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Abstract The aim of this work is to design a microprocessor-controlled multimode VHF radio 

which can receive AM, FM and DAB. The design of the receiver circuits comes from the single-

chip programmable defined radio Si4689 which covers all required modes. The control unit based 

on RTOS SC23 processor contains a firmware which ensures all needed function of the prototype. 

The firmware has been verified including testing of all parameters. A multi-mode FM radio, MP3 

player and on-line radio stream player operated via touch green and remote control and supported 

web management is the final result of this work. 
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1. ÚVOD 

Cílem této práce bylo navrhnout mikroprocesorem řízený multimódový VKV rozhlasový přijímač 

s možností příjmu AM, FM a DAB. Na základě analýzy možností řešení kombinovaného FM/DAB 

přijímače s využitím moderní součástkové základny byl vybrán jako jádro multimodového přijíma-

če obvod Si4689, který reprezentuje tzv. programově definované rádio. Pro tento obvod byla vy-

tvořena kostra (knihovna) obslužného firmware a zkonstruován prototyp přijímače, následně pak 

ověřeny jeho funkce a parametry. Výsledkem práce je multimódový VKV rozhlasový přijímač roz-

šířený o MP3 přehrávač a přehrávač webových rádiových streamů. Přijímač je ovládán přes doty-

kovou obrazovku a dálkový ovladač s možností webové správy. 

2. BLOKOVÁ STRUKTURA VÝROBKU 

Blokové schéma přijímače je uvedeno na obrázku 1. Jádrem přijímače je již zmíněný  

programově definovatelný přijímač Si4689 [1]. Řídící procesor SC23 [2] s vlastním RTOS systé- 

 

Obrázek 1: Blokové schéma realizovaného přijímače 
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mem byl zvolen díky implementovanému ethernetovému a USB rozhraní pro webovou správu, 

ovládání přijímače a možnosti přehrávání mp3 streamu a souborů. Uživatel přijímače jistě rád oce-

ní možnost audio korekcí díky vestavěnému audio procesoru. Dále je tu možnost dálkového ovlá-

dání, barevný TFT 4.3 kapacitně dotykový display a RTC obvod pravidelně synchronizovaný 

s NTP serverem a mnoho dalších funkcí. Komunikace uvnitř výrobku probíhá na jednoduché I2C 

sběrnici  s výjimkou mp3 dekodéru, který díky větším datovým tokům vyžaduje SPI sběrnici. 

2.1. ČIP PŘIJÍMAČE SI4689 

Výkonným jádrem systému je jednočipový multimódový CMOS přijímač AM, FM a DAB 

v pouzdře QFN48 Si4689-A10 od firmy Silicon Labs [1]. Tento obvod zajišťuje podporu nejen 

analogového vysílání AM v rozsahu 520 až 1750 kHz. Dále i celosvětový rozsah kmitočtů HD FM 

pro příjem od 76 do 108 MHz a integrovaný dekodér DAB a DAB+ a DBM podporující III TV 

pásmo v rozsahu 168 až 240 MHz.  Podpora všech módů přijímače je realizována díky internímu 

firmwaru pro DSP jádro pro dané módy příjmu, který se volí výběrem adresy v externí flash pamě-

ti. Napájení je dvojího typu, a to 1,8V a 3,3V. Komunikace s řídicím procesorem probíhá pomocí 

I2C sběrnice. Blokové schéma obvodu přijímače je zobrazeno na obrázku 2.  

 

Obrázek 2: Bloková struktura čipu přijímače Si4689 [1] 

2.2. PRAKTICKÁ REALIZACE 

Zapouzdření elektroniky je provedeno v estetické krabičce pro přijímač s vestavěnými reprodukto-

ry. Přijímač je realizován na dvou deskách plošných spojů obsahujících převážně součástky SMD 

technologie, kdy nejmenší pasivní prvky jsou velikosti 0603 a pouzdro čipu QFN48. 

      

a      b 

Obrázek 3: Pohled na realizovaný multimódový přijímač a) zepředu, b) zezadu 
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Obrázek 4: Vnitřní uspořádání přijímače 

3. ZÁVĚR 

Multimódový VKV přijímač je navržen za pomocí moderní součástkové základny. Přijímač by měl 

umět přijímat klasické analogové rádiové vysílání v amplitudové modulaci od 520 do 1750 kHz a 

frekvenční modulaci od 88 do 108 MHz. Přijímač realizuje i dekódování dodatkových informací 

(tzv. RDS), které budou v další části práce zobrazeny na dotykovém a barevném TFT displeji. 

Frekvenční rozsah navrženého digitálního rozhlasového vysílání (DAB+) je v rozsahu 168 až 

240 MHz. Multimedialita přijímače je v navržené schopnosti přijímat rozhlasové vysílání na třech 

různých modulacích, přijímat a dekódovat datový audio stream z internetu a přehrávat hudební 

soubory na USB klíčence. Přijímač byl navrhnut tak, aby uměl komunikovat s uživatelem více způ-

soby. Jako hlavní komunikační prostředek je zvolen barevný dotykový 4.3 palce velký TFT displej 

[3], na kterém budou zobrazovány provozní informace. Dalším komunikačním prvkem jsou www 

stránky komunikující po ethernetovém rozhraní. Na www stránkách budou zobrazovány veškeré 

dostupné informace dynamicky reagující na daný provozní mód. IP adresu přijímače lze konfigu-

rovat jako pevnou nebo dynamickou. Nepostradatelnou částí komunikace je dálkový ovladač ko-

munikující na protokolu NEC. Potvrzení nebo výstraha může být zvýrazněna pomocí akustického 

piezoměniče. 

Audio korekce (výšky, středy, hloubky) lze upravit pomocí audio procesoru, který jej realizuje jak 

pro signál z AM/FM/DAB přijímače, tak i pro MP3 dekodér.  Datum a čas je realizovaný díky 

RTC obvodu, který je pravidelně synchronizován s NTP serverem. Funkce reagující na neočekáva-

né vypnutí (PFI) umožní zálohovat data pro daný provozní mód a při opětovném spuštění tak při-

jímač uvést do předchozího stavu. 

Napájení přijímače je realizováno pomocí externího adaptéru s výstupním napětím +5 V nebo po-

mocí vestavěného PoE měniče. Výstup lze přesměrovat na audio sluchátkový či na I2S datový stre-

am z výstupu AM/FM/DAB přijímače pro další zpracování. Maximální výkon vestavěných 4 Ω re-

produktorů je 3 W stereo, změřený výstupní výkon koncového stupně je 2,6 W do 4 Ω zátěže. Pří-

kon přijímače je 2,9 W. Špičkové proudy, zaviněné pracovní třídou D u koncového stupně mohou 

být až 0,8 A. 
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