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Układ zerujący do urządzeń cyfrowych
Przedstawiamy
praktyczn¹ aplikacjÍ
uk³adu zeruj¹cego
firmy Texas
Instruments, ktÛry nosi
oznaczenie TL7705.
Projekt ten stanowi
uzupe³nienie przegl¹du
uk³adÛw zeruj¹cych
z EP 3 i 4/98.
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Rys. 2.
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Uk³ady zeruj¹ce mikroprocesor s¹ jednym z†podstawowych ogniw kontroli
poprawnej pracy uk³adu
mikroprocesorowego. Ich
funkcja sprowadza siÍ z†regu³y do wytwarzania sygna³Ûw zeruj¹cych mikroprocesor, b¹dü uaktywniania przerwaÒ niemaskowalnych, ktÛre powiadamiaj¹ go o†nadzwyczajnej sytuacji w†systemie.
Do takich uk³adÛw naleø¹ produkty firmy Texas Instruments TL77xx. Do podstawowych zadaÒ tych uk³adÛw naleøy wytwarzanie impulsu zeruj¹cego po w³¹czeniu zasilania w†systemie
oraz po obniøeniu siÍ napiÍcia zasilania poniøej zadanej

wartoúci. Wytwarzane jednoczeúnie dwa impulsy zeruj¹ce s¹ komplementarne: ujemny albo dodatni. O†wyborze jednego z†nich decyduje uøytkownik. Ta cecha uk³adu jest dosyÊ
wygodna,
bowiem
uk³ad pozwala na wykonanie ìzbiorowegoî
zerowania uk³adÛw rÛøni¹cych siÍ polaryzacj¹ impulsu zeruj¹cego. Czas trwania impulsu jest okreúlany
przez zewnÍtrzn¹ pojemnoúÊ.
Uk³ady rodziny TL77xx
s¹ wykonywane na kilka typowych napiÍÊ nadzorowanych i†pod literami xx
w†oznaczeniu kryje siÍ wartoúÊ tego parametru. Mamy
wiÍc uk³ady: TL7702 (2V),
TL7705 (5V), TL7709 (9V),
TL7712 (12V), TL7715
(15V).
Na rys. 1 zosta³ przedstawiony schemat funkcjonalny uk³adu TL77xx. Jest on
zbudowany z†dwÛch komparatorÛw, ürÛd³a napiÍcia odniesienia, rezystorowego
dzielnika napiÍcia,
bramki
logicznej
NAND, tyrystora oraz
dwÛch tranzystorÛw
wykonawczych.
Wszystkie uk³ady rodziny charakteryzuj¹
siÍ jednakow¹ budow¹, z wyj¹tkiem wartoúci
rezystorÛw
dzielnika R1-R2. Dla
poszczegÛlnych uk³adÛw s¹ one rÛøne:
TL7702: R1=0Ω,
R2= rozwarcie;
TL7705: R1=7,8kΩ,
R2=10kΩ;
Rys. 3.

TL7709:
R1=19,7kΩ,
R2=10kΩ;
TL7712:
R1=32,7kΩ,
R2=10kΩ;
TL7715: R1=43,4kΩ,
R2=10kΩ.
Na rys. 2 przedstawiono
wykres czasowy pracy uk³adu TL77xx, przy wahaniach
napiÍcia zasilania (wartoúci
napiÍÊ na rysunku s¹ podane dla uk³adu TL7705). Po
w³¹czeniu zasilania napiÍcie
narasta do pewnej wartoúci
(na rys. 2 oko³o 3,6V). Do
tego momentu napiÍcia na
wyjúciach s¹ nieznane. Potem ustala siÍ stan zerowania. Ten stan trwa, poniewaø na wejúciu CT napiÍcie
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Rys. 4.

Rys. 5.

jest niskie. Gdy wzroúnie do
wartoúci prze³¹czenia, zostanie w³¹czony tyrystor, ktÛry
bÍdzie roz³adowywa³ zewnÍtrzn¹ pojemnoúÊ, do tej
pory ³adowan¹ przez ürÛd³o
pr¹dowe 100µA. Czas opÛünienia t d, podtrzymuj¹cy
stan zerowania, jest obliczany ze wzoru:
td=1,3⋅104⋅C T, gdzie:
td - czas wyraøony w†sekundach;
CT - pojemnoúÊ wyraøona
w†faradach.
NapiÍcie oczywiúcie narasta dalej, osi¹gaj¹c wartoúÊ nominaln¹.
NapiÍcie na elektrodach tyrystora
spadnie poniøej jego wartoúci trzymania UH, tyrystor
przestanie przewodziÊ i†umoøliwia
³adowanie pojemnoúci CT. Przedtem

Rys. 6.
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jednak napiÍcie na
wejúciu odwracaj¹cym komparatora K2
zmniejszy³o siÍ poniøej wartoúci napiÍcia odniesienia, czyli stan zerowania na
wyjúciach RESET
moøe trwaÊ dalej,
aø do momentu, kiedy
napiÍcie na CT wzroúnie
powyøej napiÍcia odniesienia.
Schemat proponowanego uk³adu zeruj¹cego
system mikroprocesorowy

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1, R2: 10kΩ
Kondensatory
C1: 100nF
C2: 47µF/25V
Półprzewodniki
U1: TL7705

Kompletny uk³ad i p³ytki drukowane s¹ dostÍpne w†AVT pod
oznaczeniem AVT-1177.

przedstawiono na rys. 3.
P³ytka uk³adu zosta³a zaprojektowana w†dwÛch odmianach: do montaøu pionowego (rys. 4) i†do montaøu poziomego (rys. 5), w†zaleønoúci od wymagaÒ konstruktora. Montaø elementÛw nie
powinien sprawiÊ k³opotu
elektronikowi-amatorowi
o†dowolnym poziomie zaawansowania, dlatego nie
bÍdziemy go opisywaÊ szczegÛ³owo.
Uruchomienie uk³adu
w†zasadzie polega na doborze takiej pojemnoúci C2
(patrz wzÛr wyøej), aby zerowanie systemu mikroprocesorowego by³o skuteczne w†dowolnych warunkach pracy.
WartoúÊ tej pojemnoúci jest
ograniczona wy³¹cznie przez

rozmiary kondensatora, ktÛry
uda siÍ w³oøyÊ na p³ytkÍ. Naszym zdaniem ciekawsze bÍd¹ praktyczne uk³ady po³¹czeÒ p³ytki zerowania mikroprocesora. Podstawowy uk³ad
zeruj¹cy mikroprocesor jest
pokazany na rys. 6. Dla przyk³adu zarz¹dza on dwoma
mikroprocesorami, rÛøni¹cymi siÍ stanem aktywnym wejúcia zeruj¹cego.
Zestaw kilku p³ytek naszego uk³adu pozwala kontrolowaÊ kilka napiÍÊ zasilaj¹cych (rys. 7). W†tym celu
wykorzystywano wejúcie
uk³adu RESIN, dziÍki niemu
sygna³ zerowania jest przenoszony na wyjúcie kolejnego uk³adu TL77xx.
Mirosław Lach, AVT,
mlach@polbox.com
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