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Nie tylko Lenin i Presley są 
wiecznie żywi. Nadal żyje i roz-
wija się rodzina mikrokontrolerów 
’51. Uśmieszki postępowych kon-
struktorów „oblatanych” w PIC–ach, 
AVR–ach, ARM–ach i innych, wy-
syłane w kierunku tych, którzy po-
zostają wierni 51–ce nie są zbyt 
stosowne.

Utrzymywanie przy życiu rdze-
nia ’51 realizowane jest często 
poprzez implementowanie w struk-
turach wykorzystujących go mi-
krokontrolerów wąsko specjalizo-
wanych bloków funkcjonalnych. 
Być może nawet nie chodzi wca-
le o celowe utrzymywanie pro-
dukcji układu o 27–letniej historii, 
lecz o wykorzystanie sprawdzonych 
w milionach aplikacji rozwiązań 
technicznych. Niewątpliwą zaletą 
mikrokontrolerów ’51 jest prostota 
ich budowy i dostępność niezawod-
nych narzędzi służących do tworze-
nia projektów. 51–ka znalazła dla 
siebie niszę w systemach teleko-
munikacyjnych, kontrolerach USB, 
itp. Czytelnikom EP znane są np. 
transceivery CC1010 firmy Chipcon 
bazujące na „podrasowanym” rdze-
niu ‘51. Podobną strategię stosują 
również tacy producenci jak Win-
bond, Cygnal oraz specjalizująca 
się w produkcji elementów półprze-
wodnikowych dla systemów teleko-
munikacyjnych firma CML Micro-
circuits Communication Semicon-
ductors należąca do holdingu CML 
Microsystems Plc. CML produkuje 
niezwykle atrakcyjne dla teleko-
munikacji specjalizowane układy 
scalone, wśród których możemy 

CMX850 – 8051 z modemem
Mikroprocesory, a także 

mikrokontrolery w pierwotnym 
założeniu były konstruowane 

z myślą o zastosowaniach 
uniwersalnych. W miarę 

rozwoju mikroelektroniki 
coraz częściej pojawiały 

się układy specjalizowane, 
zachowujące jednak cechy 

przydatne do zastosowań 
ogólnych. Przykładem 

takiego specjalizowanego 
mikrokontrolera może być 

opisany w artykule CMX850.

znaleźć skramblery, 
wzmacniacze sterowane 
cyfrowo, autokorelacyjne 
procesory dźwięku potrafiące 
wydzielać użytkowy sygnał okre-
sowy z zaszumionego otoczenia, 
detektory tonu, niezwykle wyrafi-
nowane układy filtrów telekomu-
nikacyjnych (w jednym układzie 
często znajduje się kilka filtrów 
wśród których jest np. dolnoprze-
pustowy filtr 3,4 kHz 12. rzędu), 
kodeki, modemy FFSK, detektory 
SPM (Subscriber Pulse Metering) 
wykrywające obecność częstotliwo-

ści 12 i 16 kHz 
w linii telefonicz-

nej, niemal komplet-
ne modemy V.22 i V.23. 

To tylko niewielka lista produktów 
sygnowanych znakiem CML. 

Projektowanie urządzeń tele-
komunikacyjnych nie jest sztu-
ką łatwą. Już w początkowej fazie 
opracowywania konstrukcji często 
zachodzi potrzeba przeprowadzania 
różnych prób i eksperymentów. Nie-
ocenioną pomocą są wówczas roz-
maite zestawy ewaluacyjne i uru-
chomieniowe. Przykładem jednego 

Rys. 1. Schemat blokowy mikrokontrolera CMX850
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www.st.com

ST7FLite - 8-bitowe 
kontrolery ST

Wszystkie ST7FLite posiadają:
• 1...8 kB pamięci Flash
• do 384 B pamięci RAM
• wbudowany 1% oscylator RC 

(1 MHz) + PLL (x4, x8)
• 2 timery (8 i 12bitowy)

+ wyjście PWM
• LVD i Watchdog
• 5 trybów pracy z obniżonym 

poborem mocy
• programowanie w systemie
• interfejs SPI
• liczne linie we/wy

Część z nich dodatkowo:
• do 256 B pamięci EEPROM
• 8/10bitowy przetwornik ADC

Do mikrokontrolerów polecamy:
• profesjonalne wsparcie 

techniczne
• darmowe środowisko 

programistyczne STVD7
(www.st.com/mcu)

• darmowy kompilator asemblera 
(www.st.com/mcu)

• darmowa biblioteka 
programistyczna
(www.st.com/mcu)

• darmowy kompilator C 
(do 16 kB kodu) (www.
cosmicsoftware.com)

• tanie narzędzia ewaluacyjne 
(www.propox.com)

• liczne noty aplikacyjne
z przykładami oprogramowania 
(www.st.com/mcu)



Elektronika Praktyczna 2/200650

S P R Z Ę T

prądów w różnych punktach mode-
mu. Zadbano również o kołki po-
miarowe przydatne do kontrolowa-
nia napięć. 

Płytka ewaluacyjna stanowi go-
towy do pracy modem. Pierwsze 
eksperymenty można więc wykonać 
niemal w chwilę po rozpakowaniu 
pudełka. Konieczne jest jedynie 
połączenie modemu z kompute-
rem i drugim modemem poprzez 
symulator telefonicznej linii ko-
mutowanej PSTN (Public Switched 
Telephone Network) (rys. 2). W ra-
mach PSTN oferowane są zarów-
no analogowe usługi POTS, jak 
i cyfrowe ISDN. W tak zaimprowi-
zowanej, eksperymentalnej „sieci” 
telekomunikacyjnej można zestawić 
połączenie modem–modem pole-
gające na wygenerowaniu sygnału 
zewu i sprawdzeniu, czy modem 
prawidłowo na niego reaguje. Jeśli 
połączenie między modemami zo-
stanie osiągnięte, można przepro-
wadzić transmisję danych. Modem 
na płytce ewaluacyjnej PCB025C, 
może być sterowany komendami 
AT w wersji podstawowej oraz roz-
szerzonej, a także zestawem specy-
ficznych komend CML. Można wy-
różnić trzy tryby pracy: 

– t ryb komend AT,  w którym 
użytkownik może „ręcznie” spo-
wodować wygenerowanie sygna-
łu zewu lub zmusić modem do 
reakcji na taki sygnał, „pod-
nieść słuchawkę”, zmienić S–re-
jestry, itp. Za pomocą komend 
CML można natomiast bezpo-
średnio sterować mikrokontrole-
rem CMX850. 

– tryb transmisji danych, w któ-
rym modem przesyła linią tele-
foniczną dane odbierane z portu 
szeregowego. Należy przy tym 
zwrócić uwagę na to, że pręd-
kość transmisji danych w linii 
telefonicznej jest dużo mniejsza 
niż prędkość wymiany danych 
między modemem i kompute-
rem realizowana przez inter-
fejs RS232. Z uwagi na to, że 
modem posiada tylko niewielki 
bufor, konieczne jest stosowanie 
kontroli przepływu np. poprzez 
linie RTS/CTS. 

– tryb detekcji komunikatu CLI. 
Jest  on wykrywany między 
pierwszym, a drugim dzwon-
kiem. Jeśli zostanie prawidłowo 
zdekodowany, zostanie wyświe-
tlony na wyświetlaczu.

Na koniec
Opisywanego zestawu nie będą 

kupować amatorzy. Do konstruowa-
nia urządzeń telekomunikacyjnych 
potrzebna jest wiedza specjalistycz-
na. Oczywiście nie jest powiedziane, 
że nie może jej posiąść konstruktor 
pipków–dręczycieli, ale trzeba rów-
nież pamiętać o tym, że każde urzą-
dzenie dołączane do linii telefonicz-
nej powinno posiadać odpowiednią 
homologację. Ostatecznie więc, od 
opracowania do użytkowania tej kla-
sy urządzeń trzeba pokonać długa 
drogę. Dla profesjonalistów natomiast 
zestaw PCB025C będzie na pewno 
przydatny podczas prowadzenia prac 
nad nowymi konstrukcjami. O pro-
ducencie mikrokontrolerów CMX 
była mowa na początku. Wynikało 
z niej, że to olbrzymi holding dzia-
łający na kilku kontynentach, mają-
cy swoje siedziby niemal na całym 
świecie. W tym kontekście nieco za-
dziwiający jest fakt, że płytka ewa-
luacyjna wykonana w technice SMD 
została w całości zmontowana ręcz-
nie. Nie oszczędzono nawet samego 
mikrokontrolera CMX850 posiadają-
cego obudowę LQFP–100 o rastrze 
0,5 mm. Czyli ręcznie montują tak-
że profesjonaliści.
Jarosław Doliński, EP
jaroslaw.dolinski@ep.com.pl

Dodatkowe informacje
Zestaw ewaluacyjny z mikrokontrolerem 

CMX850 udostępniła redakcji firma Soyter,
która jest autoryzowanym dystrybutorem CML 

w Polsce. Kontakt: www.soyter.pl, 
tel. (22) 722–06–85, handlowy@soyter.pl

www.cmlmicro.com

Rys. 2. Układ eksperymentalny dla 
zestawu EV8500

z nich może być zestaw ewaluacyj-
ny EV8500, którego podstawowym 
składnikiem jest płytka demonstra-
cyjna PCB025C. 

Scalony modem
Płytka PCB025C jest komplet-

nym modemem V.22 bis zbudo-
wanym w oparciu o mikrokontroler 
CMX850 firmy CML. Komponenty
wewnętrzne tego mikrokontrolera 
(rys. 1) pozwoliły na łatwą budo-
wę systemu posiadającego interfejs 
dla 2–przewodowej, izolowanej li-
nii telefonicznej, enkoder klawia-
tury matrycowej 8x16, podwójne 
wejście sygnału analogowego prze-
twarzanego przez 10–bitowy prze-
twornik A/C, podwójne wyjście 
PWM małej mocy. Na płytce zaim-
plementowano ponadto izolowany 
optycznie obwód detekcji sygnału 
dzwonienia i przewidziano niewiel-
kie, uniwersalne pole montażowe 
na potrzeby użytkownika. Sterowa-
nie modemem może być prowadzo-
ne z programu terminalowego np. 
za pośrednictwem poleceń AT. Za-
stosowany mikrokontroler ma 8 kB 
pamięci Flash, ale do wykorzy-
stania jest również 4 MB pamięci 
zewnętrznej (również typu Flash) 
i 64 kB zewnętrznej pamięci RAM. 
Cała pamięć Flash może być pro-
gramowana w układzie. Fabrycznie 
został w niej zapisany przykładowy 
program modemu, ale bez obawy 
o jego utratę może być dowolnie 
modyfikowany. W razie konieczno-
ści można ponownie go wpisać 
z odpowiedniego pliku HEX do-
starczanego razem z dokumentacją. 
Użytkownik ma pełny dostęp do 
niewykorzystanych portów mikro-
kontrolera (35 GPIO), przy czym 
trzeba pamiętać o tym, że cała 
elektronika jest zasilana napięciem 
3...3,6 V. Ze względu na obecność 
układów CMOS w czasie prób nale-
ży również zachowywać ostrożność 
w zakresie ochrony przed uszkodze-
niami od potencjału elektrostatycz-
nego. Oprogramowanie użytkowe 
może wykorzystywać zegar czasu 
rzeczywistego (RTC) „napędzany” 
własnym rezonatorem kwarcowym, 
timer alarmów i Watchdog. W ce-
lu zmniejszenia zużycia energii 
modem może być wprowadzany 
w stan uśpienia z możliwością pro-
gramowego wybudzenia. 

Na płytce zamontowano wiele 
zworek, które umożliwiają pomiary 


