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Programator generatorów
taktujących DS1065/75
kit AVT−469

Uk³ad scalony firmy Dallas
oznaczony symbolem DS1075
(i jego odmiana DS1065) jest
uniwersalnym, programowalnym
generatorem impulsÛw taktuj¹-
cych. Poniewaø wiÍkszoúÊ wspÛ³-
czesnych urz¹dzeÒ, a†te z†proce-
sorami w†szczegÛlnoúci, nie moøe
obejúÊ siÍ bez zegara pe³ni¹cego
rolÍ ìuderzeÒ sercaî, uk³ad ten
tym bardziej godny jest zaintere-
sowania. Jednoczeúnie úwiadczy o
tym, øe nawet w†tak banalnym
i†rutynowo konstruowanym frag-
mencie urz¹dzenia, jakim jest ze-
gar taktuj¹cy, moøna coú zmieniÊ
i†znaleüÊ nowe rozwi¹zania.
W†porÛwnaniu z†generatorami

taktuj¹cymi budowanymi np.
z†bramek i†stabilizowanymi kwar-
cem, czy precyzyjnymi generato-
rami w†metalowych obudowach,
generator z†DS1065/75 jest mniej-
szy i†posiada wiÍksze moøliwoúci.
MiÍdzy innymi moøe on genero-
waÊ przebieg prostok¹tny o†rÛø-
nych, zadanych przez uøytkowni-
ka, czÍstotliwoúciach oraz posiada
moøliwoúÊ synchronizacji swojej
pracy z†zewnÍtrznymi obwodami.
Jednak przyjÍta przez producenta
konstrukcja generatora narzuca
takøe pewne ograniczenia, o†czym
przekonamy siÍ analizuj¹c jego
budowÍ i†dzia³anie.
W†niewielkiej obudowie DIP8

(TO-92 dla DS1065) zosta³ za-
mkniÍty dosyÊ skomplikowany

uk³ad generatora.
W†dodatku moøliwoúÊ

dzia³ania w†rÛønych try-
bach pracy sprawia, øe funkcje

niektÛrych jego wyprowadzeÒ zmie-
niane s¹ zaleønie od aktywnego
trybu. Rys. 1 przedstawia schemat
blokowy uk³adu generatora. Na
poszczegÛlnych wyprowadzeniach
s¹ dostÍpne nastÍpuj¹ce funkcje:
- I/O - wyjúcie sygna³u zaprogra-
mowanej czÍstotliwoúci, genero-
wanego przez uk³ad, a takøe
wejúcie, przy pomocy ktÛrego
programuje siÍ uk³ad.

- OUT0 - wyjúcie sygna³u o czÍs-
totliwoúci podstawowej.

- Vcc - napiÍcie zasilaj¹ce +5V.
- GND - masa uk³adu.
- PON/SELX - sterowanie prze³¹-
czaniem miÍdzy wewnÍtrznym
oscylatorem uk³adu DS1075, a†do-
³¹czanym z†zewn¹trz kwarcem lub
czÍstotliwoúci¹ wzorcow¹. Steruje
takøe wprowadzaniem uk³adu
w†stan uúpienia, ograniczaj¹cy po-
bierany pr¹d zasilania.

- OE - wyprowadzenie do syn-
chronizacji pracy generatora
z†zewnÍtrznymi obwodami.

- XTAL - wyprowadzenie do przy-
³¹czania zewnÍtrznego kwarcu.

- OSCIN - wyprowadzenie do
przy³¹czania zewnÍtrznego kwar-
cu albo zewnÍtrznych impulsÛw
wzorcowych.
Zaleønie od wersji uk³adu, os-

cylator moøe pracowaÊ z†jedn¹

W†artykule przedstawiamy
urz¹dzenie niezbÍdne

w†nowoczesnej pracowni
techniki cyfrowej -

programator do scalonych,
programowanych generatorÛw

taktuj¹cych firmy Dallas.
CzytelnikÛw

zainteresowanych tymi
uk³adami zachÍcamy do
siÍgniÍcia po EP7/97 -
prezentujemy tam opis

zestawu narzÍdziowego dla
DS1075 - oraz EP6/98 -
gdzie podajemy przyk³ady
zastosowania tych uk³adÛw

(AVT-265).
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z†czterech sta³ych czÍstotliwoúci,
okreúlaj¹cych maksymaln¹ czÍs-
totliwoúÊ przebiegu wyjúciowego:
100MHz, 80MHz, 66MHz i†60MHz.
O†czÍstotliwoúci wewnÍtrznego os-
cylatora informuje napis umiesz-
czony na obudowie uk³adu sca-
lonego. Impulsy z†oscylatora mog¹
byÊ podane do nastÍpnych blo-
kÛw uk³adu bezpoúrednio albo
wstÍpnie podzielone w†wewnÍtrz-
nym preskalerze przez 2 lub 4.
Uk³ad umoøliwia rezygnacjÍ

z†impulsÛw z†wewnÍtrznego oscy-
latora i†wykorzystywanie czÍstotli-
woúci podawanych z†zewn¹trz.
Moøe to byÊ czÍstotliwoúÊ wytwa-
rzana w†innym oscylatorze, stabi-
lizowana zewnÍtrznym kwarcem
do³¹czonym do koÒcÛwek XTAL
i†OSCIN lub impulsy prostok¹tne
TTL podawane bezpoúrednio na
wejúcie OSCIN. O†wyborze ürÛd³a
decyduje multiplekser, z†ktÛrego
impulsy oznaczone na rys. 1†sym-
bolem MCLK s¹ podawane na
programowany dzielnik czÍstotli-
woúci. Zaleønie od zaprogramowa-
nego stopnia podzia³u, na wyjúciu
dzielnika z†impulsÛw MCLK otrzy-
muje siÍ czÍstotliwoúÊ wyjúciow¹.
Dzielnik moøe byÊ pominiÍty, a†de-
cyduje o†tym kolejny multiplekser.
Z†jego wyjúcia impulsy poprzez
bufor s¹ podawane na wyprowa-

dzenie IN/OUT
uk³adu scalonego.
Prac¹ uk³adÛw

wy k o n aw c z y c h
steruje blok logiki.
Blok ten ustawia
funkcje uk³adÛw
wy k o n aw c z y c h
zgodnie z†paramet-
rami zapamiÍtany-
mi w†wewnÍtrznej
pamiÍci EEPROM
podczas programo-
wania uk³adu sca-
lonego. W†czasie
normalnej pracy
uk³adu DS1075, po
w³¹czeniu napiÍcia
zasilaj¹cego i†rese-
c ie , informacje
z†EEPROM-u s¹
odtwarzane i†poda-
wane do bloku lo-
giki. NiektÛrymi
funkcjami uk³adu
moøna takøe stero-
waÊ bezpoúrednio
poprzez jego wy-
prowadzenia.

Parametry pracy uk³adu s¹ za-
pamiÍtywane w†EEPROM-ie w†po-
staci dwÛch 9-bitowych s³Ûw da-
nych, oznaczonych jako DIV WORD
i†MUX WORD. Pierwsze z†nich (DIV
WORD) odnosi siÍ do programowa-
nego dzielnika czÍstotliwoúci pod-
stawowej i†decyduje o†podziale. Za-
wartoúÊ tego rejestru moøe siÍ zmie-
niaÊ w†przedziale od 000h do 1FFh.
StopieÒ podzia³u okreúla siÍ przez
dodanie do wartoúci zapisanej w†s³o-
wie DIV liczby 2. StopieÒ podzia³u
dla przyk³adowych trzech wartoúci
zapisanych w†rejestrze DIV przed-
stawiono w†tab. 1.
W†drugim rejestrze steruj¹cym

MUX WORD jest aktywnych 6†naj-
m³odszych bitÛw, a pozosta³e mu-
sz¹ mieÊ wartoúÊ 0. Pozycja bitÛw
steruj¹cych w†rejestrze MUX jest
nastÍpuj¹ca:
(MSB) 0_0_0_EN0_PDN_M_MSEL_
DIV1_E/I (LSB)
PoszczegÛlne bity w kombinacji

z†innymi bitami steruj¹cymi okreú-
laj¹ tryb pracy uk³adu: ürÛd³o
czÍstotliwoúci podstawowej, spo-
sÛb jej podzia³u, synchronizacjÍ
przebiegu wyjúciowego.
Znaczenie poszczegÛlnych bi-

tÛw rejestru MUX jest nastÍpuj¹ce:
- E/I - bit steruj¹cy wyborem
ürÛd³a czÍstotliwoúci podstawo-
wej. Gdy jego wartoúÊ wynosi

ì0î, to jest wykorzystywany syg-
na³ z†wewnÍtrznego oscylatora,
gdy wpiszemy ì1î o†czÍstotli-
woúci decyduje zewnÍtrzny
kwarc lub impulsy do³¹czane do
wejúcia OSCIN.

- DIV1 - bit okreúlaj¹cy sposÛb
wykorzystania sygna³u o czÍs-
totliwoúci podstawowej. Gdy ma
on wartoúÊ ì0î, to czÍstotliwoúÊ
ta bÍdzie poddawana podzia³o-
wi w†programowanym dzielniku
i†preskalerze. Gdy wpiszemy
ì1î, to czÍstotliwoúÊ podstawo-
wa jest podawana bezpoúrednio
na wyjúcie I/O uk³adu scalone-
go, a†wartoúci wpisywane do
dzielnika s¹ ignorowane.

- MSEL - bit ten okreúla w†jaki
sposÛb impulsy z†wewnÍtrznego
oscylatora bÍd¹ traktowane
w†preskalerze. Gdy wpiszemy
ì0î, preskaler jest w³¹czony,
a†podzia³ jest uzaleøniony od
ustawienia bitu M. Gdy wpisze-
my ì1î sygna³ z†oscylatora omi-
ja preskaler.

- M - bit okreúlaj¹cy stopieÒ po-
dzia³u preskalera. Gdy wpiszemy
ì0î wspÛ³czynnik podzia³u wy-
nosi x4, gdy ì1î, wspÛ³czynnik
podzia³u wynosi x2.

- PDN - bit okreúlaj¹cy tryb pracy
wyprowadzenia PDN/SELX uk³a-
du scalonego. Gdy wpiszemy ì0î,
wyprowadzenie PDN/SELX steruje
wyborem ürÛd³a sygna³u o czÍs-
totliwoúci podstawowej (w tym
momencie ustawienie bitu E/I nie
ma znaczenia). Gdy wpiszemy
ì1î, wyprowadzenie steruje ak-
tywnoúci¹ b¹dü wprowadzaniem
uk³adu scalonego w†stan uúpienia
o†zmniejszonym poborze mocy.

- ENO - bit steruj¹cy aktywnoúci¹
wyprowadzenia OUT0 uk³adu
scalonego. Gdy wpiszemy ì0î,
na wyjúciu OUT0 jest stale
obecny sygna³ o czÍstotliwoúci
z†wewnÍtrznego oscylatora, gdy
ì1î, wyprowadzenie to jest
w†stanie wysokiej impedancji.
Poniøsze zestawienia (tab. 2

i†3) pokazuj¹ jak od niektÛrych
bitÛw s³owa MUX zaleøy tryb
pracy i czÍstotliwoúci impulsÛw

Tabela 1.
Wartość słowa Stopień podziału

000H 2
001H 3

... ...
1FFH 513

Rys. 1. Schemat blokowy układu DS1065/75.
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wyjúciowych (znak ìxî oznacza,
øe ustawienie bitu w†tym trybie
nie ma znaczenia).
KontrolÍ wszystkich funkcji

uk³adu zapewniaj¹ rejestry DIV
i†MUX. DostÍp do tych rejestrÛw,
tworzonych w†wewnÍtrznej pamiÍ-
ci EEPROM, jest realizowany dziÍ-
ki 1-przewodowej magistrali do³¹-
czonej do koÒcÛwki I/O uk³adu
DS1075. Jak jednak moøliwe jest
programowanie uk³adu, skoro koÒ-
cÛwka normalnie s³uøy jako wy-
júcie impulsÛw generowanych
przez uk³ad? O†funkcji pe³nionej
przez wyprowadzenie rozstrzyga
jego stan w†momencie w³¹czenia
zasilania i†wykonywania we-
wnÍtrznego zerowania uk³adu. Je-
øeli w†tym czasie sumaryczna war-
toúÊ opornoúci do³¹czonych miÍ-
dzy koÒcÛwkÍ I/O i†+5V przekro-
czy 20kΩ, uk³ad bÍdzie pracowa³
normalnie generuj¹c na wyjúciu

impulsy o†parametrach okreúlo-
nych zawartoúci¹ rejestrÛw steru-
j¹cych. Jeøeli natomiast wartoúÊ
tej opornoúci bÍdzie siÍ mieúci³a
w†przedziale 1..5kΩ, to wyprowa-
dzenie bÍdzie pe³niÊ rolÍ magis-
trali, poprzez ktÛr¹ moøliwe bÍ-
dzie zmienianie rejestrÛw steruj¹-
cych. Magistrala bÍdzie pe³ni³a
podobn¹ rolÍ jak w†przypadku
uk³adÛw i-Button. ProtokÛ³ trans-
misji magistral¹ zosta³ nieco zmo-
dyfikowany i†w†zwi¹zku z†tym
moøe do niej byÊ do³¹czony tylko
jeden uk³ad DS1075.
Tak jak w†przypadku uk³adÛw

i-Button, uk³ad DS1075 reaguje na
przesy³any magistral¹ sygna³ RE-
SET odpowiadaj¹c impulsem PRE-
SENCE. Po tym wstÍpie moøliwy
jest zapis lub odczyt pojedyncze-
go rejestru. Odczyt rejestru DIV
poprzedzony jest kodem A1H,
a†rejestru MUX kodem A2H. Na-

stÍpnie odczytywanych jest 9†bi-
tÛw rejestru, poczynaj¹c od bitu
najm³odszego. W†przypadku zapi-
su do rejestru DIV najpierw trzeba
wys³aÊ kod 01H lub kod 02H dla
rejestru MUX. NastÍpnie transmi-
towanych jest 9†bitÛw programu-
j¹cych zawartoúÊ rejestru, pocz¹w-
szy od bitu najm³odszego. Kaød¹
transmisjÍ (kod + dane) naleøy
poprzedziÊ impulsem RESET.
Uk³ad DS1075 pozwala uzyskaÊ

sygna³y o czÍstotliwoúciach wy-
júciowych, w szerokim przedziale,
ale ma pewne ograniczenia z†tym
zwi¹zane. CzÍstotliwoúÊ sygna³u
wyjúciowego nie moøe byÊ oczy-
wiúcie wiÍksza od czÍstotliwoúci
wewnÍtrznego oscylatora. W†przy-
padku do³¹czania zewnÍtrznego
sygna³u o czÍstotliwoúci podstawo-
wej, jej wartoúÊ nie powinna prze-
kraczaÊ 50MHz, a†dla zewnÍtrzne-
go kwarcu 25MHz. Przy wyborze
wewnÍtrznego oscylatora o†czÍstot-
liwoúci 100MHz, programowany
dzielnik pozwala uzyskaÊ czÍstot-
liwoúÊ minimaln¹ 194kHz, co jest
bliskie dopuszczalnej granicy
200kHz. Zastosowanie preskalera
obniøy tÍ czÍstotliwoúÊ do 50kHz,

Rys. 2. Schemat elektryczny układu programatora.
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jednak producent tego nie zaleca,
byÊ moøe z†powodu potencjalnej
niestabilnoúci uk³adu.
Takøe w†przypadku wyøszych

czÍstotliwoúci pojawiaj¹ siÍ pewne
k³opoty. Nawet jeøeli wewnÍtrzny
oscylator generuje sygna³ o†czÍstot-
liwoúci 100MHz na wyjúciu, to nie
moøna uzyskaÊ np. czÍstotliwoúci
75MHz. Wynika to z†faktu, øe
pierwszym moøliwym ca³kowitym
podzia³em tej czÍstotliwoúci jest
x2, wiÍc kolejna czÍstotliwoúÊm
ktÛr¹ moøna uzyskaÊ na wyjúciu
moøe mieÊ wartoúÊ 50MHz.
K³opotliwy moøe siÍ takøe oka-

zaÊ sposÛb programowania uk³adu.
Wprawdzie producent umoøliwia
zakup firmowych programatorÛw
do³¹czanych jako interfejs do kom-
putera PC, my jednak proponuje-
my czytelnikom Elektroniki Prak-
tycznej wykonanie programatora
posiadaj¹cego te same funkcje, co
fabryczny, ale autonomicznego, nie
wymagaj¹cego jednak obecnoúci
komputera. Schemat urz¹dzenia
przedstawiono na rys. 2.

Opis uk³adu
Uk³ad oparto na procesorze

z†rodziny '51 z†wewnÍtrzn¹ pa-
miÍci¹ programu (oprogramowanie
nie przekracza 4†kilobajtÛw). Mo-
øe to byÊ np. procesor 89C51
firmy Atmel.
Procesor komunikuje siÍ z†uøyt-

kownikiem przy pomocy klawia-
tury, do³¹czanej do z³¹cza JP3,
i†panelu wyúwietlacza ciek³okrys-
talicznego 1x16 znakÛw, do³¹cza-
nego do JP2. Wyúwietlacz powi-
nien byÊ obs³ugiwany przez jeden
sterownik, ktÛry komunikuje siÍ
z†procesorem za pomoc¹ 4-prze-

wodowej magistrali danych oraz
sygna³Ûw steruj¹cych RS, E, R/W.
W†modelu zastosowano wyúwiet-
lacz z†podúwietlaniem, oznaczony
symbolem PVC160101, sterowany
uk³adem KS0066 bÍd¹cym odpo-
w i e d n i k i em p o p u l a r n e g o
HD44780. Pod³¹czenie wyprowa-
dzeÒ wyúwietlacza do gniazda JP2
przedstawiono na rys. 3.
12-przyciskowa klawiatura po-

siada przyciski oznaczone cyframi
od 0†do 9†i†znaki '#' oraz '*'.
Klawiatura w†czasie odczytu jest
multipleksowana. Na linie klawia-
tury do³¹czone do z³¹cza JP3: 1-
4 jest podawany kolejno stan
niski, a jednoczeúnie procesor
bada linie JP3: 5-7. Na rys. 4
pokazano pod³¹czenie klawiatury
do z³¹cza JP3.
Programowany uk³ad DS1075

jest umieszczany w†podstawce U3.
Styki przekaünika PK1 do³¹czaj¹
do programowanego uk³adu na-
piÍcie zasilaj¹ce, a†PK2 obci¹øenie
wyjúcia I/O w†postaci rezystora
R1. Manipulacja za³¹czaniem prze-
kaünikÛw pozwala wprowadziÊ
uk³ad DS1075 w†tryb programo-
wania lub pracy. Opis wykonywa-
nej operacji jest wyúwietlany na
wyúwietlaczu. Oznaczenie Xz do-
tyczy podstawki do zewnÍtrznego
rezonatora kwarcowego w†sytuacji
gdy uk³ad mia³by pracowaÊ w†ta-
kiej w³aúnie konfiguracji. åwiece-
nie diody D1 sygnalizuje do³¹cze-
nie napiÍcia zasilaj¹cego do pro-
gramowanego uk³adu, ktÛry nie
powinien byÊ w†tym czasie wyj-
mowany z†podstawki.
Programator umoøliwia dostÍp

do wszystkich funkcji uk³adu
DS1075. Posiada takøe funkcjÍ

u³atwiaj¹c¹ programowanie dziel-
n i ka i †p r e ska l e r a w ce lu
uzyskania poø¹danej czÍstotli-
woúci impulsÛw wyjúciowych.
Dzia³anie programatora polega na
cyklicznym przechodzeniu miÍ-
dzy kolejnymi funkcjami, z†moø-
liwoúci¹ modyfikacji ich para-
metrÛw.
Po w³¹czeniu zasilania na wy-

úwietlaczu pojawia siÍ napis
ìProgram. DS1075î. NaciúniÍcie
ktÛregokolwiek klawisza spowo-
duje przejúcie do pierwszej fun-
kcji, ktÛr¹ jest ustalenie czÍstot-
liwoúci podstawowej uk³adu. Pro-
gramator nie ma moøliwoúci au-
tomatycznego okreúlenia tej czÍs-
totliwoúci i†operator musi jej war-
toúÊ wprowadziÊ w³asnorÍcznie
przy pomocy klawiatury. Jeøeli
bÍdzie to jedna z†czÍstotliwoúci
standardowych wewnÍtrznego os-
cylatora jej wyboru dokonuje siÍ
naciskaj¹c klawisz '#' do momen-
tu pojawienia siÍ na wyúwietlaczu
w³aúciwej wartoúci. W†przypadku
gdy uk³ad ma zostaÊ zaprogramo-
wany do pracy z†zewnÍtrznym
ürÛd³em czÍstotliwoúci podstawo-
wej (np. opcja z†kwarcem), jej
wartoúÊ naleøy wpisaÊ z†klawiatu-
ry. Podanie fa³szywej wartoúci
zniekszta³ci proces programowa-
nia i†czÍstotliwoúÊ uzyskana na
wyjúciu moøe siÍ rÛøniÊ od ocze-
kiwanej. Zgodnie z ograniczeniami
podanymi w†dokumentacji tech-
nicznej, programator nie pozwoli
wpisaÊ wartoúci czÍstotliwoúci
mniejszej niø 200kHz i†wiÍkszej
niø 50MHz. Przejúcie do nastÍpnej
opcji programatora nastÍpuje po
naciúniÍciu klawisza '*' w†mo-

Tabela 2.
PDN E/I     PON/SELX(pin) tryb

0 x 0 wyłączane zewnętrznie źródło częstotliwości podstawowej
0 x 1 aktywny wewnętrzny oscylator
1 x 0 tryb uśpienia o zmniejszonym poborze prądu
1 0 1 aktywny wewnętrzny oscylator
1 1 1 wyłączane zewnętrznie źródło częstotliwości podstawowej

Tabela 3.
DIV1 E/I MSEL M częstotliwość impulsów wyjściowych

0 0 0 0 częst. wewn. oscylatora/4*N
0 0 0 1 częst. wewn. oscylatora/2*N
0 0 1 x częst. wewn. oscylatora/N
0 1 x x częst. wewn. oscylatora/N
1 0 x x częst. wewn. oscylatora/1
1 1 x x częst. wewn. oscylatora/1

N − oznacza stopień podziału

Rys. 3. Sposób podłączenia
wyprowadzeń wyświetlacza do
gniazda JP2.
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mencie, gdy kursor znajduje siÍ
z†prawej strony wyúwietlacza na
wolnej pozycji.
NastÍpna opcja umoøliwia od-

czyt i†zmianÍ s³owa DIV, czyli
zaprogramowanie stopnia podzia³u
dzielnika, jeøeli jest on aktywny.
Wyúwietlenie wartoúci s³owa DIV
wymaga najpierw odczytu z†uk³a-
du. Jeøeli w†tym momencie pro-
gramowany uk³ad nie bÍdzie zna-
jdowa³ siÍ w†podstawce lub trans-
misja z†innych przyczyn nie bÍ-
dzie moøliwa, na wyúwietlaczu
pojawi siÍ napis informuj¹cy o†k³o-
potach: ìOUT - - -.- - - MHzî.
Prawid³owy odczyt umoøliwi wy-
úwietlenie zawartoúci rejestru DIV
dziesiÍtnie: ìDIV xxxî. W†tym mo-
mencie moøna przejúÊ do nastÍp-
nej opcji lub z†klawiatury wpisaÊ
ø¹dan¹ wartoúÊ do rejestru. BÍdzie
to moøliwe po uprzednim naciú-
niÍciu klawisza ì#î, a†potem wpi-
saniu 3-cyfrowej liczby dziesiÍtnej.
Po wpisaniu trzeciej cyfry nowa
wartoúÊ zostanie automatycznie za-
pisana do rejestru DIV.
NaciúniÍcie '*' spowoduje

przejúcie do kolejnej opcji. Po-
zwala ona podejrzeÊ i†zmieniÊ
zawartoúÊ s³owa MUX. Na wy-
úwietlaczu pojawi siÍ napis ìMUX
xxxxxx EN0î. Po nazwie rejestru
wyúwietlany jest stan 6†znacz¹-
cych bitÛw s³owa MUX, a†na
koÒcu nazwa bitu, na ktÛry w†da-
nej chwili wskazuje kursor wy-
úwietlacza. Przechodzenie miÍdzy
kolejnymi bitami s³owa nastÍpuje
po naciúniÍciu ktÛregoú z†klawi-
szy 2-9, zmiana wartoúci bitu
nastÍpuje po naciúniÍciu klawisza

'0' lub '1'. NaciúniÍcie '*' oznacza
przejúcie do kolejnej opcji.
W†tym momencie wyúwietlacz

pokaøe jaka jest wartoúÊ czÍstot-
liwoúci sygna³u na wyjúciu uk³a-
du przy aktualnych ustawieniach
czÍstotliwoúci podstawowej oraz
s³Ûw DIV i†MUX. Poniewaø uk³ad
jest do³¹czony do zasilania, na
wyjúciu I/O jest dostÍpny wtedy
sygna³ wytwarzany przez progra-
mowany uk³ad DS1075. Ta opcja
programatora umoøliwia takøe au-
tomatyczne programowanie czÍs-
totliwoúci wyjúciowej. Naleøy przy
pomocy klawiatury podaÊ ø¹dan¹
czÍstotliwoúÊ wyjúciow¹, wypisu-
j¹c jej pe³n¹ wartoúÊ z†dok³adnoú-
ci¹ do 0,001MHz. Program auto-
matycznie znajdzie najbliøsz¹,
moøliw¹ do uzyskania wartoúÊ
czÍstotliwoúci, zmieni zawartoúÊ
rejestrÛw DIV i†MUX, a†potem
wyúwietli wartoúÊ zaprogramowa-
nej czÍstotliwoúci.
W†czasie zapisu nowych para-

metrÛw do wyjúcia I/O uk³adu nie
powinny byÊ pod³¹czone øadne
sondy ani obci¹øenie. Programowa-
ne wartoúci czÍstotliwoúci s¹
ograniczone przez wartoúÊ mini-
maln¹ 0,05MHz i†wartoúÊ maksy-
maln¹, ktÛr¹ stanowi czÍstotliwoúÊ
podstawowa. WartoúÊ sygna³u czÍs-
totliwoúci otrzymanego na wyjúciu
moøe siÍ minimalnie rÛøniÊ od
wartoúci wyúwietlanej przez wy-
úwietlacz. Wynika to z†dokonywa-
nych podczas obliczeÒ zaokr¹gleÒ
i†rozrzutÛw czÍstotliwoúci podsta-
wowej. NaciúniÍcie klawisza '*'
spowoduje przejúcie do opcji usta-
wiania czÍstotliwoúci podstawowej.

Montaø i†uruchomienie
Uk³ad jest montowany na dwu-

stronnej p³ytce drukowanej, ktÛrej
widok znajduje siÍ na wk³adce
wewn¹trz numeru. Rozmieszczenie
elementÛw przedstawiono na rys. 5.
KlawiaturÍ i†wyúwietlacz najle-

piej do³¹czaÊ do p³ytki przy po-

mocy roz³¹czalnych stykÛw. Pro-
cesor powinien byÊ umieszczony
w podstawce. Naleøy takøe zasto-
sowaÊ podstawkÍ, najlepiej precy-
zyjn¹, dla programowanych uk³a-
dÛw. Z³¹cze dla kwarcu Xz moøna
wykonaÊ z†pojedynczych precy-
zyjnych pinÛw. Z³¹cze kontrolne
sygna³Ûw wyjúciowych mog¹ sta-
nowiÊ dolutowane do p³ytki ka-
wa³ki srebrzanek lub styki (gold-
piny) uøywane jumperach.
Po sprawdzeniu poprawnoúci

montaøu i†obecnoúci na wyjúciu
stabilizatora napiÍcia +5V, moøna
w³oøyÊ do podstawki zaprogramo-
wany procesor i†powtÛrnie w³¹czyÊ
zasilanie. Na wyúwietlaczu ciek³ok-
rystalicznym powinien pojawiÊ siÍ
napis pocz¹tkowy. Jego kontrast
ustawia siÍ potencjometrem PR1.
Ryszard Szymaniak, AVT

Dane katalogowe uk³adu
DS1075 oraz opis zasady dzia³a-
nia 1-przewodowej magistrali, wy-
korzystywanej do programowania
tych uk³adÛw, znajduj¹ siÍ na
p³ycie CD-EP5.

Rys. 4. Sposób podłączenia
klawiatury do gniazda JP3.

Rys. 5. Rozmieszczenie elementów na płytce drukowanej.

WYKAZ ELEMENTÓW

Rezystory
PR1: 10kΩ
R1: 4,7kΩ
R2: 220Ω
RPACK1: drabinka rezystorów
1..10kΩ (SIP9)
Kondensatory
C1: 47µF/10V
C2: 4,7µF/10V
C3, C4: 27pF
C5: 100nF
Półprzewodniki
D1: LED
T1, T3, T2: BC557
U1: 7805
U2: 89C51/52 (zaprogramowany)
Różne
X1: 12MHz
PK2, PK1: przekaźnik OMRON 5V


