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DSM

Oznaczenia pakietów DSM.

Napisy na p³ytach czo ³owych pakietów: Seria - u do³u,

Jednostka - u góry.

Pakiet Seria Jednostka

PRO1 PRO P01

PRO2 PRO P02

PRO3 PRO P03

MEM8 MEM D08

MEM16 MEM D16

Z80CPU Z80 CPU

68000 M68 68K

8051 I8X 8051

8237 I8X 8237

8250 I8X 1) 8250

8254 I8X 8254

8255 I8X 8255

8259 I8X 8259

8530 Z80 8530

Z80PIO Z80 PIO

Z80DMA Z80 DMA

Z80CTC Z80 CTC

Z80DART Z80 DART

BUSX DSM BUSX

BM01 DSM BM01

1) - Uk³ad 8250 nie jest produkowany przez firmê Inte l.
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Opis sytemu

1. Wprowadzenie
System DSM jest przeznaczony do konstruowania

prototypów urz¹dzeñ mikroprocesorowych w celach

doœwiadczalnych i dydaktycznych. Pozwala on na budowê

prototypów urz¹dzeñ o z³o¿onoœci nie przekraczaj¹cej

jednego pakietu, co odpowiada kilku - kilkudziesiêciu

uk ³adom scalonych. Pojedynczy system DSM umo¿liwia

budowê mikrokom putera jednoprocesorowego, chocia¿

nie jest wykluczona mo¿l iwoœæ tworzenia na bazie DSM

systemów wieloprocesorowych.

W  systemie mog¹ zostaæ u¿yte m ikroprocesory o

szerokoœci szyny danych do 32 bitów, dziêki czemu m og¹

byæ budowane prototypy mikrokomputerów 32-bitowych

o du¿ej mocy przetwarzania.

Prowadzenie po³¹czeñ w systemie DSM odbywa siê na

poziom ie uk³adów, co umo¿liwia zastosowanie systemu

do budow y proto typów bêd¹cych dok³adnym i

odpowiednikami projektowanych urz¹dzeñ. Jest to

podstawowa cecha odró¿niaj¹ca system DSM od innych

modu ³owych systemów m ikroprocesorowych o

podobnych zastosowaniach. Konstruowanie na poziomie

uk ³adowym  stanowi równie¿ podstawowy walor

dydaktyczny systemu, gdy¿ pozwala skoncentrowaæ

uwagê na w³aœciwym zagadnieniu projektowym, a nie na

rozpoznaniu funkcjonowania gotowych modu ³ów.

2. Architektura systemu
System DSM jest systemem modu ³owym o regularnej

struk turze po³¹czeñ. Po³¹czenia pomiêdzy modu ³am i s¹

realizowane za poœrednictwem biernej szyny równoleg³ej,

³¹cz¹cej wszystkie modu ³y systemu. W  systemie

wystêpuj¹ modu ³y trzech typów: czynne, bierne i

diagnostyczne.

2.1. Modu³y czynne
Modu ³y czynne s¹ to takie modu ³y, które s¹ zdolne do

inicjowania transmisji na szynie systemu, a wiêc mog¹

ustawiaæ stan szyny adresowej i linie sterowania

transmisj¹. S¹ to g³ównie modu ³y zawieraj¹ce procesory

i sterowniki bezpoœredniego dostêpu do pamieci. Modu ³y

czynne okreœlaj¹ standard logiczny szyny systemu -

szerokoœæ szyny adresowej i danych oraz rozmieszczenie

i interpretacjê sygna³ów steruj¹cych transmisj¹.

2.2. Modu³y bierne
Modu ³y bierne odpowiadaj¹ na cykle transmisji inicjowane

przez modu ³y czynne. S¹ to modu³y zawieraj¹ce uk³ady

pamiêci oraz sterowniki urz¹dzeñ wejœcia-wyjœcia.

Poszczególne modu ³y bierne mog¹ byæ wykonane jako

uniwersalne, lub mog¹ byæ dostosowane do wspó³pracy

z okreœlonym m odu³em czynnym. W  pierwszym

przypadku dekodowanie adresów oraz doprowadzenie

sygna³ów sterowania transmisj¹  le¿y w gestii

u¿ytkownika; w drugim  - wszystkie  (lub prawie wszystkie)

po³¹czenia s¹ zrealizowane w postaci œcie¿ek obwodu

drukowanego.

2.3. Modu³y diagnostyczne
Modu ³y tego typu realizuj¹ w system ie funkcje

diagnostyczne. Do tak ich funkc ji nale¿¹:

 inicjowanie pracy systemu,

 sterowanie prac¹ krokow¹ procesora,

 monitorownie stanu szyny.

Zakres funkcji realizowanych przez modu ³y diagnostyczne

nie jest sztywno okreœ lony, a sposób ich realizacji jest

uza le¿n iony od konst rukc ji  zarówno modu ³u

diagnostycznego, jak i zastosowanego w system ie

modu ³u procesora i innych modu³ów czynnych.

3. Szyna systemu
Struktura szyny system u nie jest zgodna z ¿adnym  z

uznanych s tandardów œwiatowych. W  trakcie

projektowania system u uznano, ¿e szyna powinna

pozwalaæ na rea lizacjê  po ³¹czeñ na poziomie

miêdzyuk ³adowym. Za³o¿enie takie implikuje wprost

zwi¹zanie standardu logicznego szyny z zastosowan¹ w

sys tem ie rodzin¹  uk ³adów mikroprocesorowych.

Poniewa¿ równoczeœnie za ³o¿ono, ¿e system powinien

umo¿liwiaæ wykorzystanie mikroprocesorów ró¿nych

rodzin, w konsekwencji powsta³a koncepcja "s ³abej

definicji" szyny, pozwalaj¹cej na elastyczne dostosowanie

definicji szyny do uk ³adów zastosowanych w konkretnej

konfiguracji systemu.

Przyjêta specyfikacja szyny okreœla cechy szyny

systemu  w tak i spos ób, aby m o¿ l iwe by ³o

zaprojek towanie szeregu modu ³ów systemu z uk ³adami

ró¿nych rodzin, mog¹cych wspó³pracowaæ ze sob¹ w

wielu konfiguracjach.

3.1. Definicja linii szyny
W œród sygna³ów szyny systemu wyró¿nione zosta³y

nastêpuj¹ce grupy linii:

 linie zasilania: GND, Vcc, V+, V-,

 linie diagnostyczne: -RESET, CLK, -SMODE,

-STEP,

 linie adresu: A0÷A23,

 linie danych: D0÷D31,

 trójstanowe linie sterowania: T0÷T7,

 linie typu otwarty kolektor: OC0÷OC7,

 linie definiowane przez u¿ytkownika: U0÷U3,

 linie o po³¹czeniu ³añcuchowym: PCI, PCO.

Poni¿ej podano definicjê poszczególnych linii szyny

systemu.

GND

 - linie masy.

VCC

 - linie zasilania +5V.

V+

 - linia zasilania +12V.

V-

 - linia zasilania -12V.

-RESET

 - linia inicjac ji dzia ³ania system u, typu otwarty kolektor,

aktywna poziomem  niskim .
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CLK

 - linia sygna³u synchronizuj¹cego procesora,

dwustanowa. Sposób generowania i wykorzystanie tego

sygna³u okreœla u¿ytkownik. Funkcja sygna³u CLK w

systemie nie jest okreœlona.

-SMODE 

- linia w³¹czenia trybu pracy krokowej procesora, typu

otwarty kolektor, aktywna poziomem  niskim. Zaleca siê

wyposa¿anie modu ³ów z procesorami posiadaj¹cym i

mechanizm pracy krokowej w uk³ady umo¿liwiaj¹ce

wykorzystanie tego trybu pracy. Implementacja uk³adu

pracy krokowej w module procesora jest uza le¿niona od

decyzji projektanta modu ³u i nie jest niezbêdna.

-STEP

 - linia zezwolenia na zakoñczenie cyk lu pracy krokowej,

typu otwarty kolektor, aktywna zboczem opadaj¹cym .

Definicja cyk lu pracy krokowej zale¿y od decyzji

projektanta modu ³u. W  typowym  przypadku mo¿e to byæ

cykl transmisji na szynie.

A0÷A15

 - 16-bitowa, trójstanowa szyna adresowa.

A16÷A23

 - szyna bardziej znacz¹cej czêœci adresu, trójstanowa.

Implementacja  tej czêœci szyny jest opcjonalna. Je¿eli

linie te nie zostan¹ u¿yte do przesy³ania adresu, ich

przeznaczenie jest definiowane przez u¿ytkownika.

D0÷D7

 - 8-bitowa, trójstanowa szyna danych.

D8÷D15

 - wraz z liniami D0÷D7 linie te stanowi¹ 16-bitow¹,

trójstanow¹ szynê danych.

D16÷D31

 - wraz z liniami D0÷D15 linie te stanowi¹ 32-bitow¹,

trójstanowa szynê danych. Je¿eli linie te nie zostan¹

u¿yte do przesy³ania danych, ich przeznaczenie jest

definiowane przez u¿ytkownika.

T0÷T7

 - trójstanowe linie sterowania transmisj¹, sterowane

przez modu³ aktywny. Dla utrzymania jednolitoœci

systemu wskazane jest definiowanie znaczenia linii

zgodnie z konwencj¹ podan¹ w rozdziale 5.4.

OC0÷OC7

 - linie typu otwarty kolektor, wykorzystywane g³ównie jako

wejœcia modu ³u czynnego, sterowane przez dowolny

modu ³ na szynie. Dla utrzymania jednolitoœci systemu

wskazane jest definiowanie znaczenia linii zgodnie z

konwencj¹ podan¹ w rozdziale 5.4.

U0÷U3

 - linie pozostawione do dyspozyc ji u¿ytkownika, bez

jakiejkolwiek definicji w systemie.

PCI, PCO

 - linie te ³¹cz¹ pakiety systemu w ³añcuch. Mog¹ one byæ

wykorzystane przez u¿ytkownika do implementacji

³añcuchowego uk³adu arbitra¿u szyny lub dla potrzeb

systemu przerwañ. PCI jest lini¹ wejœciow¹ i ³¹czy siê z

linia wyjœciow¹ PCO modu ³u s¹siedniego z prawej strony.

Modu ³ um ieszczony przy prawym  boku kasety ma

pod³aczon¹ "1" do linii PCI (przez rezystor 1k  do³¹czony

do +5V).

3.2. Rozmieszczenie linii na ³¹czówce szyny
systemu

Uk ³ad linii szyny na ³¹czówce zosta³ okreœlony w taki

sposób, ab y u ³atwiæ  projektowanie  obwodów

drukowanych dla poszczególnych pakietów systemu oraz

aby zminimalizowaæ prawdopodobieñstwo uszkodzenia

elektrycznego modu ³ów w czasie pracy z systemem .

Rozmieszczenie linii sygna³owych na ³¹czówce

przedstawia tabela.

Linie masy zosta³y umieszczone na szeœciu

zewnêtrznych koñcówkach ³¹czówek w celu unikniêcia

uszkodzenia pak ietu w przypadku próby jego w³o¿enia do

/ wyjêcia z kasety systemu przy w ³¹czonym  zasilaniu.

Linie zasilania VCC s¹siaduj¹ z liniam i masy i zajmuj¹

kolejnych szeœæ koñcówek ³¹czówek, co u³atwia

prowadzenie œcie¿ek zasilania na pakietach.

Linie zasilania V+ i V- zosta³y umieszczone w taki

sposób, aby ich ewentualne zwarcie z liniam i s¹siednimi

spowodowa³o jak najmniejsze uszkodzenia w systemie.

Linie te s¹siaduj¹ z liniami zasilania VCC oraz liniami

³añcuchowymi, dziêki czemu zasiêg skutków zwarcia

zostaje ograniczony do dwóch s¹siaduj¹cych ze sob¹

pakietów.

Pozosta³e linie szyny zosta³y zgrupowane na ³¹czówce

w taki sposób, aby uproœciæ projektowanie po³¹czeñ

drukowanych. Przy budowie pakietów z szynami danych

i adresu o szerokoœci nie przekraczaj¹cej 16 bitów

mo¿l iwa jest ca³kowita rezygnacja z wykorzystania

œrodkowego rzêdu wyprowadzeñ ³¹czówk i.
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Rozmieszczenie linii na ³¹czówce szyny

Nr Nazwa Nr Nazwa Nr Nazwa

a1 GND b1 GND c1 GND

a2 VCC b2 VCC c2 VCC

a3 D0 b3 D16 c3 A0

a4 D1 b4 D17 c4 A1

a5 D2 b5 D18 c5 A2

a6 D3 b6 D19 c6 A3

a7 D4 b7 D20 c7 A4

a8 D5 b8 D21 c8 A5

a9 D6 b9 D22 c9 A6

a10 D7 b10 D23 c10 A7

a11 D8 b11 D24 c11 A8

a12 D9 b12 D25 c12 A9

a13 D10 b13 D26 c13 A10

a14 D11 b14 D27 c14 A11

a15 D12 b15 D28 c15 A12

a16 D13 b16 D29 c16 A13

a17 D14 b17 D30 c17 A14

a18 D15 b18 D31 c18 A15

a19 OC0 b19 A16 c19 T0

a20 OC1 b20 A17 c20 T1

a21 OC2 b21 A18 c21 T2

a22 OC3 b22 A19 c22 T3

a23 OC4 b23 A20 c23 T4

a24 OC5 b24 A21 c24 T5

a25 OC6 b25 A22 c25 T6

a26 OC7 b26 A23 c26 T7

a27 -SMODE b27 U0 c27 CLK

a28 -STEP b28 U1 c28 -RESET

a29 PCO b29 U2 c29 PCI

a30 V- b30 U3 c30 V+

a31 VCC b31 VCC c31 VCC

a32 GND b32 GND c32 GND

3.3. Parametry elektryczne szyny
Ze wzglêdu na przewidziany zakres zastosowañ systemu

standard elektryczny szyny nie jest œciœle zdefiniowany.

Zak ³ada siê, ¿e poziomy logiczne s¹ zgodne z poziomam i

TTL. Podstawow¹ rodzinê uk³adów przewidzian¹ do

zastosowania w systemie stanowi¹ uk ³ady CM OS serii

HCT, o poziomach logicznych zgodnych z poziomami

TTL. Obci¹¿alnoœæ linii szyny jest równie¿ dobierana

przez u¿ytkownika. Zalecane jest buforowanie sygna³ów

wyjœciowych modu ³ów czynnych przez uk ³ady serii HCT

(typu 74245, 74541 lub podobne). Modu³y powinny byæ

wk³adane do i wyjmowane z kasety przy wy³aczonym

zasilaniu (nie s¹ typu "hot plug" czy "live insertion").

4. Konstrukcja mechaniczna
Poszczególne modu ³y systemu maj¹ postaæ pakietów

drukowanych o form acie pojedynczej eurokarty (3U) - 160

× 100 m m. Pakiety s¹ wyposa¿one w z³¹cza szufladowe

96-stykowe typu ELTRA 81109602 s³u¿¹ce do ³¹czenia

pakietów z szyn¹ systemu. Pakiety s¹ umieszczane w

odpowiednio okablowanej kasecie z wbudowanym

zasilaczem dostarczaj¹cym  stabilizowanych napiêæ +5V,

+12V i -12V.

Korzystanie z systemu wymaga wykonywania po³¹czeñ

na pakiecie. W  tym celu wszystkie sygna³y uznane za

niezbêdne do skonfigurowania pakietu s¹ wyprowadzone

na mikrogniazdka. Po ³¹czenia konfigurowane przez

u¿ytkownika s¹ wykonywane przy u¿yciu przewodów

zakoñczonych wtyczkami.

Ka¿dy pakiet posiada listwê maskuj¹c¹, u³atwiaj¹c¹

wk ³adanie i wyjmowanie pakietu z kasety. Na listwie s¹

zamontowane diody elektroluminescencyjne, pozwalaj¹ce

na obserwacjê stanu wybranych sygna³ów pakietu oraz

gniazdo typu BNC, do którego mo¿na pod³¹czyæ

urz¹dzenie monitoruj¹ce lub wytwarzaj¹ce sygna³y (np.

oscyloskop, generator). Gniazdo BNC mo¿na po³¹czyæ z

dowolnym  punktem na pakiecie. W  zale¿noœci od funkcji

pakietu, na listwie maskuj¹cej mog¹ równie¿ byæ

umieszczone inne elementy, np. gniazda szufladowe lub

wyœwietlacze.

5. B u d o w a  k o n f i g u r a c j i
prototypowych

Budowê konfiguracji prototypowych rozpoczyna siê od

wyboru (lub wykonania) pakietu procesora. Je¿eli modu ³

procesora wym aga konfiguracji, na le¿y przygotowaæ go

w sposób odpowiedni dla danego zastosowania. Modu ³

procesora jednoznacznie okreœla definicjê szyny systemu.

Nastêpnie nale¿y wybraæ pozosta³e modu ³y czynne i

przystosowaæ je do wspó³pracy z szyn¹.

Kolejnym krokiem  jest dostosowanie do wspó³pracy z

procesorem u¿ywanych w systemie modu ³ów biernych

(pamiêæ i uk³ady wejœcia-wyjœcia). W tym celu nale¿y

okreœliæ ich po³o¿enie w przestrzeni adresowej oraz

dopasowaæ sygna³y steruj¹ce transmisj¹.

5.1. Zasady budowy modu³ów czynnych
Przyjêto, ¿e modu ³ czynny powinien jak najdok³adniej

odpowiadaæ pod wzglêdem logicznym uk ³adowi lub grupie

uk ³adów tworz¹cych procesor systemu. Zestaw sygna³ów

na szynie modu³u czynnego odpowiada zestawowi

sygna³ów procesora i okreœla standard logiczny szyny

systemu.

Ze wzglêdu na stosunkowo du¿e w porównaniu z innym i

modu ³ami obci¹¿enie wyjœæ modu ³ów czynnych zalecane

jest buforowanie sygna³ów w tych modu ³ach. Dodatkowo

mo¿na w ten sposób zabezpieczyæ przed zniszczeniem

uk ³ady tworz¹ce modu ³ (zwykle najdro¿sze z uk³adów w

danej konfiguracji systemu).

Je¿eli procesor wykorzystany w module jest

wyposa¿ony w mo¿l iwoœæ pracy krokowej, wskazana jest

implementacja uk³adu pracy krokowej sterowanego przez

linie -SMODE i -STEP szyny system u. Przyk ³ady

implementacji takiego uk³adu mo¿na znaleŸæ w opisach

modu ³ów procesorów.
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5.2. Zasady budowy modu³ów biernych
Modu ³ bierny, o ile nie jest dedykowany dla konkretnego

typu procesora, powinien byæ skonstruowany w taki

sposób, aby móg³ wspó³pracowaæ z dowolnym  modu ³em

czynnym . Jednoczeœnie nale¿y d¹¿yæ do tego, aby

mo¿liwie uproœciæ proces konfigurowania modu ³u

biernego do pracy z wybranym procesorem. Wa¿ne jest

równie¿ zapewnienie du¿ej elastycznoœci konfiguracji,

podwy¿szaj¹cej walory dydaktyczne modu ³u i

pozwalaj¹cej na wykorzystanie go na wiele sposobów

(np. mo¿l iwoœæ synchronizacji poprzez przerwania,

testowanie stanu i wyd³u¿enie cyklu transmisji).

Z ³o¿onoœæ modu ³u biernego powinna odpowiadaæ

pojedynczemu blokowi funkcjonalnemu mikrokomputera,

np. system owi pamiêci EPROM, portowi równoleg³emu,

uk ³adowi zegara-licznika, sterownikowi wyœwietlacza

CRT. Zak ³ada siê, ¿e po³¹czenia z szyn¹ systemu nie s¹

buforowane, o ile nie jest to niezbêdne. Buforowanie

po³¹czeñ zewnêtrznych zale¿y od decyzji projektanta i

u¿ytkownika modu ³u.

Przy pro jek towaniu dotychczas wykonanych modu ³ów

przyjêto, ¿e na sta³e poprowadzone bêd¹ jedynie

po³¹czenia konieczne w sposób oczywisty (np. linie

zasilania, linie danych). W szystkie pozosta³e po³¹czenia

na pakiecie - w szczególnoœci sygna³y sterowania

transmisj¹ - s¹ konfigurowane przez u¿ytkownika.

5.3. Wykorzystanie szyny danych
Zak ³ada siê, ¿e urz¹dzenia o szerokoœci szyny danych

równej 8 bitów s¹ do³¹czone do linii szyny D0÷D7, a

urz¹dzenia o szerokoœci szyny 16 bitów - do linii D0÷D15.

Zasady te odpowiadaj¹ konwencji adresowania, w której

bardziej znacz¹cy bajt jest przechowywany pod wy¿szym

adresem.

W  przypadku zastosowania w systemie procesora,

u¿ywaj¹cego odwrotnego schematu adresowania:

bardziej znacz¹cy bajt pod ni¿szym adresem (np. 68030)

nale¿y odpowiednio po³¹czyæ linie danych. Aby umo¿l iwiæ

wykorzystanie istniej¹cych modu³ów 8-bitowych w pracy

z dynamicznie zmienn¹ szerokoœci¹ szyny, nale¿y w

module procesora odwróciæ przypisanie poszczególnych

bajtów szyny procesora i system u. W  tym celu linie

D0÷D7 procesora nale¿y po³¹czyæ z liniam i D24÷D31

szyny systemu, linie D8÷D15 procesora z D16÷D24 szyny

systemu itd. Taka konstrukcja modu ³u procesora powinna

byæ jednak stosowana tylko wtedy, gdy jest planowane

wykorzystanie dynamicznej zmiany szerokoœci szyny; w

przec iwnym razie powoduje ona jedynie utrudnienia przy

budowie i uruchamianiu systemu.

5.4. Konwencje wykorzystania linii grupy T
i OC

Dla ujednolicenia konstrukcji poszczególnych pakietów

systemu  pomimo braku œcis ³ej def inic ji szyny

proponowane jest przyjêcie nastêpuj¹cej konwencji

dotycz¹cej wykorzystania poszczególnych linii grupy T i

OC. 

Linie T0÷T7

Nr Typ Nazwa Opis

c19 T0 -MRQ

-AS

linia wyboru pierwszej

przestrzeni adresowej

linia wa¿noœci adresu

c20 T1 -IORQ linia wyboru drugiej przestrzeni

adresowej

linia wyboru typu cyklu

transmisji

c21 T2 -READ

-DS0

linia strobuj¹ca odczytu

linia strobuj¹ca transmisjê

danych

c22 T3 -WRITE

-DS1

linia strobuj¹ca zapisu

linia strobuj¹ca transmisjê

danych

c23 T4 -INTA linia strobuj¹ca szczególnego

typu cyklu szyny

linia wyboru trzeciej

przestrzeni adresowej

potwierdzenie przyjêcia

przerwania

c24 T5 dodatkowe informacje o cyk lu

transmisji

lub o stanie procesora
c25 T6

c26 T7

Linie OC0÷OC7

Nr Typ Nazwa Opis

a19 OC0 -ACK0

-WAIT

linia potwierdzenia wykonania

cyklu transmisji

a20 OC1 -ACK1 linia potwierdzenia wykonania

cyklu transmisji

a21 OC2 -BUSRQ linia ¿¹dania przejêcia szyny

a22 OC3 -BUSAK

-BDIS

linia potwierdzenia zwolnienia

szyny 

linia deaktywacji buforów

szyny modu³u czynnego

a23 OC4 -INT0 linia zg³oszenia przerwania o

niskim  priorytecie

a24 OC5 -INT1 linia zg³oszenia przerwania o

niskim  priorytecie

a25 OC6 -INT2

-INT

linia zg³oszenia przerwania

maskowalnego o wysokim

priorytec ie

a26 OC7 -INT3

-NMI

linia zg³oszenia przerwania o

najwy¿szym  priorytecie

linia zg³oszenia przerwania

niemaskowalnego

Czêœæ sta³a pakietów
W  celu u³atwienia korzystania z systemu DSM

konstrukcja pakietów zosta³a do pewnego stopnia

ujednolicona. Unifikacja dotyczy zarówno organizacji

logicznej, jak te¿ fizycznej struktury po³¹czeñ i

r o z m i e s z c z e n i a  e l e m e n t ó w  n a  p a k i e c ie

(por. schem at logiczny).
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Struktura
W  sk ³ad sta³ej czêœci pakietów modu ³ów czynnych i

biernych wchodz¹:

 ³¹czówka szyny systemu (X1A, X1B, X1C),

 ³¹czówk i, na które wyprowadzone s¹ wybrane

sygna³y szyny systemu,

 diody elektrolum inescencyjne wraz z buforami

i rezystorami,

 gniazdo BNC (typ BNC-50).

Pakiety modu ³ów biernych zawieraj¹ dodatkowo blok

dekodera, opisany w dalszej czêœci dokumentu.

Na listwie maskuj¹cej pakietów umieszczono cztery

diody elektrolum inescencyjne. Do ich zasilania

wykorzystano bramki typu 74HCT04 (U7) oraz rezystory

330  lub 1k  (RB1). Dwa inwertery uk³adu 74HCT04

pozostawiono do dyspozycji u¿ytkownika. Mog¹ one

zostaæ u¿yte np. do zmiany polaryzacji sygna³u, którego

stan jest monitorowany przy u¿yciu diod. Cztery rezystory

do³¹czone do Ÿród³a zasilania +5V, s¹ przewidziane do

wykorzystania jako Ÿród³o sygna³u logicznego o wartoœci

1 lub do realizacji funkcji monta¿owych.

Uk ³ad typu 74HCT04 m o¿e w razie potrzeby zostaæ

zas t¹p iony innym uk ³adem o  a nalo g iczn ym

rozm ieszczeniu wyprowadzeñ, jak np. 7407 lub 7417.

Ustalone po³¹czenia z szyn¹ systemu
Nastêpuj¹ce sygna³y szyny systemu s¹ wyprowadzone na

³¹czówk i:

 linie zasilania (+5V) i masy,

 linie adresu A0÷A23,

 linie T0÷T7, OC0÷OC7, U0÷U3,

 linie -RESET, CLK, -SMODE, -STEP, PCI,

PCO.

W  dokumentacji system u DSM przy opisie linii

sygna³owych stosowane s¹ nastêpuj¹ce oznaczenia typu

linii: I - wejœcie, O - wyjœcie, Z - wysoka impedancja,

OC - otwarty kolektor, PW R - zasilanie, X - linia

niezdefiniowana.

Rozmieszczenie linii sygna³owych

£¹czówka HB-AL  grupuje linie adresowe A0÷A15.

Nr Nazwa Typ Uk ³ad Funkcja

1 A0 I/O/Z X1C linia adresu

2 A1 I/O/Z X1C linia adresu

3 A2 I/O/Z X1C linia adresu

4 A3 I/O/Z X1C linia adresu

5 A4 I/O/Z X1C linia adresu

6 A5 I/O/Z X1C linia adresu

7 A6 I/O/Z X1C linia adresu

8 A7 I/O/Z X1C linia adresu

9 A8 I/O/Z X1C linia adresu

10 A9 I/O/Z X1C linia adresu

11 A10 I/O/Z X1C linia adresu

12 A11 I/O/Z X1C linia adresu

13 A12 I/O/Z X1C linia adresu

14 A13 I/O/Z X1C linia adresu

15 A14 I/O/Z X1C linia adresu

16 A15 I/O/Z X1C linia adresu
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£¹czówka HB-AH grupuje linie adresowe A16÷A23 oraz

linie U0÷U3.

Nr Nazwa Typ Uk ³ad Funkcja

1 A16 I/O/Z X1B linia adresu

2 A17 I/O/Z X1B linia adresu

3 A18 I/O/Z X1B linia adresu

4 A19 I/O/Z X1B linia adresu

5 A20 I/O/Z X1B linia adresu

6 A21 I/O/Z X1B linia adresu

7 A22 I/O/Z X1B linia adresu

8 A23 I/O/Z X1B linia adresu

9 U0 X X1B linia definiowana przez

u¿ytkownika

10 U1 X X1B linia definiowana przez

u¿ytkownika

11 U2 X X1B linia definiowana przez

u¿ytkownika

12 U3 X X1B linia definiowana przez

u¿ytkownika

£¹czówka HB-T udostêpnia sygna ³y T0÷T7, CLK,

-RESET i PCI.

Nr Nazwa Typ Uk ³ad Funkcja

1 T0 I/O/Z X1C trójstanowa linia

sterowania

2 T1 I/O/Z X1C trójstanowa linia

sterowania

3 T2 I/O/Z X1C trójstanowa linia

sterowania

4 T3 I/O/Z X1C trójstanowa linia

sterowania

5 T4 I/O/Z X1C trójstanowa linia

sterowania

6 T5 I/O/Z X1C trójstanowa linia

sterowania

7 T6 I/O/Z X1C trójstanowa linia

sterowania

8 T7 I/O/Z X1C trójstanowa linia

sterowania

9 CLK I X1C linia sygna³u

synchronizuj¹cego

10 -RESET OC X1C linia sygna³u inicjacji

systemu

11 PCI I X1C linia szyny o po³¹czeniu

szeregowym

£¹czówka PULL umo¿liwia wykorzystanie oporników

podci¹gaj¹cych.

Nr Nazwa Typ Uk ³ad Funkcja

1 PULL1 OC RB1 "1"

2 PULL2 OC RB1 "1"

3 PULL3 OC RB1 "1"

4 PULL4 OC RB1 "1"
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£¹czówka HB-OC udostêpnia sygna³y OC0÷OC7,

-SMODE, -STEP i PCO.

Nr Nazwa Typ Uk ³ad Funkcja

1 OC0 OC X1A linia sterowania typu

otwarty kolektor

2 OC1 OC X1A linia sterowania typu

otwarty kolektor

3 OC2 OC X1A linia sterowania typu

otwarty kolektor

4 OC3 OC X1A linia sterowania typu

otwarty kolektor

5 OC4 OC X1A linia sterowania typu

otwarty kolektor

6 OC5 OC X1A linia sterowania typu

otwarty kolektor

7 OC6 OC X1A linia sterowania typu

otwarty kolektor

8 OC7 OC X1A linia sterowania typu

otwarty kolektor

9 -SMODE I X1A linia w³¹czenia trybu

pracy krokowej

10 -STEP OC X1A linia zakoñczenia cyk lu

pracy krokowej

11 PCO O X1A linia szyny o po³¹czeniu

szeregowym

£¹czówka HD-LED zawiera wejœcia inwerterów

steruj¹cym i diodami LED, wejœcia i wyjœcia dwóch

inwerterów oraz Ÿród³a VCC i GND.

Nr Nazwa Typ Uk ³ad Funkcja

1 .D1 I HCT04 linia sterowania diod¹

LED

2 .D2 I HCT04 linia sterowania diod¹

LED

3 .D3 I HCT04 linia sterowania diod¹

LED

4 .D4 I HCT04 linia sterowania diod¹

LED

5 I1 I HCT04 wejœcie bufora

6 I2 I HCT04 wejœcie bufora

7 O1 O HCT04 wyjœcie bufora

8 O2 O HCT04 wyjœcie bufora

9 VCC PW R - linia zasilania +5V

10 GND PW R - linia masy

Blok dekodera
W spó³praca modu ³ów biernych z szyn¹ systemu wymaga

dekodowania adresów, rozpoznawania sygna³ów dostêpu

i wytwarzania sygna³ów gotowoœci. Poniewa¿ logiczny

standard szyny jest okreœlany przez u¿yty modu³

procesora, dzia ³anie uk ³adów sprzêgaj¹cych mo¿e byæ w

ka¿dym  wypadku inne. Blok dekodera zawiera 2

podstawki DIL20 (U1, U2) i 4 podstawki DIL16 (U3, U4,

U5, U6) przeznaczone do instalowania uk³adów

scalonych realizuj¹cych wspó³pracê modu ³u z szyn¹.

Umieszczone przy ich bokach ³¹czówki umo¿liwiaj¹

wyko nyw an ie indywidualnych po³¹czeñ  m iêdzy

wyprowadzeniami uk³adów scalonych przy pomocy

przewodów. Podstawki te s¹ pod³¹czone do zasilania +5V

w sposób standardowy:

 DIL16 - wyprowad zenie nr  8 = GND,

wyprowadzenie nr 16 = VCC,

 DIL20 - wyprowadzenie nr 10 = GND,

wyprowadzenie nr 20 = VCC.

Przyk ³ady po³¹czeñ linii zasilania VCC oraz GND dla

uk ³adów scalonych w ró¿nych obudowach zosta³y

przedstawione poni¿ej.

                     
     1 O 1    16 O VCC 
     2 O 2    15 O 15  
     3 O 3    14 O 14  
     4 O 4    13 O 13  
     5 O 5    12 O 12  
     6 O 6    11 O 11  
     7 O 7    10 O 10  
   GND O 8     9 O  9  
                       
 Uk ³ad w obudowie DIL16 w

podstawce DIL16 (standardowe

zasilanie), np. 74HCT138.

                      
     1 O 1    14 O VCC
     2 O 2    13 O 15 
     3 O 3    12 O 14 
     4 O 4    11 O 13 
     5 O 5    10 O 12 
     6 O 6     9 O 11 
     7 O 7     8 O 10 
   GND O         O  9 

 Uk ³ad w obudowie DIL14 w

podstawce DIL16 (standardowe

zasilanie), np. 74HCT00, dosuniêty

do góry.

 W ymagane po³¹czenie przewodem

GND z wyprowadzeniem nr 7

³¹czówk i.

  1 O         O VCC    
  2 O 1    14 O 15     
  3 O 2    13 O 14     
  4 O 3    12 O 13     
  5 O 4    11 O 12     
  6 O 5    10 O 11     
  7 O 6     9 O 10     
GND O 7     8 O  9     
                       
 Uk ³ad w obudowie DIL14 w

podstawce DIL16 (standardowe

zasilanie), np. 74HCT00, dosuniêty

do do³u.

 W ymagane po³¹czenie przewodem

VCC z wyprowadzeniem nr 15

³¹czówk i.
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     1 O 1    20 O VCC 
     2 O 2    19 O 19  
     3 O 3    18 O 18  
     4 O 4    17 O 17  
     5 O 5    16 O 16  
     6 O 6    15 O 15  
     7 O 7    14 O 14  
     8 O 8    13 O 13  
     9 O 9    12 O 12  
   GND O 10   11 O 11  
                       
 Uk ³ad w obudowie DIL20 w

podstawce DIL20 (standardowe

zasilanie), np. 74HCT245.

                         
     1 O         O VCC   
     2 O 1    16 O 19    
     3 O 2    15 O 18   
     4 O 3    14 O 17   
     5 O 4    13 O 16   
     6 O 5    12 O 15   
     7 O 6    11 O 14   
     8 O 7    10 O 13   
     9 O 8     9 O 12   
   GND O         O 11   
                        
 Uk ³ad w obudowie DIL16 w œrodku

podstawki DIL20 (niestandardowe

zasilanie), np. 74HCT93.

 W ymagane dwa po ³¹czenia

p r z e w o d a m i :  G N D  z

wyprowadzeniem nr 13 ³¹czówk i,

VCC z wyprowadzeniem nr 6

³¹czówk i.

                   
  1 O 11   10 O VCC
  2 O 12    9 O 19 
  3 O 13    8 O 18 
  4 O 14\ / 7 O 17 
  5 O 15 X  6 O 16  B  D! 
  6 O 16/ \ 5 O 15 
  7 O 17    4 O 14 
  8 O 18    3 O 13 
  9 O 19    2 O 12 
GND O 20    1 O 11 
                   
Uwaga! Nieprawid³owe wstawienie

uk³adu w obudowie DIL20 do

p o d s ta w k i  D I L 2 0  p o w o d u je

zniszczen ie uk ³adu sca lonego

(analogiczna uwaga dla innych

obudów i podstawek).

Przyk ³adowe rozwi¹zania problemu dekodowania

adresu i rozpoznawania przestrzeni adresowej mo¿e

polegaæ na zastosowaniu dekoderów typu 74138 lub

74139. W  razie potrzeby pe³nego dekodowania adresu

przydatne mog¹ byæ 8-bitowe komparatory typu 74521

lub 74HCT688.

Do generowania sygna³u zakoñczenia cyklu transm isji

mo¿na wykorzystaæ autom at zbudowany z pojedynczych

przerzutników typu 7474, albo te¿ u¿yæ rejestru (np.

74174, 74164) lub licznika (np. 74163). Nietypowe

funkcje kombinacyjne oraz uk³ady sekwencyjne mog¹ byæ

realizowane z wykorzystaniem programowalnych struktur

log icznych; zalecane jest stosowanie uk ³adów

reprogramowalnych np. GAL16V8.
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Rys. 2-1. Schemat ideowy cz  ci sta ej pakietów.
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Rys. 2-2. Schemat ideowy dekodera.
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Rys. 2-3. W ygl d modu u MEM 8 z zaznaczonymi strefami elmentów przedstawionych na schematach ideowych:

Cz s  sta a pak ietów, Dekoder, MEM8 (ten ostatni jest zawarty w opisie modu u MEM8).
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Rys. 3-1. Roz o enie elementów na module DSM PRO1.

Pakiet PRO1

Funkcja pakietu w systemie
Pakiet prototypowy PRO1 umo¿liwia do³¹czenie do szyny

systemu DSM dodatkowego modu³u o konstrukc ji i

funkcjach w pe³ni okreœlonych przez u¿ytkownika. Pakiet

ten nie zawiera ¿adnych uk ³adów, a jedynie podstawki

ró¿nych typów.

Jako modu ³ bierny, pakiet PRO1 odpowiada na cyk le

transmisji realizowane przez modu ³y czynne (procesor,

sterownik DMA, monitor szyny). U¿ytkownik musi

zapewniæ w³aœciwe dekodowanie uk³adów i wytworzenie

sygna³ów zapisu i odczytu na podstawie strobów dostêpu

generowanych przez modu ³ aktywny. W  gestii

u¿ytkownika pozostaje równie¿ zapewnienie sygnalizacji

gotowoœci modu³u do zakoñczenia cyk lu transm isji.

Jako modu ³ czynny, pakiet PRO1 definiuje logiczny

standard szyny. W yjœciowe i dwukierunkowe linie szyny

powinny byæ zaopatrzone w bufory o wymaganej

wydajnoœci pr¹dowej.

Struktura pakietu
W  sk ³ad pakietu PRO1 wchodz¹ nastêpuj¹ce bloki:

 zespó³ ³¹czówk i,

 zespó³ dekodera,

 dodatkowe podstawki.

Dwa pierwsze bloki s¹ identyczne dla wszystkich

modu ³ów biernych systemu DSM i zosta³y opisane w

dokumencie "Czêœæ sta³a pakietów".

Ustalone po³¹czenia z szyn¹ systemu
W  postaci œcie¿ek obwodu drukowanego zosta³y

zrealizowane jedynie po³¹czenia masy i zasilania (+5V)

podstawek DIL16 oraz DIL20.

Mo¿liwoœci konfiguracji
Zespó³ dekodera zawiera 2 podstawki D IL20 i 4

podstawki DIL16. Dodatkowo na pakiecie zamontowane

s¹ 2 podstawki DIL20 (U8, U10) i 2 podstawki DIL40 (U7,

U9) umo¿liwiaj¹ce instalowanie uk³adów w obudowach

0.3" i 0.6". W szystkie wyprowadzenia podstawek s¹

zaopatrzone w gniazda do prowadzenia po³¹czeñ.

Pozosta³e ³¹czówki wchodz¹ w sk ³ad czêœci sta³ej

pakietu.

Z³¹cza zewnêtrzne
Pakiet nie posiada z³¹czy zewnêtrznych.
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Rys. 3-2. Schemat ideowy modu u DSM  PRO1.
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Pakiet PRO2

Funkcja pakietu w systemie
Pakiet prototypowy PRO2 umo¿liwia do³¹czenie do szyny

systemu DSM dodatkowego modu³u o konstrukc ji i funkcji

okreœlonej przez u¿ytkownika. Pakiet ten zawiera

podstawki ró¿nych typów i dodatkowo bufory steruj¹ce

p r a c¹  w  t ry bi e d yn a m i c zn ym  w y œ w i e tl a c za

kalkulatorowego LED oraz 4 przyciski monostabilne.

Jako modu ³ bierny, pakiet PRO2 odpowiada na cyk le

transmisji realizowane przez modu ³y czynne (procesor,

sterownik DMA, monitor szyny). U¿ytkownik musi

zapewniæ w³aœciwe dekodowanie uk ³adu i wytworzenie

sygna³ów zapisu i odczytu na podstawie strobów dostêpu

generowanych przez modu ³ aktywny. W  gestii

u¿ytkownika pozostaje równie¿ zapewnienie sygnalizacji

gotowoœci modu³u do zakoñczenia cyk lu transm isji.

Jako modu³ czynny pakiet PRO2 definiuje logiczny

standard szyny. W yjœciowe i dwukierunkowe linie szyny

powinny byæ zaopatrzone w bufory o wymaganej

wydajnoœci pr¹dowej.

Struktura pakietu
W  sk ³ad pakietu PRO2 wchodz¹ nastêpuj¹ce bloki:

 zespó³ ³¹czówk i,

 zespó³ dekodera,

 dodatkowe podstawki,

 zespó³ wyœwietlacza LED,

 zespó³ przycisków.

Dwa pierwsze bloki s¹ identyczne dla wszystkich

modu ³ów biernych systemu DSM i zosta ³y opisane w

dokumencie "Czêœæ sta³a pakietów".

Dodatkowe podstawki to dwie DIL20 (U9, U10) z

pod³¹czonym  zasilaniem i mas¹ oraz jedna DIL48 (U8) z

oddzie lnym i ³¹czówkam i zasilania i masy, umo¿liwiaj¹ca

instalowanie uk³adów w obudowach 0.3" i 0.6".

Zespó³ wyœwietlacza LED zawiera 2 uk³ady 74HCT573

(U11 - bufor segmentów, U12 - bufor cyfr 0÷7), 8

rezystorów (R1÷R8), ograniczaj¹cych pr¹d segmentów,

oraz dziewiêciocyfrowy wyœwietlacz LED typu CQYP94

(wspólna katoda), um ieszczony na odrêbnej p³ytce

drukowanej przy p³ycie czo ³owej modu ³u. Buforowanie

cyfry 8 powinno byæ zapewnione przez u¿ytkownika (np.

dodatkowym uk ³adem  74HCT573).

Zespó³ przycisków zawiera 4 przyciski monostabilne

(S1÷S4), umieszczone na p³ytce z wyœwietlaczem LED,

oraz 4 rezystory (R9÷R12), ustalaj¹ce stan "1" na linii

wychodz¹cej z przycisku. Naciœniêcie przycisku

sygnalizowane jest stanem "0" na odpowiadaj¹cej m u

linii.  Brak zabezp ieczeñ  elektronicznych przed

mechanicznymi drganiami styku.

Ustalone po³¹czenia z szyn¹ systemu
W  postaci œcie¿ek obwodu drukowanego zosta ³y

zrealizowane jedynie linie zasilania (+5V) i masy do

podstawek DIL14, DIL16, DIL20.

Z ³¹cze wewnêtrzne P2 s³u¿y do po³¹czenia pakietu

PRO2 z p³ytk¹ wyœwietlacza LED i przycisków.

Z ³¹cze zewnêtrzne P1 jest do³¹czone bezpoœrednio do

³¹czówek HG_1, HG_2 oraz masy.

Mo¿liwoœci konfiguracji
(I-wejœcie, O-wyjœcie, Z-wysoka impedancja, OC-otwarty kolektor, PW R-

zasilanie, X-linia niezdefiniowana)

£¹czówka HB_DL grupuje linie danych D0÷D15 szyny

DSM.

Nr Nazwa Typ Uk ³ad Funkcja

1 D0 I/O/Z X1A linia danych

2 D1 I/O/Z X1A linia danych

3 D2 I/O/Z X1A linia danych

4 D3 I/O/Z X1A linia danych

5 D4 I/O/Z X1A linia danych

6 D5 I/O/Z X1A linia danych

7 D6 I/O/Z X1A linia danych

8 D7 I/O/Z X1A linia danych

9 D8 I/O/Z X1A linia danych

10 D9 I/O/Z X1A linia danych

11 D10 I/O/Z X1A linia danych

12 D11 I/O/Z X1A linia danych

13 D12 I/O/Z X1A linia danych

14 D13 I/O/Z X1A linia danych

15 D14 I/O/Z X1A linia danych

16 D15 I/O/Z X1A linia danych
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£¹czówka HB_DH grupuje linie danych D16÷D31 szyny

DSM.

Nr Nazwa Typ Uk ³ad Funkcja

1 D16 I/O/Z X1B linia danych

2 D17 I/O/Z X1B linia danych

3 D18 I/O/Z X1B linia danych

4 D19 I/O/Z X1B linia danych

5 D20 I/O/Z X1B linia danych

6 D21 I/O/Z X1B linia danych

7 D22 I/O/Z X1B linia danych

8 D23 I/O/Z X1B linia danych

9 D24 I/O/Z X1B linia danych

10 D25 I/O/Z X1B linia danych

11 D26 I/O/Z X1B linia danych

12 D27 I/O/Z X1B linia danych

13 D28 I/O/Z X1B linia danych

14 D29 I/O/Z X1B linia danych

15 D30 I/O/Z X1B linia danych

16 D31 I/O/Z X1B linia danych

£¹czówka HSW  grupuje niebuforowane sygna³y z

przycisków monostabilnych.

Nr Nazwa Typ Uk ³ad Funkcja

1 SW 0 O S1 stan przycisku S1

2 SW 1 O S2 stan przycisku S2

3 SW 2 O S3 stan przycisku S3

4 SW 3 O S4 stan przycisku S4

£¹czówka HS grupuje niebuforowane sygna³y steruj¹ce

segmentami wyœwietlacza LED (anody).

Nr Nazwa Typ Uk ³ad Funkcja

1 SA I HCT573 segment A

2 SB I HCT573 segment B

3 SC I HCT573 segment C

4 SD I HCT573 segment D

5 SE I HCT573 segment E

6 SF I HCT573 segment F

7 SG I HCT573 segment G

8 SH I HCT573 segment H

9 LS I HCT573 strob zapisu do

rejestru buforowego

10 -OS I HCT573 sterowanie

aktywnoœci¹ wyjœcia

11 GND PW R     - linia masy

£¹czówka HK grupuje niebuforowane sygna³y steruj¹ce

cyframi 0÷7 (licz¹c od lewej strony) wyœwietlacza LED

(wspólna katoda).

Nr Nazwa Typ Uk ³ad Funkcja

1 -OK I HCT573 sterowanie aktywnoœci¹

wyjœæ

2 LK I HCT573 strob zapisu do rejestru

buforowego

3 -K0 I HCT573 cyfra 0

4 -K1 I HCT573 cyfra 1

5 -K2 I HCT573 cyfra 2

6 -K3 I HCT573 cyfra 3

7 -K4 I HCT573 cyfra 4

8 -K5 I HCT573 cyfra 5

9 -K6 I HCT573 cyfra 6

10 -K7 I HCT573 cyfra 7

£¹czówka HKO zawiera buforowany sygna³ steruj¹cy

wspóln¹ katod¹ cyfry 8 wyœwietlacza LED (zapewniany

przez u¿ytkownika).

Nr Nazwa Typ Uk ³ad Funkcja

1 -KO8 I CQYP94 cyfra 8
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£¹czówka HG_1  grupuje czêœæ niezdefiniowanych

sygna³ów z³¹cza zewnêtrznego P1.

Nr Nazwa Typ Uk ³ad Funkcja

1 P1 X P1 wyprowadzenie nr 1

2 P2 X P1 wyprowadzenie nr 2

3 P3 X P1 wyprowadzenie nr 3

4 P4 X P1 wyprowadzenie nr 4

5 P5 X P1 wyprowadzenie nr 5

6 P6 X P1 wyprowadzenie nr 6

7 P7 X P1 wyprowadzenie nr 7

8 P8 X P1 wyprowadzenie nr 8

9 P9 X P1 wyprowadzenie nr 9

10 P10 X P1 wyprowadzenie nr 10

11 P11 X P1 wyprowadzenie nr 11

12 P12 X P1 wyprowadzenie nr 12

13 P13 X P1 wyprowadzenie nr 13

£¹czówka HG_2  grupuje pozosta³e niezdefiniowane

sygna³y z³¹cza zewnêtrznego P1.

Nr Nazwa Typ Uk ³ad Funkcja

1 P14 X P1 wyprowadzenie nr 14

2 P15 X P1 wyprowadzenie nr 15

3 P16 X P1 wyprowadzenie nr 16

4 P17 X P1 wyprowadzenie nr 17

5 P18 X P1 wyprowadzenie nr 18

6 P19 X P1 wyprowadzenie nr 19

7 P20 X P1 wyprowadzenie nr 20

8 P21 X P1 wyprowadzenie nr 21

9 P22 X P1 wyprowadzenie nr 22

10 P23 X P1 wyprowadzenie nr 23

11 P24 X P1 wyprowadzenie nr 24

Pozosta ³e ³¹czówki wchodz¹ w sk ³ad czêœci sta³ej

pakietu. W szystkie wyprowadzenia podstawek s¹

zaopatrzone w gniazda do prowadzenia po³¹czeñ.

Z³¹cza wewnêtrzne
Do komunikacji m iêdzy pakietem a p ³ytk¹ z

wyœwietlaczem i przyciskami jest u¿ywane z³¹cze 2*11pin

(gniazdo na pakiecie, wtyk na p³ytce dodatkowej).

Rozmieszczenie linii sygna³owych jest przedstawione w

tabeli.

Nazwa Nr Nr Nazwa

-KO6 1 2 OG

-KO7 3 4 OB

-KO8 5 6 OF

OD 7 8 -KO5

OE 9 10 -KO4

-KO3 11 12 OA

-KO2 13 14 OH

OC 15 16 -KO1

-KO0 17 18 SW 0

SW 1 19 20 SW 2

SW 3 21 22 GND

z³¹cze P2

Z³¹cza zewnêtrzne
Na zewn¹trz pakietu jest dostêpne gniazdo szufladowe

ELTRA-25 (typ 88102503). Rozmieszczenie linii

sygna³owych jest przedstawione w tabeli.

Nazwa Nr Nr Nazwa

P1 1 14 P14

P2 2 15 P15

P3 3 16 P16

P4 4 17 P17

P5 5 18 P18

P6 6 19 P19

P7 7 20 P20

P8 8 21 P21

P9 9 22 P22

P10 10 23 P23

P11 11 24 P24

P12 12 25 GND

P13 13 z³¹cze P1
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Rys. 4-1. W idok od przodu wy wietlacza 9-o cyfrowgo LED typu CQYP94:

          - u góry rozmieszczenie segmentów a..h na jednej cyfrze (segment h - kropka),

          - u do u rozmieszczenie cyfr (cyfra 0 pierwsza z lewej strony, cyfra 8 pierwsza z prawej strony).

W skaŸnik dziewiêciocyfrowy oœmiosegmentowy (wspólna katoda) typ: CQYP95, CQYP94

Numeracja cyfr w tabeli zgodnie z oznaczeniami producenta: 1..9 (w m odule PRO2 przyjêto numeracjê: 0..8).

Nr Nazwa Nr Nazwa

0 Zacisk nie wykorzystany  9 Katody segmentów pi¹tej cyfry

1 Katody segmentów pierwszej cyfry (od

lewej strony)

10 Anody segmentów d

2 Anody segm entów c (wszystkich cyfr) 11 Katody segm entów szóstej cyfry

3 Katody segm entów drugiej cyfry 12 Anody segmentów g

4 Anody segmentów  (kropek) 13 Katody segm entów siódm ej cyfry

5 Katody segm entów trzeciej cyfry 14 Anody segmentów b

6 Anody segmentów a 15 Katody segm entów ósm ej cyfry

7 Katody segm entów czwartej cyfry 16 Anody segmentów f

8 Anody segmentów e 17 Katody segmentów dziewi¹tej cyfry

(pierwszej od prawej strony)

Pr¹d przewodzenia IFmax < 3mA

Napiêcie wsteczne URmax < 3V

Napiêcie przewodzenia UF   2V

Œwiat³oœæ segmentu (wartoœæ szczytowa)   50 cd przy pr¹dzie przewodzenia IF = 3mA

D ³ugoœæ fali promieniowanej   = 0,63..0,69 m

Zastosowania: kalkulatory

Producent: Unitra-CEMI, Polska.
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Rys. 4-2. Roz o enie elementów na m odule DSM PRO2 (p ytka A).

Rys. 4-3. Roz o enie elementów na m odule DSM PRO2 (p ytka B).
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Rys. 4-4. Schem at ideowy modu u DSM PRO2 (p ytka A).
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Rys. 4-5. Schem at ideowy modu u DSM PRO2 (p ytka B).
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Pakiet PRO3

Funkcja pakietu w systemie
Pakiet prototypowy PRO3 umo¿liwia do³¹czenie do szyny

systemu DSM dodatkowego modu³u o konstrukc ji i funkcji

okreœlonej przez u¿ytkownika. Jest on wykonany na

p³ytce uniwersalnej P3-160/96 firmy ZUP. Mo¿e byæ on

u¿ywany w innych systemach wyposa¿onych w

gniazdo Eltra-96 (typ 82109602).   Pakiet ten zawiera

podstawki ró¿nych typów w postaci listew z gniazdkami

precyzyjnymi i dodatkowo gniazdo szufladowe Eltra-50.

Jako modu ³ bierny, pakiet PRO3 odpowiada na cyk le

transmisji realizowane przez modu ³y czynne (procesor,

sterownik DMA, monitor szyny). U¿ytkownik musi

zapewniæ w³aœciwe dekodowanie uk³adu i wytworzenie

sygna³ów zapisu i odczytu na podstawie strobów dostêpu

generowanych przez modu ³ aktywny. W  gestii

u¿ytkownika pozostaje równie¿ zapewnienie sygnalizacji

gotowoœci modu³u do zakoñczenia cyk lu transm isji.

Jako modu ³ czynny pakiet PRO3 definiuje logiczny

standard szyny. W yjœciowe i dwukierunkowe linie szyny

powinny byæ zaopatrzone w bufory o wymaganej

wydajnoœci pr¹dowej.

Struktura pakietu
W  sk ³ad pakietu PRO2 wchodz¹ nastêpuj¹ce bloki:

 zespó³ ³¹czówk i,

 dodatkowe podstawki.

Pierwszy blok zosta³ opisany w dokumencie "Czêœæ sta³a

pakietów". Uzupe³niony on zosta³ o dodatkowe ³¹czówki

udostêpniaj¹ce wszystkie sygna³y magistrali DSM

u¿ytkownikowi (³¹cznie z zasilaniem +5V, +12V, -12V i

mas¹).

Dodatkowe podstawki s¹ wykonane w postaci listew z

gniazdkami precyzyjnymi o rozstawie 0.1" (2,54mm),

umozliwiaj¹cym i instalowanie uk³adów w obudowach 0.3"

i 0.6", rozmieszczonych poziom o. £¹czówki zasilania +5V

i masy s¹ rozmieszczone parami (pionowo: górny +5V,

dolny masa) w poziomych rzêdach pomiêdzy lis twami dla

wyprowadzeñ uk³adów scalonych. W  ³¹czówkach tych,

nie zas³oniêtych obudow¹ uk³adu scalonego, mo¿na

instalowaæ przewody monta¿owe do³¹czaj¹ce zasilanie do

wyprowadzeñ uk³adu sca lonego lub kondensatory

t³umi¹ce oscylacje napiêcia na liniach zasilania.

Ustalone po³¹czenia z szyn¹ systemu
W  postaci œcie¿ek obwodu drukowanego zosta³y

zrealizowane jedynie po³¹czenia pomiêdzy wtykiem X1

Eltra-96 a trzema pionowymi rzêdami listew z gniazdkami

precyzyjnymi (oznaczenia rzêdów C, B, A oraz

oznaczenia gniazdek w rzêdzie 1, 32), um ieszczonymi z

prawej strony tego wtyku.

Uwaga! Zasilanie +5V (w systemie DSM gniazdka

2CBA, 31CBA) i masa (w systemie DSM gniazdka 1CBA,

32CBA) z tych listew powinny zostaæ do³¹czone przez

u¿ytkownika do pozosta ³ej czêœci pakietu za

poœrednictwem dwóch listew poziomych (po 3 gniazdka

ka¿da) umieszczonych poni¿ej w/w rzêdów C, B, A (górna

listwa: +5V, dolna listwa: masa). Nale¿y w tym celu u¿yæ

co najmniej 4 przewodów monta¿owych (po 2 sztuki na 1

listwê).

Z ³¹cze zewnêtrzne P1 jest do³¹czone bezpoœrednio do

trzech ³¹czówek HG_1, HG_2 i HG_3 umieszczonych z

jego lewej strony.

Mo¿liwoœci konfiguracji
(I-wejœcie, O-wyjœcie, Z-wysoka impedancja, OC -otwarty kolektor, PW R-

zasilanie, X-linia niezdefiniowana)

£¹czówka H1A grupuje czeœæ linii zasilania wtyku X1

rzêdu A .

Nr Nazwa Typ Uk ³ad Funkcja

1 GND PW R X1A linia masy

2 VCC PW R X1A linia zasilania +5V

£¹czówka H1B  grupuje czeœæ linii zasilania wtyku X1

rzêdu B.

Nr Nazwa Typ Uk ³ad Funkcja

1 GND PW R X1B linia masy

2 VCC PW R X1B linia zasilania +5V

£¹czówka H1C  grupuje czeœæ linii zasilania wtyku X1

rzêdu C.

Nr Nazwa Typ Uk ³ad Funkcja

1 GND PW

R

X1C linia masy

2 VCC PW

R

X1C linia zasilania +5V

£¹czówka H2A grupuje pozosta³¹ czeœæ linii zasilania

wtyku X1 rzêdu A (w nawiasach numer styku wtyku X1).

Nr Nazwa Typ Uk ³ad Funkcja

1 (30) V-12 PW R X1A linia zasilania -12V

2 (31) VCC PW R X1A linia zasilania +5V

3 (32) GND PW R X1A linia masy

£¹czówka H2B  grupuje pozosta³¹ czeœæ linii zasilania

wtyku X1 rzêdu B (w nawiasach numer styku wtyku X1).

Nr Nazwa Typ Uk ³ad Funkcja

1 (31) VCC PW R X1B linia zasilania +5V

2 (32) GND PW R X1B linia masy
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£¹czówka H2C  grupuje pozosta³¹ czeœæ linii zasilania

wtyku X1 rzêdu C (w nawiasach numer styku wtyku X1).

Nr Nazwa Typ Uk ³ad Funkcja

1 (30) V+12 PW

R

X1C linia zasilania +12V

2 (31) VCC PW

R

X1C linia zasilania +5V

3 (32) GND PW

R

X1C linia masy

£¹czówka H3 zawiera liniê zasilania VCC pakietu.

Nr Nazwa Typ Uk ³ad Funkcja

1 VCC PW R - linia zasilania +5V

2 VCC PW R - linia zasilania +5V

3 VCC PW R - linia zasilania +5V

£¹czówka H4 zawiera liniê masy pakietu.

Nr Nazwa Typ Uk ³ad Funkcja

1 GND PW R - linia masy

2 GND PW R - linia masy

3 GND PW R - linia masy

£¹czówka HB_DL grupuje linie danych D0÷D15 szyny

DSM.

Nr Nazwa Typ Uk ³ad Funkcja

1 D0 I/O/Z X1A linia danych

2 D1 I/O/Z X1A linia danych

3 D2 I/O/Z X1A linia danych

4 D3 I/O/Z X1A linia danych

5 D4 I/O/Z X1A linia danych

6 D5 I/O/Z X1A linia danych

7 D6 I/O/Z X1A linia danych

8 D7 I/O/Z X1A linia danych

9 D8 I/O/Z X1A linia danych

10 D9 I/O/Z X1A linia danych

11 D10 I/O/Z X1A linia danych

12 D11 I/O/Z X1A linia danych

13 D12 I/O/Z X1A linia danych

14 D13 I/O/Z X1A linia danych

15 D14 I/O/Z X1A linia danych

16 D15 I/O/Z X1A linia danych

£¹czówka HB_DH grupuje linie danych D16÷D31 szyny

DSM.

Nr Nazwa Typ Uk ³ad Funkcja

1 D16 I/O/Z X1B linia danych

2 D17 I/O/Z X1B linia danych

3 D18 I/O/Z X1B linia danych

4 D19 I/O/Z X1B linia danych

5 D20 I/O/Z X1B linia danych

6 D21 I/O/Z X1B linia danych

7 D22 I/O/Z X1B linia danych

8 D23 I/O/Z X1B linia danych

9 D24 I/O/Z X1B linia danych

10 D25 I/O/Z X1B linia danych

11 D26 I/O/Z X1B linia danych

12 D27 I/O/Z X1B linia danych

13 D28 I/O/Z X1B linia danych

14 D29 I/O/Z X1B linia danych

15 D30 I/O/Z X1B linia danych

16 D31 I/O/Z X1B linia danych
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£¹czówka HG_1  grupuje czêœæ niezdefiniowanych

sygna³ów z³¹cza zewnêtrznego P1.

Nr Nazwa Typ Uk ³ad Funkcja

1 P1 X P1 wyprowadzenie nr 1

2 P2 X P1 wyprowadzenie nr 2

3 P3 X P1 wyprowadzenie nr 3

4 P4 X P1 wyprowadzenie nr 4

5 P5 X P1 wyprowadzenie nr 5

6 P6 X P1 wyprowadzenie nr 6

7 P7 X P1 wyprowadzenie nr 7

8 P8 X P1 wyprowadzenie nr 8

9 P9 X P1 wyprowadzenie nr 9

10 P10 X P1 wyprowadzenie nr 10

11 P11 X P1 wyprowadzenie nr 11

12 P12 X P1 wyprowadzenie nr 12

13 P13 X P1 wyprowadzenie nr 13

14 P14 X P1 wyprowadzenie nr 14

15 P15 X P1 wyprowadzenie nr 15

16 P16 X P1 wyprowadzenie nr 16

17 P17 X P1 wyprowadzenie nr 17

£ ¹ c z ó w k a  H G _ 2  g r u p u je  n a s têp n¹  c zê œ æ

niezdefiniowanych sygna³ów z³¹cza zewnêtrznego P1.

Nr Nazwa Typ Uk ³ad Funkcja

1 P18 X P1 wyprowadzenie nr 18

2 P19 X P1 wyprowadzenie nr 19

3 P20 X P1 wyprowadzenie nr 20

4 P21 X P1 wyprowadzenie nr 21

5 P22 X P1 wyprowadzenie nr 22

6 P23 X P1 wyprowadzenie nr 23

7 P24 X P1 wyprowadzenie nr 24

8 P25 X P1 wyprowadzenie nr 25

9 P26 X P1 wyprowadzenie nr 26

10 P27 X P1 wyprowadzenie nr 27

11 P28 X P1 wyprowadzenie nr 28

12 P29 X P1 wyprowadzenie nr 29

13 P30 X P1 wyprowadzenie nr 30

14 P21 X P1 wyprowadzenie nr 31

15 P32 X P1 wyprowadzenie nr 32

16 P33 X P1 wyprowadzenie nr 33
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£¹czówka HG_3  grupuje pozosta³e niezdefiniowane

sygna³y z³¹cza zewnêtrznego P1.

Nr Nazwa Typ Uk ³ad Funkcja

1 P34 X P1 wyprowadzenie nr 34

2 P35 X P1 wyprowadzenie nr 35

3 P36 X P1 wyprowadzenie nr 36

4 P37 X P1 wyprowadzenie nr 37

5 P38 X P1 wyprowadzenie nr 38

6 P39 X P1 wyprowadzenie nr 39

7 P40 X P1 wyprowadzenie nr 40

8 P41 X P1 wyprowadzenie nr 41

9 P42 X P1 wyprowadzenie nr 42

10 P43 X P1 wyprowadzenie nr 43

11 P44 X P1 wyprowadzenie nr 44

12 P45 X P1 wyprowadzenie nr 45

13 P46 X P1 wyprowadzenie nr 46

14 P47 X P1 wyprowadzenie nr 47

15 P48 X P1 wyprowadzenie nr 48

16 P49 X P1 wyprowadzenie nr 49

17 P50 X P1 wyprowadzenie nr 50

Pakiet ma oznaczenia pól monta¿owych w uk³adzie

prostok¹tnym : wspó³rzêdne poziome zawieraj¹ u do³u

pakietu cyfry (od lewej strony kolejno) 1, 2, 3, 4,

natomiast wpó³rzêdne pionowe zawieraj¹ z prawej strony

pakietu litery (od do³u kolejno) A, B, C, D, E ,F, G, H.

W  polach monta¿owych (1,2;A,B) oraz (1,2;C,D) mo¿na

montowaæ uk³ady w obudowach 0.3" (iloœæ gniazdek w 1

listwie wynosi 28 szt., np. 3 obudowy DIL16).

W  polu monta¿owym (1,2,3,4;E,F) mo¿na montowaæ

uk ³ady w obudowach 0.3" lub 0.6" (iloœæ gniazdek w 1

listwie wynosi 47 szt., np. 2 obudowy DIL40).

W  polu monta¿owym  (1,2,3;G,H) mo¿na montowaæ

uk ³ady w obudowach 0.3" (ilosæ gniazdek w jednej lis twie

wynosi 36 szt., np. 4 obudowy DIL16).

Pole monta¿owe (3,4;A,B) nie zawiera podstawek i jest

do wykorzystania przez u¿ytkownika (liczba punktów

lutowniczych w 1 rzêdzie wynosi 18 szt., np. 1 obudowa

DIL32.

Pozosta³e ³¹czówk i wchodz¹ w sk ³ad czêœci sta³ej

pakietu. W szystkie wyprowadzenia podstawek s¹

zaopatrzone w gniazda do prowadzenia po³¹czeñ.

Z³¹cza zewnêtrzne
Na zewn¹trz pakietu jest dostêpne gniazdo szufladowe

ELTRA-50 (typ 88105005). Rozmieszczenie linii

sygna³owych jest przedstawione w tabeli.

Nazwa Nr Nazwa Nr Nazwa Nr

P1 1 P18 18 P34 34

P2 2 P19 19 P35 35

P3 3 P20 20 P36 36

P4 4 P21 21 P37 37

P5 5 P22 22 P38 38

P6 6 P23 23 P39 39

P7 7 P24 24 P40 40

P8 8 P25 25 P41 41

P9 9 P26 26 P42 42

P10 10 P27 27 P43 43

P11 11 P28 28 P44 44

P12 12 P29 29 P45 45

P13 13 P30 30 P46 46

P14 14 P31 31 P47 47

P15 15 P32 32 P48 48

P16 16 P33 33 P49 49

P17 17 z³¹cze P1 P50 50
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Rys. 5-1. Roz o enie elementów na module DSM PRO3.
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Rys. 5-2. Schem at ideowy modu u DSM PRO 3 (arkusz 1 z 2).



PRO3 5-7

Rys. 5-3. Schem at ideowy modu u DSM PRO3 (arkusz 2 z 2).
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Pakiety MEM8 i MEM16

Funkcja pakietów w systemie
Pakiet MEM8 jest modu ³em pamiêci

wspó³pracuj¹cym  z 8-bitow¹, a  MEM16 — z

16-bitow¹ szyn¹ danych. Pakiet jest

przystosowany do instalowania typowych

uk ³adów SRAM i EPROM o organizacji ×8 w

obudowach DIL24 i DIL28 o szerokoœci 0.6".

Mo¿l iwe jest u¿ycie czterech uk³adów, co

pozwala na uzyskanie ³¹cznej pojemnoœci

do 25 6K B. N ie jest przewidziane

montowanie w podstawkach uk ³adów

pamiêci dynamicznej.

Jako modu ³y bierne, pakiety MEM8 i

MEM16 odpowiadaj¹ na cykle transmisji

rea lizowane p rzez modu ³y czynne

(procesor, sterownik DMA, monitor szyny).

U¿ytkownik  musi zapewniæ w³aœciwe

dek od ow an ie  u k ³a d ó w  pa m iê c i  i

wytworzenie sygna³ów zapisu i odczytu na

podstawie strobów dostêpu generowanych

przez modu ³ aktywny. W  gestii u¿ytkownika

pozostaje równie¿ zapewnienie sygnalizacji

gotowoœci modu ³u do zakoñczenia cyk lu

transmisji.

Struktura pakietów
W  sk ³ad pakietów MEM8 i MEM16 wchodz¹

nastêpuj¹ce bloki:

 zespó³ ³¹czówk i,

 zespó³ dekodera,

 matryca pamiêci.

Dwa pierwsze bloki s¹ identyczne dla

wszystkich modu ³ów biernych systemu DSM

i zosta³y opisane w dokumencie "Czêœæ

sta³a pakietów".

Pakiety nie zawieraj¹ uk³adów steruj¹cych;

sterowanie pamiêci pozostaje pod pe³n¹

kontrol¹ u¿ytkownika. Szyna danych i

po³¹czona na sta³e czêœæ szyny adresowej

nie s¹ buforowane. Buforowanie innych

sygna ³ów pozo s ta j e  p o d  kon t ro l¹

u¿ytkownika.

Matryca pamiêci pakietu MEM8 jest

zbudowana z czterech uk³adów do³¹czonych

do 8-bitowej szyny danych i 13 najmniej

znacz¹cych linii szyny adresowej (A0÷A12).

Matryca pamiêci pakietu MEM16 jest

zbudowana z czterech uk³adów do³¹czonych

do 16-b itowej szyny danych i 13 linii szyny

adresowej (A1÷A13). Z ka¿d¹ 8-bitow¹

czêœci¹ szyny danych wspó³pracuj¹ dwa

uk ³ady. Najmniej znacz¹ca linia adresowa

(A0) powinna byæ wykorzystana w uk³adzie

steruj¹cym wyborem uk³adu pamiêci.

Ustalone po³¹czenia z szyn¹ systemu — MEM8
Nastêpuj¹ce po³¹czenia s¹ wykonane w postaci œcie¿ek obwodu

drukowanego:

 linie zasilania (+5V) i masy,

 linie danych D0÷D7,

 linie adresowe A0÷A10, A12.

Linie danych i adresowe s¹ do³¹czone równolegle do wszystkich

podstawek pamiêci. Linia adresowa A11 powinna byæ pod³¹czona

przez u¿ytkownika do koñcówki 23 obudowy DIL28.

Ustalone po³¹czenia z szyn¹ systemu — MEM16
Nastêpuj¹ce po³¹czenia s¹ wykonane w postaci œcie¿ek obwodu

drukowanego:

 linie zasilania (+5V) i masy,

 linie danych D0÷D7 (U8, U9) oraz D8÷D15 (U10, U11),

 linie adresowe A1÷A11, A13.

Linie adresowe s¹ do³¹czone równolegle do wszystkich podstawek

pamiêci. Linia adresowa A12 powinna byæ pod³¹czona przez

u¿ytkownika do koñcówki 23 obudowy DIL28.

Mo¿liwoœci konfiguracji
Z ka¿dym uk ³adem pamiêci jest zwi¹zana oddzielna 6-stykowa

³¹czówka umo¿liwiaj¹ca odpowiednie do³¹czenie sygna³ów steruj¹cych.

Przypisanie ³¹czówek jest nastêpuj¹ce:

HM8 - U8

HM9 - U9

HM10 - U10

HM11 - U11

Funkcje poszczególnych wyprowadzeñ ³¹czówki dla kilku najczêœciej

stosowanych typów pamiêci w obudowach DIL28 zosta³y zestawione

w tabeli (w nawiasach podane s¹ numery koñcówek uk ³adu

scalonego). W  wypadku u¿ycia pamiêci w obudowie DIL24 (np. 2716,

2732, 6116) na le¿y w³o¿yæ uk³ad scalony do podstawki dosuwaj¹c go

do do³u (koñcówka nr 1 uk³adu w wyprowdzeniu nr 3 podstawki) oraz

do³¹czyæ zasilanie korzystaj¹c z ostatn iego (28) wyprowadzenia danej

podstawki. W  przypadku odczytu pamiêci EPROM koñcówkê VPP

nale¿y po³¹czyæ z VCC (zgodnie z zaleceniem producenta), a nie z

rezystorem podci¹gaj¹cym PULL (za ma ³a wydajnoœæ pr¹dowa).

Nr

(koñc.)

Typ uk³adu

2716 2764 27128 27256 27512 6264 62256

1 (1) - Vpp Vpp Vpp A15 - A14

2 (27) - -PGM -PGM A14 A14 -W E -W E

3 (26) Vcc - A13 A13 A13 CS2 A13

4 (22) -OE -OE -OE -OE -OE/Vpp -OE -OE

5 (20) -CE -CE -CE -CE -CE -CS1 -CE

6 (23) Vpp A11 A11 A11 A11 A11 A11

Pozosta³e ³¹czówki wchodz¹ w sk ³ad czêœci sta³ej pakietu.

Z³¹cza zewnêtrzne
Pakiet nie posiada z³¹czy zewnêtrznych.
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Rys. 6-4. Roz o enie elmentów na module DSM MEM8.
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Rys. 6-5. Roz o enie elementów na module DSM MEM16.
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Rys. 6-6. Schemat ideowy modu u DSM  MEM8.
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Rys. 6-7. Schemat ideowy modu u DSM  MEM16.
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Pakiet Z80CPU

Funkcja pakietu w systemie
Pakiet procesora Z80CPU jest modu ³em  czynnym .

Zawiera on mikroprocesor typu Z80 oraz niezbêdne

uk ³ady logiki i bufory. Pakiet posiada 16-bitow¹ szynê

adresow¹ i 8-bitow¹ szynê danych; m o¿e on

wspó³pracowaæ z pakietami biernymi o 8-bitowej szynie

danych. Pakiet jest wyposa¿ony w uk³ad pracy krokowej

procesora.

Struktura sygna³ów steruj¹cych procesora Z80 okreœla

logiczny standard szyny systemu.

Struktura pakietu
W  pakiecie Z80CPU mo¿na wyró¿niæ nastêpuj¹ce bloki

funkcjonalne:

 procesor z uk³adam i logiki,

 uk ³ady inicjac ji dzia ³ania procesora i pracy

krokowej,

 bufory szyny procesora.

Blok procesora zawiera:

 mikroprocesor typu Z80CPU (U1),

 uk ³ad generacj i sygna³u synch ronizacji

procesora i systemu,

 bramkê AND typu 7408 (U11B), generuj¹c¹

sygna³ -DDI steruj¹cy kierunkiem przep³ywu

danych przez bufory szyny,

 bramkê NAND typu 74132 (U10D), generuj¹c¹

sygna³ -IDLE oznaczaj¹cy brak aktywnoœci

procesora na szynie.

Blok inicjacji procesora i pracy krokowej zawiera:

 generator sygna³u RESET procesora  przy

w³¹czeniu zasilania lub uaktywnieniu linii

-RESET szyny,

 uk ³ad pracy krokowej wyd ³u¿aj¹cy cyk l

transmisji danych na szynie systemu.

Blok buforów  zawiera uk³ad typu 74245 (U4) buforuj¹cy

szynê danych oraz trzy uk³ady typu 74541 (U5, U6, U8),

s³u¿¹ce do buforowania szyny adresowej i trójstanowych

linii sterowania transmisj¹.

Ustalone po³¹czenia z szyn¹ systemu
Szyna adresowa A0÷A15 procesora jest po³¹czona z

liniami A0÷A15 szyny systemu za poœrednictwem

uk ³adów typu 74541.

Szyna danych D0÷D7 procesora jest po³¹czona z liniami

D0÷D7 szyny systemu za poœrednictwem uk ³adu typu

74245.

Sygna³y steruj¹ce -MREQ , -IORQ, -RD, -WR, -M1,

zbuforowane przez uk³ad typu 74541, s¹ do³¹czone

odpowiednio do linii T0÷T4.

Sygna³ synchronizuj¹cy CLK jest doprowadzony do linii

CLK szyny.

Linia -WAIT procesora jest sterowana z linii OC0 szyny.

Linia -BUSRQ procesora jest po³¹czona z lini¹ OC2.

Linie -INT i -NMI procesora s¹ po³¹czone z liniami OC6

i OC7 szyny systemu.

Linie -RESET, -SMODE i -STEP pakietu s¹ po³¹czone z

liniami szyny systemu o tych samych nazwach.

Mo¿liwoœci konfiguracji
(I-wejœcie, O-wyjœcie, Z-wysoka impedancja, OC -otwarty kolektor, PWR-

zasilanie, X-linia niezdefiniowana)

£¹czówka JP-3 pozwala na pod³¹czenie linii wejœciowych

procesora -HALT, -BUSAK i -RFSH do wybranych przez

u¿ytkownika linii szyny systemu.

Nr Nazwa Typ Uk ³ad Funkcja

1 -HALT O Z80CPU sygnalizacja

zatrzymania procesora

2 -BUSAK O Z80CPU potwierdzenie

zwolnienia szyny przez

procesor

3 -RFSH O Z80CPU sygnalizacja cyklu

odœwie¿ania pamiêci

£¹czówka  JP-4  udostêpnia sygna ³y steruj¹ce

generowane na pakiecie, które mog¹ byæ wykorzystane

przez u¿ytkownika po wyprowadzeniu ich na szynê

systemu.

Nr Nazwa Typ Uk ³ad Funkcja

1 -DDI O HCT08 przes³anie danych po

szynie do procesora

2 -IDLE O HCT132 brak aktywnoœci

procesora na szynie

3 -BDIS I HCT132 deaktywacja buforów

szyny systemu

£¹czówka JP-T1 umo¿liwia doprowadzenie na wejœcia

bufora U6 wybranych sygna³ów, które mog¹ byæ

wyprowadzone na szynê systemu jako trójstanowe.

Nr Nazwa Typ Uk ³ad Funkcja

1 IT7 I HCT541 wejœcie bufora

2 IT6 I HCT541 wejœcie bufora

3 IT5 I HCT541 wejœcie bufora
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Rys. 7-1. Roz o enie elementów na module DSM Z80CPU.

£¹czówka JP-T2 pozwala na wyprowadzenie na linie

T5÷T7 szyny systemu dowolnych sygna³ów z pakietu.

Mog¹ one byæ zbuforowane przez uk³ad typu 74541 (co

pozwala na wprowadzen ie odpowiednich linii szyny w

stan wysok iej im pedancj i) ,  lub wyprowadzone

bezpoœrednio na szynê.

Nr Nazwa Typ Uk ³ad Funkcja

1 T7 I/O/Z X1C linia szyny systemu

2 OT7 O/Z HCT541 wyjœcie bufora

3 T6 I/O/Z X1C linia szyny systemu

4 OT6 O/Z HCT541 wyjœcie bufora

5 T5 I/O/Z X1C linia szyny systemu

6 OT5 O/Z HCT541 wyjœcie bufora

Z³¹cza zewnêtrzne
Pakiet nie posiada z³¹czy zewnêtrznych.
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Rys. 7-2. Schemat ideowy modu u DSM Z80CPU.
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Pakiet 68000

Funkcja pakietu w systemie
Pakiet procesora 68000 jest modu ³em  aktywnym.

Zawiera on 32-bitowy mikroprocesor typu MC68000 oraz

niezbêdne uk³ady logiki i bufory. Pakiet posiada 24-bitow¹

szynê adresow¹ i 16-bitow¹ szynê danych; m o¿e on

wspó³pracowaæ z modu ³ami biernymi o 8- lub 16-bitowej

szyn ie danych. Pakiet jest wyposa¿ony w uk³ad pracy

krokowej procesora.

Struktura sygna³ów steruj¹cych procesora MC68000

definiuje logiczny standard szyny systemu.

Struktura pakietu
W  pakiecie 68000 mo¿na wyró¿niæ nastêpuj¹ce modu ³y:

 procesor z uk³adam i logiki,

 uk ³ady inic jac ji dzia ³ania procesora i pracy

krokowej,

 uk ³ady logiki przerwañ,

 bufory szyny procesora.

Blok procesora zawiera:

 mikroprocesor MC68000 (U8),

 uk ³ad generacj i sygna³u synch ronizacji

procesora i systemu,

 inwerter typu 7404 (U11F), generuj¹cy sygna³

-DDIN steruj¹cy kierunkiem przep³ywu danych

przez bufory szyny.

Blok inicjacji procesora i pracy krokowej zawiera:

 generator sygna³ów -RESET i -HALT procesora

wyzwalany przy w³¹czeniu zasilania lub

uaktywnieniu linii -RESET szyny systemu,

 uk ³ad pracy krokowej blokuj¹cy sygna³y

-DTACK i -BERR, sygnalizuj¹ce procesorowi

gotowoœæ systemu do zakoñczenia cyk lu

transmisji.

Blok logiki przerwañ zawiera:

 uk ³ad enkodera priorytetowego typu 74148

(U9), generuj¹cy 3-bitowy numer poziomu

przerwania dla procesora,

 generator sygna³u cyklu potwierdzenia przyjêcia

przerwania -INTA, zawieraj¹cy bramkê NAND

typu 7420 (U13A) oraz bramkê OC typu 7417

(U14C);  sygna ³  - INTA  m o¿e zostaæ

wyprowad zony na szynê sys tem u lub

wykorzystany do spowodowania automatycznej

generacji numeru przerwania przez procesor.

Blok buforów zawiera 2 uk³ady typu 74245 (U2, U3)

buforuj¹ce szynê danych oraz 4 uk³ady typu 74541 (U1,

U6, U5, U4), s³u¿¹ce do buforowania szyny adresowej i

trójstanowych linii sterowania transmisj¹.

Ustalone po³¹czenia z szyn¹ systemu
Szyna adresowa A1÷A23 procesora jest po³¹czona z

liniami A1÷A23 szyny system u za poœrednictwem

uk ³adów typu 74541. Linia adresowa A0 sytemu ma stan

"0" pod³¹czony przez jeden z w/w uk ³adów 74541.

Szyna danych D0÷D15  procesora jest po³¹czona z

liniami D0÷D15 szyny systemu za poœrednictwem

uk ³adów typu 74245.

Sygna³y steruj¹ce -AS, R/-W, -LDS, -UDS s¹ do³¹czone

odpowiednio do linii T0÷T3 za poœrednictwem uk ³adu

74541.

Sygna³ synchronizuj¹cy CLK jest doprowadzony do linii

CLK szyny.

Linia -DTACK procesora jest sterowana z linii OC0

szyny.

Linia -BERR procesora jest sterowana z linii OC1 szyny.

Wejœcia enkodera poziomów przerwañ odpowiadaj¹ce

zg³oszeniom przerwañ o poziomach 1, 3, 5 i 7 s¹

po³¹czone odpowiednio z liniam i OC4÷OC7 szyny

systemu.

Linie -RESET, -SMODE i -STEP pakietu s¹ po³¹czone z

liniami szyny systemu o tych samych nazwach.

Mo¿liwoœci konfiguracji
(I-wejœcie, O-wyjœcie, Z-wysoka impedancja, OC-otwarty kolektor, PWR-

zasilanie, X-linia niezdefiniowana)

£¹czówka JP1 s³u¿y do konfigurac ji uk ³adu przerwañ

pakietu.

Nr Nazwa Typ Uk ³ad Funkcja

1 -INTA O/Z 17 sygnalizacja cyklu

identyfikacji przerwania

2 -VPA I MC68000 ¿¹danie

synchronicznego cyk lu

transmisji lub generacji

numeru przerwania

3 -I2 O LS148 wyjœcie numeru

poziom u przerwania

4 -IPL2 I MC68000 wejœcie numeru

poziom u przerwania

5 -I1 O LS148 wyjœcie numeru

poziom u przerwania

6 -IPL1 I MC68000 wejœcie numeru

poziom u przerwania

7 -I0 O LS148 wyjœcie numeru

poziom u przerwania

8 -IPL0 I MC68000 wejœcie numeru

poziom u przerwania

£¹czówka JP3 udostêpnia sygna³y generowane przez

procesor i sygna³y steruj¹ce, które mog¹ byæ wykorzystane

przez u¿ytkownika po wyprowadzeniu ich na szynê systemu.

Nr Nazwa Ty

p

Uk ³ad Funkcja



DSM8-2

Rys. 8-1. Roz o enie elementów na module DSM 68000.

1 -BDIS I/C HCT132 ¿¹danie odciêcia

buforów szyny

2 -BG O MC6800

0

potwierdzenie

zwolnienia szyny

przez procesor

3 -BGAC

K

I/C MC6800

0

potwierdzenie

przejêcia szyny

4 -BR I/C MC6800

0

¿¹danie zwolnienia

szyny przez procesor

5 -HALT I/O MC6800

0

wejœcie/wyjœcie

zatrzym ania

procesora

6 -RES I/O MC6800

0

wejœcie/wyjœcie

sygna³u inicjacji

systemu

7 -VMA O MC6800

0

wyjœcie sygnalizacji

cyk lu

synchronicznego

8 E O MC6800

0

wyjœcie sygna³u

synchron izacji

transmisji

£¹czówka JP2 pozwala na doprowadzenie do linii

T5÷T7 szyny systemu dowolnych sygna³ów z pakietu.

Mog¹ to byæ np. buforowane przez uk³ad typu 74541

sygna³y wyjœciowe procesora -VMA, FC0, FC1, FC2.

Nr Nazwa Typ Uk ³ad Funkcja

1 -VMA O/Z HCT541 sygna³ strobuj¹cy

cyk lu

synchronicznego

2 T7 I/O/Z X1C linia szyny systemu

3 FC2 O/Z HCT541 linia wyboru

przestrzeni

adresowej

4 T6 I/O/Z X1C linia szyny systemu

5 FC1 O/Z HCT541 linia wyboru

przestrzeni

adresowej

6 T5 I/O/Z X1C linia szyny systemu

7 FC0 O/Z HCT541 linia wyboru

przestrzeni

adresowej

8 T4 I/O/Z X1C linia szyny systemu

Z³¹cza zewnêtrzne
Pakiet nie posiada z³¹czy zewnêtrznych.
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Rys. 8-2. Schem at ideowy modu u DSM 68000 (arkusz 1 z 2).
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Rys. 8-3. Schem at ideowy modu u DSM 68000 (arkusz 2 z 2).
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Pakiet 8051

Funkcja pakietu w systemie
Pakiet procesora 8051 jest modu ³em czynnym. Zawiera

on mikrokomputer jednouk³adowy rodziny MCS-51 w

obudowie DIL40 (np. 8031, 80C31, 8051, 87C51) oraz

niezbêdne uk³ady logiki i bufory szyny systemu. Pakiet

posiada 16-bitow¹ szynê adresow¹ i 8-bitow¹ szynê

danych i mo¿e wspó³pracowaæ z modu ³am i biernymi o

8-bitowej szynie danych.

Pakiet inicjuje cykle transmisji na szynie systemu.

Struktura sygna³ów steruj¹cych procesora i8051 okreœla

logiczny standard szyny systemu.

Procesory rodziny 8051 nie umo¿liwiaj¹ wyd ³u¿enia

cyk lu szyny, korzystanie z pracy krokowej w procesie

uruchamiania systemu z pakietem 8051 jest wiêc

niemo¿liwe.

Struktura pakietu
W  pakiecie 8051 mo¿na wyró¿niæ nastêpuj¹ce bloki:

 procesor z uk³adam i logiki,

 uk ³ad inicjac ji dzia ³ania procesora,

 bufory szyny procesora,

 bufory ³¹cza RS232C.

Blok procesora zawiera:

 mikroprocesor rodziny MCS-51 (U8),

 uk ³ad generacj i sygna³u synch ronizacji

procesora i systemu,

 bramkê NAND  (U5A) i inwerter (U6C),

generuj¹ce sygna³ -DDIN steruj¹cy kierunkiem

przep³ywy danych przez bufory szyny.

Blok inicjacji procesora zawiera generator sygna³u

RESET procesora przy w ³¹czeniu zasilania lub

uaktywnieniu linii -RESET szyny.

Blok buforów szyny zawiera uk³ad typu 74245 (U1)

buforuj¹cy szynê danych oraz zatrzask typu 74573 (U3)

i dwa uk³ady typu 74541 (U2, U4), s ³u¿¹ce do

buforowania linii adresowych i linii sterowania transmisj¹.

Bufory ³¹cza RS232C  stanowi¹ uk³ady MC145406P

(U11) oraz MC1489 (U10). S¹ one po³¹czone na sta³e z

koñcówkami z³¹cza zewnêtrznego umieszczonego na

listwie maskuj¹cej pakietu. Po stronie poziomów

logicznych TTL wszystkie sygna³y buforów s¹

wyprowadzone na ³¹czówkê.

Ustalone po³¹czenia z szyn¹ systemu
Szyna adresowa A0÷A15 jest wyprowadzona z portów

P0 i P2 procesora. Sygna³y adresu A0÷A7 s¹ uzyskiwane

przez zatrzaskiwanie stanu linii portu P0 opadaj¹cym

zboczem na linii ALE. Szyna jest buforowana przy u¿yciu

uk ³adów typu 74541 i 74573 i jest po³¹czona z liniami

A0÷A15 szyny systemu.

Szyna danych D0÷D7 procesora (port P0) jest po³¹czona

z liniami D0÷D7 szyny systemu za poœrednictwem uk ³adu

74245.

Sygna³y steruj¹ce -PSEN, ALE, -RD, -WR  s¹ do³¹czone

odpowiednio do linii T0÷T3 za poœrednictwem uk ³adu

74541.

Sygna³ synchronizuj¹cy jest doprowadzony do linii CLK

szyny.

Linie P3.2÷P3.5 (-INT0, -INT1, T0, T1) procesora s¹

do³¹czone odpowiednio do linii OC4÷OC7 szyny systemu.

Linia -BDIS steruj¹ca aktywnoœci¹ buforów jest

po³¹czona z lini¹ OC2 szyny systemu.

Linia -RESET szyny stanowi wejœcie uk³adu generac ji

sygna³u RESET procesora.

Mo¿liwoœci konfiguracji
(I-wejœcie, O-wyjœcie, Z-wysoka impedancja, OC -otwarty kolektor, PW R-

zasilanie, X-linia niezdefiniowana)

£¹czówka JP-X  pozwala na w³aœciwe do³¹czanie

przebiegu synchronizuj¹cego do procesora. Procesory

rodziny 8051 wykonane w technologii NMOS i CMOS

wymagaj¹ odmiennego doprowadzenia zewnêtrznego

sygna³u zegara. W  przypadku u¿ycia procesora NMOS

nale¿y zewrzeæ wyprowadzenia 1 i 2 oraz 3 i 4. Dla

procesorów CM OS nale¿y zewrzeæ wyprowadzenie 2 z 3

a wyprowadzenia 1 i 4 pozostawiæ nie po³¹czone.

Nr Nazwa Typ Uk ³ad Funkcja

1 X2 I 8051 wejœcie oscylatora NMOS

2 CLK O HCT04 wyjœcie przebiegu

synchronizuj¹cego

3 X1 I 8051 wejœcie oscylatora CMOS

4 GND PW R - linia masy

£¹czówka JP-E/V  s³u¿y do wyboru konfiguracji pamiêci

programu procesora. W  przypadku wykorzystywania

wewnêtrznej pamiêci ROM/EPROM procesora nale¿y

zewrzeæ wyprowadzenia 1 i 2, w przeciwnym razie -

wyprowadzenia 2 i 3.

Nr Nazwa Typ Uk ³ad Funkcja

1 VCC PW R - linia zasilania +5V

2 E/V I 8051 wejœcie wyboru pamiêci

ROM

3 GND PW R - linia masy
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£¹czówka JP-P1 udostêpnia sygna³y portu P1 procesora

8051.

Nr Nazwa Typ Uk ³ad Funkcja

1 P1.0 I/O 8051 wejœcie-wyjœcie

2 P1.1 I/O 8051 wejœcie-wyjœcie

3 P1.2 I/O 8051 wejœcie-wyjœcie

4 P1.3 I/O 8051 wejœcie-wyjœcie

5 P1.4 I/O 8051 wejœcie-wyjœcie

6 P1.5 I/O 8051 wejœcie-wyjœcie

7 P1.6 I/O 8051 wejœcie-wyjœcie

8 P1.7 I/O 8051 wejœcie-wyjœcie

£¹czówka JP-P3 udostêpnia sygna³y portu P3 procesora

8051.

Nr Nazwa Typ Uk ³ad Funkcja

1 P3.0 I/O 8051 wejœcie-wyjœcie (RxD)

2 P3.1 I/O 8051 wejœcie-wyjœcie (TxD)

3 P3.2 I/O 8051 wejœcie-wyjœcie (INT0)

4 P3.3 I/O 8051 wejœcie-wyjœcie (INT1)

5 P3.4 I/O 8051 wejœcie-wyjœcie (T0)

6 P3.5 I/O 8051 wejœcie-wyjœcie (T1)

7 P3.6 I/O 8051 wejœcie-wyjœcie (-WR)

8 P3.7 I/O 8051 wejœcie-wyjœcie (-RD)

£¹czówka JP-IT umo¿liwia doprowadzenie wybranych

sygna³ów na wejœcia bufora U6 typu 74541.

Nr Nazwa Typ Uk ³ad Funkcja

1 IT7 I HCT541 wejœcie bufora

2 IT6 I HCT541 wejœcie bufora

3 IT5 I HCT541 wejœcie bufora

£¹czówka JP-T  pozwala na wyprowadzenie do linii

T5÷T7 szyny systemu lub inne wykorzystanie wybranych

sygna³ów buforowanych przez uk³ad typu 74541 (co

pozwala na wprowadzenie odpowiednich linii szyny w

stan wysokiej impedanc ji).

Nr Nazwa Typ Uk ³ad Funkcja

1 BT7 O/Z HCT541 wyjœcie bufora

2 BT6 O/Z HCT541 wyjœcie bufora

3 BT5 O/Z HCT541 wyjœcie bufora

£¹czówka JP-RS grupuje linie ³¹cza RS232C po stronie

poziomów logicznych TTL.

Nr Nazwa Typ Uk ³ad Funkcja

1 DCD O 1489 testowalne wejœcie

2 RxD O 145406 wejœcie danych

szeregowych

3 TxD I 145406 wyjœcie danych

szeregowych

4 DTR I 145406 programowalne wyjœcie

binarne

5 VCC PW R - linia zasilania +5V

6 DSR O 145406 testowalne wejœcie

7 RTS I 145406 ¿¹danie rozpoczêcia

nadawania

8 CTS O 145406 odblokowanie nadajnika

9 RI O 1489 sygnalizacja pocz¹tku

transmisji

Z³¹cza zewnêtrzne
Pakiet posiada dwa z³¹cza zewnêtrzne. Gniazdo

szufladowe ELTRA-25 (typ 88102503) o nazwie P-P

udostêpnia do wykorzystania poza pakietem sygna³y z

portów procesora P1, P2 i P3. W tyk szufladowy ELTRA-9

(typ 87100901) o nazwie P-RS wyprowadza podzbiór

sygna³ów z³¹cza RS232C. Z uwagi na rodzaj i sposób

okablowania z³¹cza P-RS pakiet pracuje jako urz¹dzenie

typu DTE. Rozmieszczenie linii sygna³owych jest

przedstawione w tabelach.

Nazwa Nr Nr Nazwa

P1.0 1 14 P1.1

P1.2 2 15 P1.3

P1.4 3 16 P1.5

P1.6 4 17 P1.7

P2.0 5 18 P2.1

P2.2 6 19 P2.3

P2.4 7 20 P2.5

P2.6 8 21 P2.7

P3.0 9 22 P3.1

P3.2 10 23 P3.3

P3.4 11 24 P3.5

P3.6 12 25 P3.7

GND 13 z³¹cze P-P
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Rys. 9-1. Roz o enie elementów na module DSM 8051.

Nazwa Nr Nr Nazwa

-DCD 1 6 -DSR

-RXD 2 7 -RTS

-TXD 3 8 -CTS

-DTR 4 9 -RI

GND 5 z³¹cze P-RS
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Rys. 9-2. Schemat ideowy modu u DSM  8051.
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Pakiet 8237

Funkcja pakietu w systemie
Pakiet 8237 jest modu ³em sterownika bezpoœredniego

dostêpu do pamiêci, wspó³pracuj¹cym z 8-bitow¹

szyn¹ danych. Zastosowany sterownik umo¿liwia

korzystanie z czterech programowanych kana³ów

DMA.

Jako modu ³ bierny, pakiet 8237 odpowiada na cyk le

transmisji realizowane przez modu ³y czynne

(procesor, inny sterownik DMA, monitor szyny).

U¿ytkownik musi zapewniæ w³aœciwe dekodowanie

uk ³adu i wytworzenie sygna³ów zapisu i odczytu na

podstawie strobów dostêpu generowanych przez

modu ³ aktywny. W  gestii u¿ytkownika pozostaje

równie¿ zapewnienie sygnalizacji gotowoœci modu³u

do zakoñczenia cyk lu transm isji.

Jako modu ³ czynny, pakiet 8237 nadzoruje przebieg

trans m isj i  danych  pomiêdzy u rz¹dzen iam i

wejœcia/wyjœcia i (lub) pamiêci¹.

Struktura pakietu
W  sk ³ad pakietu 8237 wchodz¹ nastêpuj¹ce bloki:

 zespó³ ³¹czówk i,

 zespó³ dekodera,

 sterownik scalony 8237,

 bufory szyny.

Dwa pierwsze bloki s¹ identyczne dla wszystkich

modu ³ów biernych systemu DSM i zosta³y opisane w

dokumencie "Czêœæ sta³a pakietów".

Pakiet nie zawiera uk³adów steruj¹cych; sterowanie

pozostaje pod pe³n¹ kontrol¹ u¿ytkownika. Szyna

danych nie jest buforowana.

Bufory szyny

Dane o uk ³adach buforuj¹cych wykorzystywanych na

pakiecie zosta³y zestawione w tabeli.

Nazwa linii Typ linii Typ uk³adu Numer uk³adu

A0÷A7 I/O/Z 74HCT245 U8

A8÷A15 O/Z 74HCT573 U9

(I-wejœcie, O-wyjœcie, Z-wysoka imped ancja, OC-otwarty kolektor,

PW R-zasilanie, X-linia niezdefiniowana)

Buforowanie innych sygna³ów pozostaje pod kontrol¹

u¿ytkownika.

Ustalone po³¹czenia z szyn¹ systemu
Nastêpuj¹ce po³¹czenia s¹ wykonane w postaci

œcie¿ek obwodu drukowanego:

 linie zasilania (+5V) i masy,

 linie danych D0÷D7.

Linie adresu s¹ do³¹czone do szyny za poœrednictwem

buforów trójstanowych.

Mo¿liwoœci konfiguracji
£¹czówka H3 grupuje sygna³y potwierdzenia ¿¹dania

transmisji DMA.

Nr Nazwa Typ Uk ³ad Funkcja

1 DAK0 O 8237 potwierdzenie transm isji w

kanale 0

2 DAK1 O 8237 potwierdzenie transm isji w

kanale 1

3 DAK2 O 8237 potwierdzenie transm isji w

kanale 2

4 DAK3 O 8237 potwierdzenie transm isji w

kanale 3

£¹czówka H6 grupuje sygna³y zwi¹zane z przekazywaniem

kontroli nad szyn¹ system u i wyd³u¿aniem  cyk li transmisji.

Nr Nazwa Typ Uk ³ad Funkcja

1 RDY I 8237 sygnalizacja gotowoœci

modu ³ów biernych

2 HLDA I 8237 potwierdzenie zwolnienia szyny

3 HOLD O 8237 ¿¹danie zwolnienia szyny

4 -CS I 8237 linia wyboru uk³adu

5 CLK I 8237 sygna³ zegara szyny

6 RES I 8237 linia zerowania uk³adu

£¹czówka H7 grupuje sygna³y zg³oszenia ¿¹dania

t r a n s m i s j i

DMA.

Nr Nazwa Typ Uk ³ad Funkcja

1 DRQ3 I 8237 ¿¹danie transmisji w kanale 3

2 DRQ2 I 8237 ¿¹danie transmisji w kanale 2

3 DRQ1 I 8237 ¿¹danie transmisji w kanale 1

4 DRQ0 I 8237 ¿¹danie transmisji w kanale 0
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Rys. 10-1. Roz o enie elementów na module DSM 8237.

£¹czówka H8 grupuje sygna³y zwi¹zane z komunikacj¹ pomiêdzy

sterownikiem i szyn¹ systemu oraz lokalne sygna³y steruj¹ce.

Nr Nazwa Typ Uk ³ad Funkcja

1 EOP OC 8237 sygnalizacja/¿¹danie koñca

transmisji

2 -IOR I/O/Z 8237 strob odczytu danych z uk³adów

we/wy

3 -IOW I/O/Z 8237 strob zapisu danych do uk³adów

we/wy

4 -MEMR I/O/Z 8237 strob odczytu danych z pamiêci

5 -MEMW I/O/Z 8237 strob zapisu danych do pamiêci

6 AEN O 8237 sterowanie buforami szyny

7 ADSTB O 8237 strob zapisu adresu do rejestru

buforowego

8 OC I HCT573 sterowanie aktywnoœci¹ wyjœæ

9 G I HCT245 sterowanie aktywnoœci¹ wyjœæ

10 GND PW R - linia masy

Pozosta³e ³¹czówki wchodz¹ w sk ³ad czêœci sta³ej pakietu.

Dodatkowo na pakiecie s¹ zainstalowane 2 podstawki DIL20 (U11,

U12) z pod³¹czonym zasilaniem i mas¹. Wszystkie wyprowadzenia

podstawek s¹ zaopatrzone w gniazda do prowadzenia po³¹czeñ.

P o d s t a w k i  t e  m o g ¹  b y æ  w y k o r z y s t a n e  p r z y

b u d o w i e  u k ³ a d ó w

steruj¹cych.

Z³¹cza zewnêtrzne
Na zewn¹trz pak ietu jest dostêpne gniazdo

s z u f l a d o w e  E L T R A - 9  ( t y p

88100901). Z ³¹cze jest bezpoœrednio

p o ³ ¹ c z o n e  z  ³ ¹ c z ó w k a m i  H 3  i

H7. Rozmieszczenie linii sygna³owych jest

przedstawione w tabeli.

Nazwa Nr Nr Nazwa

DRQ0 1 6 DAK2

DAK0 2 7 DRQ3

DRQ1 3 8 DAK3

DAK1 4 9 GND

DRQ2 5 z³¹cze P1
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Rys. 10-2. Schemat ideowy modu u DSM  8237.



8250 11-1

Pakiet 8250

Funkcja pakietu w systemie
Pakiet 8250 jest modu ³em szeregowego wejœcia/wyjœcia,

wspó³pracuj¹cym  z 8-bitow¹ szyn¹ danych. Pakiet

zawiera uk ³ady um o¿ l iwiaj¹ce wykorzystywanie

asynchronicznego ³¹cza szeregowego w standardzie

RS232.

Jako modu ³ bierny, pakiet 8250 odpowiada na cyk le

transmisji realizowane przez modu ³y czynne (procesor,

sterownik DMA, monitor szyny). U¿ytkownik musi

zapewniæ w³aœciwe dekodowanie uk ³adu i wytworzenie

sygna³ów zapisu i odczytu na podstawie strobów dostêpu

generowanych przez modu ³ aktywny. W  gestii

u¿ytkownika pozostaje równie¿ zapewnienie sygnalizacji

gotowoœci modu³u do zakoñczenia cyk lu transm isji.

Struktura pakietu
W  sk ³ad pakietu 8250 wchodz¹ nastêpuj¹ce bloki:

 zespó³ ³¹czówk i,

 zespó³ dekodera,

 sterownik scalony 8250,

 generator zegara transm isji,

 bufory ³¹cza.

Dwa pierwsze bloki s¹ identyczne dla wszystkich

modu ³ów biernych systemu DSM i zosta³y opisane w

dokumencie "Czêœæ sta³a pakietów".

Pakiet nie zawiera uk³adów steruj¹cych; sterowanie

pozostaje pod pe³n¹ kontrol¹ u¿ytkownika. Szyna danych

nie jest buforowana. Buforowanie innych sygna³ów szyny

pozostaje pod kontrol¹ u¿ytkownika.

Generator zegara transmisji jest zbudowany ze

scalonego oscylatora (U13); typowe czêstotliwoœci

transmisyjne s¹ uzyskiwane z czêstotliwoœci podstawowej

(n om ina ln ie  3 .0 72  M Hz )  w  w e w n ê t rzn ym ,

programowanym dzielniku czêstotliwoœci uk³adu 8250.

Bufory ³¹cza

Sposób buforowania linii ³¹cza jest przedstawiony w

tabeli.

Nazwa linii Typ Uk ³ad Nr uk³adu

TXD,RTS,DTR O 1488 U12

RXD,CTS,DSR,DC

D

I 1489 U11

(I-wejœcie, O-wyjœcie, Z-wysoka impedancja, OC-otwarty kolektor, PW R-

zasilanie, X-linia niezdefiniowana)

Ustalone po³¹czenia z szyn¹ systemu
Nastêpuj¹ce po³¹czenia s¹ wykonane w postaci œcie¿ek

obwodu drukowanego:

 linie zasilania (+5V, +12V, -12V) i masy,

 linie danych D0÷D7.

Mo¿liwoœci konfiguracji
£¹czówka H5 grupuje sygna³y dostêpu i sygna³y

zegarowe.

Nr Nazwa Typ Uk ³ad Funkcja

1 -DOSTR I 8250 strob zapisu danych

2 DOSTR I 8250 strob zapisu danych

3 -DISTR I 8250 strob odczytu danych

4 DISTR I 8250 strob odczytu danych

5 -ADS I 8250 strob adresu

6 MR I 8250 linia zerowania uk³adu

7 RCLK I 8250 sygna³ zegarowy

odbiornika (×16)

8 XTAL1 I 8250 wejœcie wewnêtrznego

oscylatora

9 XTAL2 O 8250 wyjœcie wewnêtrznego

oscylatora

10 GND PW R - linia masy

£¹czówka H6 grupuje sygna³y zwi¹zane z wybieraniem

uk ³adu s terownika i adreso waniem  rejestrów

wewnêtrznych.

Nr Nazwa Typ Uk ³ad Funkcja

1 IA0 I 8250 linia wyboru rejestru

2 IA1 I 8250 linia wyboru rejestru

3 IA2 I 8250 linia wyboru rejestru

4 CS0 I 8250 linia wyboru uk³adu

5 CS1 I 8250 linia wyboru uk³adu

6 -CS2 I 8250 linia wyboru uk³adu

£¹czówka H8 grupuje sygna³y steruj¹ce.

Nr Nazwa Typ Uk ³ad Funkcja

1 DDIS O 8250 sterowanie zewnêtrznego

bufora danych

2 CSO O 8250 sygna³ wybrania uk ³adu

3 -OUT1 O 8250 programowalne wyjœcie

binarne

4 -OUT2 O 8250 programowalne wyjœcie

binarne

5 BDOUT O 8250 sygna³ zegarowy

nadajnika (×16)

6 INTR O 8250 zg³oszenie przerwania
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Rys. 11-1. Roz o enie elementów na module DSM 8250.

£¹czówka H7 grupuje sygna³y ³¹cza szeregowego o poziomach

TTL. Uwaga! Nie dopuszczaæ do zwierania koñcówek przewodów

monta¿owych z s¹siaduj¹cymi wyprowadzeniami uk³adów U11 i

U12.

Nr Nazwa Typ Uk ³ad Funkcja

1 URXD I 8250 wejœcie danych szeregowych

2 UTXD O 8250 wyjœcie danych szeregowych

3 URTS O 8250 ¿¹danie rozpoczêcia nadawania

4 UCTS I 8250 odblokowanie nadajnika

5 UDSR I 8250 testowalne wejœcie

6 UDTR O 8250 programowalne wyjœcie binarne

7 UDCD I 8250 testowalne wejœcie

8 URI I 8250 sygnalizacja pocz¹tku transmisji

9 RI I P1 sygna³ pocz¹tku transmisji na

z³¹czu P1

10 VCC PW R - linia zasilania +5V

Pozosta³e ³¹czówki wchodz¹ w sk ³ad czêœci sta³ej pakietu.

Dodatkowo na pakiecie s¹ zainstalowane 2 podstawki DIL20 (U9,

U10) z pod³¹czonym  zas ilaniem i mas¹ .  Wszystkie

wyprowadzenia podstawek s¹ zaopatrzone w gniazda do

prowadzenia po³¹czeñ. Podstawki te mog¹ byæ wykorzystane dla

potrzeb rozbudowy uk³adów steruj¹cych lub buforuj¹cych (np. w

celu u¿ycia linii RI) oraz przy rea lizac ji ³¹cza o innym standardzie

elektrycznym (np. z wykorzystaniem  optoizolacji) ; nale¿y wówczas

pamiêtaæ o wyjêciu z podstawek uk ³adów buforuj¹cych 1488 i

1489.

Z³¹cza zewnêtrzne
Na zewn¹trz pakietu jest dostêpny wtyk

szufladowy ELTRA-25 (typ 87102503) o nazwie

P1, zapewniaj¹cy podzbiór sygna³ów z³¹cza RS-

232C. W tyk jest do³¹czony bezpoœrednio do

podstawek U11, U12. Z uwagi na rodzaj i sposób

okablowania z³¹cza pak iet pracuje jako

urz¹dzenie typu DTE. Rozm ieszczenie linii

sygna³owych jest przedstawione w tabeli.

Nazwa Nr Nr Nazwa

GND 1 14

TXD 2 15

RXD 3 16

RTS 4 17

CTS 5 18

DSR 6 19

GND 7 20 DTR

DCD 8 21

9 22 RI

10 23

11 24

12 25

13 z³¹cze P1
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Rys. 11-2. Schemat ideowy modu u DSM  8250.
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Pakiet 8254

Funkcja pakietu w systemie
Pakiet 8254 jest modu ³em l icznika/zegara,

wspó ³pracuj¹cym  z 8-bitow¹  szyn¹  danych.

Zastosowany sterownik umo¿liwia korzystanie z 3

kana ³ów realizuj¹cych uzale¿nienia czasowe przy

u¿yciu liczników 16-bitowych.

Jako modu ³ bierny, pakiet 8254 odpowiada na cyk le

transmisji realizowane przez modu ³y czynne

(procesor, sterownik DMA, monitor szyny). U¿ytkownik

musi zapewniæ w³aœciwe dekodowanie uk ³adu i

wytworzenie sygna³ów zapisu i odczytu na podstawie

strobów dostêpu generowanych przez modu ³ aktywny.

W  gestii u¿ytkownika pozostaje równie¿ zapewnienie

sygnalizacji gotowoœci modu³u do zakoñczenia cyk lu

transmisji.

Struktura pakietu
W  sk ³ad pakietu 8254 wchodz¹ nastêpuj¹ce bloki:

 zespó³ ³¹czówk i,

 zespó³ dekodera,

 sterownik scalony 8254.

Dwa pierwsze bloki s¹ identyczne dla wszystkich

modu ³ów biernych systemu DSM i zosta³y opisane w

dokumencie "Czêœæ sta³a pakietów".

Pakiet nie zawiera uk³adów steruj¹cych; sterowanie

pozostaje pod pe³n¹ kontrol¹ u¿ytkownika. Szyna

danych nie jest buforowana. Buforowanie innych

sygna³ów szyny pozostaje pod kontrol¹ u¿ytkownika.

Ustalone po³¹czenia z szyn¹ systemu
Nastêpuj¹ce po³¹czenia s¹ wykonane w postaci

œcie¿ek obwodu drukowanego:

 linie zasilania (+5V) i masy,

 linie danych D0÷D7.

Mo¿liwoœci konfiguracji
(I-wejœcie, O-wyjœcie, Z-wysoka impedancja, OC-otwarty kolektor,

PW R-zasilanie, X-linia niezdefiniowana)

£¹czówka H4 grupuje sygna³y zwi¹zane z

komunikacj¹ pomiêdzy sterownik iem  i szyn¹ systemu.

Nr Nazwa Typ Uk ³ad Funkcja

1 -RD I 8254 strob odczytu danych

2 -W R I 8254 strob zapisu danych

3 IA0 I 8254 linia wyboru kana³u

4 IA1 I 8254 linia wyboru kana³u

5 -CS I 8254 linia wyboru uk³adu

£¹czówka H1 grupuje niebuforowane sygna³y zegarowe.

Nr Nazwa Typ Uk ³ad Funkcja

1 UCLK0 I 8254 sygna³ zegarowy kana³u 0

2 UG0 I 8254 sygna³ wyzwalania kana³u 0

3 UOUT0 O 8254 sygna³ koñca zliczania w

kanale 0

4 UCLK1 I 8254 sygna³ zegarowy kana³u 1

5 UG1 I 8254 sygna³ wyzwalania kana³u 1

6 UOUT1 O 8254 sygna³ koñca zliczania w

kanale 1

7 UCLK2 I 8254 sygna³ zegarowy kana³u 2

8 UG2 I 8254 sygna³ wyzwalania kana³u 2

9 UOUT2 O 8254 sygna³ koñca zliczania w

kanale 2

10 VCC PW R - linia zasilania +5V

£¹czówka H7 grupuje buforowane sygna³y zegarowe i jest

bezpoœrednio po³¹czona z wyprowadzeniami z³¹cza

zewnêtrznego P1.

Nr Nazwa Typ Uk ³ad Funkcja

1 CLK0 I P1 sygna³ zegarowy kana³u 0

2 G0 I P1 sygna³ wyzwalania kana³u 0

3 OUT0 O P1 sygna³ koñca zliczania w

kanale 0

4 CLK1 I P1 sygna³ zegarowy kana³u 1

5 G1 I P1 sygna³ wyzwalania kana³u 1

6 OUT1 O P1 sygna³ koñca zliczania w

kanale 1

7 CLK2 I P1 sygna³ zegarowy kana³u 2

8 G2 I P1 sygna³ wyzwalania kana³u 2

9 OUT2 O P1 sygna³ koñca zliczania w

kanale 2

10 GND PW R - linia masy

£¹czówka H8 grupuje niezdefiniowane sygna³y z³¹cza

zewnêtrznego P1.

Nr Nazwa Typ Uk ³ad Funkcja

1 PIN10 X P1 wyprowadzenie nr 10

2 PIN11 X P1 wyprowadzenie nr 11

3 PIN12 X P1 wyprowadzenie nr 12

4 PIN13 X P1 wyprowadzenie nr 13

5 PIN14 X P1 wyprowadzenie nr 14
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Rys. 12-1. Roz o enie elementów na module DSM 8254.

Pozosta³e ³¹czówki wchodz¹ w sk ³ad czêœci sta³ej

pakietu. Dodatkowo na pakiecie s¹ zainstalowane 2

podstawki DIL20 (U9, U10) z pod³¹czonym zasilaniem

i mas¹. Wszystkie wyprowadzenia podstawek s¹

zaopatrzone w gniazda do prowadzenia po³¹czeñ.

Podstawki te mog¹ byæ wykorzystane do budowy

uk ³adów steruj¹cych lub buforuj¹cych.

W  typowej konfiguracji (bez buforowania sygna³ów

doprowadzonych  do  z ³¹cza zewnê t rznego)

wyprowadzenia 1÷9 ³¹czówki H1 powinny byæ

po³¹czone z odpowiadaj¹cymi im wyprowadzeniami

³¹czówki H7.

Z³¹cza zewnêtrzne
Na zewn¹trz pakietu jest dostêpne gniazdo

szufladowe ELTRA-15 (typ 88101502). Z ³¹cze jest

do³¹czone bezpoœrednio do ³¹czówek H7 i H8.

Rozm ieszczenie linii sygna³owych jest przedstawione

w tabeli.

Nazwa Nr Nr Nazwa

CLK0 1 9 OUT2

G0 2 10 PIN10

OUT0 3 11 PIN11

CLK1 4 12 PIN12

G1 5 13 PIN13

OUT1 6 14 PIN14

CLK2 7 15 GND

G2 8 z³¹cze P1
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Rys. 12-2. Schemat ideowy modu u DSM  8254.
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Pakiet 8255

Funkcja pakietu w systemie
Pakiet 8255 jest modu ³em równoleg³ego wejœcia/wyjœcia,

wspó³pracuj¹cym  z 8-bitow¹ szyn¹ danych. Zastosowany

sterownik umo¿liwia korzystanie z 3 programowanych

portów 8-bitowych.

Jako modu ³ bierny, pakiet 8255 odpowiada na cyk le

transmisji realizowane przez m odu³y czynne (procesor,

sterownik DMA, monitor szyny). U¿ytkownik musi

zapewniæ w³aœciwe dekodowanie uk³adu i wytworzenie

sygna³ów zapisu i odczytu na podstawie strobów dostêpu

generowanych przez modu ³ aktywny. W gestii

u¿ytkownika pozostaje równie¿ zapewnienie sygnalizacji

gotowoœci modu³u do zakoñczenia cyk lu transm isji.

Struktura pakietu
W  sk ³ad pakietu 8255 wchodz¹ nastêpuj¹ce bloki:

 zespó³ ³¹czówk i,

 zespó³ dekodera,

 sterownik scalony 8255,

 dodatkowe podstawki.

Dwa pierwsze blok i s¹ identyczne dla wszystkich

modu ³ów biernych systemu DSM i zosta³y opisane w

dokumencie "Czêœæ sta³a pakietów".

Pakiet nie zawiera uk³adów steruj¹cych; sterowanie

pozostaje pod pe³n¹ kontrol¹ u¿ytkownika. Szyna danych

nie jest buforowana. Buforowanie innych sygna³ów

pozostaje pod kontrol¹ u¿ytkownika.

Dodatkowe podstawki zosta³y przewidziane do

instalowania uk³adów buforuj¹cych. Do 2 podstawek

DIL20 (U11, U12) s¹ doprowadzone linie portów

PA0÷PA7 i PB0÷PB7. Rozmieszczenie linii umo¿l iwia

u¿ycie typowych uk³adów (np. 74245, 74541).

Ustalone po³¹czenia z szyn¹ systemu
Nastêpuj¹ce po³¹czenia s¹ wykonane w postaci œcie¿ek

obwodu drukowanego:

 linie zasilania (+5V) i masy,

 linie danych D0÷D7.

Mo¿liwoœci konfiguracji
(I-wejœcie, O-wyjœcie, Z-wysoka impedancja, OC-otwarty kolektor, PWR-

zasilanie, X-linia niezdefiniowana)

£¹czówka H7 grupuje sygna³y zwi¹zane z komunikacj¹

pomiêdzy sterownik iem  i szyn¹ systemu.

Nr Nazwa Typ Uk ³ad Funkcja

1 -RD I 8255 strob odczytu danych

2 -W R I 8255 strob zapisu danych

3 IA0 I 8255 linia wyboru rejestru

4 IA1 I 8255 linia wyboru rejestru

5 RESET I 8255 linia zerowania uk³adu

6 -CS I 8255 linia wyboru uk³adu

7 VCC PW R - linia zasilania +5V

8 GND PW R - linia masy

£¹czówka H9 grupuje niebuforowane sygna³y portu A.

Nr Nazwa Typ Uk ³ad Funkcja

1 1 X U11 wyprowadzenie nr 1

2 PA0 I/O/Z 8255 linia informacyjna

3 PA1 I/O/Z 8255 linia informacyjna

4 PA2 I/O/Z 8255 linia informacyjna

5 PA3 I/O/Z 8255 linia informacyjna

6 PA4 I/O/Z 8255 linia informacyjna

7 PA5 I/O/Z 8255 linia informacyjna

8 PA6 I/O/Z 8255 linia informacyjna

9 PA7 I/O/Z 8255 linia informacyjna

10 GND PW R - linia masy

£¹czówka H1 grupuje buforowane sygna³y portu A.

Nr Nazwa Typ Uk ³ad Funkcja

1 VCC PW R - linia zasilania +5V

2 19 X U11 wyprowadzenie nr 19

3 BA0 I/O/Z U11 linia informacyjna

4 BA1 I/O/Z U11 linia informacyjna

5 BA2 I/O/Z U11 linia informacyjna

6 BA3 I/O/Z U11 linia informacyjna

7 BA4 I/O/Z U11 linia informacyjna

8 BA5 I/O/Z U11 linia informacyjna

9 BA6 I/O/Z U11 linia informacyjna

10 BA7 I/O/Z U11 linia informacyjna
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£¹czówka H10 grupuje niebuforowane sygna³y portu B.

Nr Nazwa Typ Uk ³ad Funkcja

1 1 X U12 wyprowadzenie nr 1

2 PB0 I/O/Z 8255 linia informacyjna

3 PB1 I/O/Z 8255 linia informacyjna

4 PB2 I/O/Z 8255 linia informacyjna

5 PB3 I/O/Z 8255 linia informacyjna

6 PB4 I/O/Z 8255 linia informacyjna

7 PB5 I/O/Z 8255 linia informacyjna

8 PB6 I/O/Z 8255 linia informacyjna

9 PB7 I/O/Z 8255 linia informacyjna

10 GND PW R - linia masy

£¹czówka H4 grupuje buforowane sygna³y portu B.

Nr Nazwa Typ Uk ³ad Funkcja

1 VCC PW R - linia zasilania +5V

2 19 X U12 wyprowadzenie nr 19

3 BB0 I/O/Z U12 linia informacyjna

4 BB1 I/O/Z U12 linia informacyjna

5 BB2 I/O/Z U12 linia informacyjna

6 BB3 I/O/Z U12 linia informacyjna

7 BB4 I/O/Z U12 linia informacyjna

8 BB5 I/O/Z U12 linia informacyjna

9 BB6 I/O/Z U12 linia informacyjna

10 BB7 I/O/Z U12 linia informacyjna

£¹czówka H11 grupuje niebuforowane sygna³y portu C.

Nr Nazwa Typ Uk ³ad Funkcja

1 PC0 I/O/Z 8255 linia informacyjna

2 PC1 I/O/Z 8255 linia informacyjna

3 PC2 I/O/Z 8255 linia informacyjna

4 PC3 I/O/Z 8255 linia informacyjna

5 PC4 I/O/Z 8255 linia informacyjna

6 PC5 I/O/Z 8255 linia informacyjna

7 PC6 I/O/Z 8255 linia informacyjna

8 PC7 I/O/Z 8255 linia informacyjna

£¹czówka H8 grupuje niezdefiniowane sygna³y z³¹cza

zewnêtrznego P1.

Nr Nazwa Typ Uk ³ad Funkcja

1 PIN17 X P1 wyprowadzenie nr 17

2 PIN18 X P1 wyprowadzenie nr 18

3 PIN19 X P1 wyprowadzenie nr 19

4 PIN20 X P1 wyprowadzenie nr 20

5 PIN21 X P1 wyprowadzenie nr 21

6 PIN22 X P1 wyprowadzenie nr 22

7 PIN23 X P1 wyprowadzenie nr 23

8 PIN24 X P1 wyprowadzenie nr 24

Pozosta³e ³¹czówki wchodz¹ w sk ³ad czêœci sta³ej

pakietu. Dodatkowo na pakiecie s¹ zainstalowane 2

podstawki DIL20 (U9, U10) z pod³¹czonym zasilaniem i

mas¹. W szystkie wyprowadzenia podstawek s¹

zaopatrzone w gniazda do prowadzenia po³¹czeñ.

Podstawki te mog¹ byæ wykorzystane dla potrzeb

rozbudowy uk³adów steruj¹cych oraz w wypadku

stosowania uk³adów buforuj¹cych dla linii portu C lub

zewnêtrznych rejestrów danych (np. 74573, 74574).

Z³¹cza zewnêtrzne
Na zewn¹trz pakietu jest dostêpne gniazdo szufladowe

ELTRA-25 (typ 88102503) o nazwie P1. Z³¹cze jest

do³¹czone bezpoœrednio do podstawek U11, U12 i

³¹czówki H8. Rozm ieszczenie linii sygna³owych jest

przedstawione w tabeli.

Nazwa Nr Nr Nazwa

BA0 1 14 BB5

BA1 2 15 BB6

BA2 3 16 BB7

BA3 4 17 PIN17

BA4 5 18 PIN18

BA5 6 19 PIN19

BA6 7 20 PIN20

BA7 8 21 PIN21

BB0 9 22 PIN22

BB1 10 23 PIN23

BB2 11 24 PIN24

BB3 12 25 GND

BB4 13 z³¹cze P1
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Rys. 13-1. Roz o enie elementów na module DSM 8255.



DSM13-4

Rys. 13-2. Schemat ideowy modu u DSM  8255.
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Pakiet 8259

Funkcja pakietu w systemie
P a k i e t 8 2 5 9  j e s t m o d u ³e m  p r z e rw a ñ ,

wspó³pracuj¹cym  z 8-bitow¹ szyn¹ danych.

Zastosowany sterownik umo¿liwia korzystanie z

oœmiu przerwañ o programowanych priorytetach.

Mo¿l iwe jest tak¿e kaskadowe ³¹czenie modu³ów

tego typu.

Jako modu³ bierny, pakiet 8259 odpowiada na

cyk le transm isji realizowane przez modu ³y czynne

(procesor, sterownik DMA, mon itor szyny).

U¿ytkownik musi zapewniæ w³aœciwe dekodowanie

uk ³adu i wytworzenie sygna³ów zapisu i odczytu na

podstawie strobów dostêpu generowanych przez

modu ³ aktywny. W  gestii u¿ytkownika pozostaje

równie¿ zapewnienie sygnalizacji gotowoœci modu³u

do zakoñczenia cyk lu transm isji.

Struktura pakietu
W  sk ³ad pakietu 8259 wchodz¹ nastêpuj¹ce bloki:

 zespó³ ³¹czówk i,

 zespó³ dekodera,

 sterownik scalony 8259A.

Dwa pierwsze bloki s¹ identyczne dla wszystkich

modu ³ów biernych systemu DSM i zosta³y opisane w

dokumencie "Czêœæ sta³a pakietów".

Pakiet nie zawiera uk³adów steruj¹cych;

ste rowan ie pozostaje pod pe³n¹  kontrol¹

u¿ytkownika. Szyna danych nie jest buforowana.

Buforowanie innych sygna ³ów szyny pozostaje pod

kontrol¹ u¿ytkownika.

Ustalone po³¹czenia z szyn¹ systemu
Nastêpuj¹ce po³¹czenia s¹ wykonane w postaci

œcie¿ek obwodu drukowanego:

 linie zasilania (+5V) i masy,

 linie danych D0÷D7,

Mo¿liwoœci konfiguracji
(I-wejœcie, O-wyjœcie, Z-wysoka impedancja, OC-otwarty kolektor, PWR-

zasilanie, X-linia niezdefiniowana)

£¹czówka H1 grupuje sygna³y zwi¹zane z komunikacj¹

pomiêdzy sterownikiem i szyn¹ systemu oraz sygna³y

potrzebne przy kaskadowym  ³¹czeniu pakietów.

Nr Nazwa Typ Uk ³ad Funkcja

1 IA0 I 8259A linia wyboru rejestru

2 -CS I 8259A linia wyboru uk³adu

3 -RD I 8259A strob odczytu danych

4 -W R I 8259A strob zapisu danych

5 SP I 8259A wybór trybu pracy

6 INT O 8259A zg³oszenie przerwania

7 -INTA I 8259A potwierdzenie zg ³oszenia

przerwania

8 CAS0 I/O/Z 8259A linia po³¹czenia

kaskadowego

9 CAS1 I/O/Z 8259A linia po³¹czenia

kaskadowego

10 CAS2 I/O/Z 8259A linia po³¹czenia

kaskadowego

£¹czówka H2 grupuje sygna³y przerwañ.

Nr Nazwa Typ Uk ³ad Funkcja

1 -IRQ0 OC HCT540 linia zg³oszenia przerwania

2 -IRQ1 OC HCT540 linia zg³oszenia przerwania

3 -IRQ2 OC HCT540 linia zg³oszenia przerwania

4 -IRQ3 OC HCT540 linia zg³oszenia przerwania

5 -IRQ4 OC HCT540 linia zg³oszenia przerwania

6 -IRQ5 OC HCT540 linia zg³oszenia przerwania

7 -IRQ6 OC HCT540 linia zg³oszenia przerwania

8 -IRQ7 OC HCT540 linia zg³oszenia przerwania

£¹czówka H3 grupuje niezdefiniowane sygna³y z³¹cza

zewnêtrznego P1.

Nr Nazwa Typ Uk ³ad Funkcja

1 PIN12 X P1 wyprowadzenie nr 12

2 PIN13 X P1 wyprowadzenie nr 13

3 PIN14 X P1 wyprowadzenie nr 14

4 PIN15 X P1 wyprowadzenie nr 15

Pozosta³e ³¹czówki wchodz¹ w sk ³ad czêœci sta³ej pakietu.

Dodatkowo na pak iecie s¹ zainstalowane 2 podstawki DIL20
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Rys. 14-1. Roz o enie elementów na module DSM 8259.

(U10, U11) z pod³¹czonym zasilaniem i mas¹.

W szyst kie  wyprowadzen ia  pods tawek  s¹

zaopatrzone w gniazda do prowadzenia po³¹czeñ.

Podstawki te mog¹ byæ wykorzystane do budowy

uk ³adów steruj¹cych lub buforuj¹cych.

Z³¹cza zewnêtrzne
Na zewn¹trz pakietu jest dostêpne gniazdo

szufladowe ELTRA-15 (typ 88101502) o nazwie P1.

Z ³¹cze jest bezpoœrednio po³¹czone z ³¹czówkami

H1, H2, H3. Rozmieszczenie linii sygna³owych jest

przedstawione w tabeli.

Nazwa Nr Nr Nazwa

-IRQ0 1 9 CAS0

-IRQ1 2 10 CAS1

-IRQ2 3 11 CAS2

-IRQ3 4 12 PIN12

-IRQ4 5 13 PIN13

-IRQ5 6 14 PIN14

-IRQ6 7 15 PIN15

-IRQ7 8 z³¹cze P1
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Rys. 14-2. Schemat ideowy modu u DSM  8259.
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Pakiet 8530

Funkcja pakietu w systemie
Pak ie t 8 5 3 0  jes t modu ³em szeregowego

wejœcia/wyjœcia, wspó³pracuj¹cym z 8-bitow¹ szyn¹

danych. Modu ³ zawiera uk³ady umo¿liwiaj¹ce

wykorzystanie 2 kana³owego wieloprotoko³owego (tryb

asynchroniczny i synchroniczny) ³¹cza szeregowego

w standardzie RS232.

Jako modu ³ bierny modu³ 8530 odpowiada na cyk le

transmisji rea lizowane przez modu ³y czynne

(procesor, sterownik DMA, m onitor szyny). U¿ytkownik

musi zapewniæ w³aœciwe dekodowanie uk³adu i

wytworzenie sygna³ów zapisu i odczytu na podstawie

strobów generowanych przez modu ³ aktywny. W  gestii

u¿ytkownika pozostaje  rów nie¿ zap ew nienie

sygnalizacji gotowoœci modu³u do zakoñczenia cyk lu

transmisji.

Struktura pakietu
W  sk ³ad modu ³u 8530 wchodz¹ nastêpuj¹ce bloki:

 zespó³ ³¹czówk i,

 zespó³ dekodera,

 sterownik scalony Z8530 SCC,

 generatory zegarów transmisji,

 bufory ³¹cza.

Dwa pierwsze bloki s¹ identyczne dla wszystkich

modu ³ów biernych systemu DSM i zosta³y opisane w

dokumencie "Czêœæ sta³a pakietów".

Pakiet nie zawiera uk³adów steruj¹cych; sterowanie

pozostaje pod pe³n¹ kontrol¹ u¿ytkownika. Szyna

danych nie jest buforowana. Buforowanie innych

sygna³ów szyny pozostaje pod kontrol¹ u¿ytkownika.

Generatory zegarów transmisji s¹ zbudowane z

dwu oddzielnych scalonych oscylatorów (U9, U10);

typowe czêstotliwoœci transmisyjne s¹ uzyskiwane z

czêstotliwoœci podstawowej (nominalnie 2.4576 MHz

i 3.072 MHz) w wewnêtrznych, programowanych

dzielnikach czêstotliwoœci uk³adu Z8530.

Bufory ³¹cza: sposób buforowania linii ³¹cza jest

przedstawiony w tabeli.

Nazwa linii Typ Uk ³ad Nr uk³adu

TXDA,RTSA,DTRA O 145406 U13

RXDA,CTSA,DCDA I 145406 U13

TXDB,RTSB,DTRB O 145406 U11

RXDB,CTSB,DCDB I 145406 U11

T1O,T2O,T3O O 145406 U12

R1I,R2I,R3I I 145406 U12

Ustalone po³¹czenia z szyn¹ systemu
Nastêpuj¹ce po³¹czenia s¹ wykonane w postaci

œcie¿ek obwodu drukowanego:

 linie zasilania (+5V, +12V, -12V) i masy,

 linie danych D0-D7.

Mo¿liwoœci konfiguracji
(I-wejœcie, O-wyjœcie, Z-wysoka impedancja, OC-otwarty kolektor, PWR-

zasilanie, X-linia niezdefiniowana)

£¹czówka H7 grupuje sygna³y wyjœciowe z generatorów

zegarów transmisji.

Nr Nazwa Typ Uk ³ad Funkcja

1 OSC1 O Osc 2.4576 MHz Zegar transmisji 1

2 OSC2 O Osc 3.072 MHz Zegar transmisji 2

£¹czówka H8 grupuje sygna³y zwi¹zane z komunikacj¹

pomiêdzy sterownik iem  i szyn¹ systemu.

Nr Nazwa Typ Uk ³ad Funkcja

1 -INT OC Z8530 zg³oszenie przerwania

2 -IACK I Z8530 potwierdzenie obs³ugi

przerwania

3 IEO O Z8530 wyjœcie ³añcucha

przerwañ

4 IEI I Z8530 wejœcie ³añcucha

przerwañ

5 -RD I Z8530 strob odczytu danych

6 -W R I Z8530 strob zapisu danych

7 A/-B I Z8530 linia wyboru kana³u

8 -CE I Z8530 linia wyboru uk³adu

9 D/-C I Z8530 linia wyboru rejestru

10 -WA OC/O Z8530 transmisja blokowa

CPU / DMA z kana ³u A

11 -W B OC/O Z8530 transmisja blokowa

CPU / DMA z kana ³u B

12 -REQA O Z8530 ¿¹danie transmisji DMA z

kana³u A

13 -REQB O Z8530 ¿¹danie transmisji DMA z

kana³u B

14 PCLK I Z8530 systemowy sygna³

zegarowy 
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£¹czówka H9 grupuje sygna³y ³¹cza szeregowego o

poziomach TTL niepod³¹czone do buforów.

Nr Nazwa Typ Uk ³ad Funkcja

1 -SYNCA I/O Z8530 synchronizacja kana³u A

2 -TRxCA I/O Z8530 zegar nadajnika/odbiornika

kana³u A

3 -RTxCA I Z8530 zegar odbiornika/nadajnika

kana³u A

4 -SYNCB I/O Z8530 synchronizacja kana³u B

5 -TRxCB I/O Z8530 zegar nadajnika/odbiornika

kana³u B

6 -RTxCB I Z8530 zegar odbiornika/nadajnika

kana³u B

£¹czówka H10 grupuje sygna³y ³¹cza szeregowego kana³u

A o poziomach TTL.

Nr Nazwa Typ Uk ³ad Funkcja

1 URXDA I Z8530 wejœcie danych szeregowych

2 UTXDA O Z8530 wyjœcie danych szeregowych

3 UDCDA I Z8530 odblokowanie odbiornika

4 URTSA O Z8530 ¿¹danie rozpoczêcia

nadawania

5 UCTSA I Z8530 odblokowanie nadajnika

6 UDTRA O Z8530 programowalne wyjœcie

binarne

£¹czówka H11 grupuje sygna ³y ³¹cza szeregowego kana³u

B o poziomach TTL.

Nr Nazwa Typ Uk ³ad Funkcja

1 URXDB I Z8530 wejœcie danych

szeregowych

2 UTXDB O Z8530 wyjœcie danych

szeregowych

3 UDCDB I Z8530 odblokowanie odbiornika

4 URTSB O Z8530 ¿¹danie rozpoczêcia

nadawania

5 UCTSB I Z8530 odblokowanie nadajnika

6 UDTRB O Z8530 programowalne wyjœcie

binarne

£¹czówka H12A grupuje sygna³y uk³adu U12 o poziomach

TTL (do wykorzystania przez u¿ytkownika).

UWAGA! Nie dopuszczaæ do zwierania koñcówek

przewodów monta¿owych z s¹siaduj¹cymi wyprowadzeniami

uk³adu U12.

Nr Nazwa Typ Uk ³ad Funkcja

1 R1O O 145406 wyjœcie odbiornika 1

2 T1I I 145406 wejœcie nadajnika 1

3 R2O O 145406 wyjœcie odbiornika 2

4 T2I I 145406 wejœcie nadajnika 2

5 R3O O 145406 wyjœcie odbiornika 3

6 T3I I 145406 wejœcie nadajnika 3

£¹czówka H12B  grupuje sygna³y uk³adu U12 o

poziomach  RS232 (do wykorzystania  przez

u¿ytkownika).

UWAGA! Nie dopuszczaæ do zwierania koñcówek

przewodów monta¿ow ych  z s¹s iadu j¹cym i

wyprowadzeniami uk³adu U12.

Nr Nazwa Typ Uk ³ad Funkcja

1 R1I I 145406 wejœcie odbiornika 1

2 T1O O 145406 wyjœcie nadajnika 1

3 R2I I 145406 wejœcie odbiornika 2

4 T2O O 145406 wyjœcie nadajnika 2

5 R3I I 145406 wejœcie odbiornika 3

6 T3O O 145406 wyjœcie nadajnika 3

£¹czówka H13 grupuje sygna³y ³¹cz szeregowych

kana³ów A i B o poziomach RS232 niepod³¹czone do

uk ³adów buforuj¹cych (do wykorzystania przez

u¿ytkownika).

Nr Nazwa Typ Uk ³ad Funkcja

1 TCLKA O P1 sygna³ zegarowy

nadajnika kana ³u A

2 SYNCA I P1 synchron izacja

znakowa kana³u A

3 RIA I P1 sygna³ pocz¹tku

transmisji kana³u A

4 RCLKA I P1 sygna³ zegarowy

odbiornika kana³u A

5 TCLKB O P2 sygna³ zegarowy

nadajnika kana ³u B

6 SYNCB I P2 synchron izacja

znakowa kana³u B

7 RIB I P2 sygna³ pocz¹tku

transmisji kana³u B

8 RCLKB I P2 sygna³ zegarowy

odbiornika kana³u B
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Rys. 15-1. Roz o enie elementów na module DSM 8530.

Pozosta³e ³¹czówki wchodz¹ w sk ³ad czêœci sta³ej

pakietu. W  typowej konfiguracji wyprowadzenia

³¹czówki H9 powinny byæ pod³¹czone do wyprowadzeñ

³¹czówek H7 lub H12A (poziom TTL), natomiast

wyprowadzenia ³¹czówki H12B z wyprowadzeniami

³¹czówki H13 (poziom RS232). Ze wzglêdu na

podwójne funkcje niektórych wyprowadzeñ uk³adu

Z8530 sygna³y z nimi zwi¹zane wystêpuj¹

równoczeœnie na dwóch ró¿nych ³¹czówkach. Dotyczy

to lin ii:

 DTR/REQA = -REQA = UDTRA ;

 DTR/REQB = -REQB = UDTRB .

Z³¹cza zewnêtrzne
Na zewn¹trz pakietu s¹ dostêpne dwa wtyki

szufladowe ELTRA-25 (typ 87102503) o nazwach: P1

(kana³ A), P2 (kana³ B), zapewniaj¹ce podzbiór

sygna³ów z³¹cza RS-232C. Wtyk P1 jest do³¹czony

bezpoœrednio do podstawki U13 i czêœci ³¹czówki

H13. W tyk P2 jest do³¹czony bezpoœrednio do

podstawki U11 i czêœci ³¹czówki H13. Z uwagi na

rodzaj i sposób okablowania z³¹czy pakiet pracuje w

obydwu kana³ach jako urz¹dzenie koñcowe transm isji

danych (typu DTE). Rozmieszczenie linii sygna³owych

jest przedstawione w tabelach.

Linia SYNCA, SYNCB nie jest objêta norm¹ i w

zale¿noœci od potrzeb u¿ytkownika mo¿e byæ u¿yta

jako wejœcie lub wyjœcie.

Nazwa Nr Nr Nazwa Nazwa Nr Nr Nazwa

GND 1 14 GND 1 14

TxDA 2 15 TxDB 2 15

RxDA 3 16 RxDB 3 16

RTSA 4 17 RCLKA RTSB 4 17 RCLKB

CTSA 5 18 CTSB 5 18

6 19 6 19

GND 7 20 DTRA GND 7 20 DTRB

DCDA 8 21 DCDB 8 21

9 22 RIA 9 22 RIB

SYNCA 10 23 SYNCB 10 23

11 24 TCLKA 11 24 TCLKB

12 25 12 25

13 z³¹cze P1 13 z³¹cze P2
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Rys. 15-2. Schemat ideowy modu u DSM  8530.
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Pakiet Z80PIO

Funkcja pakietu w systemie
Pakiet Z80PIO jest modu ³em równoleg³ego

wejœcia/wyjœcia, wspó³pracuj¹cym z 8-bitow¹ szyn¹

danych. Zastosowany sterownik umo¿liwia korzystanie

z 2 programowanych portów 8-bitowych. Z uwagi na

strukturê sygna³ów steruj¹cych i specyficzny tryb

generac ji przerwañ wskazane jest wykorzystywanie

pakietu Z80PIO ³¹cznie z pakietem procesora

Z80CPU.

Jako modu ³ bierny, pakiet Z80PIO odpowiada na

cyk le transmisji realizowane przez modu ³y czynne

(procesor, sterownik DMA, monitor szyny). U¿ytkownik

musi zapewniæ w³aœciwe dekodowanie uk³adu i

wytworzenie sygna³ów zapisu i odczytu na podstawie

strobów dostêpu generowanych przez modu ³ aktywny.

W  gestii u¿ytkownika pozostaje równie¿ zapewnienie

sygnalizacji gotowoœci modu³u do zakoñczenia cyk lu

transmisji.

Struktura pakietu
W  sk ³ad pakietu Z80PIO wchodz¹ nastêpuj¹ce bloki:

 zespó³ ³¹czówk i,

 zespó³ dekodera,

 sterownik scalony Z80PIO,

 dodatkowe podstawki.

Dwa pierwsze bloki s¹ identyczne dla wszystkich

modu ³ów biernych systemu DSM i zosta³y opisane w

dokumencie "Czêœæ sta³a pakietów".

Pakiet nie zawiera uk³adów steruj¹cych; sterowanie

pozostaje pod pe³n¹ kontrol¹ u¿ytkownika. Szyna

danych nie jest buforowana. Buforowanie innych

sygna³ów pozostaje pod kontrol¹ u¿ytkownika.

Dodatkowe podstawki s¹ przeznaczone do

instalowania uk³adów buforuj¹cych. Linie portów

PA0÷PA7 i PB0÷PB7 s¹ doprowadzone do 2

podstawek DIL20 (U11, U12). Rozmieszczenie linii

umo¿liwia u¿ycie typowych uk³adów (np. 74245,

74541).

Ustalone po³¹czenia z szyn¹ systemu
Nastêpuj¹ce po³¹czenia s¹ wykonane w postaci

œcie¿ek obwodu drukowanego:

 linie zasilania (+5V) i masy,

 linie danych D0÷D7,

 linie priorytetu szeregowego IEI z PCI, IEO

z PCO,

 linia zegara systemu CLK.

Z³¹cze zewnêtrzne P1 jest do³¹czone bezpoœrednio do

podstawek U11, U12 i ³¹czówki HG-PIN.

Mo¿liwoœci konfiguracji
(I-wejœcie , O-wyjœcie, Z-wysoka impedancja, OC -otwarty kolektor,

PW R-zasilanie, X-linia niezdefiniowana)

£¹czówka HP-C  grupuje sygna³y zwi¹zane z komunikacj¹

pomiêdzy sterownik iem  i szyn¹ systemu.

Nr Nazwa Typ Uk ³ad Funkcja

1 -CE I Z80PIO linia wyboru uk³adu

2 -M1 I Z80PIO sygnalizacja cyklu

maszynowego M1

3 -IORQ I Z80PIO sygna³ dostêpu do uk³adów

we/wy

4 -RD I Z80PIO strob odczytu danych

5 CS0 I Z80PIO linia wyboru rejestru

6 CS1 I Z80PIO linia wyboru kana³u

7 -INT OC Z80PIO zg³oszenie przerwania

8 IEI I Z80PIO zezwolenie na generacjê

przerwañ

£¹czów ka HP-PA grupuje niebuforowane sygna³y portu A.

Nr Nazwa Typ Uk ³ad Funkcja

1 PA0 I/O/Z Z80PIO linia informacyjna

2 PA1 I/O/Z Z80PIO linia informacyjna

3 PA2 I/O/Z Z80PIO linia informacyjna

4 PA3 I/O/Z Z80PIO linia informacyjna

5 PA4 I/O/Z Z80PIO linia informacyjna

6 PA5 I/O/Z Z80PIO linia informacyjna

7 PA6 I/O/Z Z80PIO linia informacyjna

8 PA7 I/O/Z Z80PIO linia informacyjna

9 ARDY O Z80PIO sygna³ gotowoœci

10 -ASTB I Z80PIO sygna³ strobu
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£¹czówka HP-BA grupuje buforowane sygna³y portu A.

Nr Nazwa Typ Uk ³ad Funkcja

1 1 X U11 wyprowadzenie nr 1

2 19 X U11 wyprowadzenie nr 19

3 BA0 X U11 buforowana linia PA0

4 BA1 X U11 buforowana linia PA1

5 BA2 X U11 buforowana linia PA2

6 BA3 X U11 buforowana linia PA3

7 BA4 X U11 buforowana linia PA4

8 BA5 X U11 buforowana linia PA5

9 BA6 X U11 buforowana linia PA6

10 BA7 X U11 buforowana linia PA7

£¹czówka HP-PB grupuje niebuforowane sygna³y portu

B.

Nr Nazwa Typ Uk ³ad Funkcja

1 PB0 I/O/Z Z80PIO linia informacyjna

2 PB1 I/O/Z Z80PIO linia informacyjna

3 PB2 I/O/Z Z80PIO linia informacyjna

4 PB3 I/O/Z Z80PIO linia informacyjna

5 PB4 I/O/Z Z80PIO linia informacyjna

6 PB5 I/O/Z Z80PIO linia informacyjna

7 PB6 I/O/Z Z80PIO linia informacyjna

8 PB7 I/O/Z Z80PIO linia informacyjna

9 BRDY O Z80PIO sygna³ gotowoœci

10 -BSTB I Z80PIO sygna³ strobu

£¹czówka HG-PIN  grupuje niezdefiniowane sygna³y

z³¹cza zewnêtrznego P1.

Nr Nazwa Typ Uk ³ad Funkcja

1 PIN17 X P1 wyprowadzenie nr 17

2 PIN18 X P1 wyprowadzenie nr 18

3 PIN19 X P1 wyprowadzenie nr 19

4 PIN20 X P1 wyprowadzenie nr 20

5 PIN21 X P1 wyprowadzenie nr 21

6 PIN22 X P1 wyprowadzenie nr 22

7 PIN23 X P1 wyprowadzenie nr 23

8 PIN24 X P1 wyprowadzenie nr 24

£¹czówka HP-BB grupuje buforowane sygna³y portu B.

Nr Nazwa Typ Uk ³ad Funkcja

1 1 X U12 wyprowadzenie nr 1

2 19 X U12 wyprowadzenie nr 19

3 BB0 X U12 buforowana linia PB0

4 BB1 X U12 buforowana linia PB1

5 BB2 X U12 buforowana linia PB2

6 BB3 X U12 buforowana linia PB3

7 BB4 X U12 buforowana linia PB4

8 BB5 X U12 buforowana linia PB5

9 BB6 X U12 buforowana linia PB6

10 BB7 X U12 buforowana linia PB7

Pozosta³e ³¹czówki wchodz¹ w sk ³ad czêœci sta³ej

pakietu. Dodatkowo na pakiecie s¹ zainstalowane 2

podstawki DIL20 (U13, U14) z pod³¹czonym zasilaniem

i mas¹. W szystk ie wyprowadzenia podstawek s¹

zaopatrzone w gniazda do prowadzenia po³¹czeñ.

Podstawki te mog¹ byæ wykorzystane dla potrzeb

rozbudowy uk³adów steruj¹cych lub w wypadku

stosowania nietypowych uk³adów buforuj¹cych (np.

transoptorów) lub zewnêtrznych rejestrów danych (np.

74573, 74574).

Z³¹cza zewnêtrzne
Na zewn¹trz pakietu jest dostêpne gniazdo szufladowe

ELTRA-25 (typ 88102503). Rozm ieszczenie linii

sygna³owych jest przedstawione w tabeli.

BA0 1 14 BB5

BA1 2 15 BB6

BA2 3 16 BB7

BA3 4 17 PIN17

BA4 5 18 PIN18

BA5 6 19 PIN19

BA6 7 20 PIN20

BA7 8 21 PIN21

BB0 9 22 PIN22

BB1 10 23 PIN23

BB2 11 24 PIN24

BB3 12 25 GND

BB4 13 z³¹cze P1
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Rys. 16-1. Roz o enie elementów na module DSM Z80PIO.



DSM16-4

Rys. 16-2. Schemat ideowy modu u DSM Z80PIO.



Z80DMA 17-1

Pakiet Z80DMA

Funkcja pakietu w systemie
P a k ie t  Z 8 0 D M A  j e s t  m o d u ³em  ste ro wn ik a

bezpoœredniego dostêpu do pamiêci, wspó³pracuj¹cym  z

8-bitow¹ szyn¹ danych. Zastosowany sterownik umo¿liwia

korzystanie z jednego programowanego kana³u DMA.

Jako modu ³ bierny, pakiet Z80DMA odpowiada na cyk le

transmisji realizowane przez m odu³y czynne (procesor,

inny sterownik  DMA, monitor szyny). U¿ytkownik musi

zapewniæ w³aœciwe dekodowanie uk³adu i wytworzenie

sygna³ów zapisu i odczytu na podstawie strobów dostêpu

generowanych przez modu ³ aktywny. W  gestii

u¿ytkownika pozostaje równie¿ zapewnienie sygnalizacji

gotowoœci modu³u do zakoñczenia cyk lu transm isji.

Jako modu ³ czynny, pakiet Z80DMA nadzoruje przebieg

transmisji danych pomiêdzy urz¹dzeniami wejœcia/wyjœcia

i (lub) pamiêci¹.

Struktura pakietu
W  sk ³ad pakietu Z80DMA wchodz¹ nastêpuj¹ce bloki:

 zespó³ ³¹czówk i,

 zespó³ dekodera,

 sterownik scalony Z80DMA,

 bufory szyny.

Dwa pierwsze bloki s¹ identyczne dla wszystkich

modu ³ów biernych systemu DSM i zosta³y opisane w

dokumencie "Czêœæ sta³a pakietów".

Pakiet nie zawiera uk³adów steruj¹cych; sterowanie

pozostaje pod pe³n¹ kontrol¹ u¿ytkownika. Szyny

adresowa i danych s¹ buforowane.

Bufory szyny

Dane o uk³adach buforuj¹cych wykorzystywanych na

pakiecie zosta³y zestawione w tabeli.

Nazwa linii Typ Uk ³ad Nr

A0÷A7 O/Z 74HCT541 U11

A8÷A15 O/Z 74HCT541 U12

D0÷D7 I/O/Z 74HCT245 U9

-MREQ,-IORQ,-RD,-W R I/O/Z 74HCT245 U10

(I-wejœcie, O-wyjœcie, Z-wysoka impedancja, OC-otwarty kolektor, PWR-

zasilanie, X-linia niezdefiniowana)

Buforowanie innych sygna³ów pozostaje pod kontrol¹

u¿ytkownika.

Ustalone po³¹czenia z szyn¹ systemu
Nastêpuj¹ce po³¹czenia s¹ wykonane w postaci œcie¿ek

obwodu drukowanego:

 linie zasilania (+5V) i masy,

 linie priorytetu szeregowego przerwania IEI,

IEO,

 linia zegara systemu CLK.

Linie adresu i danych s¹ do³¹czone do szyny za

poœrednictwem buforów trójstanowych.

Mo¿liwoœci konfiguracji

£¹czówka H7 grupuje linie steruj¹ce buforami szyny

adresowej.

Nr Nazwa Typ Uk ³ad Funkcja

1 -AG1 I U11,U12 sterowanie buforami

szyny

2 -AG2 I U11,U12 sterowanie buforami

szyny

£¹czówka H8 grupuje sygna³y gotowoœci sterownika

DMA.

Nr Nazwa Typ Uk ³ad Funkcja

1 -CE I Z80DMA linia wyboru uk³adu,

wyd ³u¿enie cyklu

aktywnoœci DMA

2 RDY I Z80DMA sygnalizacja gotowoœci

modu ³ów biernych

£¹czówka H9 grupuje sygna³y priorytetu szeregowego

¿¹dania zwolnienia szyny oraz sygna³ -M1.

Nr Nazwa Typ Uk ³ad Funkcja

1 -M1 I Z80DMA sygnalizacja pobrania

przez procesor z

pamiêci kodu ins trukcji

2 -BAO O Z80DMA wyjœcie pr iorytetu

szeregowego ¿¹dania

zwolnienia szyny

3 -BAI I Z80DMA wejœcie pr iorytetu

szeregowego ¿¹dania

zwolnienia szyny

4 -BRQ I/OC Z80DMA ¿¹danie zwolnienia

szyny

£¹czówka H10 grupuje sygna³y steruj¹ce buforem szyny

danych.

Nr Nazwa Typ Uk ³ad Funkcja

1 -DG I U9 sterowanie aktywnoœci¹

wyjœæ

2 DDIR I U9 sterowanie buforem szyny
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Rys. 17-1. Roz o enie elementów na module DSM Z80DMA.

£¹czówka H11 grupuje sygna³y zwi¹zane z komunikacj¹

pomiêdzy sterownikiem i szyn¹ sytemu oraz z

przerwaniem.

Nr Nazwa Typ Uk ³ad Funkcja

1 -IORQ I/O/Z U10 strob wspó³pracy z

uk ³adami we/wy

2 -MREQ I/O/Z U10 strob wspó³pracy z

pamiêci¹

3 -RD I/O/Z U10 strob odczytu danych

4 -W R I/O/Z U10 strob zapisu danych

5 -INT OC Z80DMA ¿¹danie przerwania,

impuls okresowy

6 IEI I Z80DMA wejœcie pr iorytetu

szeregowego

przerwania

£¹czówka H12 grupuje sygna³y steruj¹ce buforem

sygna³ów zwi¹zanych z komunikacj¹ pom iêdzy

sterownikiem i szyn¹ systemu.

Nr Nazwa Typ Uk ³ad Funkcja

1 -CG I U10 sterowanie aktywnoœci¹

wyjœæ

2 CDIR I U10 sterowanie buforem

sygna³ów

Pozosta³e ³¹czówki wchodz¹ w sk ³ad czêœci sta³ej

pakietu. Dodatkowo na pakiecie jest zainstalowana 1

podstawka DIL20 (U13) z pod³¹czonym zasilaniem i

mas¹. W szys tk ie wyprowadzenia podstawki s¹

zaopatrzone w gniazda do prowadzenia po³¹czeñ.

Podstawka ta mo¿e byæ wykorzystana przy budowie

uk ³adów steruj¹cych.

Z³¹cza zewnêtrzne
Pakiet nie posiada z³¹czy zewnêtrznych.
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Rys. 17-2. Schemat ideowy modu u DSM Z80DMA.
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Pakiet Z80CTC

Funkcja pakietu w systemie
Pakiet Z80CTC jest modu ³em  licznika/zegara,

wspó ³pracuj¹cym  z 8-bitow¹  szyn¹  danych.

Zastosowany sterownik umo¿liwia korzystanie z 4

kana ³ów realizuj¹cych uzale¿nienia czasowe przy

u¿yciu liczników 8-bitowych z wybieranym wstêpnym

dzielnikiem czêstotliwoœci (podzia ³ przez 16 lub 256).

W szystkie liczniki maj¹ wejœcie zegarowe, ale tylko 3

liczniki maj¹ wyjœcie sygnalizuj¹ce stan 0 licznika.

Sterownik ten mo¿e byæ u¿yty jako kontroler 4

przerwañ.

Jako modu ³ bierny, pakiet Z80CTC odpowiada na

cyk le transmisji realizowane przez modu ³y czynne

(procesor, sterownik DMA, monitor szyny). U¿ytkownik

musi zapewniæ w³aœciwe dekodowanie uk³adu i

wytworzenie sygna³ów zapisu i odczytu na podstawie

strobów dostêpu generowanych przez modu ³ aktywny.

W  gestii u¿ytkownika pozostaje równie¿ zapewnienie

sygnalizacji gotowoœci m odu ³u do zakoñczenia cyk lu

transmisji.

Struktura pakietu
W  sk ³ad pakietu Z80CTC wchodz¹ nastêpuj¹ce bloki:

 zespó³ ³¹czówk i,

 zespó³ dekodera,

 sterownik scalony Z80CTC,

 dodatkowe podstawki.

Dwa pierwsze bloki s¹ identyczne dla wszystkich

modu ³ów biernych systemu DSM i zosta ³y opisane w

dokumencie "Czêœæ sta³a pakietów".

Pakiet nie zawiera uk³adów steruj¹cych; sterowanie

pozostaje pod pe³n¹ kontrol¹ u¿ytkownika. Szyna

danych nie jest buforowana. Buforowanie innych

sygna³ów szyny pozostaje pod kontrol¹ u¿ytkownika.

Ustalone po³¹czenia z szyn¹ systemu
Nastêpuj¹ce po³¹czenia s¹ wykonane w postaci

œcie¿ek obwodu drukowanego:

 linie zasilania (+5V) i masy,

 linie danych D0÷D7,

 linie priorytetu szeregowego przerwania IEI

z  PCI, IEO z PCO,

 linia zegara systemu CLK,

 linia inicjac ji dzia ³ania systemu -RESET.

Mo¿liwoœci konfiguracji
(I-wejœcie, O-wyjœcie, Z-wysoka impedancja, OC-otwarty kolektor,

PW R-zasilanie, X-linia niezdefiniowana)

£¹czówka H4 grupuje sygna³y zwi¹zane z komunikacj¹

pomiêdzy sterownik iem  i szyn¹ systemu.

Nr Nazwa Typ Uk ³ad Funkcja

1 -CE I Z80CTC linia wyboru uk³adu

2 -M1 I Z80CTC sygnalizacja cyklu

maszynowego M1

3 -IORQ I Z80CTC strob wspó³pracy z

uk ³adami we/wy

4 -RD I Z80CTC strob odczytu danych

5 CS0 I Z80CTC linia wyboru kana³u

6 CS1 I Z80CTC linia wyboru kana³u

7 -INT OC Z80CTC zg³oszenie przerwania

8 IEI I Z80CTC zezwolenie na generacjê

przerwañ

£¹czówka H1 grupuje niebuforowane sygna³y zegarowe.

Nr Nazwa Typ Uk ³ad Funkcja

1 UTRG0 I Z80CTC zegar kana³u 0

2 UZC0 O Z80CTC koniec zliczania kana³u 0

3 UTRG1 I Z80CTC zegar kana³u 1

4 UZC1 O Z80CTC koniec zliczania kana³u 1

5 UTRG2 I Z80CTC zegar kana³u 2

6 UZC2 O Z80CTC koniec zliczania kana³u 2

7 UTRG3 I Z80CTC zegar kana³u 3

£¹czówka H7 grupuje buforowane sygna³y zegarowe i jest

bezpoœrednio po³¹czona (oprócz nr 9) z wyprowadzeniami

z³¹cza zewnêtrznego P1.

Nr Nazwa Typ Uk ³ad Funkcja

1 TRG0 I P1 zegar kana³u 0

2 ZC0 O P1 koniec zliczania kana³u 0

3 TRG1 I P1 zegar kana³u 1

4 ZC1 O P1 koniec zliczania kana³u 1

5 TRG2 I P1 zegar kana³u 2

6 ZC2 O P1 koniec zliczania kana³u 2

7 TRG3 I P1 zegar kana³u 3

8 PIN8 X P1 wyprowadzenie nr 8

9 VCC PW R - linia zasilania +5V

10 GND PW R - linia masy

Pozosta³e ³¹czówki wchodz¹ w sk ³ad czêœci sta³ej pakietu. Dodatkowo na pak iecie s¹  zainstalowane 2
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Rys. 18-1. Roz o enie elementów na module DSM Z80CTC.

podstawki DIL20 (U9, U10) z pod³¹czonym zasilaniem i

mas¹. W szystkie wyprowadzenia podstawek s¹

zaopatrzone w gniazda do prowadzenia po³¹czeñ.

Podstawki te mog¹ byæ wykorzystane do budowy uk³adów

steruj¹cych lub buforuj¹cych.

W  typowej konfiguracji (bez buforowania sygna³ów

d o p r o w a d z o n yc h  d o  z ³ ¹ c z a  ze w n ê t r z n e g o)

wyprowadzenia 1÷7 ³¹czówki H1 powinny byæ po³¹czone

z odpowiadaj¹cym i im wyprowadzeniami ³¹czówki H7.

Z³¹cza zewnêtrzne
Na zewn¹trz pakietu jest dostêpne gniazdo szufladowe

ELTRA-9 (typ 88100901). Z ³¹cze jest do ³¹czone

bezpoœrednio do ³¹czówk i H7. Rozm ieszczenie linii

sygna³owych jest przedstawione w tabeli.

Nazwa Nr Nr Nazwa

TRG0 1 6 ZC2

ZC0 2 7 TRG3

TRG1 3 8 PIN8

ZC1 4 9 GND

TRG2 5 z³¹cze P1
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Rys. 18-2. Schemat ideowy modu u DSM Z80CTC.
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Pakiet Z80DART

Funkcja pakietu w systemie
Pakiet Z80DART jest  modu ³em szeregowego

wejœcia/wyjœcia, wspó³pracuj¹cym z 8-bitow¹ szyn¹

danych. Pakiet zawiera uk ³ady umo¿ l iwiaj¹ce

wykorzystanie 2 kana³owego asynchronicznego ³¹cza

szeregowego w standardzie RS-232C.

Jako modu ³ bierny, pakiet Z80DART odpowiada na

cyk le transmisji realizowane przez modu ³y czynne

(procesor, sterownik  DMA, monitor szyny). U¿ytkownik

musi zapewniæ w³aœciwe dekodowanie uk ³adu i

wytworzenie sygna ³ów zapisu i odczytu na podstawie

strobów dostêpu generowanych przez modu ³ aktywny. W

gestii u¿ytkownika pozostaje równie¿ zapewnienie

sygnalizacji gotowoœci modu³u do zakoñczenia cyk lu

transmisji.

Struktura pakietu
W  sk ³ad pakietu Z80DART wchodz¹ nastêpuj¹ce bloki:

 zespó³ ³¹czówk i,

 zespó³ dekodera,

 sterownik scalony Z80DART,

 generator zegarów transmisji,

 bufory ³¹cza,

 dodatkowa podstawka.

Dwa pierwsze bloki s¹ identyczne dla wszystkich

modu ³ów biernych systemu DSM i zosta³y opisane w

dokumencie "Czêœæ sta³a pakietów".

Pakiet nie zawiera uk³adów steruj¹cych; sterowanie

pozostaje pod pe³n¹ kontrol¹ u¿ytkownika. Szyna danych

nie jest buforowana. Buforowanie innych sygna³ów szyny

pozostaje pod kontrol¹ u¿ytkownika.

Generator zegarów transmisji jest zbudowany z

s c a lo n e g o  o s c y la t o ra  ( U 1 3 )  i  4 - b i t o w e go

asynchronicznego licznika binarnego 74HCT93 (U14),

pracuj¹cego jako dzielnik czêstotliwoœci, o po³¹czonym

wejœciu A do oscylatora oraz wyjœciem QA po³¹czonym  z

wejœciem B; typowe czêstotl iwoœci transmisyjne s¹

uzyskiwane z czêstotliwoœci podstawowej (nominalnie

2.4576 MHz) z wyjœæ licznika U14.

Bufory ³¹cza: sposób buforowania linii ³¹cza jest

przedstawiony w tabeli.

Nazwa linii Typ Uk ³ad Nr

TXDA,RTSA,DTRA O 1488 U9

RXDA,CTSA,DCDA,RIA I 1489 U11

TXDB,RTSB,DTRB O 1488 U10

RXDB,CTSB,DCDB,RIB I 1489 U12

Ustalone po³¹czenia z szyn¹ systemu
Nastêpuj¹ce po³¹czenia s¹ wykonane w postaci œcie¿ek

obwodu drukowanego:

 linie zasilania (+5V, +12V, -12V) i masy,

 linie danych D0÷D7,

 linie priorytetu szeregowego przerwania IEI z

PCI, IEO z PCO,

 linia zegara systemu CLK,

 linia inicjac ji dzia ³ania systemu -RESET.

Mo¿liwoœci konfiguracji
(I-wejœcie, O-wyjœcie, Z-wysoka impedancja, OC-otwarty kolektor,

PW R-zasilanie, X-linia niezdefiniowana)

£¹czówka HDA-1 grupuje sygna³y zwi¹zane z

komunikacj¹ pomiêdzy sterownik ieMMszyn¹ systemu.

Nr Nazwa Typ Uk ³ad Funkcja

1 -CE I Z80DART linia wyboru uk³adu

2 -M1 I Z80DART sygnalizacja cyklu

maszynowego M1

3 -IORQ I Z80DART strob wspó³pracy z

uk ³adami we/wy

4 -RD I Z80DART strob odczytu danych

5 CS0 I Z80DART linia wyboru kana³u

6 CS1 I Z80DART linia wyboru kana³u

7 -INT OC Z80DART zg³oszenie przerwania

8 IEI I Z80DART zezwolenie na

generacjê przerwañ

£¹czówka HDA-2 grupuje sygna³y wyjœciowe dzielnika

czêstotliwoœci oscylatora oraz sygna³y zegarowe do

transmisji.

Nr Nazwa Typ Uk ³ad Funkcja

1 QA O 74HCT93 dzielnik przez 2

2 QB O 74HCT93 dzielnik przez 4

3 QC O 74HCT93 dzielnik przez 8

4 QD O 74HCT93 dzielnik przez 16

5 UCLKA I Z80DART zegar kana³u A

6 UCLKB I Z80DART zegar kana³u B
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£¹czówka HDA-A grupuje sygna³y ³¹cza szeregowego kana³u

A o poziomach TTL i sygna³ gotowoœci do transm isji blokowej z

CPU/DMA. UWAGA! Napisy na p³ytce drukowanej maj¹

pominiête pocz¹tkow¹ literê U i koñcow¹ literê A nazwy sygna³u

ze wzglêdu na bliskoœæ s¹siednich elementów. Nie dopuszczaæ

do zwierania koñcówek przewodów monta¿owych z

s¹siaduj¹cymi wyprowadzeniami uk³adu U9.

Nr Nazwa Typ Uk ³ad Funkcja

1 UDCDA I Z80DART odblokowanie odbiornika

2 URXDA I Z80DART wejœcie danych

szeregowych

3 UTXDA O Z80DART wyjœcie danych

szeregowych

4 URTSA O Z80DART ¿¹danie rozpoczêcia

nadawania

5 W RDYA OC/O Z80DART transmisja blokowa

CPU/DMA

6 URIA I Z80DART sygna³ pocz¹tku

transmisji

7 UDTRA O Z80DART programowalne wyjœcie

binarne

8 UCTSA I Z80DART odblokowanie nadajnika

£¹czówka HDA-B  grupuje sygna³y ³¹cza szeregowego kana³u

B o poziomach TTL i sygna³ gotowoœci do transm isji blokowej z

CPU/DMA. UWAGA! Napisy na p³ytce drukowanej maj¹

pominiête pocz¹tkow¹ literê U i koñcow¹ literê B nazwy sygna³u

ze wzglêdu na bliskoœæ s¹siednich elementów. Nie dopuszczaæ

do zwieran ia koñcówek przewodów monta¿owych z

s¹siaduj¹cymi wyprowadzeniami uk³adu U10.

Nr Nazwa Typ Uk ³ad Funkcja

1 UDCDB I Z80DART odblokowanie odbiornika

2 URXDB I Z80DART wejœcie danych

szeregowych

3 UTXDB O Z80DART wyjœcie danych

szeregowych

4 URTSB O Z80DART ¿¹danie rozpoczêcia

nadawania

5 W RDYB OC/O Z80DART transmisja blokowa

CPU/DMA

6 URIB I Z80DART sygna³ pocz¹tku

transmisji

7 UDTRB O Z80DART programowalne wyjœcie

binarne

8 UCTSB I Z80DART odblokowanie nadajnika

Pozosta³e ³¹czówki wchodz¹ w sk ³ad czêœci sta³ej pakietu.

Dodatkowo na pakiecie jest zainstalowana 1 podstawka DIL20

(U15) z pod³¹czonym zasilaniem i mas¹. W szystk ie

wyprowadzenia podstawki s¹ zaopatrzone w

g n i a z d a  d o

prowadzenia po³¹czeñ. Podstawka ta mo¿e byæ

wykorzystana do budowy uk³adów steruj¹cych lub

buforuj¹cych.

Z³¹cza zewnêtrzne
Pakiet posiada dwa z³¹cza zewnêtrzne: wtyk

szufladowy ELTRA-25 (typ 87102503) o nazwie P1

(kana³ A) oraz wtyk szufladowy ELTRA-9 (typ

87100901) o nazwie P2 (kana³ B). Z ³¹cze P1 jest

do³¹czone bezpoœrednio do podstawek U9 i U11,

z³¹cze P2 jest bezpoœrednio do³¹czone do

podstawek U10 i  U12, obydwa z³¹cza

wyprowadzaj¹ podzbiór sygna³ów z³¹cza RS-232C

(brak sygna³u DSR). Z uwagi na rodzaj i sposób

okablowania z³¹czy pakiet pracuje w obydwu

kana³ach jako urz¹dzenie koñcowe transm isji

danych (typu DTE). Rozmieszczenie linii

sygna³owych jest przedstawione w tabelach.

Nazwa Nr Nr Nazwa

GND 1 14

TXDA 2 15

RXDA 3 16

RTSA 4 17

CTSA 5 18

6 19

GND 7 20 DTRA

DCDA 8 21

9 22 RIA

10 23

11 24

12 25

13 z³¹cze P1

Nazwa Nr Nr Nazwa

DCDB 1 6

RXDB 2 7 RTSB

TXDB 3 8 CTSB

DTRB 4 9 RIB

GND 5 z³¹cze P2
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Rys. 19-1. Roz o enie elementów na module DSM Z80DART.
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Rys. 19-2. Schemat ideowy modu u DSM Z80DART.
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Rys. 20-1. Roz o enie elementów na module DSM BUSX.

Pakiet BUSX

Funkcja pakietu w systemie
Pakiet BUSX jest modu ³em przed³u¿acza magistrali DSM,

um o¿ l iwiaj¹cym  monta¿ innego modu ³u DSM,

wysuniê tego z kasety sytemu, np. w celach

diagnostycznych.

Struktura pakietu
W  sk ³ad pakietu BUSX wchodz¹ nastêpuj¹ce bloki:

 wtyk ELTRA-96 typ 81109602, oznaczony X1,

 gniazdo ELTRA-96 typ 82109602, oznaczone

X2.

Pierwszy blok jest identyczny dla wszystkich modu ³ów

systemu DSM i zosta³ opisany w dokumencie "Czêœæ

sta³a pakietów". Drugi blok mo¿e zamiennie zawieraæ

gniazdo DIN41612 typ R firmy Harting, o odwróconej

num erac ji styków, dedykowane do modu ³ów przed³u¿aczy

magistrali.

Pakiet nie zawiera uk³adów steruj¹cych oraz p³yty

czo ³owej. Magistrala DSM nie jest buforowana. Szyny

zasilania +5V, +12V, -12V maj¹ zamontowane elem enty

t³umi¹ce oscylacje zasilania (kondensatory).

Ustalone po³¹czenia z szyn¹ systemu
Nastêpuj¹ce po³¹czenia s¹ wykonane w postaci œcie¿ek

obwodu drukowanego pomiêdzy wtykiem X1 i gniazdem

X2:

 wszystkie linie.

Mo¿liwoœci konfiguracji
Pakiet nie ma m o¿l iwoœci konfiguracji.

Z³¹cza zewnêtrzne
Pakiet posiada 1 z³¹cze zewnêtrzne: gniazdo ELTRA-96

(typ 82109602), oznaczone X2. Monta¿ gniazda na

module jest przeprowadzony w sposób odwrotny od

przedstawionego na rysunku poni¿ej (gniazdo jest

obrócone o 180 stopni i skierowane stykami na zewn¹trz

modu ³u, punktami lutowniczymi do wewn¹trz modu³u).

Roz³o¿enie sygna³ów na z³¹czu widziane od strony styków

jest przedstawione w tabeli "Rozmieszczenie linii na

³¹czówce szyny" w dokumencie "Opis systemu".
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Rys. 20-2. Schemat ideowy modu u DSM BUSX.
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Pakiet BM01

Funkcja pakietu w systemie
Pakiet BM01 jest modu³em monitora szyny DSM,

nadzoruj¹cym  pracê pozostalych pakietów, pod³¹czonych

do szyny. Zawiera on mikrokontroler 8031 z zewnêtrzn¹

pamiêci¹ program u i danych, wraz z pomocniczymi

rejestrami, buforami i dekoderami, którego praca

nadzorowana jest przez u¿ytkownika za poœrednictwem

programu Monitor.exe, urucham ianego na komputerze

IBM PC AT, po³¹czonego z pak ietem BM01 za

poœrednictwem ³¹cza szeregowego pracuj¹cego w

standardzie RS-232C.

Jako modu ³ bierny, pakiet BM01 bada cykle transm isji

realizowane przez modu ³y czynne (procesor, sterownik

DMA, inny monitor szyny). Jako modu ³ czynny wystawia

sygna³y na szynê DSM za poœrednictwem buforów

trójstanowych lub z otwartym kolektorem . U¿ytkownik

musi zapewniæ w³aœciwe sterowanie pakietu za

poœrednictwem programu Monitor.exe (brak arbitra¿u

sprzêtowego w dostêpie do szyny DSM dla wielu

pakietów BM01 pracuj¹cych równoczeœnie w tej samej

kasecie). Konfiguracjê pracy programu Monitor.exe dla

danego typu procesora, dzia ³aj¹cego na szynie DSM,

przeprowadza siê przy pomocy programu Buscomp.exe.

Uniwersalnoœæ definicji szyny systemu DSM umo¿liwia

tworzenie nowych konfiguracji dla procesorów o

maksymalnej szerokoœci szyny danych 32 bity, a szyny

adresowej 24 bity.

Struktura pakietu
Pakiet BM01 zawiera dwa pakiety: P1 i P2, po³¹czone ze

sob¹ przy pomocy z³¹czy JP1, JP2, JP3.

Pakiet P1

W  sk ³ad pakietu P1 wchodz¹ nastêpuj¹ce bloki:

 mikrokontroler 8031,

 dekoder adresów z uk³adem  kontroli priorytetu

szeregowego PCI, PCO szyny DSM,

 pamiêæ zewnêtrzna programu EPROM 2764,

 pamiêæ zewnêtrzna danych i programu SRAM

6264,

 bufor szyny danych mikrokontrolera 8031,

 bufor szyny adresowej mikrokontrolera 8031,

 bufory szyny DSM (B1÷3)

 bufor ³¹cza szeregowego.

Mikrokontroler 8031 (U1) jest taktowany zegarem

wytwarzanym przy pomocy kwarcu X1 o czêstotliwoœci

7,3728MHz. Kondensator C3 wytwarza sygna³ Reset dla

mikrokontrolera po w³¹czeniu zasilania. Dioda D1

przyœpiesza roz³adowanie kondensatora C3 po

wy³¹czeniu zasilania. Rezystor R1 ogranicza pr¹d

roz³adowania kondensatora C3 przy u¿yciu zewnêtrznego

przycisku RESET.

Dekoder adresów mikrokontrolera 8031 zawarty jest w

uk ³adzie PAL20L8 (U2). £¹czy on przestrzeñ zewnêtrznej

pamiêci programu i danych w jeden obszar 64kB. Na

podstawie sygna³ów mikrokontrolera 8031: -PSEN, -WR,

-RD, A13÷15 wytwarza on sygna³y:

 -W RO zapis rejestrów wejœciowo-wyjœciowych,

 -RDO odczyt rejestrów wejœciowo-wyjœciowych,

 -OE  odczyt EPROM i SRAM,

 - MO N wybran ie  re jest rów wejœc iowo-

wyjœciowych,

 -RAM wybranie pamiêci SRAM,

 -ROM wybranie pamiêci EPROM.

Uk³ad kontroli priorytetu szeregowego PCI, PCO

szyny DSM  zawarty równie¿ w uk³adzie PAL20L8 (U2)

realizuje:

 przenoszenie stanu linii PCI na liniê PCO,

 ustawianie dowolnego stanu logicznego na linii

PCO,

 ustawianie pu³apki (t j.  warunku zatrzymania

pracy procesora) na linii PCI,

 zmianê aktywnego zbocza, powoduj¹cego

spe³nienie warunku zatrzymania procesora, na

linii PCI,

 maskowa nie  pu ³apki (blokada warunku

zatrzymania procesora) na linii PCI.

U¿ywa on sygna³ów wejœciowych wyprowadzonych z

portu P1 mikrokontrolera 8031:

 CIN buforowane wejœcie PCI (z szyny DSM),

 COE odblokowanie wyjœcia COUT (PCO),

 CDS wybór wejœcia steruj¹cego wyjœciem

COUT

gdy CDS=1 to COUT=CIN,

gdy CDS=0 to COUT=CD,

 CIE odblokowanie wyjœcia -INTC

 CD  dana dla wyjœcia COUT,CIP wybór

poz iomu  log icznego  z we jœc ia  PC I

ustawiaj¹cego poziom aktywny wyjœcia -INTC,

gdy CIP=1 i PCI=1 to -INTC=0,

gdy CIP=0 i PCI=0 to -INTC=0,

W ytwarza on sygna³y wyjœciowe:

 COUT wyjœcie PCO (na szynê DSM),

 -INTC przerwanie z wejœcia PCI, zg ³aszane do

wejœcia INT0 m ikrokontrolera 8031.

Sygna³ PCI powin ien trwaæ minim um  3 do 9 cyk li

maszynowych mikrokontrolera 8031 (1 cykl maszynowy

= 12 cykli zegara mikrokontrolera 8031), jesli nie jest

obs³ugiwane w tym czasie inne przerwanie. W  przypadku,

gdy inne przerwanie jest obs³ugiwane, to powinien trwaæ

do jego zakoñczenia. Program mikrokontrolera 8031

analizuje pu³apki, wstrzymuj¹c pracê procesora

dzia³aj¹cego na szynie DSM  (np. cykle Wait dla Z80

CPU ), korzystaj¹c z uk³adów pracy krokowej

umieszczonych na pak iecie procesora. W ystawia wtedy

sygn¹³ -SMODE=0, oraz, przy ka¿dym kroku, sekwencjê

0,1 na linii -STEP.

Uwaga! Pakiet 8051 nie ma uk ³adów pracy krokowej.

Pakiet BM01 powinien byæ umieszczony w kasecie DSM

w ten sposób, aby mia³ po swojej prawej stronie (patrz¹c

od strony p³yt czo³owych pakietów) pakiet, wys tawiaj¹cy

sygna³ PCO, który ma byæ rozpoznany przez BM01 na

wejœciu PCI.

Przyk ³ad.

BM01 ma badaæ sygna³ IEO wystawiany przez Z80DMA

do wejœcia IEI w Z80PIO . W  3 dowolnie wybranych ale

s¹siaduj¹cych gniazdach szyny DSM nale¿y um ieœciæ

kolejno od prawej strony pakiet Z80DMA, BM01, Z80PIO.

Struktura logiczna uk³adu U2 przedstawiona jest na 6 arkuszu schematu ideowego tego pakietu.
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Mapa zewnêtrznej przestrzeni adresowej mikrokontrolera jest przedstawiona poni¿ej w tabeli.

A15÷1
3

A12÷5 A4÷0 -PSEN -RD -WR Linia      Opis

 000 x...x xxxxx  0  1  1 -ROM Odczyt pami ci EPROM (program)

 010 x...x xxxxx  0  1  1 -RAM Odczyt pami ci SRAM (program)

 010 x...x xxxxx  1  0  1 -RAM Odczyt pami ci SRAM (dane)

 010 x...x xxxxx  1  1  0 -RAM Zapis do pami ci SRAM (dane)

 111 x...x 00000
00001
.....
01000
01001

 1  0  1 -MON Odczyt 8 linii szyny DSM do  czonych do
rejestru wej ciowego B(nr+1) o numerze
okre lonym bitami A3÷A0

 111 x...x 10000
10001
.....
11000
11001

 1  0  1 -MON Odczyt zawarto ci rejestru wej ciowego
B(nr+1) o numerze okre lonym bitami
A3÷A0

 111 x...x x0000
x0001
.....
x1000
x1001

 1  1  0 -MON Zapis do rejestru wyj ciowego B(nr+1) o
numerze okre lonym bitami A3÷A0

 111 x...x x1100  1  1  0 -MON Zapis do rejestru steruj cego diodami
LED (RLED)

 111 x...x x1101  1  1  0 -MON Zapis do rejestru konfiguracji
rejestrów B1÷5 (RCFGL)

 111 x...x x1110  1  1  0 -MON Zapis do rejestru konfiguracji
rejestrów B6÷10 (RCFGH)

 111 x...x x1111  1  1  0 -MON Zatrza ni cie aktualnego stanu szyny
DSM w rejestrach wej ciowych B1÷10

 Pozosta e kombinacje adresów oraz strobów zapisu i odczytu s  zabronione.

Pamiêæ zewnêtrzna programu EPROM  2764 (U6) o

organizacji 8k x 8 bitów przechowuje program pracy

mikrokontrolera 8031, który realizuje obs³ugê po³¹czenia

z IBM PC AT i steruje buforam i szyny DSM w trybie

biernym. Zawartoœæ tej pamiêci jest zachowana po

wy³¹czeniu zasilania.

Pamiêæ zewnêtrzna danych i programu SRAM 6264 o

organizacji  8k x 8 bitów przechowuje dane

mikrokontrolera 8031. Czêœæ danych, odebranych z IBM

PC AT, s³u¿y jako procedury steruj¹ce buforami szyny

DSM w trybie aktywnym, wykonywane przez

mikrokontroler 8031 (zewnêtrzna pamiêæ programu).

Zawartoœæ tej pamiêci jest tracona po wy³¹czeniu

zasilania.

Bufory mikrokontrolera 8031.

Dane o uk³adach buforuj¹cych m ikrokontrolera 8031

zosta³y przedstawione w tabeli.

Nazwa linii Typ Uk ³ad Nr uk³adu

D0÷7 I/O/Z 74HCT245 U4

A0÷7 O/Z 74HCT573 U3

(I-wejœcie, O-wyjœcie, Z-wysoka impedancja, OC -otwarty kolektor, PWR-

zasilanie, X-linia niezdefiniowana)

Bufory szyny DSM.

Dane o uk ³adach buforuj¹cych szyny DSM zosta³y

przedstawione w tabeli.

Nazwa linii Typ Uk ³ad Nr uk³adu

A0÷7 I/O/Z 74HCT652 B1

A8÷15 I/O/Z 74HCT652 B2

T0÷7 I/O/Z 74HCT652 B3

Bufor ³¹cza szeregowego.

Sposób buforowania ³¹cza jest przedstawiony w tabeli.

Nazwa linii Typ Uk ³ad Nr uk³adu

TXD, RTS, DTR O MC145406 U7

RXD, CTS, DSR I MC145406 U7

Pakiet P2

W  sk ³ad pakietu P2 wchodz¹ nastêpuj¹ce bloki:

 bufory szyny DSM,

 rejestry konfiguracji RCFGL, RCFGH,

 rejestr sterowania diodami LED RLED,

 dzie lnik  czêstotl iwoœci sygna³u CLK szyny

DSM,

 dekodery strobów.

Bufory szyny DSM.

Dane o uk³adach buforuj¹cych szyny DSM zosta³y
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zestawione w tabeli.

Nazwa linii Typ Uk ³ad Nr uk³adu

D16÷23 I/O/Z 74HCT652 B4

D24÷31 I/O/Z 74HCT652 B5

A16÷23 I/O/Z 74HCT652 B6

D0÷7 I/O/Z 74HCT652 B7

D8÷15 I/O/Z 74HCT652 B8

OC0÷7 I/OC 74ALS654 B9

-RESET, U0÷3,

-SMODE, -STEP

I/OC 74ALS654 B10

Rejestry konfiguracji RCFGL, RCFGH wytwarzaj¹

sygna³y -OE0÷4, -OE5÷9 odblokowuj¹ce wyjœcia buforów

odpowiednio B1÷5 oraz B6÷10 na szynê DSM. Dane o

rejestrach konfiguracji zosta³y zestawione w tabeli.

Nazwa linii Typ Uk ³ad Nr uk³adu

-OE0÷4 O 74HCT174 U5

-OE5÷9 O 74HCT174 U6

Rejestr sterowania diodami LED RLED  (uk ³ad U7)

zaœwieca (stanem "0") lub gasi (stanem  "1") diody LED

umieszczone na p³ycie czo ³owej pakietu monitora w

kolejnoœci najmnieszy numer diody od do³u. Dane o

sygna³ach wyjœc iowych tego re jes tru  zosta ³y

przedstawione w tabeli.

Nazwa Typ Uk ³ad Funkcja

-LED1 O 74HCT174 brak

-LED2 O 74HCT174 wskaŸnik napiêcia

zas ilania

-LED3 O 74HCT174 praca m onitora w trybie

Slow Run

-LED4 O 74HCT174 gotowoœæ do odbioru bloku

z IBM PC AT

-LED5 O 74HCT174 nadawanie bloku do IBM

PC AT

Dzielnik czêstotliwoœci sygna³u CLK szyny DSM

u¿ywa licznika binarnego 74HCT4040 (U8) do podzia ³u

przez 256 (dziesiêtnie) czêstotliwoœci wejœciowej (fCLK

max =25MHz). Sygna³ wyjœciowy DCLK z wyjœcia Q8 jest

podawany na wejœcie T0 licznika 0 mikrokontrolera 8031,

który zlicza impulsy w przedziale czasowym ustalonym  w

programie.

Dekodery strobów.

Dane o dekoderach strobów zosta³y przedstawione w

tabeli.

Nazwa Typ Uk ³ad Nr Funkcja

RD0÷9 O 74HCT154

74HCT04

74HCT04

U1

U3

U4

odczyt linii szyny

DSM z bufora B1÷10,

gdy A4=0;

odczyt rejestru

wejœciowego bufora

B1÷10, gdy A4=1

-WR0÷9 O 74HCT154 U2 zapis rejestru

wyjœciowego bufora

B1÷10

-LW R O 74HCT154 U2 zapis rejestru

steruj¹cego diodami

LED

-WRL O 74HCT154 U2 zapis rejestru

konfiguracji RCFGL

-WRH O 74HCT154 U2 zapis rejestru

konfiguracji RCFGH

-GET O 74HCT154 U2 zapis rejestrów

wejœciowych buforów

B1÷10 stanem szyny

DSM

Ustalone po³¹czenia z szyn¹ systemu
Nastêpuj¹ce po³¹czenia s¹ wykonane w postaci œcie¿ek

obwodu drukowanego:

 wszystkie linie.

Mo¿liwoœci konfiguracji
Pakiet P1.

£¹czówka JP4 s³u¿y do wyboru konfiguracji pamiêci

p r o g r a m u  m i k r o k o n t r o le r a .  W  p r z y p a d k u

wykorzystywania wewnêtrznej pamiêci ROM/EPROM

m ikrokont ro lera  (np. 8 7 5 1 )  n ale¿y zewrze æ

wyprowadzenia 1 i 2, w przeciwnym  razie (w tym dla

8031) - wyprowadzenia 2 i 3.

Nr Nazwa Typ Uk ³ad Funkcja

1 VCC PW R - linia zasilania +5V

2 E/V I 8031 wejœcie wyboru pamiêci

ROM

3 GND PW R - linia masy

£¹czówka JP5 s³u¿y do do³¹czenia zewnêtrznego

przycisku, którego  zwarcie zestyków resetuje

mikrokontroler 8031. 

Nr Nazwa Typ Uk ³ad Funkcja

1 VCC PW R - linia zasilania +5V

2 RST I 8031 wejœcie Reset

Z³¹cza wewnêtrzne
Pakiet posiada trzy z³¹cza wewnêtrzne JP1, JP2, JP3

(jednorzêdowe listwy z gniazdkami precyzyjnymi), ³¹cz¹ce

pakiety P1 i P2. Na pakiecie P1 s¹ wtyki montowane po

stronie lutowania, na pakiecie P2 s¹ gniazdka

montowane po stronie elementów (w dwóch warstwach).
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Rozm ieszczenie linii jest przedstawione w tabelach obok.

Z³¹cza zewnêtrzne
Na zewn¹trz pakietu s¹ dostêpne: gniazdo BNC-50 oraz

wtyk  szufladowy ELTRA-9 (typ 87100901) oznaczony P1.

Gniazdo BNC-50  s³u¿y do do³¹czenia kabla

zasilaj¹cego sondy logicznej o poziom ach TTL. Styk

zewnêtrzny gniazda (ekran) do³¹czony jest do masy

(GND), styk wewnêtrzny ("gor¹cy") do VCC (+5V). Pobór

pr¹du z gniazda nie powinien przekraczaæ natê¿enia 0,5A

(brak zabezpieczenia przed zwarciem).

Wtyk P1 wyprowadza podzbiór sygna³ów z³¹cza

RS232C. Z³¹cze jest do³aczone bezpoœrednio do

podstawki U7. Z uwagi na rodzaj i sposób okablowania

z³¹cza pakiet pracuje jako urz¹dzenie koñcowe transm isji

danych (typu DTE). Rozmieszczenie linii sygna³owych jest

przedstawione w tabeli.

Nazwa Nr Nr Nazwa

1 6 -DSR

-RXD 2 7 -RTS

-TXD 3 8 -CTS

-DTR 4 9

GND 5 z³¹cze P1

Transmisja danych z IBM PC AT jest zapewniona przez

kabel typu "null modem", zawieraj¹cy dwie pary skrêtki.

Jeden z przewodów skrêtki przenosi sygna³ danych, drugi

jest do³¹czony do masy. D ³ugoœc kabla wynosi 3m. Kabel

zakoñczony jest po stronie pakietu BM01 gniazdem

ELTRA-9 (typ 88100901), do³¹czanym do wtyku P1, po

stronie IBM PC AT gniazdem ELTRA-25 (typ 88102503),

do³¹czanym  do portu COM1 (lub COM2). Po³¹czenia w

kablu przedstawione s¹ w tabeli.

Nazwa w

BM01

Nr w

ELTRA-9

Nr w

ELTRA-25

Nazwa w

IBM PC

-RXD 2 2 -TXD

-TXD 3 3 -RXD

GND 5 7 GND

Parametry transmisji:

 transmisja asynchroniczna,

 prêdkoœæ transmisji = 19200 bodów,

 liczba bitów danych = 8,

 bit parzystoœci = even,

 liczba bitów stopu = 1.

Nazwa Nr Nazwa Nr Nazwa Nr

GND 1 D0 1 -WR0 1

VCC 2 D1 2 -OE0 2

oc3 3 D2 3 RD0 3

oc4 4 D3 4 -WR1 4

oc5 5 D4 5 -OE1 5

oc6 6 D5 6 RD1 6

oc7 7 D6 7 -WR2 7

oc8 8 D7 8 -OE2 8

oc9 9 A0 9 RD2 9

oc10 10 A1 10 -GET 10

oc11 11 A2 11 DCLK 11

oc12 12 A3 12 GND 12

oc13 13 A4 13 V- 13

oc14 14 -RDO 14 V+ 14

oc15 15 -WRO 15 VCC 15

oc16 16 -MON 16 GND 16

oc17 17 z³¹cze JP2 z³¹cze JP3

oc18 18

oc19 19

oc20 20

oc21 21

oc22 22

oc23 23

oc24 24

oc25 25

oc26 26

27

28

CIN 29

COUT 30

VCC 31

GND 32

z³¹cze JP1
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Rys. 21-1. Schemat blokowy modu u DSM  BM01.
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Rys. 21-2. Schemat blokowy buforów szyny DSM w m odule DSM BM01.
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Rys. 21-3. Roz o enie elementów na m odule DSM BM 01 (p ytka 1).

Rys. 21-4. Roz o enie elementów na m odule DSM BM 01 (p ytka 2).
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Rys. 21-5. Schem at ideowy modu u DSM BM 01, p ytka 1 (arkusz 1 z 6).
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Rys. 21-6. Schem at ideowy modu u DSM BM 01, p ytka 1 (arkusz 2 z 6).
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Rys. 21-7. Schem at ideowy modu u DSM BM 01, p ytka 2 (arkusz 3 z 6).
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Rys. 21-8. Schem at ideowy modu u DSM BM 01, p ytka 2 (arkusz 4 z 6).
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Rys. 21-9. Schem at ideowy modu u DSM BM 01, p ytka 2 (arkusz 5 z 6).
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Rys. 21-10. Schem at ideowy modu u DSM BM 01, struktura PAL (arkusz 6 z 6).
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Plater kasety

Funkcja plateru w systemie
Plater kasety zapewnia po³¹czenia elektryczne i

mocowanie mechaniczne gniazd ELTRA-96 w iloœci 11

szt. zgodnie ze standardem  magistrali DSM oraz z

zasilaczem sieciowym (4 wtyki). Gniazda te przewidziane

s¹ do pod³¹czenia pakietów DSM, wsuniêtych do kasety

na prowadnicach rozmieszczonych u góry i u do³u kasety.

Plater um ieszczony jest pionowo w g³êbi kasety,

oddzielony od jej tylnej œciank i zasilaczem  sieciowym .

Pakiet jest wsuwany wtykiem ELTRA-96 w gniazdo Eltra-

96, umieszczone na platerze, z si³¹ docisku wiêksz¹ od

115N (p³yta czo ³owa pakietu powinna wejœæ w

obram owanie kasety).

Struktura plateru
W  sk ³ad plateru wchodz¹ nastêpuj¹ce bloki:

 wtyki zasilania 6 stykowe (2 rzêdy po 3 styki),

rozstaw 2,54mm, przekrój kwadratowy 0,6mm

x 0,6m m, z³ocone, 2 sztuki oznaczone Y1, Y2.

 wtyki zasilania 4 stykowe (2 rzêdy po 2 styki),

rozstaw 2,54mm, przekrój kwadratowy 0,6mm

x 0,6m m, z³ocone, 2 sztuki oznaczone Y3, Y4.

 gniazda ELTRA-96 typ 82109602, 11 sztuk

oznaczone X1 do X11.

 rezystor ustalaj¹cy "1" na wejœciu PCI gniazda

X1, oznaczony R1.

Plater ma wymiary mechaniczne: wysokoœæ 94mm

(3700m ils), d³ugoœæ 420mm (16540mils). Jednostka 1 mil

= 0,001 cala. Gruboœæ p³ytki drukowanej 1,5mm. Laminat

FR-4 dwuwarstwowy, folia m iedzi ma gruboœæ 0,035mm.

Œcie¿ki zasilania +5V szt.4 oraz masy GND szt.4 maj¹

szerokoœæ po 50 mils, natomiast linie zasilania +12V,

-12V oraz pozosta³e linie maj¹ po 1 œcie¿ce o szerokoœci

15mils. Œcie¿ki zasilania +5V sa ze sob¹ pol¹czone,

podobnie jest ze œcie¿kami masy GND.

Gniazda X1÷X11 s¹ rozmieszczone w odstêpach

40,64mm. Umo¿liwia to stosowanie p³yty czo³owej pakietu

o szerokoœci 40mm (lub o podwojonym rozm iarze

80mm). Strona elementów pak ietu jest po lewej stronie

gniazda, patrz¹c od strony p ³yty czo³owej pakietu.

W ymiary p ³ytki drukowanej pakietu: wysokoœæ 100mm,

d³ugoœæ 160mm  (zgodne ze standardem Europa). Kaseta

typu Euro firmy Polon z Krakowa (rok produkcji 1995).

Gniazdo X11 przewidziane jest do pod³¹czenia pakietu

zas ilania o szerokoœci p ³yty czo ³owej 20mm. Jest on

umieszczony przy lewym boku kasety. Zawiera on

wy³¹cznik dwubiegunowy sieci energetycznej 220V

(po³¹czenie oddzielnym kablem), oraz 3 diody LED (wraz

z rezys toram i), sygnalizuj¹ce obecnoœæ  napiêæ

wyjœciowych zasilacza.

Przewidywane parametry zasilacza:

wejœciowe: U=220V (230V), I=0,8A,  jednofazowe,

f=50Hz,

wyjœciowe: U1=+5V,  I1=5A,

U2=+12V, I2=1A,

U3=-12V, I3=1A,

z zabezpieczeniem nadpr¹dowym i nadnapiêciowym .

Param etry te spe³nia zasilacz impulsowy PW S-74-3/1

(rok produkcji 1995) firmy Zak ³ad Elektroniczny POLWAT

sp. cyw.

44-117 G liwice, ul. Toszecka 101.

Zasilacz ten ma ch³odzenie konwencjonalne (n ie

wymaga instalowania wentylatora). Masa zasilacza jest

po³¹czona z mas¹ plateru, obudow¹ kasety i ze stykiem

ochronnym wtyku zasilania 220V.

Ustalone po³¹czenia z szyn¹ systemu
Nastêpuj¹ce po³¹czenia s¹ wykonane w postaci œcie¿ek

obwodu drukowanego pomiêdzy gniazdami X1÷X11:

 wyjœcie PCO gniazda z wejœciem PCI gniazda

nastêpnego (wejscie PCI gniazda X1 do "1"),

 pozosta³e linie po³¹czone równolegle.

Mo¿liwoœci konfiguracji
Plater nie ma m o¿l iwoœci konfiguracji.

Z³¹cza wewnêtrzne
Plater posiada 4 z³¹cza wewnêtrzne, m ontowane po

stronie lutowania: wtyki Y1, Y2, Y3, Y4 do po³¹czenia z

zasilaczem sieciowym, dostarczaj¹cym stabilizowanych

napiêæ pr¹du sta ³ego. Wtyki te nie wystpuj¹ w wersji

plateru wykonanej metod¹ owijania (zamiast p ³ytki z

obwodem drukowanym w postaci œcie¿ek s¹ pol¹czenia

wykonane srebrzank¹ w izolac ji z kynaru o œrednicy

0,25mm i srebrzank¹ o œrednicy 1mm, tak jak to

przedstawiono na schemacie ideowym plateru).

Rozm ieszczenie linii zasilania jest przedstawione w

tabelach.

Nazwa Nr Nr Nazwa Nazwa Nr Nr Nazwa

GND 1 2 GND GND 1 2 GND

+5V 3 4 +5V +5V 3 4 +5V

+12V 5 6 -12V z³¹cze Y3, Y4

z³¹cze Y1, Y2

Z³¹cza zewnêtrzne
Plater posiada 11 z³¹cz zewnêtrznych, montowanych po

stronie elementów: gniazda ELTRA-96 (typ 82109602),

oznaczone X1÷X11. Roz³o¿enie sygna³ów na z³¹czach

widziane od strony styków jest przedstawione w tabeli

"Rozm ieszczenie linii na ³¹czówce szyny" w dokum encie

"Opis systemu".
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Rys. 22-11. Roz o enie elementów na platerze DSM.
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Rys. 22-12. Schemat ideowy plateru DSM.
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