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Wyjúcia prze³¹cznikÛw analo-
gowych pe³ni¹ funkcjÍ suwaka
potencjometru, natomiast wejúcia
s¹ po³¹czone z†dzielnikiem napiÍ-
cia z³oøonym z†99 jednakowych
rezystorÛw (rys. 1). Stan licznika
moøe byÊ zapisany w†nieulotnej
pamiÍci EEPROM, by mÛg³ pos³u-
øyÊ jako wartoúÊ pocz¹tkowa przy
kolejnym w³¹czeniu.
Uk³ady serii X9CMM s¹ prze-

znaczone do pracy przy napiÍciu
zasilania 5V. NapiÍcie na dziel-
niku rezystywnym nie moøe prze-
kraczaÊ 10V (tylko 4V w†przypad-
ku X9102). Rezystancja w³¹czone-
go prze³¹cznika analogowego wy-
nosi oko³o 40Ω, tak øe pr¹d
suwaka jest ograniczony do 1mA.
Uk³ady scalone E2POT maj¹

trzy wejúcia sterowania cyfrowe-
go. Poziom na U/D okreúla czy
tylne zbocze na wejúciu zegaro-
wym INC\ zmniejsza czy zwiÍk-
sza zawartoúÊ licznika. Zliczanie
jest moøliwe tylko wtedy, gdy
poziom napiÍcia na wejúciu wy-
boru uk³adu CS\ jest niski. Przed-
nie zbocze na CS\ powoduje, øe
stan licznika jest zapisywany, jeú-
li poziom napiÍcia INC\ jest

Potencjometr elektroniczny
Sterowany cyfrowo uk³ad

scalony Xicor E2POT stanowi
ergonomiczn¹ i†trwa³¹

alternatywÍ potencjometrÛw
mechanicznych. Uk³ady z†serii

X9CNME maj¹ 7-bitowy
licznik z†odwracalnym
kierunkiem zliczania

i†dekoderem za³¹czaj¹cym
jeden ze 100 prze³¹cznikÛw

analogowych.

wysoki. Gdy poziom CS\ jest
wysoki, uk³ad znajduje siÍ w†sta-
nie oczekiwania.
Schemat elektryczny (rys. 2)

przedstawia kompletny potencjo-
metr cyfrowy w†oparciu o†uk³ad
typu X9CMME. Jest on wyposa-
øony w†dwa wy³¹czniki steruj¹ce
S1 i†S2 oraz wskaünik optyczny
i†ma moøliwoúÊ zmiany czÍstotli-
woúci generatora zegarowego.
Gdy wy³¹czniki S1 i†S2 s¹

otwarte, rezystory R8 i†R9 utrzymu-
j¹ na wejúciach bramki NAND
IC2d, jak rÛwnieø na wejúciu U/
D IC1 poziom napiÍcia wysoki.
Poziom niski na wyjúciu IC2d
blokuje generator zegarowy IC2a.
W†stanie spoczynkowym kondensa-
tor C1 okreúlaj¹cy czÍstotliwoúÊ
generatora jest roz³adowywany.
Gdy jeden z†wy³¹cznikÛw zo-

stanie zwarty (S1 pewnie, S2
delikatnie), wyjúcie IC2d zmieni
stan tak, øe generator zegarowy
i†IC1 (poprzez IC2b) zostan¹ uak-
tywnione. Wtedy kondensator C1
jest ³adowany poprzez R1 i†R2
dopÛki poziom wejúciowy IC2a
nie zmieni siÍ na niski. WÛwczas
wyjúcie bramki po³¹czone z†wej-
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úciem zegarowym IC1 zmieni stan
(z niskiego na wysoki). Gdy to
nast¹pi, kondensator C1 bÍdzie
roz³adowywany poprzez R1 i†D1
aø zostanie osi¹gniÍty gÛrny po-
ziom prze³¹czania IC2a. NastÍpnie
bramka ponownie zmieni stan i†ca³y
cykl opisany powyøej powtÛrzy siÍ.
Sygna³ zegara powoduje migo-

tanie diody przez D3. Gdy poziom
wyjúcia IC2c jest wysoki, bramka ta
przewodzi czÍúÊ pr¹du ³aduj¹cego
C1, co powoduje, øe czÍstotliwoúÊ
zegara na INC\ jest wzglÍdnie ma³a.

Rys. 2.

Rys. 1.

Jednoczeúnie z†wyzwole-
niem generatora zaczyna siÍ
stopniowe ³adowanie C6 (po-
przez R6 i†R7), aø IC2c zmie-
ni stan (z wysokiego na
niski). Teraz uk³ad IC2c ma
swÛj udzia³ w†pr¹dzie ³adu-
j¹cym C1, przy czym czÍs-
totliwoúÊ zegara roúnie:
w†prototypie czÍstotliwoúÊ
w†ci¹gu czterech sekund
wzros³a z†1,3Hz do 3,1Hz.
Gdy przyciski wy³¹czni-

kÛw zostan¹ zwolnione, ge-

nerator zegarowy siÍ zatrzyma.
Jednoczeúnie C6 roz³adowuje siÍ
gwa³townie poprzez R6 i†D2, tak
øe gdy przyciski zostan¹ zwarte
ponownie, czÍstotliwoúÊ znowu
bÍdzie ma³a.
OpÛünienie wy³¹czania, wyni-

kaj¹ce z†wartoúci elementÛw R4,
C2 umoøliwia wewnÍtrznym uk³a-
dom logicznym zapisanie bieø¹ce-
go stanu licznika. Uk³ad pobiera
pr¹d o†wartoúci 0,3..1,0mA.
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