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Voorwoord 
 
Na het succes van de RDS encoder welke wij in 2001 hadden ontworpen was het nu tijd voor 
een nieuw ontwerp. Veel mensen hebben gevraagd naar de mogelijkheid voor het synchronise-
ren van de RDS met een stereocoder. Na diverse mogelijkheden bekeken te hebben waren we 
toch van mening om het nieuwe ontwerp te combineren met onze stereocoder. Veel ontwerpen 
welke op de markt zijn, zijn moeilijk af te regelen of lopen niet alle klok en data pulsen syn-
chroon. Met onze nieuwe opzet wordt de hele schakeling geklokt vanuit 1 kristal, en loopt alles 
synchroon. 
Doordat alles in SMD is opgebouwd is het resultaat een Stereo/RDS encoder in een goed in te 
bouwen formaat en uitstekende prestaties. 
 
Specificaties 
 
• Voedingsspanning   : 12-15V DC / 25 mA 
• Afmetingen    : 90x65mm  
• Piloottoon     : sinus 19Khz +/- 1Hz 
• Frequentie Bereik    : 40Hz..15kHz 
• Pre-emphase    : 50uS tot 12Khz 
• signaal/ruis verhouding   : ca.68 dB 
• Kanaalscheiding    : 55 dB (1KHz) 
• Overspraak demping   : ca. – 45dB 
• 38 KHz draaggolf onderdrukking : ca. – 40dB 
• Actief Filter / Pre-emphase  : 5e orde Chebyshev 
• Ingangsgevoeligheid.   : 350mv. eff. 
• Actief 57 KHz filter 
• 19 KHz synchronisatie  
• Radio tekst     : 4 x 64 karakters 
• Program service    : 10  x 8 karakters 
• PI code instelbaar   : 65535 combinaties 
• Alternatieve frequentie 
• Windows software   : www.spi-electronics.nl 
 



Gebruik met de PC 
 
Voor het invoeren van de te gebruiken RDS teksten gebruiken we speciale software welke de da-
ta via de seriële poort programmeert in de RDS encoder. We gaan als volgt te werk. Installeer 
de software door de “Setup” uit te voeren en volg de aanwijzingen die de computer zal geven. 
Nadat dit gebeurd is en we starten de software zal het volgende scherm verschijnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volgen we hier de aanwijzingen in het scherm dan zal het programma starten met een leeg 
scherm, waar we na het klikken op de verschillende menu items zullen zien dat we geen toe-
gang hebben tot een aantal items. Dit is gedaan i.v.m het gebruik voor meerdere personen die 
deze instellingen niet mogen wijzigen. De hoofdgebruiker van het programma zal zich moeten 
aanmelden met de volgende gegevens; 
 
 Gebruikersnaam *^Pascal^* 
 Wachtwoord  Rob 
 
Denk hier om het gebruik van de hoofdletters, fout typen betekend GEEN toegang tot het pro-
gramma. Hebben we ons op deze manier aangemeld dan zullen we zien dat de items die net niet 
bereikbaar waren nu wel bereikbaar zijn zoals instellen van de te gebruiken compoort. 
Stel hier alle gewenste items in en kies als laatst “Instellingen - Gebruikers - Gebruiker toevoe-
gen”  Maak hier een nieuwe gebruiker aan die zich later kan aanmelden met zijn persoonlijke in-
stellingen, hierbij laten we het tekstvak “Te gebruiken bestand” leeg. 
 
Aanmelden 
 
Starten we het programma dan komen we bovenstaand scherm tegen waar we onze gebruikers-
naam en wachtwoord intoetsen, waardoor het programma automatisch een bestand kan inladen. 
Is het programma al actief en willen we opnieuw aanmelden met een andere naam dan kiezen 
we “Bestand” en klikken we op “Opnieuw aanmelden”. 
 
Communiceren met de hardware 
 
Voor de verbinding tussen de PC en de RDS encoder gebruiken we een 1:1 kabel, dus GEEN 0 
modem kabel. Voordat we daadwerkelijk met de hardware kunnen communiceren dienen we 
eerst een verbinding aan te gaan met de betreffende hardware door in de werkbalk op het knop-
je met de computerschermpjes te drukken. De software zal nu aan de hardware melden dat hij 
verbinding zoekt en wachten tot de hardware antwoordt. Zal de hardware echter niet binnen +/- 
2 seconden antwoorden dan zal de software dit melden, waarna we het opnieuw kunnen probe-
ren. Antwoord de hardware wel dan zal er een venster verschijnen met informatie over de aan-
gesloten hardware. Het is nu mogelijk om de data die zich in de hardware bevind uit te lezen, de 
data die we in het programma hebben aangemaakt kunnen we naar de hardware versturen. 
Deze handelingen zijn te bereiken via het menu “Bewerken” en met de pijltjes in de werkbalk.  
 
 
    



Bestanden aanmaken 
 
Willen we een bestand aanmaken en dit eventueel aan een gebruiker koppelen dan gaan we als 
volgt te werk. Maak één of meerdere radioteksten via “Instellingen - Radiotekst” of door in de 
taakbalk op bijbehorend knopje te klikken. Voor één radiotekst geldt een maximum van 64 ka-
rakters, voor één programmaservice geldt een maximum van 8 karakters. Met het vakje achter 
elk tekstvak kunnen we bijbehorende tekst activeren. Laten we dit vakje leeg dan zal de RDS 
Encoder deze tekst niet meesturen, hiermee is het dus mogelijk om even snel wat teksten uit of 
aan te zetten. Het instellen van de programmaservice gaat hetzelfde in zijn werk. Hebben we 
deze handelingen verricht dan gaan we het bestand opslaan en kunnen we via “Instellingen - 
Gebruikers - Huidige gebruiker aanpassen” het bestand aan de gebruiker koppelen. Zouden we 
ons nu opnieuw aanmelden dan word het bestand automatisch geopend. Op deze manier kun-
nen we dus voor iedere gebruiker een eigen bestand aanmaken en gebruiken. 
 
Decoderinformatie 
 
De decoder informatie bereiken we in via “Instellingen - Decoderinformatie”. Hier kunnen we het 
gewenste programmatype instellen door een van de items te selecteren uit het lijstje. LET OP, 
de aanwezige lijst is opgezet aan de hand van de Europese RDS standaard, verschillende door 
ons geteste RDS ontvangers ondersteunen niet alle aanwezige items. Tevens kunnen we één 
van de alternatieve frequenties uit de lijst selecteren waardoor vooral autoradio’s bij slechte ont-
vangst kunnen overschakelen naar deze frequentie. Als laatst stellen we de interval in die ervoor 
zorgt dat na de verstreken tijd de volgende tekst word meegezonden. Deze instellingen zullen 
voor elke gebruiker gelden. 
 
Afregeling 
 
De MPX output potmeter zo instellen dat na uit en inschakelen van coder de stereo indicatie op 
de ontvanger direct aan gaat.  
Trimmer FASE CORRECTIE 19KHz afregelen op maximale kanaalscheiding. 
Het niveau van de RDS data voordat deze bovenop de 57KHz draaggolf word gezet wordt met 
instelpotmeter “Data LEVEL” ingesteld deze zal ongeveer in het midden staan. 
Het niveau van de gefilterde data welke we bij het MPX signaal mengen stellen we in met de 
“RDS LEVEL” potmeter, deze zo instellen dat het RDS signaal nog goed wordt ontvangen door de 
tuner. Is het zo dat deze helemaal dicht staat dan is het verstandig om de instelpotmeter “Data 
LEVEL” wat dichter te draaien, waardoor de “RDS LEVEL” weer wat verder open moet. 
 
Voor gevorderden; 
Eventueel de “MPX filter” potmeter instellen voor het optimaal filteren van het MPX. 
“Met de 38KHz onderdrukking” potmeter is de DC instelling tussen het linker en rechte kanaal in 
te stellen. Met scoop op pen 3 4066 afregelen op kleinste amplitude (mooie lijn) 
 
Nawoord 
 
Wij hopen u zo goed mogelijk geïnformeerd te hebben, mocht er toch iets zijn waarvan je meer 
wilt weten laat het ons dan horen zodat wij hier in de toekomst rekening mee kunnen houden 
ofwel deze documentatie aan kunnen passen. Verder wensen wij u veel plezier met deze schake-
ling en hopen we dat deze naar verwachting zal functioneren. Over eventuele software vernieu-
wingen houden wij onze dealers op de hoogte zodat ook jullie hiervan zullen horen. Mocht u een 
idee hebben over iets wat er aan de software anders of misschien wel beter zou kunnen, twijfel 
dan niet en laat het ons weten. 
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