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Oferowany przez firmÍ
Cypress zestaw CY3670FTG
jest narzÍdziem niezbÍdnym
dla konstruktorÛw, ktÛrzy
zamierzaj¹ wykorzystywaÊ
w†swoich opracowaniach
programowane dzielniki
czÍstotl iwoúci serii Cy-

waÊ uk³ady CY2292F oraz
CY2071AF w†miniaturo-
wych obudowach SOP.
Tu trafiamy na powaøn¹

wadÍ prezentowanego zesta-
wu: prak tyczn ie kaødy
uk³ad z†serii CyClocks wy-
maga do programowania za-
stosowania indywidualnego
adap t e r a o † s t o sunkowo
skomplikowanej konstrukcji.
W†przypadku korzystania
z†innych niø wymienione
uk³adÛw CyClocks, trzeba

Programowane
dzielniki

czÍstotliwoúci firmy
Cypress opisaliúmy
w†poprzednim

numerze EP.
W†miÍdzyczasie

otrzymaliúmy do testÛw
specjalizowany

programator - takøe
opracowany przez inøynierÛw

firmy Cypress we wspÛ³pracy
z†firm¹ HiLo - umoøliwiaj¹cy

programowanie piÍciu typÛw
uk³adÛw z†rodziny CyClocks.

Clocks. Podstawowymi ele-
mentami prezentowanego
zestawu s¹: niewielki, bar-
dzo estetycznie wykonany
programator oraz dwa adap-
tery z†precyzyjnymi pod-
stawkami ZIF, za pomoc¹
ktÛrych moøna programo-

Rys. 1.

W skład zestawu CY3670FTG
wchodzą:
✦ programator,
✦ adaptery CY3095, CY3096,
✦ zasilacz sieciowy 110/220VAC

(niestety w wersji
amerykańskiej!),

✦ płyta CD−ROM z oprogramowa−
niem i notami katalogowymi,

✦ kabel RS232,
✦ po 10 szt. próbek układów

CY2292F/CY2071AF,
✦ skrótowa dokumentacja zestawu

(kopia kserograficzna).
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Rys. 4.

Rys. 5.

Rys. 6.

Rys. 2.

dokupiÊ kolejne adaptery,
co stwarza sytuacjÍ niezbyt
komfortow¹ dla projektanta,
zw³aszcza lubi¹cego ekspe-
rymenty. RÛwnie niesympa-
tyczn¹ niespodziank¹ jest
zasilacz standardowo wcho-
dz¹cy w†sk³ad zestawu: jest
t o zas i l acz wtyczkowy
z†koÒcÛwkami zgodnymi ze
standardem amerykaÒskim,

Rys. 3.

przez co do jego wykorzys-
tania jest niezbÍdny specjal-
ny konwerter.
Znacznie lepiej jest do-

pracowane oprogramowanie
narzÍdziowe do³¹czone do
zestawu. AutomatyzacjÍ
konfiguracji uk³adÛw Cy-
Clocks umoøliwia prosty
w†obs³udze program, takøe
nazwany CyClocks, ktÛry

ca³y proces projektowania
sprowadza do wskazywania
odpowiednich opcji w†me-
nu konfiguracyjnym (rys.
1). Program CyClocks umoø-
liwia projektowanie konfi-
guracji dla wszystkich uk³a-
dÛw (rys. 2), a†wynikiem
pracy programu jest plik
w†formacie JEDEC zawiera-
j¹cy binarny opis konfigu-
racji.
Z†programatorem wspÛ³-

pracuje prosty w†obs³udze
i†wizualnie bardzo nieefek-
towny (rys. 3) program ste-
ruj¹cy CY_FTG, przystoso-
wany do wspÛ³pracy z†Win-
dows 95/98/NT. Po za³ado-
waniu do bufora pliku JE-
DEC i†wybraniu uk³adu do-
celowego (rys. 4) moøna
ustaliÊ, jakie czynnoúci pro-
gramator bÍdzie wykonywa³
w†kaødym cyklu programo-
wania (rys. 5). Program
CY_FTG wyposaøono w†edy-
tor plikÛw JEDEC (rys. 6),
ktÛrego moøliwoúci s¹ sto-
sunkowo duøe - program
wylicza m.in. sumÍ kontrol-
n¹ edytowanego pliku.
Zestaw CY3670FTG jest

niezast¹pionym
narzÍdziem dla
wszystkich kon-
struktorÛw prag-
n¹cych z†bliska
poznaÊ moøli-
woúci uk³adÛw
CyClocks. Szko-
da, øe projek-
tanci programa-
tora nie przewi-
dzieli moøliwoú-
ci programowa-

nia za jego pomoc¹ wszyst-
kich uk³adÛw serii CyC-
locks, poniewaø koszty wy-
posaøenia labora to r ium
w†komplet adapterÛw s¹
wysokie.
Tomasz Jakubiak, AVT

Prezentowany w†artykule
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