Kmitoètová syntéza
Milo Zajíc
Pøi dnením obsazení pásma VKV FM není témìø moné u pøijímaèù
s mechanickým ladìním naladit ádanou stanici podle stupnice. Digitální
zobrazení kmitoètu, ladìní a stabilizace kmitoètu smyèkou PLL je dnes u
témìø nutností.
Návodù na kmitoètovou syntézu ji bylo publikováno nìkolik. Tato konstrukce by mìla uivatelùm nabídnout o nìco více ne ostatní pøi zachování
maximální jednoduchosti, a tím i nízké ceny. Napøíklad zmìnu rozsahu ladìní, ladicího kroku, mezifrekvenèního kmitoètu, rùzné varianty displejù. Vzhledem k této variabilitì je její pouití podstatnì irí ne jenom pro pøijímaè
VKV FM. Konstrukce je optimalizována pro tuner TES25S z PE 1/99.

Základní technické údaje
Pracovní rozsah:

87,5 a 108 MHz
(40 a 150 MHz).
Kmitoètový krok:
násobky 25 kHz.
Poèet pøedvoleb:
27.
Displej:
3,5 místa 13 mm LCD
nebo 4 místa 14 mm LED.
Napájení:
12 V, 30 mA/LCD,
250 mA/LED.
Rozmìry
zákl. deska:
68 x 45 x 23 mm,
displej LCD:
68 x 40 x 13 mm,
displej LED:
67 x 22 x 12 mm.
Osazení: 4 IO, 2 T, 1 D (zákl. deska),
+ 4 IO (displej).

Popis zapojení
Kmitoètovou syntézu je mono rozdìlit na tøi základní bloky. Øídicí jednotka, zobrazovaè a vlastní obvod kmitoètové syntézy.
Základem øídicí jednotky je procesor
ATMEL øady RISC AT90S1200. Tyto obvody zatím nejsou bìnì rozíøeny pøes
svoje dobré vlastnosti; mají napøíklad:
velkou rychlost, monost vícenásobného pøeprogramování a uivatelskou pamì EEPROM na èipu. Nevýhodou je
zcela jiný instrukèní soubor oproti typùm
øady 51 a tím obtínìjí programování.
V zapojení kmitoètové syntézy pracuje
procesor s externím zdrojem hodinového kmitoètu asi 400 kHz, který generuje syntezátor IO1. I pøi takto nízkém
kmitoètu je výkon procesoru naprosto

dostateèný (jako 8051 na 5 MHz) pro
danou aplikaci. Pro zajitìní správné
funkce je nutný obvod reset IO3. Rozhodovací úroveò pouitého obvodu je
asi 4,4 V. Ovládací tlaèítka jsou pøipojena pøímo na bránu PB procesoru.
Rezistory R6 a R19 slouí jako ochranné a také výraznì zmenují vyzaøování, které jinak produkují signálové vodièe pøipojené k desce.
K jednotce syntézy je mono pøipojit dva typy displejù  LCD nebo LED.
Lze tak vyhovìt rùznému vkusu uivatelù. Oba typy displejù jsou buzeny sériovì, take pro pøipojení staèí pouze 3
signálové a 2 napájecí vodièe. Jednoduché pøipojení umoòuje konstrukci
displeje na samostatné desce, a tím
zjednoduení mechanické montáe.
Varianta s displejem LCD vyuívá standardního 3,5místného zobrazovaèe pouívaného v multimetrech. Jeho výhodou je snadná dostupnost (starí
TESLA 4DRxxx), velké znaky a nepatrná spotøeba. Jako budièe jsou pouity
3 bìné sériové registry 4094 vyznaèující se velmi nízkou cenou proti speciálním obvodùm. Navíc lze tímto zpùsobem zobrazovat na displeji i nìkterá
písmena. Generování potøebných komplikovaných prùbìhù zajiuje program
v mikroprocesoru.
Varianta s displejem LED je velmi podobná. Jsou zde pouity opìt obvody
4094, ale pro dosaení malých rozmìrù a jednoduché montáe v provedení

SMD. Pro buzení segmentù LED se
vyuívá vlastností výstupního obvodu
CMOS øady 4000. Ten dodává proud
asi 5 mA . To pro kvalitní displeje zcela
postaèuje.
Jako obvod kmitoètové syntézy IO1
je pouit obvod firmy SANYO s oznaèením LM7001. Tento obvod byl vybrán
pro svoji nízkou cenu. Pracuje a do
kmitoètu 150 MHz s krokem 25 kHz.
Propojení s procesorem je opìt sériové. Oscilátor obvodu pracuje na kmitoètu 7,2 MHz a na výstupu SYC je k dispozici 400 kHz pro mikroprocesor.
Z obvodu se vyuívá pouze èást FM.
Výstupy pro pøepínání pásem Bx té
nejsou vyuity. Signál z oscilátoru
vstupní jednotky je pøes C5 pøiveden na
FM vstup obvodu. Jako výstupní zesilovaè fázového detektoru slouí tranzistory T1 a T2 v Darlingtonovì zapojení.
Je pouit pouze jednoduchý filtr R3, C8
smyèky PLL. Na výstupu tohoto zesilovaèe je ji ladicí napìtí pro vstupní jednotku.
Zdrojovou èást tvoøí IO4, který stabilizuje napìtí pro logické obvody. Pro
displej LCD by mohl být pouit i typ
78L05. Tlumivky Tl1 a Tl2 omezují pronikání vf kmitoètù po napájení. Informativní spotøeba obvodù: procesor 2 mA,
displej LCD 0,1 mA, displej LED max.
250 mA a LM7001 25 mA.

Programové vybavení
Ovládací program zajiuje vechny potøebné funkce. Je napsán v asembleru a zaplòuje témìø celou pamì
(512 b x 16). Vzhledem k sloitosti programu a velikosti programové pamìti
procesoru jsou dvì verze programu:
pro displej LED a displej LCD. Dosti
znaènou èást pamìti zabírá èást automatického ladìní. Program je blokován
proti ètení.

Obr. 1. Zapojení øídicí jednotky kmitoètové syntézy pro pøijímaè FM
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Obr. 2.
Zapojení displeje
se zobrazovaèem
LED

Obr. 3.
Zapojení displeje
se zobrazovaèem
LCD (vpravo
dole)

Návod k obsluze
a programování
Jednotka kmitoètové syntézy se
ovládá ètyømi tlaèítky: +, -, MEM a
SCAN. Tlaèítka + a  slouí k ladìní a
pøepínání pøedvoleb smìrem nahoru a
dolù. Tlaèítko MEM slouí k pøepínání
mezi ladìním kmitoètu a volbou pøedvoleb. V základním stavu je zobrazen
na displeji kmitoèet. Tlaèítky + a  je
mono ladit nahoru a dolù v nastaveném rozsahu. Pokud se naladíme na
kmitoèet, který je zapsán ji v nìjaké
pøedvolbì, objeví se její èíslo na dis-

Obr. 4. Deska s plonými spoji øídicí jednotky

Obr. 5. Deska s plonými spoji displeje LED

Obr. 6. Deska s plonými spoji displeje LCD
(Displej je ze strany souèástek)
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Obr. 7.
Pøipojení ladicí
jednotky k tuneru
TES pro desku
tuneru podle
PE 1/99. Firma
TES dodává i
mírnì upravenou
desku  konektor
na stranì tuneru
má jen 5 kolíkù.
Pøipojení této
desky je v poznámce na konci èlánku
pleji chvilku po ukonèení ladìní (stisku
tlaèítka + nebo -). Po stisku MEM se na
displeji zobrazí èíslo naposledy ruènì
zvolené pøedvolby ve stylu:  P 12. Nyní
mùeme tlaèítky + a  krokovat pøedvolbami. Pøedvoleb je 27. Pokud nyní
nestiskneme bìhem asi 5 sec ádné
tlaèítko, pøepne se displej automaticky
na zobrazení kmitoètu zvolené pøedvolby. Pokud v dobì, kdy svítí P na displeji stiskneme znovu MEM, vrátíme se
k pùvodnì naladìné stanici pøed prvním stiskem MEM. Mùeme takto velmi jednodue zjistit, co hrají na ostatních pøedvolbách, a pokud si nic
nevybereme, vrátit se zpìt k pùvodnímu
programu.
Údaje do pøedvolby zapíeme takto: po naladìní poadované stanice
stiskneme MEM, objeví se èíslo pøedvolby. Pokud je to poadované èíslo,
stiskneme znovu MEM a dríme, dokud
se na displeji neobjeví  - - -. Tím je
proveden zápis. Pokud je èíslo pøedvolby jiné, ne potøebujeme, tlaèítky + a 
je nastavíme, stiskneme MEM a dríme, dokud displej nezobrazí: - - - .
V okamiku stisku tlaèítka MEM program sice pøeladí na kmitoèet uloený
pùvodnì v pamìti, ale pøi zapsání údaje se kmitoèet zmìní a ve probìhne,
jak má. Popis moná vypadá sloitì, ale
domnívám se, e zvolený zpùsob se
tøemi tlaèítky poskytuje více moností
ne ovládání nìkterých profesionálních
pøístrojù s mnohem více tlaèítky.
Poslední funkcí je automatické ladìní tlaèítkem SCAN. Tato funkce pracuje pouze s tunerem osazeným v mf zesilovaèi obvodem TDA1596, protoe
vyuívá jeho výstupních signálù. Po
stisku tlaèítka se zaène vyhledávat
smìrem nahoru nejblií dostateènì
silná stanice (podle nastavení obvodu
TDA...). Po jejím nalezení se ladìní zastaví. Ladìní lze kdykoliv pøeruit stiskem libovolného tlaèítka (kromì SCAN).
V prùbìhu automatického ladìní je nízkofrekvenèní signál umlèen. Pøi klasickém ruèním ladìní se neumlèuje, protoe jevy zpùsobené pøelaïováním PLL

smyèky nejsou pøíli ruivé. Lze takto
snadno vyhledávat i slabé stanice. Profesionální výrobky pøi kadém kroku na
chvilku umlèují, co èinnost lovení stanic znepøíjemòuje. Zde musím vzpomenout na staré pøístroje s ladìním
otoèným knoflíkem, kde se velice rychle dal získat pøehled, co kde vysílají a
jaké jsou pøíjmové podmínky.
Jetì je zde jedna funkce, která slouí k zapamatování poslednì naladìné
stanice. Po zapnutí se pøístroj vdy nastaví na kmitoèet první pøedvolby. Pokud poadujeme, aby si zapamatoval
poslední naladìnou stanici, spojíme
vývod procesoru è. 12 se zemí. Tím aktivujeme funkci, která asi 30 s po ukonèení ruèního ladìní zapíe aktuální
kmitoèet do P1. Tím je zajitìno, e po
opìtovném zapnutí bude hrát stejná
stanice. Zpodìní 30 s pøi zápisu je proto, aby se údaj nezapisoval ihned po
ukonèení ladìní. Tím se zmení poèet
zápisù pøi èastém pøelaïování. (Poznámka pro pesimisty: je zaruèován
více jak milión zápisù; i kdybychom
nepøetritì zapisovali do pamìti, procesor to vydrí minimálnì jeden rok!)
Mód zmìny uivatelských parametrù aktivujeme tak, e stiskneme souèasnì tlaèítka +, -, MEM a pøístroj zapneme. Na první pohled je ve stejné.
Nyní je ovem pøístup i k pøedvolbám
a do èísla 32.
Údaje se u tìchto pøedvoleb nastavují shodnì jako pøi programování stanic. Rozdíl je pouze v tom, e signalizace zápisu je veformì :1 - 0 (místo - - -)
a tyto dvì èíslice udávají èíslo verze
programového vybavení.
Pøiøazení parametrù je následující
(v závorce je uvedeno dodávané výchozí nastavení):
P28  rezerva,
P29  (2) ladicí krok  násobek 25 KHz,
P30  (87,5) minimální ladicí kmitoèet,
P31  (108,0) maximální ladicí kmitoèet,
P32  (10,7) mezifrekvenèní kmitoèet,
kmitoèet PLL je vdy o tento údaj
vyí. Pokud nastavíme 0, lze pouít syntézu jako generátor (kmitoèet
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na displeji je shodný s kmitoètem
oscilátoru).
Poznámka: Nastavování parametrù
probíhá s aktuálním zvoleným krokem.
Pokud potøebujeme napøíklad nastavit
mf kmitoèet s krokem 25 kHz, musíme
nejdøíve nastavit P29 = 1, pak nastavit
P32 a znovu nastavit P29 na pùvodní
hodnotu. Vzhledem k tomu, e displej
zobrazuje v kroku 100 kHz, údaj na displeji se mìní pøi kadém ètvrtém stisku
tlaèítka (pro P29 = 1).

Stavba
Vìtina pouitých IO je typu CMOS,
take je nutno dodrovat zásady pro
práci s nimi.
Jako první osadíme na základní desce drátovou propojku. Dále osadíme
jedinou souèástku v pouzdøe SMD 
IO3. Potom osazujeme postupnì souèástky od nejnií po nejvyí. Nìkteré
rezistory jsou orientovány na výku,
abychom dosáhli malých rozmìrù desky. Procesor IO2 je osazen v objímce.
Pro IO1 mùeme pouít objímku také.
Pokud bychom chtìli omezit vyzaøování jednotky na minimum, lze desku
umístit do plechové stínicí krabièky
U-AH101 (GM Electronic). Pøi pouití
displeje LED je vhodné opatøit IO4 malým chladièem.
Displej LCD zaèneme osazovat dvìma drátovými propojkami. Potom osadíme IO1 a IO3. Kondezátor C1 poloíme na desku, aby se veel pod displej.
Nakonec osadíme displej. Je nutno
s ním zacházet opatrnì, aby se neodlomila èást sklenìného pouzdra s vývody.
Deska displeje LED je vzhledem
k èásteènému pouití ploné montáe
nároènìjí na peèlivou práci. Nejprve
pøipájíme tøi propojky P1 a P3, nulové
odpory SMD. Dále pájíme obvody IO1
a IO4. Pøi pájení pouíváme velké
mnoství kalafuny a minimum cínu, aby
se nám nespojovaly sousední vývody.
Takto lze obvody bez problémù zapájet
i pájeèkou s bìným hrotem, protoe
díky kalafunì mùeme pájet dva vývody souèasnì. Pájení usnadòuje také
nepájivá maska na desce s plonými
spoji. Potom osadíme i displeje. Kondenzátor C2 poloíme na desku. Nakonec ve dùkladnì umyjeme nejlépe
isopropylalkoholem.

Oivení
Oivení spoèívá pouze v odstranìní
pøípadných závad. Jednotka nemá ádné nastavovací prvky (!), take pøi peèlivé práci funguje na první zapojení.
Zaèneme s øídicí jednotkou, kterou
propojíme s displejem. Jednotka VKV
zùstane zatím nepøipojena. Pouijeme
regulovatelný zdroj s proudovým omezením nastaveným na 100 mA (pro LED
asi 300 mA). Zvìtujeme napìtí pomalu od nuly. Pokud by ji pøi malém napìtí byl proud omezen, je v zapojení
nìjaká hrubá chyba, vìtinou nìkterý
obvod osazený opaènì nebo znièený.
Pøi napìtí asi 7 V by se mìl ji rozsvítit
displej. Pro kontrolu zmìøíme napìtí na

výstupu IO4, kde by mìlo být 5 V. Zvìtíme napìtí na 12 V. Vyzkouíme funkce tlaèítek, v pøípadì potøeby pøeprogramujeme poadované parametry.
Nyní mùeme jednotku pøipojit k tuneru,
který byl pøedtím ji odzkouen s klasickým ladìním. Po zapnutí by mìlo
pracovat ladìní. Vyzkouíme pøeladìní v celém rozsahu. Správnou funkci
PLL si mùeme ovìøit i bez mf zesilovaèe jen se vstupní jednotkou mìøením
ladicího napìtí Ul. To má být v rozsahu
asi 1,5 a 8 V (platí pro vstupní jednotku TES). Pøi ruèním ladìní se napìtí Ul
pozvolna mìní. Pokud není pøítomen
signál z oscilátoru, je ladicí napìtí maximální (12 V). Pokud je nulové, je nìkde pravdìpodobnì zkrat. Je-li ve
v poøádku, pøekontrolujeme, zda pøi naladìní známé stanice souhlasí její kmitoèet s displejem. Pøípadnou chybu lze
odstranit mírnou zmìnou mf kmitoètu
v P32. Pøedpokladem je správnì naladìný demodulaèní obvod v tuneru!!
Pokud nìkdo vyaduje zcela pøesné
nastavení, pøipojí si místo C7 kapacitní
trimr (je zde na nìj prostor) a mùe
nastavit kmitoèet zcela pøesnì. Pro bìné vyuití pøístroje jako VKV FM pøijímaèe je to zcela zbyteèné.
Poslední operací je vyzkouení automatického ladìní. Propojíme pøísluné signály a vyzkouíme. Trimrem P1
(na tuneru TES) nastavíme takovou úroveò umlèovaèe, pøi které vyhledávání
pracuje spolehlivì. Pøi velké hustotì
stanic se nìkdy mùe stát, e se po stisku SCAN naladí na pùvodní stanici.
V programu je nastaven minimální rozdíl kmitoètu dvou stanic na 150 kHz, co
nemusí vdy vyhovìt a vìtí odskok
by byl u dost velký. Na funkci automatického ladìní má zásadní vliv nastavení demodulaèního obvodu (i jeho jakost). Èást programu pro automatické
ladìní jsem nìkolikrát zásadnì pøepracoval a nyní pouitá dosti sloitá varianta dává zatím nejlepí výsledky. Pøitom jsem dospìl k závìru, e skuteènì
naprosto pøesnì pracující automatické
ladìní by bylo mono zkonstruovat, pokud by procesor zpracovával analogovì i údaj o síle signálu (pøípadnì i mf
kmitoètu). Pouhé vyhodnocení signálu
rozladìní z demodulátoru pøi velké hustotì stanic èasto nepostaèuje.

Aplikace
Popsanou jednotku kmitoètové syntézy lze aplikovat do témìø jakéhokoliv
pøijímaèe ladìného napìtím. Funkce
SCAN vak bude pracovat pouze
s mezifrekvenèním obvodem TDA1596.
Tuto funkci vak nemusíme vyuívat.
Pøísluné vývody nezapojujeme a nepouijeme ani SCAN tlaèítko.
Popsaná jednotka syntézy je pøizpùsobena pro tuner TES25S publikovaný
v PE 1/99. Pøíklad propojení s tímto tunerem je na obr. 7. Zapojení je jednoduché a mìlo by být bez komplikací.
Pokud budou desky hned u sebe, není
nutno pouít stínìné vodièe (ani na pøipojení signálu FM IN).

Regulaci jasu displeje LED lze jednodue vyøeit pouitím zvlátního stabilizátoru (napø. LM317) pro napájení
desky displeje. Maximální napìtí by
nemìlo být vìtí jak asi 6 V, minimální
není omezeno. Zmenením napìtí displeje se také dá výraznì zmenit spotøeba, stejnì jako pouitím èíslovek
s velkým jasem (podstatnì vyí cena).
Pro aplikaci v jiném pøístroji je nutno dodret urèité zásady:
a) Pokud je ladicí napìtí vstupního
dílu pro potøebné pøeladìní vìtí jak
12 V, odpojíme rezistor R1 od C1 a tento vývod pøipojíme na zdroj ladicího napìtí (max. asi 30 V; je tøeba zmìnit C2
za typ pro vìtí napìtí). Napìtí by mìlo
být minimálnì asi o 2 V vìtí ne maximální potøebné. Nemusí být stabilizované, ale nesmí mít zvlnìní.
b) Na pøívodu ladicího napìtí ke
vstupní jednotce (i v ní) nesmí být pøipojen ádný blokovací kondenzátor
s kapacitou vìtí jak asi 100 nF, hlavnì
ne elektrolytický. Ten by mohl zpùsobit
nestabilitu smyèky fázového závìsu.
c) Na vstup FM IN je nutno pøivést
signál oscilátoru (podle katalogu minimálnì 100 mV  staèí i ménì). U jednotek s výstupem oscilátoru to vìtinou
není problém. U ostatních je nutno vyrobit snímací smyèku na cívku oscilátoru s 1 a 3 závity. V tomto pøípadì ani
jeden z koncù smyèky nespojujeme se
zemí vstupní jednotky, ale a na jednotce PLL. U nìkterých typù vstupních
jednotek bude moná nutno pouít pøedzesilovaè (vstupní jednotky, kde je pouit IO a s malým napájecím napìtím 3 V).
d) Maximální rozsah pøeladìní není
urèen rozsahem obvodu PLL (45 a
150 MHz), ale pøeladitelností oscilátoru! Pokud vypadne smyèka PLL, není
to nikde indikováno.
Pokud jednotka nepracuje, jak by
mìla, je vhodné nejdøíve pøekontrolovat nastavení parametrù P29 a P32.
Hodnoty tìchto parametrù nejsou kontrolovány na rozsah, a nesmyslné hodnoty mohou zpùsobit nejrùznìjí potíe.

Závìr
Vzhledem ke kmitoètovému rozsahu pouitého obvodu PLL a monosti
individuálnì nastavovat parametry ladìní je mono jednotku pouít nejen
pro pøijímaèe VKV FM, ale pro pásmo
80 MHz, letecké pásmo 108 a
136 MHz, ale i radioamatérské 144 MHz
a dalí. Omezení je pouze v kroku
25 KHz.
Dalí námìty spoèívají v pouití jiného obvodu PLL pro zvìtení kmitoètového rozsahu, zmenení kmitoètového kroku a zmenení spotøeby. Místo
tlaèítek + a  by bylo mono po úpravì
programu pouít tzv. toèítko. Vechna tato rozíøení jsou podmínìna dostateèným zájmem ze strany uivatelù.
Nakonec jetì asi zklamu nìkteré
zájemce. Neuvauji o doplnìní syntézy o dálkové ovládání. Technicky by to
nebyl velký problém. Avak vzhledem
k obrovskému mnoství pouívaných
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kódù jsem tuto monost zavrhnul. Ve
výprodeji lze sice zakoupit rùzné vhodné ovladaèe. Z vlastní zkuenosti ale
vím, e jak se publikuje nìco zaloeného na výprodejních dílech, brzy se
vyprodají a s konstrukcí je konec.
Stavebnice kmitoètové syntézy stojí
700 Kè ve variantì LED a 600 Kè ve
variantì LCD (neobsahuje displej), samotný naprogramovaný procesor za
290 Kè. K cenám je nutno pøipoèítat
potovné.
Objednávky na adrese: Milo Zajíc,
Hálkova 739, 289 11 Peèky a Internetu:
mzajic@kuryr.cz nebo dalí informace
na www.kuryr.cz/mzajic.

Rozpiska souèástek
základní deska
R1
100 Ω
R2
1 kΩ
R3
470 Ω
R4
4,7 kΩ
R5, R7,
R9 a R19 2,2 kΩ
C1, C2
10 µF/25 V
C3
47 µF/10 V
C4, C9,
C10, C11 1 nF, keramický
C5
100 pF
C6, C7
33 pF
TL1
TLEC24681K (GM)
TL2
TLEC24-100K (GM)
D1
1N4148
T1, T2
BC546
IO1
LM7001 (GM)
IO2
AT90S1200
(naprogramovaný)
IO3
V6340F (Elatec, Vys. Mýto)
IO4
7805
X1
7,2 MHz (GM)
displej LED
C1
C2
IO1 a IO4
Z1 a Z4
P1 a P3

1 nF, keramický
47 µF/10 V, mini
4094 SMD
HDSP 5501 (GM)
0R SMD 1206

displej LCD
C1
47 µF/10 V, mini
IO1 a IO3 4094
Z1
LCD 3902 (GM)
4DR821, 2 (TESLA)
ostatní
Tl1 a Tl4

spínací tlaèítka libovolná

Pozn.: Pøipojení kmitoètové syntézy
k druhé variantì desky tuneru TES25S
(èíslování je shodné jako na obr. 7, datový konektor tuneru má vak jen 5 vývodù). Na desce tuneru je tøeba pøeruit spoj od pinu 5 k pøívodu +12 V a
pøipojit jej na vývod 7 obvodu TDA1596
(vede hned vedle, staèí malá kapka
cínu). Pak jsou desky propojeny takto:
syntéza
tuner
1
à 1
2
à 2
3
à 5
Ostatní vývody nezapojeny. Konektory vlevo (napájení, smyèka ladìní a
výstup kmitoètu oscilátoru) jsou zapojeny podle pùvodního schématu.
Pavel Kotrá

