub do dowolnej linii
portu i sprawdzany metod¹ przepytywania.
Na rys. 10 przedstawione jest
drugie s³owo konfiguracyjne 1W.
Bity PL1 i PL2 s³u¿¹ do ustawiania progu zadzia³ania uk³adu detekcji pauzy sygna³u m.cz. Uk³ad
ten nie jest wykorzystywany w torze dekodera RDS, wiêc nie bêdziemy siê nim tutaj zajmowaæ.
Bity FEB5..FEB0 okrelaj¹ zawartoæ licznika trzymania synchronizacji. Odebranie b³êdnego bloku powoduje inkrementacjê licznika, natomiast ka¿dy prawid³owo
odebrany blok dekrementuje licznik. Przekroczenie wartoci okrelonej przez FEB5..FEB0 oznacza
utratê synchronizacji - sygnalizowane jest to za pomoc¹ bitu
SYNC (0R). Je¿eli do licznika
wpisana jest wartoæ 0, to uk³ad
trzymania synchronizacji nie jest
aktywny. Wpisanie wartoci 63
powoduje automatyczn¹ synchronizacjê. Po przepe³nieniu licznika
nastêpuje automatyczne wyzwolenie synchronizacji.
Bity PTF1 i PTF0 ostatniego,
trzeciego bajtu 2W (rys. 11) ustawiaj¹ czêstotliwoæ rezonatora preprocesora (kiedy bit SOSC=1) lub
okrelaj¹ czas pauzy detektora
pauzy (kiedy SOSC=0). Czêstotliwoæ oscylatora mo¿e byæ ustawiana jako wielokrotnoæ podstawowej czêstotliwoci 4,332MHz.
Bity SQS4..SQS0 okrelaj¹ wartoæ korekcji sygna³u MPX. Dla
wartoci 0Fhex tor przenosi sygna³ bez zmian. W trakcie pracy
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uk³adu mo¿na w dowolnym momencie wys³aæ do niego bajty
konfiguracyjne, np. w celu restartu synchronizacji lub dokonania
korekcji sygna³u MPX. Prawid³owo skonfigurowany i oczywicie
pod³¹czony do sygna³u MPX preprocesor powinien siê zsynchronizowaæ i za pomoc¹ sygna³u
DAVN sygnalizowaæ obecnoæ danych gotowych do odebrania przez
sterownik. Dane te mo¿na odczytywaæ za pomoc¹ magistrali I2 C
z bufora uk³adu. Bufor ten zawiera siedem bajtów oznaczonych od
0R do 6R.
Bitami BL2..BL0 (bajt 0R) zakodowany jest numer ostatnio
odebranego bloku. Informacja ta
jest potrzebna do prawid³owego
skompletowania ca³ej grupy.
SYNC to opisywany ju¿ bit sygnalizacji prawid³owej synchronizacji odbieranych bloków. Bit
DOFL sygnalizuje, ¿e odebrany
blok nie by³ przez sterownik
odczytany i nastêpny blok zosta³
wpisany na jego miejsce w buforze danych (dane utracone). Do
bitu RSTD wpisywana jest informacja o wyst¹pieniu wewnêtrznego zerowania preprocesora. Sytuacja taka wystêpuje w momencie
w³¹czenia zasilania, spadku napiêcia zasilania lub kiedy czêstotliwoæ oscylatora spada poni¿ej
400Hz. Po odczytaniu bajtu 0R bit
RSTD jest zerowany. Bity ELB1
i ELB0 pokazuj¹ status ostatnio
odebranego bloku.

Znaczenie poszczególnych bitów bajtu 0R pokazano na rys. 12.
Odbierane bloki s¹ wpisywane do
bajtów 1R..4R (rys. 13), przy
czym dostêpny jest blok wie¿o
skompletowany oraz blok poprzedni. Takie buforowanie informacji
jest niezbêdne w momencie ustawienia bitów DAC1=1 i DAC0=0
w bajcie 0W.
W bajcie 5R (rys. 14) bity
BEC5..BEC0 okrelaj¹ bie¿¹c¹ wartoæ licznika b³êdnych pakietów,
opisywanego ju¿ uk³adu synchronizacji, natomiast bity PM0, PM1
status poprzednio odebranego bloku.
Na rys. 15 przedstawiono ostatni bajt (6R) bufora danych preprocesora. Bity BP2..BP0 okrelaj¹
numer poprzednio odebranego bloku, natomiast bity SOI3..SOI0 zawieraj¹ zakodowany wynik pomiaru jakoci sygna³u MPX. Najlepszy sygna³ jest dla wartoci
zerowej, natomiast najgorszy dla
wartoci 15.
Dekoder systemu RDS najczêciej stanowi jedn¹ ca³oæ ze sterownikiem programatora odbiornika. Mo¿liwe jest wtedy wykorzystanie informacji niesionej przez
RDS do wykonania wielu funkcji
automatycznego wyszukiwania,
ledzenia stacji itp. W naszym
przypadku ma to byæ (z za³o¿enia)
dekoder uniwersalny, a wiêc
wspó³pracuj¹cy z dowolnym odbiornikiem. Oczywicie jakoæ toru FM i poziom sygna³u musi
spe³niaæ wymagania stawiane
przez RDS. Przy takim za³o¿eniu
informacje z dekodera mog¹ byæ
tylko wywietlane. Trudno sobie
bowiem wyobraziæ jak¹kolwiek
wymianê informacji z uk³adem
programatora mechanicznego lub
odbiornikiem przestrajanym agregatem kondensatorów.
W projekcie nie wykorzystano
bloku detektora pauzy oraz uk³adu detekcji nak³adania siê stacji
silnej na s³absz¹ (ang. multi path
detector). Zespolony sygna³ MPX
wprowadzany jest poprzez C1 na
nó¿kê 16 uk³adu U1. Kondensator
C2 podaje odfiltrowany sygna³
podnonej 57kHz na uk³ad komparatora. Kondensator C11 pracuje

BAJT 1W

Pl1

Pl0

FEB5

FEB4

FEB3

FEB2

FEB1

FEB0

Pl1, Pl0 bity używane w układach detekcji pauzy (tutaj nie wykorzystywane)
FEB5 − FEB0 wartości licznika błędnych bloków układu synchronizacji

Rys. 10. Znaczenie poszczególnych bitów bajtu 1W.
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Rys. 11. Znaczenie poszczególnych bitów bajtu 2W.

w obwodzie detekcji obni¿enia napiêcia zasilania i generowania sygna³u restartu U1. Jak ju¿ wspomniano, SAA6588 ma szereg funkcji o charakterze programowym
(np. sprawdzanie wielomianu kontrolnego i korekcja b³êdów), a wiêc
zagadnienie odpowiedniego restartu ma tutaj du¿e znaczenie.
W standardowym obwodzie rezonatora pracuje kwarc o czêstotliwoci 8,664MHz.
£atwo zauwa¿yæ (rys. 8, EP12/
2000), ¿e producent preprocesora
rozdzieli³ uk³ady zasilania czêci
analogowej i cyfrowej. Oddzielne
wyprowadzenia masy i plusa zasilania umo¿liwiaj¹ zredukowanie przenoszenia siê zak³óceñ
o charakterze cyfrowym do czêci
analogowej uk³adu. Elementy R2
i C3 filtruj¹ zak³ócenia mog¹ce
siê pojawiæ na nó¿ce VddA.
Cewka L1 oraz rezystor R3 i kondensator C4 maj¹ za zadanie
t³umiæ zak³ócenia generowane
przez czêæ cyfrow¹ U1. Oddzielnym problemem jest po³¹czenie
mas uk³adu. Nale¿y tu przestrzegaæ podstawowych zasad: po³¹czenia masy analogowej i cyfrowej w jednym punkcie oraz unikanie tworzenia zamkniêtych pêtli. Nie trzeba nikogo przekonywaæ, ¿e ograniczenie do minimum zak³óceñ generowanych
przez dekoder jest niezbêdne.

Po zmontowaniu urz¹dzenia
mo¿na przyst¹piæ do jego uruchomienia. Najpierw oczywicie
sprawdzamy wartoæ napiêcia zasilaj¹cego. Uk³ady U1 i U2 nie s¹
w³o¿one wtedy w podstawki. Nastêpnie nale¿y odnaleæ ród³o
sygna³u MPX w odbiorniku radiowym. Najlepiej jest pos³ugiwaæ
siê wtedy schematem. Sygna³ ten

Monta¿ i uruchomienie

B7

Monta¿ dekodera jest stosunkowo prosty. Trzeba pamiêtaæ o naklejeniu paska tamy izolacyjnej
w miejscu, gdzie radiator stabilizatora U3 (po³o¿onego) mo¿e siê
stykaæ z p³ytk¹. Oczywicie ta
uwaga nie dotyczy stabilizatorów
z obudow¹ izolowan¹. Po³¹czenie
p³ytki z wywietlaczem nale¿y wykonaæ za pomoc¹ wi¹zki przewodów.
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wchodzi na wejcie dekodera stereo (po³¹czenie pomiêdzy wyjciem uk³adu detektora a dekoderem stereo). Po³¹czenie masy dla
tego sygna³u nale¿y wykonaæ jak
najbli¿ej tych uk³adów. Po wykonaniu tego po³¹czenia wk³adamy
uk³ady do podstawek i w³¹czamy
zasilanie. Prawid³owo zaprogramowany mikrokontroler wykona
teraz sekwencjê programowania
preprocesora i je¿eli sygna³ MPX
bêdzie mia³ odpowiedni¹ jakoæ,
to ca³oæ powinna zacz¹æ poprawnie dzia³aæ. W razie problemów
nale¿y sprawdziæ sond¹ TTL sygna³ DAVN preprocesora. Powinna
tam byæ fala prostok¹tna. Podobnie na nó¿kach SDA i SCL. Brak
tych sygna³ów lub czêciowe zanikanie mo¿e oznaczaæ z³¹ jakoæ
sygna³u MPX lub uszkodzenie
jakiego elementu. Prawid³owo
dzia³aj¹cy dekoder zaczyna wy-

Rys. 12. Znaczenie poszczególnych bitów bajtu 0R.
BAJT 1R

B7

B6

B5

B4

B3

B2

B1

B0

B3

B2

B1

B0

B3

B2

B1

B0

B3

B2

B1

B0

Starszy bajt ostatnio prawidłowo odebranego bloku

BAJT 2R

B6

B5

B4

Młodszy bajt ostatnio prawidłowo odebranego bloku

BAJT 3R

B7

B6

B5

B4

Starszy bajt poprzednio prawidłowo odebranego bloku

BAJT 4R

B7

B6

B5

B4

Młodszy bajt poprzednio prawidłowo odebranego bloku

Rys. 13. Znaczenie poszczególnych bitów bajtu 1R..4R.
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Rys. 14. Znaczenie poszczególnych bitów bajtu 5R.

wietlaæ w górnym wierszu informacjê PS name. Przyciskamy teraz kolejno klawisze SW1, SW2
i SW3 i sprawdzamy wywietlanie
poszczególnych informacji. Na
p³ytce drukowanej jest element
oznaczony jako L1. Nale¿y wlutowaæ tam zworkê. W przypadku
problemów z zak³óceniami mo¿na
tam wlutowaæ d³awik o indukcyjnoci kilku mH. Podczas prób by³
wykorzystywany stary tuner FM
typu FAUST produkcji DIORY.
Tuner ten jest przestrajany agregatem kondensatorów i w trakcie
przestrajania nie zauwa¿ono problemów z synchronizacj¹. Nie zauwa¿ono te¿ jakiego wp³ywu dekodera RDS na jakoæ audycji.
Je¿eli sygna³ antenowy FM jest
dobrej jakoci, to urz¹dzenie pracuje prawid³owo.

Obs³uga dekodera

Po w³¹czeniu zasilania wywietlacz jest wygaszony. Je¿eli
odbiornik jest dostrojony do stacji
nadaj¹cej audycjê z RDS-em, to
w górnym wierszu wywietlacza
bêdzie wywietlana 8-znakowa informacja PS name. Je¿eli w sygnale MPX jest zakodowany sygna³
RDS, to na wyjciu DAVN preprocesora powinna siê pojawiæ
fala prostok¹tna. Przebiegi pojawiaj¹ siê równie¿ na liniach SDA
i SCL. Przy prawid³owym, silnym
sygnale PS name powinna byæ
wywietlana bez przek³amañ.
Wciniêcie klawisza SW1 powoduje wejcie dekodera w tryb
odbioru i wywietlania drugiej informacji alfanumerycznej, a mianowicie radiotekstu. Radiotekst

mo¿e mieæ maksymaln¹ d³ugoæ
64 znaków alfanumerycznych. Wywietlenie takiej informacji na
wywietlaczu o d³ugoci 16 znaków wymaga przewijania tekstu
i wywietlania go w okienku 16znakowym. Tutaj jedna zasadnicza uwaga: znaki przesy³ane s¹
doæ szybko jak na zastosowany
tutaj popularny alfanumeryczny
wywietlacz. Wywietlacz powinien byæ dobrej jakoci, a kontrast
musi byæ odpowiednio ustawiony.
Podczas prób okaza³o siê, ¿e
najlepsze rezultaty zosta³y osi¹gniête ze starym, zu¿ytym ju¿
trochê wywietlaczem firmy Toshiba. Te nowe, szczególnie przy
wiêkszym kontracie, pozostawiaj¹ powiatê zamazuj¹c¹ wywietlan¹ informacjê. Po wejciu dekodera w tryb odbioru radiotekstu
pocz¹tkowo zape³niany jest bufor
o d³ugoci 64 znaków. W dolnym
wierszu wywietlacza skrolowany
jest napis *RADIO TXT*. Dopiero
po zape³nieniu zawartoæ bufora
zaczyna byæ wywietlana. Przychodz¹ce znaki s¹ wpisywane na
miejsce ju¿ wywietlonych - adresowanie znaków opisane by³o
przy omawianiu grupy 2. Wszystko jest dobrze do momentu zmiany stacji. W sterowniku dekodera,
zintegrowanym ze sterownikiem
tunera, w momencie zmiany stacji
przesy³any jest sygna³ informuj¹cy
dekoder o zmianie. Mo¿na wtedy
zatrzymaæ odbieranie, wygasiæ wywietlacz i uruchomiæ procedurê
synchronizacji. W naszym przypadku jest to niemo¿liwe. Dekoder musi sobie radziæ inaczej.
Wykorzystano tutaj fakt, ¿e ka¿da
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SOI3
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BP2 − BP0 numer poprzednio odebranego bloku
BP2
BP1
BP0
0
0
0
blok A
0
0
1
blok B
0
1
0
blok C
0
1
1
blok D
1
0
0
blok C’
1
0
1
blok E (tylko RBDS)
1
1
0
blok E (błąd w trybie RDS)
1
1
1
błędny blok
SOI3 − SOI0 jakość sygnału MPX

Rys. 15. Znaczenie poszczególnych bitów bajtu 6R.
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SOI1

SOI0

stacja ma swój unikalny numer
zakodowany w s³owie PI. Je¿eli
nast¹pi zmiana tego numeru, to
jest to sygna³ do wygaszenia
wywietlacza i rozpoczêcia odbierania oraz wywietlania radiotekstu od nowa. Przy konstruowaniu
urz¹dzenia, w pewnym momencie
ten mechanizm nie by³ wykorzystywany. Prowadzi³o to do sytuacji, w której po przestrojeniu na
now¹ stacjê wywietlany by³ ju¿
jej PS w górnym wierszu wywietlacza, natomiast w dolnym wierszu skrolowany by³ radiotekst starej stacji do momentu ca³kowitego
zape³nienia bufora now¹ informacj¹. Przy uruchamianiu funkcji
odbioru radiotekstu nale¿y pamiêtaæ, ¿e nie wszystkie stacje nadaj¹ce sygna³ RDS nadaj¹ radiotekst. Ponowne przyciniêcie SW1
powoduje wygaszenie wywietlacza i zatrzymanie tej funkcji (cykliczne w³¹czanie i wy³¹czanie).
Naciniêcie klawisza SW2 powoduje przesuniêcie wywietlanego PS w lew¹ stronê. Z prawej
strony górnego wiersza wywietlacza wywietlana jest wtedy informacja o typie programu PTY
(tab. 1, EP12/2000). Cykliczne
przyciskanie tego klawisza powoduje w³¹czanie/wy³¹czanie tej funkcji. Po wy³¹czeniu wywietlania
PTY, wywietlanie PS powraca na
rodek górnego wiersza wywietlacza.
Naciniêcie klawisza SW3 powoduje wejcie w tryb wywietlania czêstotliwoci alternatywnych
odbieranej stacji radiowej. Na wywietlaczu wywietlane s¹ jednoczenie cztery czêstotliwoci dwie w górnym wierszu i dwie
w dolnym. Je¿eli stacja nadaje
wiêcej ni¿ na czterech czêstotliwociach, to po ponownym przyciniêciu klawisza SW3 s¹ one
wywietlane na wywietlaczu. Poprzez cykliczne przyciskanie SW3
mo¿na wywietliæ ca³¹ listê przesy³an¹ przez stacjê. Po ostatnim
przyciniêciu znikaj¹ wywietlane
czêstotliwoci i dekoder powraca
do stanu pocz¹tkowego.
Tomasz Jab³oñski, AVT
tomasz.jablonski@ep.com.pl
Wzory p³ytek drukowanych w formacie PDF s¹ dostêpne w Internecie
pod adresem: http://www.ep.com.pl/
pcb.html oraz na p³ycie CD-EP01/
2001 w katalogu PCB.
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