FM stereo přijímač

Konstrukce + SW: Robert Kučera - OK2UWQ © 2013
Parametry:
-

přeladění v rozsahu CCIR pásma 88 – 108MHz
stereo s automatickým přepínáním podle síly signálu
napájení 3x1,5V AAA mikrotužka, externě min. 2,8V max. 5,5V
odběr ve vypnutém stavu do 80uA
typický provozní odběr (zhasnutý displej) 20mA
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Pro stavbu v kroužcích elektroniky
Obtížnost popisované konstrukce: mírně pokročilí - pokročilí (deska displeje obsahuje SMD)
Doporučená praxe (navštěvování kroužku): 2 roky
Doba osazování: typ. 8 hodin
Doba oživování a nastavení: typ. 0,5-1h (oživování lektorem), podle pečlivosti stavby
Potřebné vybavení:
- regulovatelný zdroj do 30V s nastavitelnou pojistkou
- sluchátka
- multimetr
- pro případ hledání chyby – osciloskop
V dokumentaci jsou fotografie ověřovacího prototypu, finální deska je mírně upravena

2

Popis zapojení
Modul
tuneru
TEA5767

Elektronický
potenciometr
MCP4241
I2C

Audio
zesilovač
TDA2822

sluchátka

SPI
Spínač napětí

Inkrementální
snímač s
tlačítkem

Mikrokontrolér
MSP430G2553
Stabilizátor
LP2950 3,3V

Displej –
4x74HC4094
4xSA52-11

Na obrázku je blokové zapojení přijímače. Není zde rozkreslena VF část, která je celá
obsažena uvnitř obvodu TEA5767 od firmy NXP. Tento obvod pracuje s nízkým
mezifrekvenčním kmitočtem 225kHz. Obsahuje také obvod PLL a stereo dekodér. Vzhledem
k tomu, že vyžaduje komunikaci pomocí I2C nebo SPI, je zapotřebí k ovládání použít
mikroprocesor.
Pro minimalizaci nákladů na stavbu byl zvolen inkrementální snímač (enkodér) se
spínačem. Tento snímač umožňuje ovládání přijímače obdobně jako potenciometr, avšak díky
doplněnému tlačítku lze přepínat snadno funkci a tím umožní regulaci hlasitosti i přelaďování
přijímače pomocí jednoho ovládacího prvku. Vzhledem k cenám stereofonních potenciometrů
je volba elektronického potenciometru také levnější.
Konstrukce přijímače nemá hlavní vypínač. Zvolený mikrokontrolér má vlastní
spotřebu typ. 10uA a celkovou spotřebu ve „vypnutém“ stavu ovlivňuje hlavně stabilizátor.
Použitý typ má typ. 70uA. V případě potřeby je však možné vypínač doplnit. Pozor na možné
náhrady, protože běžný stabilizátor LE33CZ má vlastní spotřebu typ. 500uA.
Obvod TEA5767 je v pouzdře QFN (bezvývodové SMD), ale na Ebayi lze běžně
zakoupit za příznivou cenu modul s potřebnými okolními součástkami, který lze snadno
zapájet na desku.
Zde je obrázek tohoto modulu, jehož rozměr je 11x11mm:
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Schéma zapojení
Jak je vidět z blokového zapojení, přijímač obsahuje 9 integrovaných obvodů.
Hlavní řízení zajišťuje mikrokontrolér od Texas Instruments MSP430G2553IN20 v pouzdře
DIL20. Tyto obvody jsou cenově dostupné (cca 50Kč u Farnell) a navíc je tento obvod přímo
součástí vývojového kitu s označením MSP-EXP430G2 (10USD u TI, cca 250Kč u Farnell),
takže lze zakoupit pouze tento kit, pokud si chceme upravit SW k obrazu svému.
Modul s TEA5767 je nastaven pro ovládání pomocí I2C a linky SDA a SCL jsou
připojeny přímo k odpovídajícím pinům mikrokontroléru, který má HW podporu této sběrnice.
Anténa modulu je připojena přes oddělovací kondenzátor na zemní konec sluchátek, který je
uzemněn přes tlumivku. Tím je zajištěno, že vysokofrekvenční signál naindukovaný na přívodech
sluchátka není zkratován k zemi. Sluchátka takto slouží zároveň jako anténa. Je také možné
připojit externí anténu do bodu X1.

Další částí přijímače je elektronický potenciometr MCP4241 (U1). Jak již bylo uvedeno,
je cenově výhodnější než použití klasického stereo potenciometru, pokud se v zapojení vyskytuje
procesor, který jej dokáže řídit. Navíc se tím vyhneme později chrastění potenciometru, což je
klasická bolest těchto součástek, když se uhlíková vrstva obrousí nebo zanese prachem.
Potenciometr U1 je řízen po sběrnici SPI, kterou také mikrokontrolér podporuje.

T1 a T2 slouží ke spínání napájení ke koncovému zesilovači pro sluchátka a modulu TEA5767.
Signál na pinu 5 U4 také uvádí do standby módu elektronický potenciometr a tím snižuje spotřebu
přijímače, aby nebylo nutné použít vypínač.
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SW1 je inkrementální snímač, který při otáčení pomocí signálů fázově posunutých na
vývodech A a B určuje směr otáčení a počítáním impulsů lze pak provádět nastavování parametrů,
které potřebujeme.

Na vývodech SW1 A SW2 je připojeno tlačítko, které zkratuje tyto vývody při zatlačení na osu
čidla.
Deska displeje obsahuje čtyři sedmi-segmentové LED zobrazovače, 4 sériově-paralelní
převodníky a dvě signalizační diody LED

Při použití zeleného displeje nahradíme diodu D3 zkratem nebo odporem 0R. Obvod
74HC4094 pracuje tak, že s každým přechodem z 0 na 1 na vývodu CLK je stav vstupu D
přesunut na interní výstup Q1’ a současně signál Q1’ je přesunut na Q2’ atd. Interní signály Q
jsou přesunuty na výstupy až při přechodu vstupního signálu STR z 0 na 1. Výstup QS1 má
stejnou hodnotu jako výstup Q8 a umožňuje sériové řazení dalších obvodů. Tímto zapojením je
dosaženo minimálního počtu potřebných signálů pro připojení k procesoru. Obvod 74HC4094 má
omezenou schopnost proudového zatížení na výstupech, které omezují maximální proud. Toho je
využito ke zjednodušení zapojení tak, že nejsou použity odpory u každého segmentu. Aby byla
deska co nejmenší a celý přijímač se vešel do potřebné krabičky, jsou na desce displeje použity
součástky SMD. Proto není tato relativně jednoduchá konstrukce určena pro málo zkušené a je
v tomto případě vhodné požádat někoho zkušenějšího o pomoc.
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Poslední nepopsanou částí je audio zesilovač pro sluchátka a stabilizátor. Jako audio
zesilovač je použit TDA2822. Jedná se o stereofonní zesilovač s maximálním výkonem cca
2x0,5W při 4,5V do zátěže 4 ohmy. Zapojení je doporučené a velmi jednoduché. Vstupní dělič
přizpůsobuje výstupní signál tak, aby nedošlo k přebuzení zesilovače při maximální hlasitosti.
V tom případě je vhodné zmenšit odpory R7 a R8. Zisk zesilovače je typicky 40dB. Klidový
odběr obvodu je 9mA a proto je obvod vypínán při přechodu přijímače do „vypnutého“ stavu.
Obvod stabilizátoru obsahuje obnovitelnou pojistku 200mA a ochrannou diodu D1 jako
zabezpečení proti přepólování. Tímto zapojením se minimalizuje úbytek napětí při napájení
z baterií. Stabilizátor je typu LDO tj. low drop out. Úbytek na stabilizátoru při poklesu pod úroveň
stabilizace je typ. 50mV při proudu 100uA.

Konstrukce
FM přijímač byl vestavěn do krabičky ABS-33A , dostupné pod tímto označením
buďto v TME nebo EZK.
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Ovládání
Ovládání přijímače je zajištěno pouze pomocí inkrementálního snímače. Rozlišeny
jsou 4 časově různě dlouhé stisky tlačítka na snímači.
1. krátký stisk – kratší než 1 sekunda
2. delší stisk – 1 až 2 sekundy
3. dlouhý stisk – 2 - 3 sekundy vstup do menu – indikován rozsvícením červené led
4. extra dlouhý stisk – déle jak 3 sekundy – využit pouze pro zapnutí/vypnutí přijímače
Po připojení baterií provede přijímač krátkou inicializaci a rozsvícením „OFF“ na displeji
přejde do režimu standby.
Zapnutí/vypnutí přijímače
Pro zapnutí přijímače je zapotřebí „extra dlouhého“ stisku tlačítka po dobu více jak3
sekundy. Zapnutí přijímače je indikováno na displeji nápisem „On“ a po chvíli je zobrazen na
krátkou dobu kmitočet na který je přijímač naladěn. Zároveň je provoz přijímače indikován
krátkým bliknutím červené LED opakujícím se cca co 2 sekundy. Z důvodu úspory baterií
jsou údaje na displeji zobrazeny jen po dobu kdy se otáčí snímačem nebo volí funkce
tlačítkem. Po poslední změně je počítán čas 4 sekundy a poté je displej vypnut. Vypnutím
displeje je také případně zvolená funkce zrušena a nastaven výchozí režim nastavení
hlasitosti.
Nastavení hlasitosti
Nastavení hlasitosti je možné otáčením snímače přímo bez stisku tlačítka, pokud byl
zhasnutý displej. Úroveň nastavení hlasitosti je indikována nápisem např. „L-12“. Nastavení
je možné od v krocích od 0 do 40.
Nastavení kmitočtu / volba paměti
Krátkým stiskem dojde k volbě režimu volba paměti / nastavení kmitočtu pokud byl
zhasnutý displej. Zobrazení čísla paměti je indikováno nápisem „nr-0“ v případě paměti 0.
V závislosti na nastavení položky 1 v parametrech lze buďto pouze ladit (1 –OFF) nebo
přepínat paměti a ladit kmitočet (1 – On). Pokud lze přepínat paměti, pak opakovaným
krátkám stiskem dojde k přepnutí na kmitočet a opětovným stiskem zase zpět na paměť.
V případě, že máme zobrazen kmitočet, lze otáčením snímače měnit kmitočet a naladit
požadovanou stanici. Pokud však přepneme opět na paměti, je nastaven zpět původně
nastavený kmitočet. Pokud při nastavení kmitočtu displej zhasne, pořád máme možnost tento
kmitočet uložit dlouhým stiskem.

Uložení do paměti
Pokud požadujeme uložení zvoleného kmitočtu, v módu nastavení kmitočtu podržíme
déle tlačítko a po puštění se zobrazí „Sr-0“ v případě, že byla předtím zvolena paměť 0.
Otáčením snímače nastavíme požadovanou paměť a krátkým stiskem tlačítka uložíme. Pokud
nechceme ukládat, počkáme na zhasnutí displeje, při kterém se zároveň zruší funkce ukládání.
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Vstup do menu nastavení parametrů
Dlouhým stiskem až do doby rozsvícení červené LED vstoupíme do menu. Zde je
v tuto chvíli možné nastavit jestli chceme používat paměti (1) a vynucení mono režimu (2).
Po vstupu do menu je zobrazen text „End“, otáčením snímače přepínáme mezi jednotlivými
položkami a možností ukončit menu. Pokud chceme měnit nastavení položek (mezi „OFF“ a
„On“) stiskneme krátce tlačítko. Pro ukončení menu přejdeme na „End“ a krátkým stiskem
menu ukončíme s uložením všech parametrů včetně pamětí a zvolené paměti. Pokud chceme
opustit menu bez uložení, stačí počkat na zhasnutí displeje.
Osazení a oživení
Při osazování postupujeme nejlépe od propojek, pasivních součástek a patic. Poté
osadíme diody, stabilizátor, tranzistory a po důkladné kontrole připojíme regulovatelný zdroj
s nastaveným napětím 4,5V a nastaveným omezením proudu na 200mA. Změříme napětí za
stabilizátorem a odebíraný proud ze zdroje, který by neměl být větší jak 1mA. V podstatě by
měl být odběr pouze co je vlastní spotřeba stabilizátoru tj. typ 70uA. Osadíme modul
TEA5767 se strany spojů, dbáme správné orientace. Dále pak osadíme do patice audio
zesilovač TDA2822, naprogramovaný mikrokontrolér MSP430G2553 (16kB Flash), můžeme
použít i typy s menší pamětí tj. MSP430G2453(8kB) nebo MSP430G2353(4kB), a dále
osadíme potenciometr MCP4241. Pokud nemáme naprogramovaný mikrokontrolér, lze
využít debug konektoru, ale musíme mít připravenu propojku a programátor (nebo již
zmíněný kit a samozřejmě potřebný SW). Po zapnutí (zatím i bez displeje) by mělo
krátkodobě dojít ke zvýšení odběru na cca 20mA díky inicializaci a připojení napájení
k modulu a audio zesilovači. Po cca 2 sekundách by měl odběr zase klesnout a zůstat pod
hodnotou 100uA. Při zapojeném displeji během zobrazení „OFF“ stoupne odběr na vyšší
hodnotu, která by neměla překročit 100mA.
V případě, že je vše v pořádku, připojíme sluchátka a můžeme extra dlouhým stiskem
zapnout přijímač. Pokud se po zobrazení „On“ následně zobrazí „OFF“, může to ukazovat na
problém se modulem TEA5767. Pokud se to děje opakovaně při dalších pokusech o zapnutí,
zkontrolujeme připojení, zkraty či přerušení na datových vodičích SDA a SCL, případně
napájení modulu. Občasný výpadek při vypnutí a v krátké době následném zapnutí se stane,
pracuji na zjištění důvodu. Nejspíš jde o nekorektní reset obvodu TEA5767. Nemělo by však
k tomu docházet pokaždé.

8

Rozpiska součástek
FM přijímač - hlavní deska

Odpory 0207 metalizované 1%

Počet Reference
2 C1,C4
4 C2,C11,C13,C14
6 C3,C5,C6,C7,C8,C16
2 C9,C10
2 C12,C15
1 D1
1 J1
1 J2
2 J3,J4,J2
1 J4
1 L1
1 P1
5 R1,R2,R4,R9,R12
3 R3,R7,R8
3 R5,R6,R10
1 R11
1 R13
1 SW1
1 T1
1 T2
1 U1
1 U2
1 U3
1 U4
1 U5
1 X2
1 X3
1 U1
1 U2
1 U4
1 XX
1 J1
1 X3
1 SW1
1 SW1

Part
Pouzdro
10pF
keramika RM5
100n
keramika RM5
100uF
ELRA 8mm
1uF
ELRA 6.3
47uF
ELRA 6.3
1N4007
Sluchatka
Power
BLW04G
Serial
BLW04G
Prog
BLW04G
22uH
axial RM10
200mA
RXE020
10k
R0207
22k
R0207
150k
R0207
1M
R0207
10R
R0207
PEC11-4020F-S0024 IncPotSW
BC557
TO92
BC547
TO92
MCP4241-103E/P
DIL14
TDA2822M
DIL8
TEA FM module
TEA5767
MSP430F2553IN20
DIL20
LP2950CZ-3.3
TO92
Repro
CPP3.5 3V
Bat
CPP3.5 2V
PAT14 DIL PR
PAT08 DIL PR
PAT20 DIL PR
krabička
ABS-33A
konektor jack 3.5mm SPC24110
držák bat. AAA 3x
A306431
knoflík
B14-6 BLK
krytka knoflíku
T14-BLK

Tlumivku L1 lze také zhotovit namotáním na tělísko odporu 0207 (100R) 80 závitů, průměr
drátu 0,1mm
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FM přijímač -deska displeje
2 C1,C2
1 D1
1 D2
2 D3,D4
2 J1,J2
4 LD1,LD2,LD3,LD4
2 R1,R2
4 U1,U2,U3,U4

SMD odpory a kondenzátory 0805
100n
Red
Gre
BAS316
Serial
SA52-11
330R
74HC4094

0805
LED3mm
LED3mm
SOD323
S1G04
7 segment 13.2mm
0805
SO14

Hlavní deska FM přijímače
Následují
- kompletní schéma:
- předloha desky BOT
- servisní potisk
- osazovací plán ASSY
Rozměry desky 83x68mm
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layout desky – neslouží jako předloha, pouze pro ilustraci – zkraty průchodů jsou díky
konverzi obrázku. Předlohy jsou k dispozici samostatně.

Na zobrazení osazovacího plánu je vidět umístění 6 drátových propojek o délce 7,5mm a
10mm.
11

Osazovací plán strany spojů – zde pouze modul TEA5767, pozor na orientaci!

osazovací plán strana součástek – hodnoty
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Deska displeje
Schéma zapojení

Diodu D3 nahradit rezistorem 0R v případě zeleného nebo žlutého displeje z důvodu vyššího
napětí Uf . Deska displeje je oboustranná, stranu B lze jednoduše nahradit propojkami.
Velikost plošného spoje je 68,6x20,3mm.
13

Literatura
1. Application note TEA5767
http://www.rockbox.org/wiki/pub/Main/DataSheets/application_note_tea5767-8.pdf
2. Datasheet MSP430G2553 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/msp430g2553.pdf
3. User guide MSP430x2x family http://www.ti.com/lit/ug/slau144j/slau144j.pdf
4. Datasheet MCP4241 http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/22059b.pdf
Další odkazy
Hlavní stránka řady MSP430: http://www.ti.com/msp430
Popis vývojového kitu MSP-EXP430G2: http://www.ti.com/tool/msp-exp430g2
Omezená verze (max. 4kB kódu) vývojového systému IAR Kickstart zdarma:
http://www.ti.com/tool/iar-kickstart
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Výpis programu s komentářem
Program byl napsán tak, aby byl snadno čitelný i začínajícím. Uvedený výpis je platný k datu
zpracování manuálu a slouží spíše ke studijním účelům. Autor neodpovídá za škody
způsobené použitím tohoto SW. Šíření tohoto SW za účelem zisku je bez svolení autora
zakázáno. Přeložený program v prostředí od IAR zabírá cca 3600B Flash, lze jej tedy
překládat ve volné verzi Kickstart. Po patřičných úpravách (obvykle jiná syntaxe definice
obsluhy přerušení) lze použít také CCS nebo MSPGCC.
//******************************************************************************
// Ridici program pro fm prijimac
//
// Robert Kucera
// OK2UWQ
// © 2013
// Built with IAR Embedded Workbench Version: 6.50
//
//******************************************************************************
#include "msp430g2553.h"
#define PowerON 0x08
#define LedStereo 0x80
#define LedPwr 0x40
#define
#define
#define
#define

SrData
SrClk
SrStb
PotCS

0x20
0x10
0x08
0x20

#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define

DefaultTimeout
0x08
ExtraLongTime 0x06
LongTime 0x04
ShortTime 0x01
TimeBlik 0x03
DelayBlik 0x04
MinFreqCCIR 88000
MaxFreqCCIR 108000
PresetVolume 5
MaxVolume 40
MaxMenu 2

//0.5sec per tick

static unsigned char I2CTxCnt;
static unsigned char I2CRxCnt;
static unsigned char I2CTxPos;
static unsigned char TEAbufTx[5];
static unsigned char *PTEAbufRx;
volatile unsigned char TEAbufRx[5];
static unsigned char Display[4];
static unsigned char MenuId[MaxMenu+1];
static unsigned long FreqMem[10];
static unsigned char PotTxData[4];
static unsigned char PotRxData[5];
static unsigned char posSPI;
static unsigned char SPIdataSent;
static unsigned char I2CRx;
static signed char Count;
static signed char StepFreq;
unsigned char HighInject;
unsigned long Freq;
unsigned char stav;
unsigned char blokstav;
unsigned char laststav;
unsigned char updateFreq;
unsigned char updateCount;
unsigned char timeout;
unsigned char startpower;
unsigned char PowerIsON;
unsigned char TestFrequency;
unsigned char TestCnt;
unsigned char BlikPwrCnt;
unsigned char resetWDT;
unsigned char StereoDetect;
unsigned char DisplayOff;
static
static
static
static
static
static
static

unsigned
unsigned
unsigned
unsigned
unsigned
unsigned
unsigned

char
char
char
char
char
char
char

FrequencySelected;
MenuSelected;
MemorySaveSelected;
BtnMenu;
BtnMenuTime;
Value;
ShowMem;

static signed char Volume;
static signed char Menu;
static signed char Memory;

// bit possition 7 to 0 - 7 segment - G F A B E D C H(dp)
//
A
//
F B
//
G
//
E C
//
D H
//
static const unsigned char TabChar[]=
{0x81,0xed,0x43,0x49,0x2d,0x19,0x11,0xcd,0x01,0x09
};
static const unsigned char MsgOn[] = {0x81,0x75}; //On
static const unsigned char MsgOff[] = {0x81,0x17,0x17}; //OFF
static const unsigned char MsgVol[] = {0xb3,0x7f}; //Lstatic const unsigned char MsgEnd[] = {0xff,0x13,0x75,0x61}; //End
static const unsigned char MsgMem[] = {0x75,0x77,0x7f}; //nr//static const unsigned char TabLogVolume[] =
{0,4,9,13,17,22,26,30,34,37,41,45,48,52,55,59,62,66,69,72,75,78,81,84,87,91,93,95,98,101,104,106,109,111,114,116,119,121,124,126,128};
static const unsigned char TabLogVolume[] =
{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,18,20,22,24,27,30,33,36,39,43,47,51,55,61,67,73,80,87,95,103,111,119,127,128,128};
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void TunerInit(void);
void TunerStandby(unsigned char stby);
void TunerPreset(unsigned char mute, unsigned char setmono, unsigned long setfreq);
unsigned char ReadFrequency(void);
void ShowFreq(void);
void ShowVolume(void);
void ShowMenu(void);
void ShowMemory(void);
void InitDisplay(void);
void RefreshDisplay(void);
void PowerON_OFF(unsigned char ON);
void ReadFlash(void);
void WriteFlash(void);
void
void
void
void

SetVolume(unsigned char level);
PrepareVolumeData(unsigned char volume);
WritePotNoIRQ(void);
Delay500ms(void);

/******************************************************************************
**
**
Procedura main
**
******************************************************************************/
int main(void)
{
BCSCTL1 = CALBC1_8MHZ;
// Nastavi pracovni kmitocet DCO na 8MHz (MCLK)
DCOCTL = CALDCO_8MHZ;
FCTL2 = FWKEY + FSSEL0 + FN3;
// MCLK/9 pro Flash Timing Generator, musi byt 500kHz<f<1MHz
Freq = 88500;
StepFreq = 100;
HighInject = 1;
startpower = 0;
Volume = PresetVolume;

//
//
//
//

MemorySaveSelected = 0;
MenuSelected = 0;
FrequencySelected = 0;

// nulovani navesti...

TestCnt = DelayBlik;

// prodleva blikani cervene LED

BCSCTL3 |= LFXT1S_2;
WDTCTL = WDT_ARST_1000;

// LFXT1 = VLO
// ~2.7s pri ACLK = VLO

P1SEL = BIT1 + BIT2 + BIT4 + BIT6 + BIT7;
P1SEL2 = BIT1 + BIT2 + BIT4 + BIT6 + BIT7;

// SPI piny na USCI_A0, I2C piny na USCI_B0
// SPI piny na USCI_A0, I2C piny na USCI_B0

P1DIR |= PowerON + PotCS;
P1OUT |= PotCS;
P1OUT &= ~PowerON;

// P1.3, P1.5 vystup
// deaktivace pinu CS MCP4241
// nulovani vystupu - power off .

P2SEL
P2DIR
P2REN
P2OUT

// P2.0-2.2 vstupy
// pullup rezistory zapnuty

=
=
=
=

0x00;
0xf8;
0x07;
0xc7;

vychozi kmitocet 88.5MHz
vychozi krok 100kHz
shorni postranni pasmo v TEA5767
navesti pro zapnuti/vypnuti napajeni

TA0CTL = TASSEL_1 + MC_1;
TA1CTL = TASSEL_1 + MC_1;

// ACLK, up mode citace 0
// ACLK, up mode citace 1

TA1CCR0 = 6000;

// PWM Perioda 0.5sec

TA0CCR0 = 2000;
while(!(CCTL0&CCIFG));
CCTL0 &= ~CCIFG;
WDTCTL = WDT_ARST_1000;

// PWM Perioda 0.15sec
// ceka na dokonceni periody citace

P1OUT |= PowerON;
InitDisplay();
Display[1] = MsgOff[0];
Display[2] = MsgOff[1];
Display[3] = MsgOff[2];
RefreshDisplay();
WDTCTL = WDT_ARST_1000;
TA0CCR0 = 6000;

// PWR on - zapnuti napajeni
// zhasnuti displeje a zelene LED
// nacteni zpravy OFF pro displej

while(!(CCTL0&CCIFG));
CCTL0 &= ~CCIFG;
WDTCTL = WDT_ARST_1000;

// ceka na dokonceni periody citace - zpozdeni 0.5sec

InitDisplay();
WDTCTL = WDT_ARST_1000;

//zhasnuti displeje - napisu OFF

ReadFlash();
ShowMem = MenuId[1];

// cteni Flash pameti s udaji o pametech a nastavenich
// nacteni parametru povoleni prepinani a zobrazeni pameti

// nulovani watchdog citace

//zobrazeni na displeji
// nulovani watchdog citace
// PWM Perioda 0.5sec (kmitocet VLO 12000Hz / 6000)

// nulovani watchdog citace

//Enable SPI module
UCA0CTL0 |= UCCKPL + UCMSB + UCMST + UCSYNC;
UCA0CTL1 |= UCSSEL_2;
UCA0BR0 |= 0x02;
UCA0BR1 = 0;
UCA0MCTL = 0;
UCA0CTL1 &= ~UCSWRST;
// IE2 |= UCA0RXIE;

//
//
//
//
//
//
//

3-pin, 8-bit SPI master
SMCLK
/2
bez monulace
Initializace USCI modulu nulovanim Reset
Enable USCI0 RX interrupt

posSPI = 4;
SPIdataSent = 0;

// nastavei ukazatele na posledni byte

SetVolume(0);

// nastaveni minimalni hlasitosti

//Enable I2C module
UCB0CTL1 |= UCSWRST;
UCB0CTL0 = UCMST + UCMODE_3 + UCSYNC;
UCB0CTL1 = UCSSEL_2 + UCSWRST;
UCB0BR0 = 20;
UCB0BR1 = 0;
UCB0I2CSA = 0x60;
UCB0CTL1 &= ~UCSWRST;
IE2 |= UCB0TXIE | UCB0RXIE;
I2CRx = 0;

//
//
//
//

SW reset modulu
I2C Master, synchronous mode
Use SMCLK, zachovani SW reset
fSCL = SMCLK/20 = ~400kHz

__bis_SR_register(GIE);

// povoli vsechna povolena preruseni -general interrupt enable

TA0CCR0 = 24;
TA0CCTL0 = CCIE;
TA1CCTL0 = CCIE;

// PWM Perioda 2ms (500Hz)
// povoli preruseni citace 0
// povoli preruseni citace 1

TunerStandby(1);
while(I2CTxCnt);
WDTCTL = WDT_ARST_1000;

// prepnuti TEA5767 do standby modu
// ceka na dokonceni vysilani prikazu po I2C
// nulovani watchdog citace

// slave address - TEA5767
// nulovani SW resetu - uvolneni modulu
// povoli Rx+TX preruseni
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P1OUT &= ~PowerON;

// PWR off - vypnuti audio zesilovace a TEA modulu

while(1){
// hlavni smycka programu - provede se pouze pokud neni CPU v LPMx modu
if(updateCount)
// zmena inkrementalniho snimace? otestuj moznosti
{
if(PowerIsON)
//pokud je FM radio zapnuto testuj jednotlive mody
{
if(FrequencySelected&(MenuSelected==0)&(MemorySaveSelected==0)) //pokud je mod zobrazeni pameti/kmitoctu
{
if(ShowMem)
// pokud zobraz pamet
{
Memory += Count;
// pricteni poctu kroku snimace
if(Memory > 9)
// pokud pamet>9 pak prechod na pamet 0
{
Memory = 0;
}else if(Memory < 0)Memory = 9;
// pokud mensi jak 0, prechod na pamet 9
TestFrequency = 0;
P2OUT |= LedStereo;
StereoDetect = 0;
Freq = FreqMem[Memory];
TunerPreset(0,MenuId[2],Freq);
ShowMemory();
}else
{
Freq += Count*StepFreq;
if(Freq > MaxFreqCCIR)
{
Freq = MinFreqCCIR;
}else if(Freq < MinFreqCCIR)
{
Freq = MaxFreqCCIR;
}
TestFrequency = 0;
P2OUT |= LedStereo;
StereoDetect = 0;
TunerPreset(0,MenuId[2],Freq);
ShowFreq();
}
}else if(MenuSelected)
{
if(FrequencySelected==0)
{
Menu += Count;
if(Menu > MaxMenu)
{
Menu = 0;
}else if(Menu < 0)
{
Menu = MaxMenu;
}
ShowMenu();
}else
{
if(Value==0)
{
Value++;
}else Value = 0;
MenuId[Menu] = Value;
FrequencySelected = 0;
if(Menu == 0)
{
MenuSelected = 0;
WriteFlash();
InitDisplay();
}else ShowMenu();
}
}else if(MemorySaveSelected)
{
if(FrequencySelected)
{
FreqMem[Memory] = Freq;
WriteFlash();
FrequencySelected = 0;
MemorySaveSelected = 0;
InitDisplay();
}else{
Memory += Count;
if(Memory>9)
{
Memory = 0;
}else if(Memory<0)Memory = 9;
ShowMemory();
}
}else
{
Volume += Count;
if(Volume > MaxVolume)
{
Volume = MaxVolume;
}else if(Volume < 0)
{
Volume = 0;
}
SetVolume(Volume);
ShowVolume();
}
}
Count = 0;
updateCount = 0;
}
if(startpower)
{
startpower = 0;
PowerON_OFF(PowerIsON);
}
if(TestFrequency)
{
TestFrequency = 0;
ReadFrequency();
while(I2CRx);
if(DisplayOff==0)P2OUT |= LedStereo;
StereoDetect = 0;
if((TEAbufRx[2]&0x80)==0x80)
{
if(MenuId[2]==0)
{
if(DisplayOff==0)P2OUT &= ~LedStereo;
StereoDetect = 1;
}
}
}
if(resetWDT)

//
//
//
//
//
//

vypnuti cteni stavu modulu TEA5767 pri preladeni
vypnuti signalizace Stereo
nulovani priznaku stereo
nacteni pozadovaneho kmitoctu ze zvolene pameti
preladeni modulu TEA5767 na pozadovany kmitocet
zobrazeni cisla pameti

// pokud neni zobrazeni pameti - pak zobrazeni kmitoctu
// pricteni/odecteni kitoctu o poctu kroku snimace nasobenych kmitoct. krokem
// pokud je nastaveny kmitocet vetsi jak max. CCIR (108MHz)
// nastav minimalni kmitocet CCIR pasma (88MHz)
// pokud mensi kmitocet jak min CCIR
// nastav max CCIR kmitocet
//
//
//
//
//

vypnuti cteni stavu modulu TEA5767 pri preladeni
vypnuti signalizace Stereo
nulovani priznaku stereo
preladeni modulu TEA5767 na pozadovany kmitocet
zobrazi kmitocet

// pokud je vybrano menu
// pokud nedoslo ke kratkemu stisku tlacitka inkrement. snimace (jako pro mod zobr. kmitoctu/pameti)
// posun na pozadovanou polozku menu
// test na max pocet polozek menu

// test na min pocet polozek menu

// zobrazi menu
// pokud kratky stisk tlacitka pak zmena hodnoty polozky menu

//
//
//
//

umoznuje nabyvat pouze hodnoty 0/1 (off/on)stridave po stiku tlacitka
ulozeni hodnoty polozky menu
ukonceni zadavani hodnoty
pokud je polozka 0 menu, pak se jedna o volbu opusteni menu

//
//
//
//

ukonci menu
ulozi hodnoty do Flash - timto se ulozi nejen nastaveni, ale i zvolena pamet a obsahy pameti
vypne displej
pokud neni End pak zobrazi menu se zmenenou hodnotou

// pokud je zvoleno ukladani do pameti
// pokud stisknuto tlacitko pak prechod na ulozeni pameti
// ulozi kmitocet do vybrane pameti

// vypne displej
// pokud nebylo stisknuto tlacitko pak prepinani pameti

// zobrazeni cisla zvolene pameti
// pokud nebyl zadny stisk tlacitka snimace pak volba hlasitosti

// test na max. moznou hlasitost

// test na min. hlasitost

// nastaveni hlasitosti
// zobrazeni hlasitosti

// nulovani poctu

// pokud zmena napajeni (vyp/zap)
// nulovani priznaku zmeny
// zavolani funkce zapnuti/vypnuti
// pokud nastaveno cteni modulu TEA5767
//
//
//
//
//

nulovani priznaku
cteni parametru modulu
ceka na dokonceni cteni sbernice I2C
pokud neni vypnuty displej vypni signalizaci Stereo
a nuluj priznak Stereo

// pokud je vynucene mono nerozsvecet stereo LED ani nenastavovat priznak
// pokud je Stereo detekovano a displej zapnuty, zapni signalizacni zelenou LED
// jinak pouze nastav priznak Stereo (pouzit pri zapnuti displeje k zapnuti LED)

// pokud nastaven pozdavek na reset watchdog citace
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{
resetWDT = 0;
WDTCTL = WDT_ARST_1000;

// nuluje citac watchdog

}
__bis_SR_register(LPM3_bits + GIE);
LPMx modu
}
}

// zapne low power mode LPM3 a povoli preruseni... dalsi vstup do hlavni smycky v okamziku ukonceni

/******************************************************************************
**
**
Procedura preruseni od SPI modulu
**
******************************************************************************/
/*
// obsluha preruseni od SPI momentalne nevyuzita - zmena hlasitosti se provadi mimo preruseni
// USCI_A0 SPI to pot MCP4241
#pragma vector=USCIAB0RX_VECTOR
__interrupt void USCIA0RX_ISR(void)
{
volatile unsigned int i;
while (!(IFG2 & UCA0TXIFG));
while(posSPI<4)
{
UCA0TXBUF = PotTxData[posSPI++];
if(posSPI==4)
{
SPIdataSent = 1;
}
}
PotRxData[posSPI] = UCA0RXBUF;
__delay_cycles(50);

// USCI_A0 TX buffer ready?

// posli dalsi hodnotu

// nastav priznak odeslani vsech dat

// prijate data
// pridej prodlevu pri odvysilani pro umozneni zpracovani dat podrizene strane

}
*/
/******************************************************************************
**
**
Procedura preruseni od I2C modulu
**
******************************************************************************/
// USCI_B0 Data ISR
// zpracovani preruseni od modulu I2C
#pragma vector = USCIAB0TX_VECTOR
__interrupt void USCIAB0TX_ISR(void)
{
if(I2CRx)
// pokud je prijem dat z modulu TEA5767
{
I2CRxCnt--;
// pocet ocekavanych dat -1
if(I2CRxCnt)
// pokud pocet ocekavanych dat >0
{
*PTEAbufRx++= UCB0RXBUF;
// ulozi prijate data do bufferu podle ukazatele
if (I2CRxCnt == 1)
// jedna se o posledni byte, ktery jeste ma byt prijat?
{
UCB0CTL1 |= UCTXSTP;
// Generuj I2C stop
}
}else{
// jinak se jedna o posledni byte
*PTEAbufRx++= UCB0RXBUF;
// presun posledniho byte do bufferu
I2CRx = 0;
// nulovani navesti prijmu dat po i2c
}
}
if(I2CTxCnt)
{
I2CTxCnt--;
if(I2CTxCnt==0)UCB0CTL1 |= UCTXSTP;
UCB0TXBUF = TEAbufTx[I2CTxPos++];
}

// pokud je vysilani dat po I2C
// pocet dat k vyslani -1
// I2C stop pri poslednim byte
// vysilani data bytu

}
/******************************************************************************
**
**
Procedura preruseni od citace 0
**
******************************************************************************/
// Timer A0 interrupt service routine
// zpracovani preruseni od citace 0 - pracovni citac pro testovani smeru posuvu inkrementalniho snimace
#pragma vector=TIMER0_A0_VECTOR
__interrupt void Timer_A (void)
{
stav = (P2IN&0x06);
// vymaskovani vstupnich pinu mimo piny, kde je pripojeny snimac
switch(stav){
case 0:{
// pokud 0b00
blokstav=0;
// nuluje priznak blokovani stavu - blok. opakovaneho zpracovani stavu bez zmeny
}break;
case 2:{
}break;
case 4:{
}break;
case 6:{
if(blokstav==0){
// pokud 0b11 a neni blokovano vyhodnoceni
if(laststav==0x02){
// pokud posledni stav 0b01
Count--;
// hodnota -1
blokstav=1;
// blokuj dalsi vyhodnoceni do dalsi zmeny
updateCount = 1;
// nastav priznak vyhodnoceni v hlavni smycce
}else if(laststav==0x04){
blokstav=1;
// blokuj dalsi vyhodnoceni do dalsi zmeny
Count++;
// hodnota +1
updateCount = 1;
// nastav priznak vyhodnoceni v hlavni smycce
}
}
}break;
}
laststav=stav;
// presun aktualniho stavu pro nasledujici vyhodnoceni behem dalsiho preruseni
if((P2IN&0x01)==0)
// test stisku tlacitka na snimaci
{
if(BtnMenu==0)
// pokud je prvni detekce stisku v tomto pruchodu prerusenim
{
BtnMenu = 1;
// nastav priznak stisku
BtnMenuTime=0;
// nuluj pocitadlo casu stisknuti
}
}else if(BtnMenu){
// pokud jiz bulo stisknuto tlacitko a nyni je poprve detekce uvolneni tlacitka
if((BtnMenuTime>LongTime)&(BtnMenuTime<=ExtraLongTime))
// testuj dobu stisknuti
{
MenuSelected = 1;
// pokud doba >longTime a zaroven <Extralongtime pak se jedna o pozadavek vstupu do nabidky Menu
MemorySaveSelected = 0;
// nuluje se pozadavek na ukladani do pameti
}else if(BtnMenuTime>ShortTime)
// pokud je doba >ShortTime a <LongTime
{
MemorySaveSelected = 1;
// pozadavek na ukladani do pameti
}else{
if(FrequencySelected&MenuId[1])
// pokud je doba <= Shorttime pak pokud je povoleno zobrazeni pameti
{
if(ShowMem==0)
// pokud byl zobrazen kmitocet
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{
ShowMem++;
}else ShowMem=0;
}
FrequencySelected = 1;
}
updateCount = 1;
Count = 0;
BtnMenu = 0;
BtnMenuTime=0;

// zobraz pamet
// jinak zobraz kmitocet
// nastav priznak zobrazeni kmitoctu/pameti
//
//
//
//

nastav priznak vyhodnoceni v hlavni smycce
pak nuluj pozici snimace
nuluj priznak stisknuteho tlacika
nuluj cas stisknuti

}
if(BlikPwrCnt)
// citac doby svitu cervene LED, pokud je >0
{
BlikPwrCnt--;
// citac doby svitu -1
if(BlikPwrCnt==0)
// pokud je 0
{
P2OUT |= LedPwr;
// zhasnuti cervene LED
}
}
if(updateCount) __bic_SR_register_on_exit(LPM3_bits);
// pokud pozadavek na zpracovani v hlavni smycce programu.. opusteni LPMx
}
/******************************************************************************
**
**
Procedura preruseni od citace 1
**
******************************************************************************/
// Timer A1 interrupt service routine
// zpracovani preruseni od citace 1 - doba 0.5sec
#pragma vector=TIMER1_A0_VECTOR
__interrupt void Timer1_A (void)
{
if(timeout)
// pocitadlo timeout pro zhasnuti displeje - pokud >0 odpocitavej
{
timeout--;
// -1
if(timeout==0)
// pokud je 0
{
InitDisplay();
// zhasni displej
FrequencySelected = 0;
// vynuluj priznak zobrazeni kmitoctu
MemorySaveSelected = 0;
// vynuluj priznak volby ulozeni do pameti
MenuSelected = 0;
// vynuluj priznak volby menu
ShowMem = MenuId[1];
// nastav vychozi zobrazeni 0 - kmitocet, 1 - cislo pameti
Count = 0;
// nuluj pozici snimace
}
}
if(BtnMenu)
// pokud stisk tlacitka
{
BtnMenuTime++;
// pocitadlo casu +1
if(PowerIsON&(BtnMenuTime>LongTime)) P2OUT &= ~LedPwr;
// pokud FM radio zapnuto a cas >LongTime, pak rozsvit cervenou LED
if(BtnMenuTime>ExtraLongTime)
// pokud cas > ExtraLiongTime pak pozadavek na zapnuti/vypnuti FM radia
{
BtnMenu = 0;
if(PowerIsON)
// pokud je zapnuto
{
PowerIsON=0;
// nulovani priznaku
PowerON_OFF(PowerIsON);
// vypnuti radia
}else
// jinak zapnuti
{
PowerIsON = 1;
// nastaveni priznaku
startpower=1;
// nastaveni pozadavku na zapnuti (nelze zapinat v rutine preruseni kvuli dlouhe dobe inicializace pri
zapnuti)
__bic_SR_register_on_exit(LPM3_bits);
// opusteni LPMx a nasledne po ukonceni obsluhy preruseni vstup do hlavni smycky
}
}
}
TestCnt--;
// pocitadlo prodlevy blikani cervene led pokud je zapnute radio -1
if(TestCnt==0)
{
TestCnt = DelayBlik;
// pokud je 0, pak nacteni znova vychoziho casu
resetWDT = 1;
// pozadavek na nulovani watchdogu v hlavni smycce
if(PowerIsON)
// pokud je zapnuto FM radio
{
TestFrequency = 1;
// nastaveni pozadavku na ctenis stavu modulu TEA5767
BlikPwrCnt= TimeBlik;
// nastaveni doby svitu LED
P2OUT &= ~LedPwr;
// rozsviceni cervene LED
}
__bic_SR_register_on_exit(LPM3_bits);
// opusteni LPMx
}
}
/******************************************************************************
**
**
Procedura TunerInit
**
******************************************************************************/
void TunerInit(void)
// zajisti inicializaci modulu TEA5767 - uvodni nastaveni viz datasheet tohoto IC
{
TEAbufTx[0] = 0xad;
TEAbufTx[1] = 0xef;
TEAbufTx[2] = 0x41;
TEAbufTx[3] = 0x19;
TEAbufTx[4] = 0x40;
I2CTxPos = 0;
I2CTxCnt = 5;
//Pocet bytu k odeslani
UCB0CTL1 |= UCTR + UCTXSTT;
// I2C TX, start condition
}
/******************************************************************************
**
**
Procedure TunerStandby
**
******************************************************************************/
void TunerStandby(unsigned char stby)
// uvedeni modulu do standby nebo opusteni standby
{
TEAbufTx[3] &= ~0x40;
if(stby)TEAbufTx[3] |= 0x40;
I2CTxPos = 0;
I2CTxCnt = 5;
//Pocet bytu k odeslani
UCB0CTL1 |= UCTR + UCTXSTT;
// I2C TX, start condition
}
/******************************************************************************
**
**
Procedure TunerPreset
**
******************************************************************************/
void TunerPreset(unsigned char mute, unsigned char setmono, unsigned long setfreq)
// nastaveni tuneru na pozadovany kmitocet, vcetne doplnkovych
funkci (mute, mono)
{
unsigned long tmp;
WDTCTL = WDT_ARST_1000;
// nulovani citace watchdogu
tmp = setfreq;
// nasleduje prevod kmitoctu do potrebne formy
if(HighInject)
// pokud spodni postranni pasmo
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{
tmp +=225;
}else{
tmp -=225;
}
tmp *=125;
tmp /= 1024;
TEAbufTx[0] = (unsigned char)(tmp >> 8);
TEAbufTx[1] = (unsigned char)(tmp % 256);
if(mute) TEAbufTx[0] |= 0x80;
TEAbufTx[2] = 0x41;
if(setmono) TEAbufTx[2] |= 0x08;
if(HighInject)TEAbufTx[2] |= 0x10;
TEAbufTx[3] = 0x19;
// TEAbufTx[4] = 0x40;
TEAbufTx[4] = 0x00;
I2CTxPos = 0;
I2CTxCnt = 5;
UCB0CTL1 &= ~UCSWRST;
UCB0CTL1 |= UCTR + UCTXSTT;
while(I2CTxCnt);
WDTCTL = WDT_ARST_1000;
}

// pricte IF
// jinak odecte IF (225kHz)
//
//
//
//
//
//
//
//

nutny vypocet hodnoty pro PLL pri referencnim krystalu 32768Hz - celociselny - freq*4 /32.768
*125 / 1024 odpovida *4 /32.768
horni byte predvolby PLL
spodni byte predvolby PLL
pokud je mute pak nastav bit
predvolba nastaveni
pokud ma byt mono nastav bit
pokud je spodni postranni pasmo nastav bit

// deemphase 75us
// deemphase 50us
//
//
//
//
//

pocet bytu k vyslani na I2C
uvolneni modulu I2C z reset stavu, poklud se nachazi v SW reset
I2C TX, start condition
ceka na odvysilani dat
nulovani citace watchdogu

/******************************************************************************
**
**
Funkce ReadFrequency
**
******************************************************************************/
unsigned char ReadFrequency(void)
// cteni stavu a kmitoctu modulu TEA5767
{
WDTCTL = WDT_ARST_1000;
// nulovani citace watchdogu
PTEAbufRx = (unsigned char *)TEAbufRx;
// inicializace ukazatele na buffer pro ukladani dat
I2CRxCnt = 5;
// pocet ocekavanych bytu k prijmu
I2CRx = 1;
// navesti cteni z I2C
while (UCB0CTL1 & UCTXSTP);
// cekej dokud nebyl vyslan stop
UCB0CTL1 &= ~UCTR;
// I2C RX
UCB0CTL1 |= UCTXSTT;
// I2C start
return 0;
}
/******************************************************************************
**
**
Procedura ShowFreq
**
******************************************************************************/
void ShowFreq(void)
// zobrazi kmitocet na displeji
{
unsigned long tmp;
unsigned char d1,d2,d3,d4;
tmp = Freq/100;
// kmitocet v kHz - nebudou se zobrazovat posledni 2 mista
d1 = (unsigned char)(tmp%10);
// stovky kHz do d1
tmp /= 10;
// deleni kmitoctu 10 - nejnizsi misto MHz
d2 = (unsigned char)(tmp%10);
// jednotky MHz do d2
tmp /= 10;
// deleni 10 - nejnizsi misto 10MHz
d3 = (unsigned char)(tmp%10);
// desitky MHz do d3
tmp /= 10;
// deleni 10 - 100MHz
d4 = (unsigned char)(tmp%10);
// stovky MHz do d4
if(d4)
// kdyz d4>0
{
Display[0] = TabChar[d4];
// nacti z tabulky hodnoty pro LED k rozsviceni pozadovaneho znaku
}else Display[0] = 0xff;
// jinak nech vsechny LED na tomto miste zhasnute
Display[1] = TabChar[d3];
// nacti hodnoty pro misto desitek MHz
Display[2] = TabChar[d2]&0xfe;
// nacti pro jednotky MHz + des. tecka
Display[3] = TabChar[d1];
// nacti pro stovky kHz
RefreshDisplay();
// posle data na displej
timeout = DefaultTimeout;
// zacni pocitat dobu zobrazeni na displeji - kvuli uspore odberu
}
/******************************************************************************
**
**
Procedura ShowVolume
**
******************************************************************************/
void ShowVolume(void)
// zobrazi nastavenou hlasitost (v krocich 0-40 pokud neni nastaveno jinak)
{
unsigned char d1,d2, tmp;
tmp = Volume;
// hodnota volume k zpracovani
d1 = (unsigned char)(tmp%10);
// jednotky do d1
tmp /= 10;
// hodnota deleno 10
d2 = (unsigned char)(tmp%10);
// desitky do d2
if(d2)
// pokud d2>0
{
Display[2] = TabChar[d2];
// zobrazi hodnotu desitek
}else Display[2] = 0xff;
// jinak ponecha misto nezobrazeno
Display[3] = TabChar[d1];
// zobrazi jednotky
Display[0] = MsgVol[0];
// zobrazi "L" od slova "Level" - V se neda na 7-segmenu zobrazit
Display[1] = MsgVol[1];
// zobrazi "-"
RefreshDisplay();
// posle data na displej
timeout = DefaultTimeout;
// zacni pocitat dobu zobrazeni na displeji
}
/******************************************************************************
**
**
Procedura ShowMemory
**
******************************************************************************/
void ShowMemory(void)
// zobrazi cislo zvolene pameti
{
unsigned char d1, tmp;
tmp = Memory;
d1 = (unsigned char)(tmp%10);
// pouze jednotky - cislo 0-9
Display[3] = TabChar[d1];
if(MemorySaveSelected)
// pokud je zavolano v modu ukladani
{
Display[0] = TabChar[5];
// zobrazi "Sr-"
}else Display[0] = MsgMem[0];
// jinak "nr-"
Display[1] = MsgMem[1];
Display[2] = MsgMem[2];
RefreshDisplay();
// posle data na displej
timeout = DefaultTimeout;
// zacni pocitat dobu zobrazeni na displeji
}
/******************************************************************************
**
**
Procedura ShowMenu
**
******************************************************************************/
void ShowMenu(void)
{
unsigned char d1,tmp;
if(Menu>0)
// pokud polozka menu >0
{
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tmp = Menu;
d1 = (unsigned char)(tmp%10);
Display[0] = TabChar[d1];
Display[1] = 0x7f;
if(MenuId[Menu])
{
Display[2] = MsgOn[0];
Display[3] = MsgOn[1];
}else{
Display[2] = MsgOff[0];
Display[3] = MsgOff[1];
}
}else{
Display[0] = MsgEnd[0];
Display[1] = MsgEnd[1];
Display[2] = MsgEnd[2];
Display[3] = MsgEnd[3];
}
RefreshDisplay();
timeout = DefaultTimeout;

// pouze jednotky
//"-"
// pokud hodnota v menu >0
// zobrazi "On"

// jinak zobrazi "OFF"

// pokud polozka menu = 0 - pak zobrazi " End"

// posle data na displej
// zacni pocitat dobu zobrazeni na displeji

}
/******************************************************************************
**
**
Procedura InitDisplay
**
******************************************************************************/
void InitDisplay(void)
// zhasne cely displej
{
unsigned char i;
for(i=0;i<4;i++)
{
Display[i]=0xff;
// vymaze cely buffer pro zobrazeni na displeji
}
RefreshDisplay();
// posle data na displej cimz vsechny segmenty zhasnou
P2OUT |= LedStereo;
// zhasne take zelenou LED pro signalizaci Stereo
DisplayOff = 1;
// nastavi priznak zhasnuteho displeje
}
/******************************************************************************
**
**
Procedura RefreshDisplay
**
******************************************************************************/
void RefreshDisplay(void)
// zajisti seriovy presun dat do registu pro displej
{
unsigned char pos,disp,j,k;
P2OUT &= ~SrStb;
// signal strobe na 0
disp = 3;
// prvni odesilana bude posledni pozice
for(j = 0;j<4;j++)
// smycka probehne 4x
{
k = 0x80;
// nejvyssi bit na 1
for(pos = 0;pos<8;pos++)
// smycka poctu bitu
{
P2OUT &= ~SrClk;
// seriovy hodinovy signal na L
P2OUT &= ~SrData;
// data na L
if(Display[disp]&k)P2OUT |= SrData;
// pokud pozadovany bit je 1 pak data na 1
P2OUT |= SrClk;
// hodiny na 1
k = k>>1;
// posun bitu o 1pozici vpravo
}
disp--;
// po 8 pruchodech snizeni ukazatele pozice o 1
}
// konec 4 x 8 pruchodu
P2OUT |= SrStb;
// strobe signal na 1, tim se zapisou data na vystup a rozsviti segmenty displeje podle prenesenych dat
P2OUT &= ~SrStb;
// strobe na L
DisplayOff = 0;
// nulovani ukazatele vypnuteho displeje
if(StereoDetect)P2OUT &= ~LedStereo;
// pokud je stereo, pak rozsvit take zelenou LED
}
/******************************************************************************
**
**
Procedura PowerON_OFF
**
******************************************************************************/
void PowerON_OFF(unsigned char ON)
{
if(ON)
{
WDTCTL = WDT_ARST_1000;
// nulovani citace watchdogu
P1OUT |= PowerON;
PowerIsON = 1;
InitDisplay();
Display[1] = MsgOn[0];
Display[2] = MsgOn[1];
RefreshDisplay();
SetVolume(0);
Delay500ms();
Delay500ms();
TunerInit();
Delay500ms();
TunerPreset(1,0,Freq);
WDTCTL = WDT_ARST_1000;
SetVolume(Volume);

//
//
//
//

Delay500ms();
TunerPreset(0,MenuId[2],Freq);
ShowFreq();

//
// uvolni mute - kmitocet zustava zachovan
// po zapnuti zobrazi kmitocet nebo pamet na displeji

}else{
InitDisplay();
Display[1] = MsgOff[0];
Display[2] = MsgOff[1];
Display[3] = MsgOff[2];
RefreshDisplay();
Delay500ms();
InitDisplay();
SetVolume(0);
P1OUT &= ~PowerON;
P2OUT |= LedPwr | LedStereo;
PowerIsON = 0;
WDTCTL = WDT_ARST_1000;

pin PWR na H - zapnuti obvodu pro audio zesilovac a modul
nastavi priznak zapnuti
zhasne displej
nastavi zpravu "On" pro displej

// posle data na displej
// nastavi minimalni hlasitost - nez dojde k preladeni na pozad. kmitocet omezi sum
// ceka 1sec pro nabehnuti napeti a inicializaci modulu
//
//
//
//
//

zasle vychozi nastaveni modulu TEA5767
pocka 500ms k zaveseni PLL
nastavi pozadovany kmitocet a mute (preladeni)
nulovani citace watchdogu
nastavi pozadovanou hlasitost

// zhasne displej
// nastavi zpravu "OFF"

// posle data na displej
//
//
//
//
//
//
//

vycka 0.5sec - po tuto dobu je zobrazena hlaska OFF na displeji
zhasne displej
nastavi hlasitost na minimum
nastavi pin PWR do 0 - odpoji napajeni audio a prepne el. potenciometr do standby
zhasne LEDky
nastavi priznak na 0
nulovani citace watchdogu

}
}
/******************************************************************************
**
**
Procedura ReadFlash
**
******************************************************************************/
void ReadFlash(void)
{
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char *Flash_ptr;
unsigned long tmp;
unsigned char i,d1,d2,d3,d4;
Flash_ptr = (char *) 0x1000;
for(i=1;i<(MaxMenu+1);i++)
{
MenuId[i] = *Flash_ptr++;
}
Memory = *Flash_ptr++;
if(Memory < 0)
{
MenuId[0] =0;
MenuId[1] =1;
MenuId[2] =0;
Memory =0 ;
for(i=1;i<(MaxMenu+1);i++)
{
FreqMem[i] = MinFreqCCIR;
}
Freq = 88500;
}else{
for(i=0;i<10;i++)
{
d1 = *Flash_ptr++;
d2 = *Flash_ptr++;
d3 = *Flash_ptr++;
d4 = *Flash_ptr++;
tmp = (d4 <<8);
tmp += d3;
tmp = tmp<<8;
tmp += d2;
tmp = tmp<<8;
tmp += d1;
FreqMem[i] = tmp;
}
}

// Flash ukazatel

// Inicializuje ukazatel na Flash segment D
// nacte stav nastaveni polozek menu

// nacte vychozi zvolenou pamet
// pokud je obsah flash <0 (obvykle cista pamet obsahuje -1 tj. 0xff)
// provede inicializaci vsech promennych - obvykle pri prvnim zapnuti po naprogramovani CPU

// inicializace an pamet 0

// inicializace na kmitocet vsech pameti 88MHz
// vychozi nastaveni kmitoctu 88.5MHz
// pokud jiz probehl zapis do pameti Flash, pak nacteni pameti

// ulozene data jsou po 8bitech, nutne znova poskladat na platnou 32bit hodnotu

// posun o 8vlevo odpovida nasobeni *256 jen je rychlejsi
// pricteni dalsiho byte
// opet *256

// 32bit hodnota = d1 + (256*d2)+(65536*d3)+(16777216*d4)

}
/******************************************************************************
**
**
Procedura WriteFlash
**
******************************************************************************/
void WriteFlash(void)
{
char *Flash_ptr;
// Flash ukazatel
unsigned long tmp;
unsigned char i,d1,d2,d3,d4;
Flash_ptr = (char *) 0x1000;
// Inicializace ukazatele na Flash segment D
FCTL1 = FWKEY + ERASE;
// nastavi Erase bit s heslem pro zapis/mazani
FCTL3 = FWKEY;
// uvolni blokovani zapisu heslem
*Flash_ptr = 0;
// prazdny zapis do Flash zajisti vymazani celeho segmentu
FCTL1 = FWKEY + WRT;
// nastvi WRT bit s heslem pro zapis do pameti
for(i=1;i<(MaxMenu+1);i++)
// ulozi parametry menu
{
*Flash_ptr++ = MenuId[i];
}
*Flash_ptr++ = Memory;
// ulozi cislo vybrane pameti
for(i=0;i<10;i++)
// ulozi obsahy pameti do flash
{
tmp = FreqMem[i];
// provede rozklad 32bit cisla na 4x8bitu
d1 = (unsigned char)(tmp%256);
// nejnizsich 8bitu do d1
tmp = tmp >> 8;
// /256
d2 = (unsigned char)(tmp%256);
// nejnizsich 8bitu do d2
tmp = tmp >> 8;
// /256
d3 = (unsigned char)(tmp%256);
// nejnizsich 8bitu do d3
tmp = tmp >> 8;
// /256
d4 = (unsigned char)(tmp%256);
// nejnizsich 8bitu do d4
*Flash_ptr++ = d1;
*Flash_ptr++ = d2;
*Flash_ptr++ = d3;
*Flash_ptr++ = d4;
}
}
/******************************************************************************
**
**
Procedura SetVolume
**
******************************************************************************/
void SetVolume(unsigned char level)
{
PrepareVolumeData(level);
// nachysta posloupnost dat pro nastaveni el. potenciometru MCP4241
WritePotNoIRQ();
// zapise pomoci SPI data do potenciometru - bez preruseni (ceka na odeslani kazdeho byte)
}
/******************************************************************************
**
**
Procedura PrepareVolumeData
**
******************************************************************************/
void PrepareVolumeData(unsigned char volume)
{
unsigned char vol;
vol = TabLogVolume[volume];
// prekoduje rozsah 0-40 pro logaritmicky prubeh pomoci tabulky hodnot (max rozsah MCP4241 je 128)
PotTxData[0] = 0x00;
// kod zapisu hodnoty pro wiper 0 bez ukladani do EEPROM obvodu MCP4241
PotTxData[1] = vol;
// hodnota volume pro pravy kanal
PotTxData[2] = 0x10;
// kod zapisu hodnoty pro wiper 1 bez ukladani do EEPROM obvodu MCP4241
PotTxData[3] = vol;
// hodnota volume pro levy kanal (stejne nastaveni pro oba kanaly)
}
/******************************************************************************
**
**
Procedura WritePotNoIRQ
**
******************************************************************************/
void WritePotNoIRQ(void)
{
unsigned char i,j;
IE2 &= ~UCA0RXIE;
// zakaze USCI0 RX interrupt - pro pripad vyuzivani posilani dat i v preruseni
j = 0;
// inicializace ukazatele na pozadovany byte dat pro MCP4241
for(i=0;i<2;i++)
{
while (!(IFG2 & UCA0TXIFG));
// USCI_A0 TX buffer prazdny?
__delay_cycles(10);
// ceka mezi vysilanim z duvodu indikace odvysilani dat drive nez ve skutecnosti
P1OUT |= PotCS;
// chip select obvodu neaktivni pro indikaci pripravy prijmu dalsich dat
__delay_cycles(20);
// chvili ceka aby zareagoval spravne MCP4241
P1OUT &= ~PotCS;
// aktivace CS k dalsimu prenosu dat do MCP4241
UCA0TXBUF = PotTxData[j++];
// vyslani dat a soucasne zvyseni ukazatele o +1
while (!(IFG2 & UCA0TXIFG));
// USCI_A0 TX buffer prazdny?
__delay_cycles(20);
// chvili ceka mezi vysilanim
UCA0TXBUF = PotTxData[j++];
// odeslani dalsiho byte a inkrementace ukazatele o +1
}
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while (!(IFG2 & UCA0TXIFG));
__delay_cycles(30);
P1OUT |= PotCS;
// IE2 |= UCA0RXIE;
}

//
//
//
//

USCI_A0 TX buffer prazdny?
chvili ceka mezi vysilanim
deaktivace CS - 16bitu je pro jeden kanal potenciometru MCP4241
povoleni USCI0 RX interrupt zapomentovany - preruseni zatim nepouzivano

/******************************************************************************
**
**
Procedura Delay500ms
**
******************************************************************************/
void Delay500ms(void)
{
TA1R = 0;
// nulovani citace 1
WDTCTL = WDT_ARST_1000;
// nulovani citace watchdogu
while(!(TA1CCTL0&CCIFG));
// wait 500ms
TA1CCTL0 &= ~CCIFG;
// ceka na docitani citace na pozadovanou hodnotu (CCR1)
}
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