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מאפיינים כללים ויישומים
















רכיב יחיד להקלטה/השמעה
אחסון כפול גם לנתונים דיגיטאליים וגם אנלוגיים.
תצרוכת הספק נמוכה.
מתח ספק  2.7עד  3.3וולט.
תומך בממשק לוגי של  2ו  3וולט.
במצב השמעה  -כ (Icc Play) 15mA
זרם הפעלה :
)(Icc Record
במצב הקלטה – כ 30mA
במצב רגיל  -כ (Icc Feedthrough) 12 mA
במצב היכון (רכיב לא פעיל)  -כ (Icc Stanby) 1μA
רוב הדרגות בתוך הרכיב ניתנות להעברה למצב  Power Downבאופן אינדיבידואלי למינימום
תצרוכת הספק.
העשרה של מאפייני קול  :דרך אחת או שתיים להקלטת שיחה.
דרך אחת או שתיים להשמעת הודעה.
הקלטה/השמעה של תזכיר (תזכורת) .memo -
מיסוך שיחת טלפון אישי.
מזכירה אלקטרונית.
הוצאת הודעה אישית .
הכרזה על הודעה אישית בזמן שיחה.

מאפייני הזיכרון הדיגיטאלי















אפשרות עד ל . 4MB
אחסון מספרי טלפון ,פרמטרי תצורה של מערכת וטבלת כתובות של הודעות ביישומים
סלולאריים.
קלות הפעלה ובקרה.
אין צורך בפיתוח אלגוריתם של דחיסה.
בקרת קצב דגימה ע"י המשתמש.
ממשק אנלוגי ניתן לתכנות.
ממשק טורי  I2Cמהיר ). (400KHz
שליטה מלאה בכתובות לטיפול בהודעות רבות.
פתרונות איכות גבוהה  :יכולות שמירת הודעות של כ  100שנה.
מחזורי הקלטה של כ  100אלף פעם לנתונים אנלוגיים.
כ  10000מחזורי הקלטה לנתונים דיגיטאליים.
ניתן להשיגו באריזות  TSOP :ו  SOICוגם ב  μBAGלפי הזמנה .ניתן להזמין גם ב . DIP
תחום טמפרטורה רחב ) ( -20 ÷ 700Cובתעשייתי ). ( -40 ÷ 850C

כללי
הרכיב נותן פתרון באיכות גבוהה של הקלטה/השמעה ל  8עד  16דקות דיבור ,בתוך רכיב אחד .יישום
אופטימאלי לטלפונים סלולאריים ,מזכירות אלקטרוניות ,תקשורת אוטומטית ,מערכות ניווט GPS /
וציוד נוסף .הרכיב הוא שדרוג לארכיטקטורת  ISD5000ומאפשר ממשק תקשורת טורית I2C
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ואפשרות שמירה של נתונים דיגיטאליים בנוסף לאנלוגיים  .הדבר מאפשר שמירת ספר טלפונים,
פרמטרי תצורה של מערכת ומצביעים לכתובות של הודעות.
פונקציות אנאלוגיות ושליטה על שמע מאפשרות לשבץ את הרכיב בתחום הסלולארי הדיגיטאלי .ערוצי
השמע ברכיב מאפשרים ניהול שמע דו כיווני  , DUPLEXכמו הקלטת שיחה ,מזכירה אלקטרונית,
תזכורות ,ומיסוך קריאות טלפוניות.
הרכיב משלב שעון דגימה ,מסננות לתדרי בבואה ,מסננות החלקה ומערך אחסנה רב שכבתי ברכיב בודד.
כדי להעשיר את יישומי הקול ,הרכיב איננו צריך מעגלים חיצוניים ויש בו בקרת הגבר אוטומטי AGC
(  , ) Automatic Gain Controlמגבר הספק לרמקול ,מגברים מסכמים ,בקרת עוצמה שמע
) ,(Volumeמפסקים אנלוגיים ,מגברי רמת מתח כניסה ניתנים לכיוון וממשק למערכת שמע של רכב .כל
זאת עם ממשק גמיש ליישומים רבים.
ההקלטה נשמרת בתאי הזיכרון הלא נדיף ,הרב שכבתי של הרכיב .זהו פטנט ייחודי של  , ISDשל
טכנולוגית אחסנה רב שכבתית .האותות נשמרים בצורתם הטבעית ,הלא דחוסה ,דבר המאפשר איכות קול
מעולה.

תאור תפקוד:
איכות דיבור שמע
את הרכיב ניתן לתכנת בעזרת תוכנה לפעולה בתדרי דגימה של  6.4 ,5.3 ,4.0או  KHz 8.0שנותנים
למשתמש לבחור את איכות הדיבור.הגדלת משך ההשמעה מורידה את תדר הדגימה ורוחב הסרט
שמשפיעים על איכות השמע .הטבלה הבאה משווה בין מסנן מעביר הפס ומשך זמן השמעה של הרכיב.

טבלה מספר  – 1טבלת השוואה בין תדר דגימה ,זמני השמעה/הקלטה ותדר המסננת.
מתוך הטבלה ניתן לראות שבתדר דגימה של  8KHzמשך זמן הדיבור הוא  8דקות ו 44שניות והמסננת
שבתוך הרכיב היא  3.4KHzוכאשר תדר הדגימה  4KHzניתן להגיע עד  17דקות ו  28שניות והמסננת
הפנימית היא  . 1.7KHzהספרה  1שנמצאת מימין לכותרת ( DURATIONעמודה מרכזית) אומרת
שיש לחסר מהזמן הרשום את הדפים שהוקצבו לזיכרון הדיגיטאלי.

טכנולוגיית ה FLASH
אחד היתרונות של רכיב זה הוא השימוש בזיכרון בלתי נדיף עם תצרוכת הספק כמעט אפסי .ההודעות
נשארות עד ל  100שנה ללא מתח ספק .בנוסף ניתן לבצע לרכיב מעבר ל 10,000הקלטות עבור נתונים
דיגיטאליים ומעבר ל  100,000הקלטות עבור הודעות אנלוגיות.
תכונה נוספת של הרכיב מאפשרת לחלק מהזיכרון ברכיב להיות ממוקם עבור הקלטות דיגיטאליות
ולחלקים האחרים להקלטות אנלוגיות .בטבלה שנקראת" :כתובת ההודעות" ,נרשם ע"י המיקרו בקר בזמן
ההקלטה איזה חלק מהזיכרון הוא להקלטה אנלוגיה ואיזה לדיגיטאלית.

הממשק למיקרו בקר

הרכיב נשלט ע"י ממשק של שני חוטים הנקרא ה I2Cהפורט הטורי הסינכרוני מאפשר לטעון לרכיב
פקודות ,תצורה ,כתובות ונתונים ,ובאותו זמן ניתן לקבל את הסטאטוס נתונים דיגיטאליים ואת הכתובת
הנוכחית מן הרכיב .להעשרת הממשק הטורי יש  2הדקים נוספים הניתנים להתחברות אל המיקרו בקר
הדקים אלו הם RAC :ו  INTהמשמשים לתזמון ופסיקה למיקרו בקר .התקשורת עם כל הרגיסטרים
הפנימיים היא בעזרת הפס הטורי כמו גם פעולות הקריאה והכתיבה מהזיכרון הדיגיטאלי .
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תכנות
הרכיב גם שימושי ליישומי השמעה בלבד כאשר הודעה בודדת או מספר הודעת יישמעו כאשר נבקש
זאת .לאחר התכנות של התצורה – קונפיגורציה  -של הרכיב ניתן לשכפל אותה בעזרת מכשירי צריבה
של חברות בת אחרות שבנו מכשירים צורבים לרכיבי .ISD

דוגמא ליישום
הרכיב הוא פתרון לשמירה אנלוגית של קול הכולל אפשרות גם לאחסן נתונים דיגיטאליים במערך
הזיכרון .המערך יחולק בין האחסנה האנלוגית והדיגיטאלית לפי רצון המשתמש כאשר הוא מתכנת את
הרכיב .הרכיב מורכב ממספר יחידות המתחברות אל מערכות חיצוניות .להלן מתוארת דוגמה ליישום
כמזכירה אלקטרונית (שרטוט מספר :) 1

שרטוט מספר  - 1דוגמא ליישום כמזכירה אלקטרונית.
מהשרטוט ניתן לראות שניתן להשתמש ברכיב כמזכירה אלקטרונית .לשם כך נחוצים מערכת תאום לקו
טלפון (נמצאת מתחת לרכיב מסומנת  ) DAAומיקרו בקר (משמאל לרכיב) המתחבר לרכיב הקול
בעזרת קו התקשורת  .I2Cלמיקרו בקר מתחברים תצוגה ומפסקים ( ) Display & Push buttons
וזיכרון לא נדיף ומערכת זיהוי חיוג צלילים  DTMFוזיהוי המחייג  .Caller IDבעזרת המפסקים
המשתמש יכול לקבוע האם להפעיל את היישום של המזכירה האלקטרונית ,האם לבצע הקלטת שיחות
בזמן שהוא משוחח עם המתקשר ועוד.
צלצול הטלפון ומספר הטלפון של המצלצל נכנסים דרך כניסת  AUX INשל הרכיב ומנותבים אל
יציאת  ANA OUT+ואל המערכת החיצונית של זיהוי צליל  DTMFוזהות המצלצל.המשתמש יכול
לדעת את זהות המצלצל ובזמן שיחת הטלפון ניתן להקליט גם את קולו של המתקשר וגם את קולו של
המשתמש המדבר אל מיקרופון בכניסת הרכיב (מצד ימין למעלה).
ניתן לחבר את הרכיב לטלפון סלולארי או לכל מערכת קול מתוחכמת.
יישום נוסף הוא חיבור הרכיב כטלפון במערכת השמע של רכב כדי שלא נצטרך להחזיק את הטלפון ביד.
ניתן לבצע הקלטה של צד אחד או של שני הצדדים במצב  .Duplexמאוחר יותר ניתן לשמוע את
ההודעות ע"י כך שנוציא אותן מן המערך למגבר ההספק שמתחבר לרמקול.
יישומים אחרים לטלפון סלולארי הם האפשרות לחבר את אות השמע בתצורות שונות רבות וע"י כך
לקבל גמישות רבה .

רגיסטרים פנימיים
לרכיב רגיסטרים פנימיים רבים המשמשים לאחסנת כתובות ולתצורה או להכנת הרכיב לעבודה .שני
הרגיסטרים של התצורה של  16סיביות שולטים על נתיבי השמע דרך הרכיב .על קצב הדגימה ,על
ההגברות וההנחתות השונות ,ועל ההפעלה או אי ההפעלה של היחידות השונות ברכיב ,ועל עוצמת
השמיעה .ברגיסטרים אלה נעסוק בהמשך.

ארגון הזיכרון
מערך הזיכרון מסודר ב  2048דפים ) ,(Pagesבכל דף  2048סיביות .מכאן נקבל זיכרון כולל של
 2048 * 2048 = 4194304סיביות .הכתובות הראשיות עבור  2048הדפים מנוהלות ע"י  11סיביות
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של כניסת הכתובת באופן האנלוגי .בקצב דגימה של  8KHzכל דף מכיל  256אלפיות שנייה של שמע.
מכאן שב 8KHzיש באופן מעשי מקום ל  8דקות ו  44שניות של שמע.
בכל דף זיכרון  2048סיביות המאורגנות בבלוקים של  32על  64סיביות "בלוקים" ,כאשר משתמשים
באחסנה דיגיטאלית .התוכן של הדף יכול להיות אנלוגי או דיגיטאלי ,הדבר נקבע ע"י הוראה בזמן שהנתון
נכתב .רשומה ) (recordהמתארת היכן נכתב החלק האנלוגי והיכן החלק הדיגיטאלי מאוחסן בטבלה
שנקראת "טבלת כתובת ההודעות"  .)Message Address Table( MATטבלה זו נשלטת ע"י המיקרו
בקר .הטבלה נשמרת בזיכרון המיקרו בקר והיא מגדירה את הסטאטוס של כל דף .ניתן לאחסן את הטבלה
שוב ברכיב כאשר הייתה נפילת מתח או כיבוי המערכת .שימוש בטבלה זו נותן ניהול יעיל של הודעות.
ניתן לשמור קטעים של הודעות אם יש מרווחים במערך הזיכרון.
כאשר משתמשים בדף לשמירה אנלוגית אז משתמשים באותם  32הבלוקים אבל יש שמונה מצייני סוף
הודעה ( .)End Of Message -EOMזה אומר שלכל  4בלוקים יש מצביע  EOMבסיום .מכאן
שהקלטה אנלוגית תסתיים בכל אחת מ  8המיקומים .ב 8KHzזה יוצר הבחנה של  32msecכאשר
מסיימים הקלטה אנלוגית .התחלה של הקלטה אנלוגית מוגבלת להבחנה של  256msecשמסופקים ע"י
 11הסיביות של הכתובת .הקלטה איננה מסתיימת מידית כשמגיעה פקודת סיום אלא נמשכת עד שבלוק
 32msecמתמלא .אז ממוקמת סיבית של  EOMבזיכרון שתיצור פסיקה כאשר תבצע את השמעת
ההודעה.
הנתונים הדיגיטאליים שרוצים לשמור משודרים ונקלטים בצורה טורית על הממשק ה  . I2Cהנתון מומר
מטורי למקבילי ומאוחסן ב  1מ  2רגיסטרי הזזה של  64סיביות המתחלפים ביניהם .כאשר רגיסטר אחד
מתמלא ב  64ביטים הוא זה שנכנס במקביל למערך והרגיסטר השני הוא זה שיקבל את הנתון החדש.
בתוך הרכיב יש מכניזם שדואג שכל הזמן יהיה רגיסטר לקבל את הנתון החדש.
אחסון של נתון בזיכרון מושג ע"י קבלת נתון של ביית אחד בתורו ויצירת אישור ).(ACKnowledge
אם נתון מגיע במהירות גדולה מידי אז הרכיב יוצר אישור למיקרו בקר אבל מחזיק את הרגל  SCLבמצב
נמוך עד שהוא מוכן לקבל נתון נוסף .
אופן הקריאה הפוך לאופן הכתיבה ,נתון נקרא אל אחד מתוך שני הרגיסטרים של  64סיביות מן המערך
ונשלח טורית דרך ממשק ה.I2C

הדקים
בשרטוט מספר  2מופיע שרטוט ההדקים של הרכיב .

שרטוט מספר  – 2הדקי הרכיב – מימין מבנה  PDIPו  SOICו  TSOPמשמאל
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הסבר תפקיד ההדקים
Not Connected - NC
הדקים המסומנים ב  NCיש להשאירם ללא חיבור.
 - Digital Vcc - Vccdמתח הדקי ספק הכוח הדיגיטאלי החיובי
 2הדקים אלו הם המתח החיובי של ספק הכוח למערכות הדיגיטאליות שבתוך הרכיב( .ברכיב יש מערכות
דיגיטאליות לצד מערכות אנלוגיות).
 - Digital Vss - Vssdמתח הדקי ספק הכוח הדיגיטאלי השלילי (אדמה דיגיטאלית)
הדקי האדמה של ספק הכוח הדיגיטאלי .
 – Analog Vss - Vssaמתח האדמה של הספק כוח האנלוגי .
האדמה של ספק הכוח האנלוגי.
 - Analog Vcc - Vccaמתח ספק הכוח האנלוגי החיובי
ההדקים החיוביים של ספק הכוח האנלוגי .מתח זה מפעיל את המערכות האנלוגיות שבתוך הרכיב.
הערות חשובות לחיבור ספקי הכוח
.1

.2
.3
.4
.5

יש לשים קבל עקיפה (סינון) בין הדקי הספק הדיגיטאלי החיובי והדקי ספק הכוח הדיגיטאלי
השלילי (האדמה) הנקראים  Vccdו  . Vssdהקבל מסנן כל רעש המתפתח בקו החיובי של
הספק ומקצר אותו לאדמה .קבל של ( 0.1Ufמיקרו פאראד) יכול לבצע את העבודה כראוי.
במידה ועדיין יש רעש בהשמעה כדאי להגדיל את הקבל.
יש לשים קבל עקיפה (סינון) בין הדקי הספק האנלוגי החיובי והדקי ספק הכוח השלילי(האדמה)
הנקראים  Vccaו  .Vssaהסבר תפקיד הקבל וערכו דומים לסעיף הקודם.
את הקבלים בסעיפים  1ו  2יש לחבר קרוב ככל האפשר אל ההדקים ואפילו להלחים אותם אל
הרגליים .הדבר ישפר בצורה משמעותית את הרעש שיכול להיווצר אם לא נבצע זאת.
ניתן לחבר את מתחי ספק הכוח הדיגיטאלי והאנלוגי יחד ולהסתפק בספק כוח יחיד במקום 2
נפרדים.
לשם כך ניתן לקצר את  Vccdו  Vccaביניהן וכמו כן לחבר בין  Vssdו  Vssaביניהן.
שרטוט מספר  5בהמשך מראה כיצד לחבר את ספק הכוח וקבלי הסינון אל הרכיב.

 SCL – Serial Clock Lineקו השעון הטורי
זהו קו דו כיווני .זהו קו מרזב פתוח –  - open drainהדורש נגד משיכה למעלה  Pull Up Resistorל
 . Vccהוא מופעל ע"י רכיבי האדון  MASTERבמערכת ושולט על התזמון של חילוף הנתון בקו הנתון
הטורי – . Serial Data Line
) - SDA – (Serial Data Lineקו הנתונים הטורי
על קו זה נמצא הנתון הטורי בין הרכיבים בממשק  . I2Cהנתון בקו צריך להיות תקף – - VALID
כאשר בקו  SCLיש מצב גבוה  .שינויי מצב יכולים לקרות רק כאשר  SCLנמוך .קו זה הוא דו כיווני
ודורש נגד
משיכה למעלה (ל  ) Vccכי טרנזיסטורי ה  FETשבתוך הרכיב הם ( Open Drainכמו open
.) Collector
 - RAC – Raw Address Clockשעון כתובת השורה
זוהי יציאת  open drainהמסמן את סיום השורה .בתדר דגימה של  8KHzמשך הזמן הוא . 256ms
קיימים  2048דפים בזיכרון רכיבי  . ISD5116קו  RACנשאר גבוה ל  248מילי שניות ויורד ל  0ל 8
מילי שניות הנוספות לפני שמגיעים לסיום הדף כפי שנראה בשרטוט מספר . 3
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שרטוט מספר  – 3צורת הגל בהדק RAC
באופן עבודה של ( Message Cueingשרטוט מספר  – ) 4הקלטה או השמעה ברצף  -קו ה RAC
נשאר גבוה לזמן של  484.4מיקרו שניות ואחר כל  15.6מיקרו שניות במצב נמוך (סה"כ  500מיקרו
שניות) כפי שמתואר בשרטוט הבא:

שרטוט מספר  – 4הדק ה  RACבאופן עבודה של Message Cueing
בתדרי דגימה אחרים הזמנים על ה  RACמשתנים.
כאשר מופעלת פקודת הקלטה בפעם הראשונה הדק ה  RACנשאר גבוה לזמן נוסף הנקרא TRACLO
כדי להפעיל את מעגלי הדגימה והאחזקה ברכיב .ניתן להשתמש בקו זה לניהול הודעות.
 - INT- Interruptפסיקה
הדק זה הוא מרזב פתוח (  .) open drainההדק עובר ל  0ונשאר ב  0כאשר יש גלישה OVF-
( Overflowבסיום הכתובות בזיכרון) ,או כשיש את האות  - EOM – End Of Messageסיום
הודעה .כל פעולה המסתיימת ב  EOMאו  OVFיוצרת פסיקה .הפסיקה מתנקה כאשר יש פקודת קריאת
מצב שתיתן ביית מצב בקו . SDA
) – XCLK (External Clockשעון חיצוני
בדרך כלל הרכיב פועל באחד מ  4קצבים של מתנד פנימי הנבחרים על ידי הביטים הקובעים את קצב
הדגימות .אם נדרש דיוק רב יותר ניתן להכניס בהדק זה תדר של  4.096מגה הרץ.
כאשר מכניסים תדר חיצוני יש לקבוע את תדר המסננות לתדירות קטעון מתאימה לפי הטבלה הבאה
(טבלה מספר :) 2

טבלה מספר  - 2הקשר בין זמן ההקלטה ,תדר המתנד ותדר המסננת.
במידה ולא מכניסים תדר חיצוני יש לחבר רגל זו ל ! Vssd
6
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) - A0, A1 (Address Pinsהדקי הכתובת
 2הדקים אלו מחוברים לכתובת הרצויה שתהיה לרכיב בממשק  . I Cאם יש  4רכיבים על הפס אז כל
אחד מהרכיבים מחובר בכתובת אחרת  4 -כתובות אפשריות – כך שרכיב ה  MASTERיכול לפנות לכל
אחד מהרכיבים בצורה אישית .תחום הכתובות האפשריות מ  80Hעד  , 87Hתלוי אם כותבים לרכיב או
קוראים ממנו .לרכיב  7ביטים של כתובת  SLAVEשניתן לתכנת רק את  2הביטים  A0ו . A1הביט ה
 8הוא קריאה/כתיבה  .מכאן שהכתובת תהיה  1000 0xy0או . 1000 0xy1
2

 MIC+ו MIC-

חיבור מיקרופון לרכיב

בשרטוט מספר  4מתואר מעגל חיבור המיקרופון אל כניסות  mic+ו  mic-של הרכיב.
הנגד של  1.5קילו אוהם ביחד עם הקבל של  220Ufשמתחתיו משמשים מערכת ביטול צימוד .בין
הקבל והנגד יש מבחינת  ACאדמה .בשרטוט מספר  5מתואר חיבור של המיקרופון.

Vcc

שרטוט מספר  – 5חיבור מיקרופון אל רכיב קול ממשפחת ISD51XX
שלושת הנגדים של  1.5קילו אוהם המחוברים בטור למיקרופון האלקטרט מספקים נקודת עבודה
אופטימאלית למיקרופון .שתי היציאות מהמיקרופון (אחת מעליו והשנייה מתחתיו) הן מתח אות הדיבור
ונמצאות אחת בהיפוך מופע לשנייה .היפוך המופע בין שני האותות העוברים אל מגברי שרת גורם
להגבר הפרש אפסי  ,דבר שעוזר לביטול רעשים "המתלבשים" על אות הדיבור.
האותות בהיפוך מופע נכנסים דרך קבלי צימוד של  - Ccoup - 0.1Ufאל מגברי השרת שבתוך הרכיב.
הקו המקווקו שבשרטוט מראה שמשמאל לקו מחוברים הרכיבים החיצוניים ומימין לקו אלו הרכיבים
שבתוך הרכיב .בין הרכיבים רואים את נגדי  10קילו אוהם ושני מגברי שרת.
תדר הקטעון נתון על ידי הנוסחא fcutoff=1/2πRaCcoup :
המיקרופון מעביר את אות הדיבור לקדם מגבר  AGCולמגבר נוסף בעל הגברה של  . 6dbמתח הפרשי
של  208מילי וולט משיא לשיא ) (p-pביציאות המיקרופון יתן  416מילי וולט משיא לשיא ביציאת
המגבר.
למעגל ה  AGCתחום של  45dbכדי לקבל ביציאתו  694mv p-pשיגיעו אל מערך האחסנה (הזיכרון)
מכל  2עד  20מילי וולט משיא לשיא ביציאת המיקרופון.
עכבת הכניסה למגברים היא כ  10קילו אוהם.
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) – ANA OUT+, NANA OUT- (Analog Output +/-יציאות אנלוגיות -/+
יציאות הפרשיות אלו מתוכננות להתחבר אל מיקרופון של טלפון  .זה מתוכנן לדחוף עומס עד  5kΩבין
רגלי ה  +וה  -כדי לקבל .694 mv p-pבשתי הרגלים ממתח  DCשל כ  1.2וולט .ניתן להשתמש
באחת הכניסות בלבד .
אין לחבר את היציאה השנייה לאדמה !!
) - ACAP – ( AGC Capacitorקבל בקרת הגבר אוטומטית
הקבל דרוש למערכת ה  – Automatic Gain Control - AGCבקרת הגבר אוטומטית שבתוך הרכיב.
 Sp+ו Sp-
בין שני הדקים אלו מחברים רמקול כדי לשמוע את ההקלטה .כאשר  2הדקים אלו בשימוש ההדק Aux
 Outאיננו בשימוש.
Aux In
כניסה אנלוגית .לאות הנכנס בהדק זה ניתן לקבוע את ההגברה.
Auxiliary Output - Aux Out
יציאה עזר .זוהי אחת מהיציאות האנלוגיות של הרכיב .כאשר משתמשים ביציאה זו אז הדקי הרמקול
 Sp+ו  Sp-לא נמצאים בשימוש.
בשרטוט מספר  6ניתן לראות כיצד מתחברים מתחי ספק הכוח וקבלי הסינון וכיצד מתחברים המיקרופון
והרמקול אל רכיב קול ממשפחת . ISD 51XX

שרטוט מספר  : 6שרטוט חיבור מתחי הספק ,המיקרופון והרמקול
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תאור אופני העבודה:
ממשק הI2C
כדי להשתמש ביותר מארבעה רכיבי  ISD51XXיש להשתמש בתוספת של מעגלי מיתוג חיצוני לממשק
ה . I2Cאת נושא התקשורת  I2Cניתן למצוא באתר . www.philips.com

כתובת ה SLAVEלממשק I2C
לרכיב שבע סיביות של כתובת עבד ( )SLAVEהנראים <’ > 1 0 0 0 0 X Y r/wכאשר  xו yשווים
בהתאמה למצב של הרגליים החיצוניות  A0ו  A1של הרכיב וביט ’ r/wאומר לעבד האם מדובר
בקריאה או כתיבה ואומרת כלומר האם לשדר ( – readהמסטר קורא) או לקבל נתון (  – Writeהמסטר
כותב)  .מכאן שיש  8כתובות עבד אפשריות לרכיב והם (ראה טבלה  – 3הדקי הרכיב וכתובות הרכיב :

טבלה  – 3הדקי הרכיב וכתובות הרכיב
בטבלה רואים שישנן  4אפשרויות לקריאה ל  4רכיבים ו  4אפשרויות לכתיבה ל  4רכיבים.
ישנן אפשרויות שונות להפעלת הרכיב ביניהן נציין את:

פקודת קריאה מצב
פקודת קריאת מצב היא דרישת קריאה מהמעבד הנשלחת לרכיב מבלי לשלוח ביית של פקודה .המעבד
נותן את פולסי השעון –  SCLורכיב ה  ISDשם את הנתון הטורי על קו ה . SDA
סדר פעולות הוא הבא:
 .1המעבד (מסטר) מבצע START
 .2המעבד שולח את כתובת העבד כשבסיבית הקריאה/כתיבה יש ( 1מצב קריאה – )81H
 .1העבד שאליו פונים שולח אישור ( ) ACKולאחריו  8סיביות של מילת בקרה
 .2המעבד שולח אישור לעבד.
 .3המעבד ממתין שרגל  SCLתעלה לגבוה.
 .4העבד מגיב ע"י שליחת הביית של הכתובת הגבוהה של רגיסטר הכתובות שלו.
 .5המעבד שולח אישור לעבד.
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 .6המעבד ממתין שרגל  SCLתעלה לגבוה.
 .7העבד שולח את הכתובת הנמוכה מרגיסטר הכתובות שלו (רגליים  A0-A4הן תמיד ב
.)0
 .8המעבד שולח "לא מאשר" לעבד ושולח פקודת .STOP
נתאר הצגה גרפית של תהליך קריאת הסטאטוס אך בתחילה ניתן מקרא להצגה (שרטוט מספר :) 7

שרטוט מספר  : 7מקרא לאפשרויות העבודה השונות
הערה :החלק הכהה מגיע מן המעבד לעבר והבהירים מהעבד למעבד.
תהליך הבצוע של פקודות קריאת מצב שתואר למעלה בעזרת סעיפים מתואר בצורה גרפית בשרטוט
מספר :8

שרטוט מספר  : 8הצגה גרפית של קריאת סטאטוס מהרכיב.

שליחת ביית בודד אל רגיסטר הפקודה ברכיב
ביית בודד ניתן לכתיבה לאוגר ביית הפקודה כדי להעביר את הרכיב למצב  Power Upאו  Startאו
 Stopוכו' .סדר הפעולות הוא:
 .aהמעבד מבצע .Start
 .bהמעבד שולח כתובת עבד עם הסיבית קריאה/כתיבה ב ( 0כתיבה – .)80H
 .cהעבד מגיב עם אישור.
 .dממתינים שרגל  SCLתעלה לגבוה.
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.e
.f
.g
.h

המעבד שולח ביית פקודה לעבד.
העבד מגיב עם אישור.
ממתינים שרגל  SCLתעלה לגבוה.
המעבד מבצע ( Stopעצירה).

שרטוט מספר  9מתאר בצורה גרפית את התהליך :

שרטוט מספר  : 9הצגה גרפית של שליחת ביית לרכיב

שליחה של כתובת להטענת רגיסטר הכתובות
שליחת כתובת מתבצעת בסדר הבא :המסטר שולח פקודה בה הוא אומר שרוצים להעביר כתובת,
לאחריה ביית של החלק הגבוה של הכתובת ולבסוף את ביית החלק הנמוך של הכתובת.
סדר הפעולות הוא:
 .1המעבד מבצע .Start
 .2שליחת כתובת לעבד עם סיבית קריאה/כתיבה ב  ( 0כתיבה – .) 80H
 .3העבד מגיב עם אישור.
 .4ממתינים שרגל  SCLתעלה לגבוה.
 .5המעבד שולח ביית פקודה לעבד.
 .6העבד מגיב עם אישור.
 .7ממתינים שרגל  SCLתעלה לגבוה.
 .8המעבד שולח את הביית של הכתובת הגבוהה לעבד.
 .9העבד מגיב עם אישור.
 .10המעבד ממתין שרגל  SCLתעלה לגבוה.
 .11המעבד שולח את הביית של הכתובת הנמוכה לעבד.
 .12העבד מגיב עם אישור.
 .13ממתינים שרגל  SCLתעלה לגבוהה.
 .14המעבד שולח ( Stopעצירה).
בשרטוט מספר  10מתוארת הצגה גרפית של התהליך.

שרטוט מספר  : 10הצגה גרפית של שליחת  2בתים (כתובת ) לרכיב.
התבנית של הכתובת היא  11 :סיביות שקובעות את הדף ועוד  5סיביות הקובעות את הבלוק.
הערה :אם מדובר בפעולה על אות אנלוגי אז  5הספרות של הבלוק הן . 00000

קריאת סטאטוס
בקריאה של סטאטוס מהרכיב  ,הוא שולח  3בתים אל המסטר.הביית הראשון הוא הסטאטוס ,השני הוא
החלק הגבוה של הכתובת והשלישי החלק הנמוך של הכתובת .ביית הסטאטוס נראה בטבלה מספר .4
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טבלה  – 4ביית הסטאטוס
ביט  7ניתן לדעת האם הגענו לסיום ההשמעה (.) EOM- End Of Message
ביט  6אומר האם הגענו לסוף הזיכרון . OVF- OVerFlow
ביט  5אומר האם הרכיב מוכן לקבל פקודה חדשה .אם בביט יש  0זה אומר שאין לשלוח פקודה חדשה.
מומלץ לקרא את הסטאטוס לפני ששולחים פקודה חדשה
ביט  4אומר האם הרכיב לא פעיל . PD- Power Down -
ביט  - 3האם הרכיב במצב השמעה ( )1או הקלטה (.)0
ביטים  0עד  - 2מיהו הרכיב במשפחת ה  . ISD51XXעבור  ISD5116נקבל . 001

רגיסטרי הבקרה
השליטה על הרכיב מתבצעת ע"י הטענת פקודות כתיבה או קריאה מ/אל רגיסטרי הפקודה ,התצורה או
הכתובות .ביית הפקודה הנשלח משמש להתחלה או עצירת הקלטה ,כתיבה או קריאה של נתון דיגיטאלי
וביצוע פונקציות הנחוצות נוספות להפעלת הרכיב.

מבנה ביית הפקודה
בקרת הרכיב מושגת ע"י ביית פקודה של  8סיביות הנשלח אחרי שליחת הכתובת של הרכיב בת 7
סיביות  +סיבית קריאה כתיבה 8 .הסיביות מתוארות בטבלה מספר : 5
סיבית הפעלה – סיבית ה .(Power Up) MSB
.i
סיביות  )Digital Analog Bit( DABבעזרת סיבית זו קובעים אם הרכיב
.ii
מבצע פעולה אנלוגית או דיגיטאלית.
שלוש סיביות של תפקוד .שלושה סיביות אלה קובעים איזה פעולה תתבצע
.iii
ברכיב ב,תאום עם ביט ה ( DABהסבר בשרטוט מספר ).
שלוש סיביות של כתובת הרגיסטר הקובעות האם ומתי יטען נתון ולאיזה
.iv
רגיסטר הוא יטען.

טבלה מספר  - 5מבנה ביית הפקודה
ביט  - c7ביט של הפעלת הרכיב . Power Up
ביט  - c6קובע האם הפעולה אנלוגית או דיגיטאלית

Digital Analog Bit
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סיביות הביצוע
בטבלה מספר  6מתוארים אופני הפעולה הנקבעים ע"י  3סיביות הביצוע בתאום עם ביט ה . DAB

טבלה מספר  : 6אופני הפעולה
מהטבלה ניתן לראות את הקשר בין הביטים  c5-c3והפעולה שתתבצע ברכיב בתאום עם הביט . c6
כאשר  DAB = 0מתבצעות בהתאמה הפעולות על האות האנלוגי הבאות :עצירה (או לא לבצע כל
פעולה שהיא ) ,השמעה אנלוגית ,הקלטה אנלוגית ,פעולה אנלוגית ברצף כמו השמעת הודעות אחת אחרי
השנייה.
כאשר  DAB = 1מתבצעות הפעולות על האות הדיגיטאלי הבאות  :קריאה ספרתית ,כתיבה ספרתית,
מחיקה של שורה.
סיביות הרגיסטר
טבלה מספר  7מתארת לאיזה רגיסטר פונים.

טבלה מספר  - 7הסיביות הקובעות לאיזה רגיסטר פונים
ניתן לראות שבמצב שכל שלוש הסיביות אפס לא מתבצעת שום פעולה .במצב  001פונים לרגיסטר
הכתובות ,במצב  010פונים לרגיסטר התצורה  CFG0ובמצב  011פונים לרגיסטר תצורה .CFG1

תאור הפקודות

2

הפקודות הבאות הם בשימוש של ממשק ה.I C
 – Playפקודת השמעה אנלוגית.
א.
 - Recordפקודת הקלטה אנלוגית.
ב.
השמעה בצורה טורית – פקודת השמעה של הודעה אחת אחרי השנייה.
ג.
 - Readפקודת קריאה דיגיטאלית.
ד.
 - Writeפקודת כתיבה דיגיטאלית.
ה.
 – Eraseפקודת מחיקה של דף ובלוק.
ו.
 – Power Upפקודת הפעלה גלובלית בעזרת הסיבית  c7ברגיסטר הפקודה.
ז.
טעינת כתובת  – Long Addressהטענת כתובת לרגיסטר הכתובות בשיתוף עם
ח.
פקודות  Playאו  Recordאו  Readאו .Write
 – Load CFG0טעינת רגיסטר תצורה .0
ט.
 – Load CFG1טעינת רגיסטר תצורה .1
י.
 – Read Statusקורא את רגיסטר מצב הפסיקה והכתבות.
יא.
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טבלה מספר  8מתארת את קיצור הפקודות הנ"ל .בטבלה ניתן לראות את הקשר בין פקודות ההפעלה
לסיביות של הרגיסטר כפי שהוסברו בסעיף הקודם.

טבלה מספר  – 8פקודות ההפעלה לרכיב
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2 1

סכימה מלבנית – מבנה פנימי
65
4
3

7

19

9 8

21 20

18 17 16
25
שרטוט מספר  - 11סכימה מלבנית – מבנה פנימי.

10

13 12

11

23 22

15 14

24
26

בשרטוט מספר  11מתוארת סכימה מלבנית של המעגלים הנמצאים בתוך הרכיב .לשרטוט הוספנו חיצים
בצבע ירוק עם כיתוב מ  1עד  24עבור ההסברים שיבואו בהמשך.
בצד שמאל של השרטוט מתוארות הכניסות האנלוגיות לרכיב ובצד ימין היציאות האנלוגיות ממנו.
בחלק התחתון ,מצד שמאל (מספר  , ) 26מתוארים מתחי ספק הכוח הנכנסים למלבן הנקרא Power
 . Conditioningניתן לראות את המתחים לחלק הדיגיטאלי הנקראים ( Vccdהמתח החיובי ) ו Vssd
(המתח השלילי – אדמה) ואת המתחים האנלוגיים ( Vccaהמתח האנלוגי החיובי) ו ( Vssaהמינוס-
אדמה)  .ישנן  2רגלי  Vccdו  2רגלי  Vssdוכמו כן  2רגלי אדמה אנלוגית  , vssaכל זאת כדי להקטין
רעשים.
בחלק התחתון מצד ימין (מספר  ) 25נראות רגלי הבקרה השולטות על התקשורת בין המסטר לעבד.
 SCL , SDAהן רגלי התקשורת  I2Cו  A0ו  A1הן רגלים המאפשרות חיבור  4רכיבי קול שונים.

15

www.arikporat.com

ההדקים  INTו  RACהם קווי התקשורת מהרכיב למסטר .בעזרת  INTהרכיב מודיע על סיום הודעה
או גלישה מהזיכרון ובעזרת  RACעל סיום שורה של הקלטה/השמעה.
ברכיב קיימים מעגלי הגברה ,מסננות ,מרבבים ומערך זיכרון רב שכבתי .המעגלים השונים משורטטים
בצבע צהוב .המתכנת יכול לשלוט על ההגברה של המגברים ועל כיוון הזרימה של הנתונים האנלוגיים או
הדיגיטאליים בין היחידות השונות .מתחת למעגלים רשומות הסיביות השולטות על ההגברה שלהם,
במקרה של מגבר ,או על הכניסה/יציאה של המעגל אם הוא מרבב.

הרגיסטרים של התצורה – Configuration
ברכיב  2רגיסטרים של תצורה בני  16ביט כל אחד .האחד נקרא  CFG0והשני  . CFG1יש לאתחל
אותם לפני שמבצעים פעולה כלשהי עם הרכיב.
שרטוט מספר  12מתאר את רגיסטר התצורה שמספרו . 0

שרטוט מספר  - 12רגיסטר התצורה מספר 0
ניתן הסבר קצר על תפקיד כל ביט .הרחבה על התפקיד של כל ביט נמצא בהמשך ההסברים .ניעזר
בשרטוט מספר  11המתאר את המעגלים הפנימיים שברכיב.
 2 - Analog In amp Gain set - AIG1 - D15 D14ביטים לכיוון ההגבר של המגבר
האנלוגי .המגבר נראה בצד שמאל למטה של שרטוט מספר  11ונכנס אליו האות  . ANA INשני
הביטים קובעים פי כמה יוגבר אות הכניסה הזה.
 - Ana In Power Down - AIPD - D13העברת המגבר האנלוגי למצב כבוי – לא פועל.
 2 - AuX in amp Gain set - AXG1 AXG2 - D11 D12ביטים לכיוון ההגבר של מגבר
העזר (  . ) auxiliaryהמגבר משורטט בשרטוט  11מצד שמאל במרכז .
 - AuXiliary in Power Down - AXPD - D10העברת מגבר העזר למצב כבוי.
 - INput SOurce mux select - INSO - D9בחירת הכניסה של המרבב המסומן במספר 12
בשרטוט  . 11בעזרת ביט זה קובעים האם המרבב יעביר את האות מהמיקרופון או את האות ממגבר
העזר.
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 3 - Aux Out mux Select - AOS2 AOS1 AOS0 - D8 D7 D6ביטים אלו קובעים איזו
כניסה מתוך  6הכניסות המגיעות אליו ,יעביר מרבב מספר  3בשרטוט מספר . 11
 – Ana Out Power Down - AOPD – D5כיבוי יציאה אנלוגית .ביט לכיבוי המגבר האנלוגי
המסומן במספר  2בשרטוט מספר . 11
 - OutPut mux Select - OPS1 OPS0 - D4 D3בחירת יציאת המרבב –  2ביטים אלו שולטים
מרבב היציאה שמספרו  17בשרטוט  . 11הם קובעים מי מ  4הכניסות יעבור אל היציאה.
 - speaker and aux Out control - OPA1 OPA0 - D2 D1בקרת רמקול ויציאת עזר2 .
ביטים אלו שולטים על שני מגברי שמספרם  1ו  16בשרטוט מספר .11
 - VoLume control Power Down - VLPD - D0כיבוי בקרת עוצמת שמע  .ביט השולט על
מלבן עוצמת השמע שמספרו  19בשרטוט מספר  11וקובע האם לכבות או להפעיל את המעגל.
בשרטוט מספר  13מתואר רגיסטר התצורה מספר  . 1נסביר בכלליות את תפקיד הביטים ועל איזה
מלבנים הם שולטים בשרטוט מספר . 11
 – VoLume conrol mux Select - VLS1 VLS0 - D15 D14בחירת המרבב המבקר על עוצמת
השמיעה 2 .ביטים אלו קובעים איזה אות שמע ,מתוך  4אותות המגיעים למרבב  ,יגיע למעגל בקרת
עוצמת השמע .המרבב מסומן במספר  21בשרטוט מספר . 11
 3 – VOLume control – VOL2 VOL1 VOL0 - D13 D12 D11ביטים אלו מבקרים על
עוצמת השמע שתצא ממעגל בקרת עוצמת השמע שמספרו  19בשרטוט מספר . 11
 – Sum 1 mux Select – S1S1 S1S0 – D10 D9בחירת מרבב מסכם  2 . 1ביטים אלו קובעים
איזו כניסה תועבר ליציאה במרבב מספר  11בשרטוט מספר . 11
בשרטוט מספר  13נראה את רגיסטר התצורה מספר 1

שרטוט מספר  – 13רגיסטר התצורה מספר 1
 2 – SuM1 summing amp control – S1M1 S1M0 – D8 D7ביטים אלו שולטים על ההגבר
של מעגל מספר  0בשרטוט מספר . 11
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 2 - SuM2 summing amp control – S2M1 S2M0 – D6 D5ביטים אלו שולטים על בקרת
ההגבר של מסכם מספר  2המסומן במספר  5בשרטוט מספר .11
 – FiLter mux Select – FLS0 – D4בחירת מרבב המסננת .ביט זה שולט על המרבב שמספרו 8
בשרטוט מספר  11ואומר לו איזו אחת מתוך  2הכניסות – להעביר למוצאו.
 - sample rate (& FiLter) set up – FLD1 FLD0 – D3 D2כיוון קצב התקשורת והמסננת2 .
ביטים אלו שולטים על מעגל מספר  9בשרטוט מספר  ,11שהוא מעגל השעון הפנימי .
 – FiLter Power Down – FLPD – D1כיבוי המסננת .ביט זה שולט על המסננת לתדר נמוך
שמספרה  7בשרטוט מספר  . 11הוא קובע האם לכבות או להפעיל את מעגל המסננת.
 – Agc amp Power Down – AGPD – D0כיבוי מגבר בקרת הגבר אוטומטית .ביט זה שולט על
מגבר שמספרו  14בשרטוט מספר  . 11הוא מכבה או מפעיל את המגבר.

אופני עבודה עם הרכיב
הפעלת (הדלקת) הרכיב POWER UP -
כדי לעבוד עם הרכיב יש לשלוח לו פקודת הדלקה .הסעיפים הבאים מתארים את תהליך ההפעלה .לאחר
מכן יש להמתין זמן שנקרא  Tpudלפני שליחת הפקודה הבאה.
 .1המסטר שולח פקודת הדלקה . POWER UP
 .2המסטר שולח את הנתון  ) 80H ( 1000000אל הרכיב 80H .הוא מספר הרכיב וביט ה LSB
אומר שכותבים אליו.
 .3הרכיב נותן אישור . (Acknowledge) ACK
 .4המסטר ממתין שקו ה  SCLיעלה ל ( .1העבד יכול "להחזיק" את הקו ב  0עד שיסיים פעולות
פנימיות).
 .5שליחת פקודת הדלקה  80Hפעם נוספת.
 .6הרכיב נותן אישור .ACK
 .7המסטר ממתין שקו  SCKיעלה ל . 1
 .8המסטר שולח ( STOPעצור).

אופן השמעה PLAYBACK
את תהליך הפקודות להשמעה ניתן לשלוח במספר דרכים .הרך הפשוטה ביותר היא לשלוח  4בתים
בצורה הבאה :כתובת הרכיב ( ,)80Hפקודת השמעה אנלוגית (עם כתובת) – @ ANLOG
 ,)A9H( PLAY ADDRESSואת  2הבתים של הכתובת ממנה רוצים לשמוע.

אופן הקלטה RECORD
רצף הפקודות להקלטה אנלוגית יהיה  :שליחת ביית של כתובת הרכיב ) , (80hלאחריו ביית פקודת
הקלטה אנלוגית ) , RECORD ANALOG @ ADDRESS - (91hו  2הבתים של הכתובת ממנה
נתחיל את ההקלטה.

תכנות המסלולים ברכיב
לרכיב אפשרויות עבודה רבות ויש לכוון את המסלול הרצוי בתוך הרכיב עבור היישום הרצוי .המסלול
הרצוי נקבע בעזרת  2רגיסטרי התצורה.
ניתן דוגמת יישום של חיבור הרכיב לתחנת בסיס של מערכת טלפוניה סלולארית .נדגים זאת בעזרת
שרטוט מספר  14המתאר יישום זה.
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מיקרופון

רמקול

שרטוט מספר  – 14חיבור רכיב קול אל תחנת בסיס של מערכת טלפוניה סלולארית
בשרטוט  14רואים את רכיב הקול בצד ימין ואת תחנת הבסיס של מערכת הטלפוניה הסלולארית באמצע
  .BASE BANDהתחנה נשלטת על ידי מיקרו בקר  MICROCONTROLLERהשולט גם עלתחנת הבסיס ,גם על רכיב הקול (בעזרת התקשורת  – I2Cהקווים  SDAו  ) SCLגם על תצוגה -
 – DISPLAYוכמו כן הוא קולט הוראות מלוח מקשים  . KEYBOARDבצד שמאל רואים את חלק ה
 RFשל הקליטה.
מתחת לרכיב רואים יישום נוסף של התחברות הרכיב אל מערכת קולית של רכב  CAR KITבעזרת
ההדקים  AUX INו .AUX OUT

אופן "הזנה דרך" – Feed Through
אופן זה מאפשר להתחבר אל תחנת בסיס של טלפון סלולארי או קווי ללא השפעה על מקור האות והיעד.
לתכנות הרכיב עבור יישום זה יש להפעיל את הרכיב (  ) POWER ONולתכנת את המסלולים
הרצויים .ישנם  2מסלולים .מסלול השידור ומסלול הקליטה .במסלולו השידור מחברים מיקרופון
לכניסות המיקרופון של הרכיב (  .) MIC+ MIC-האות יוגבר במגבר של  6dbשברכיב הקול ודרך
היציאות  ANA OUT+ו  ANA OUT-הוא יעבור לכניסות של תחנת הבסיס –  MIC IN+ו MIC
 .INבמסלול הקליטה מחברים את יציאות הרמקול של תחנת הבסיס  SP+ -ו  SP-אל כניסותהמגבר האנלוגי שבתוך הרכיב דרך ההדק .ANA IN
נתאר את המסלולים בתוך הרכיב בעזרת שרטוט מספר  : 15נתחיל עם מסלול השידור שהוא החלק
העליון בשרטוט .יש לבצע את השלבים הבאים :
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שרטוט מספר  – 15מסלולים בתוך הרכיב
 .1כפי שראינו בשרטוט  14יש להעביר את כניסות המיקרופון של הרכיב ליציאות ANA OUT+
ו  . OUT- ANAלשם כך יש לתכנת את מרבב היציאה האנלוגי שבשרטוט  15למעלה להעביר
את אות השמע שבקו  FTHRUאל המגבר האנלוגי שאחרי המרבב .הביטים השולטים על
המרבב הם AOS2 AOS1 AOS0 :שהם בהתאמה הסיביות  D8 D7 D6ברגיסטר התצורה
 . )CFG0( 0מצב שכל  3הביטים שמים  , 0מעבירים כניסה זו ליציאת המרבב אל המגבר
האנלוגי.
 .2יש להדליק את המגבר האנלוגי ולכן יש להעביר את הביט  AOPDלמצב  .)!( 0זהו ביט D5
ברגיסטר התצורה מספר . 0
כדי לקבוע את מסלול הקליטה (החלק התחתון בשרטוט) יש לבצע את השלבים הבאים :
 .1לכוון את ההגבר של מגבר הכניסה האנלוגי בעזרת  2הביטים  AIG0 AIG1שהם הביטים
 D15 D14ברגיסטר התצורה  .)CFG0( - 0רמת מתח הכניסה בהדק הכניסה קובעת את הגבר
הדרגה .בדוגמא כאן נניח שמתח האות איננו עולה על  1וולט משיא לשיא (יחסית לאדמה) .דבר
זה מאפשר לנו לקבוע הנחתה של  9dbומכאן שנשים ב  2הביטים . 0
 .2יש להפעיל את מגבר הכניסה האנלוגי בעזרת ביט  AIPDשהוא ביט  D13ברגיסטר . CFG0
בביט זה נשים  0להפעלה.
 .3יש לקבוע שהאות שיוצא מהמגבר ונכנס אל המרבב יעבור אל המגבר הבא  -מגבר הרמקול .לכן
יש לתכנת את הביטים  OPS1 OPS0שהם הביטים  D4 D3ברגיסטר התצורה . CFG0
 D4=0,D3=1יעבירו אות זה דרך המרבב.
 .4יש להפעיל את מגבר הרמקול .הביטים  OPA1 OPA0מבקרים על מצב מגבר הרמקול ומגבר
ה ( AUXלא נראה בשרטוט כאן)  .הביטים המתאימים הם  D2 D1ברגיסטר D1=1 .CFG0
 D2=0יפעילו את מגבר הרמקול למקסימום הגברה ויכבו את מגבר ה . AUX
יש לקבוע את מצב שאר המעגלים שבתוך הרכיב .לשם כך נבצע את הדברים הבאים :
 .1כיבוי מעגל בקרת עוצמת שמע  .יש לשים 1בביט  VLPDשהוא ביט  D0ברגיסטר . CFG0
 .2כיבוי מגבר  . AUX INביט  , AXPDביט  D10ברגיסטר  CFG0להעביר ל . 1
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.3
.4
.5
.6

כיבוי מגברי הסכום  SUM1ו  , SUM2ביטים  S1M0ו  S1M1השולטים על SUM1
והביטים  S2M0ו  S2M1השולטים על  , SUM2ביטים  D5עד  D8ברגיסטר  ,CFG1יש
לשים בכולם .1
כיבוי דרגת המסנן ,ביט  ,FLPDשהוא ביט D1ברגיסטר  – CFG1להעביר ל . 1
כיבוי מגבר ה  , AGCביט  AGPDשהוא ביט  D0ברגיסטר  . CFG1יש לשים בביט זה ל . 1
ביטים של ( DON’T CAREשלא משנה מה נשים בהם)  .בדוגמה שלנו נשים  0בביטים
הבאים:
א .ביט  , INS0ביט  ,D9ברגיסטר  CFG0שולט על מרבב מקור הכניסה.
ב .ביטים  AXG1 AXG0שהם ביטים  D12 D11ברגיסטר  CFG0ומבקרים על כיוון
ההגבר של של מגבר . AUX IN
ג .ביטים  FLD1 FLD0שהם  D3 D2ברגיסטר  CFG1ושולטים על קצב הדגימות
וכיוון תחום המסננת.
ד .ביט  , FLS0ביט  D4ב  CFG1השולט על המרבב של המסננת.
ה .ביטים  S1S1 S1S0שהם  D10 D9של  CFG1ושולטים על מרבב . SUM1
ו .ביטים  VOL2 VOL1 VOL0שהם ביטים  D13 D12 D11ברגיסטר CFG1
ושולטים על כיוון ההגבר של עוצמת השמע.
ז .ביטים  VLS1 VLS0שהם ביטים  D15 D14ב  CFG1ושולטים על המרבב
של עוצמת השמע.

סיכום כל הסעיפים שלמעלה נותן :
CFG0 = 0100 0100 0000 1011 = 440Bh
CFG1 = 0000 0001 1110 0011 = 01E3h
יש לטעון את  2הרגיסטרים אחד אחרי השני .קודם  CFG0ולאחריו . CFG1

אופן הקלטת שיחה נכנסת
אופן זה נותן אפשרות להקליט שיחת טלפון נכנסת .ברוב היישומים הרכיב יתוכנת קודם לאופן "הזנה
דרך" –  Feed Throughכמוסבר בסעיף הקודם .כאשר המשתמש ירצה להקליט את השיחה יש לאפשר
זאת בעזרת תכנות הרכיב .למטרה זו נשתמש בדגימה בקצב של  6.4KHzבזמן ההקלטה.
מסכימת המלבנים של הרכיב בשרטוט מספר  ,11ניתן לראות שמערך הזיכרון (מספר  6בשרטוט) מופעל
תמיד על ידי  – SUM2 SUMMING amplifierמגבר מסכם ( 2שמספרו  5בשרטוט  .)11אם נלך
אחורה נראה שמגבר מסכם  2מקבל אות מ  – LOW PASS Filterמסננת מעבירה נמוכים (מספר 7
בשרטוט  ,) 11לפניה יש את ה  - FILTER MUXמרבב המסננות (מספרו  )8ולפניו !SUM
 – SUMMING Amplifierמגבר מסכם ( 1שמספרו  .)10לפניו יש את  - SUM1 MUXמרבב
מסכם ( 1שמספרו  )11שמקבל אות ממגבר כניסה אנלוגי – ( ANA IN Amplifierמספרו  .) 24באופן
"הזנה דרך" –  –FEED THROUGHהדלקנו את המגבר האנלוגי כך שאנחנו צריכים להדליק ולאשפר
את הנתיב מנקודה זו אל הזיכרון.
 .1בחר את המסלול  ANA INדרך המרבב מסכם  – MUX1 SUMהביטים S1S0 S1S1
שולטים על מרבב זה .אלו הביטים  D9 D10ברגיסטר התצורה  CFG1ויש לשים בשני הביטים
.0
 .2בחר כניסת  SUM1 MUXלמגבר מסכם  – S1 SUMMING Amplifierביטים S1M0
S1M1שולטים על מגבר מסכם  . SUM1 SUMMING Ampligier - 1ביטים אלו הם D7
 D8ברגיסטר התצורה  . CFG1יש לשים . D7=1 D6=0 :
 .3בחר את המסלול  SUM1 SUMMING Amplifierדרך מרבב המסננת – FILTER MUX
הביט )FLSשולט על מרבב זה .זהו ביט  D4ברגיסטר  CFG1ויש לשים בו . 0
 .4הדלקת המסננת מעבירה נמוכים  – LOW PASS FILTERביט  FLPDשולט על ההדלקה
של מסננת זו .זהו ביט  D1ברגיסטר  CFG1ויש לשים בו  0כדי להדליק את המסננת.
 .5בחר קצב דגימה של  - 6.4KHzביטים  FLD0 FLD1בוחרים את המסננת ואת קצב הדגימה
בהקלטה ובהשמעה .ביטים אלו  D2 D3ברגיסטר  . CFG1יש לשים . D3=0 D2=1
 .6בחר את כניסת המסננת לתדר נמוך אל מגבר מסכם - S2 SUMMING Amplifier – 2
הביטים  S2M1 S2M0שהם הביטים  D6 D5ב  . CFG1יש לשים . D6=1 D5=0

21

www.arikporat.com

באופן זה נשארות הדרגות המקוריות של "הזנה דרך" ללא שינוי והדרגות שלא בשימוש במצב
כבוי.למעשה אין שינוי ב . CFG1
CFG0 = 0100 0100 0000 1011 = 440Bh
CFG1 = 0000 0000 1100 0101 = 00C5h
היות ו  CFG0לא השתנה יש לטעון רק את  . CFG1יש לשים לב שאם  CFG0היה משתנה היה צורך
לטעון את  2הרגיסטרים.

הקלטת תזכיר (תזכורת) – MEMO RECORD
אופן הקלטת תזכיר מכוונת את הרכיב להקליט מהמיקרופון למערך הזיכרון .המסלול ממערכת הטלפון
הסלולארי או הקווי צריך להיות במצב כבוי ולא פעיל במצב זה .המסלול שבשימוש צריך להיות
מהמיקרופון למגבר ה  , AGCואז דרך מרבב מקור הכניסה –  – INPUT SOURCE MUXלמגבר
מסכם  . SUM1 SUMMING Amplifier - 1משם המסלול ממשיך למרבב המסננת – FILTER
 , MUXלמסננת מעבירה הנמוכים –  , LOW PASS FILTERלמגבר מסכם SUM2 – 2
 , SUMMING Amplifierואז למערך הזיכרון .בדוגמא זו נבחר קצב דגימה של  . 5.3KHzשאר
המעגלים ברכיב יהיו במצב כבוי.
 .1הדלק את מגבר ה  – AGCביט  AGPDשולט על מצב ההדלקה של המגבר .זהו ביט  D0של
 CFG1ויש לשים בו  0להדלקת המגבר.
 .2בחר את מגבר ה  AGCדרך מרבב מקור הכניסה  - INPUT SOURCE MUXביט . INSO
זהו ביט  D9של  CFG0ויש לשים בו . 0
 .3בחר את מרבב מקור הכניסה ככניסה אל מגבר מסכם , S1 SUMMING Amplifier – 1
ביטים  S1M1 S1M0שהם ביטים  D8 D7של  CFG1ויש לשים . D8 = 1 D7 = 0
 .4בחר את המסלול של מגבר מסכם  1למעבר דרך מרבב המסננת  – FILTER MUX -ביט
 FLS0שהוא ביט  D4ברגיסטר  . CFG1יש לשים בו . 0
 .5הדלק את מסננת מעבירה נמוכים –  -LOW PASS FILTERביט  FLPDשהוא ביט D1
של רגיסטר  . FPG1יש לשים בו . 0
 .6בחר קצב דגימה של  – 5.3KHzביטים  . FLD1 FLD0ביטים אלו הם  D3 D2של רגיסטר
 . CFG1יש לשים . D3=1 D2=0
 .7בחר את כניסת המסנן מעביר הנמוכים דרך מגבר מסכם – S2 SUMMING Amplifier 2
הביטים  S2M1 S2M0שהם ביטים  D6 D5של  . CFG1יש לשים . D6=1 D5=0 :
להקלטת תזכורת יש לשים :
CFG0 = 0010 0100 0010 0001 = 2421h
CFG1 = 0000 0001 0100 1000 = 0148h
רק הדרגות הדרושות למסלול זה הודלקו.

השמעת הודעות מוקלטות
באופן זה מכוונים את הרכיב להשמעת הודעות שהוקלטו כבר .המסלול יהיה ממערך הזיכרון למרבב
המסננת –  , FILTER MUXמשם למסנן מעביר הנמוכים –  , LOW PASS FILTERדרך מגבר
מסכם  , SUM2 SUMMING Amplifier – 2אל מרבב עוצמת הקול –  , VOLUME MUXדרך
בקרת עוצמת הקול –  VOLUME CONTROLאל דרגת המוצא של הרמקול – SPEAKER
 . Output Stageנניח שהרמקול הוא מסוג פיאזו ושההקלטה בוצעה בקצב דגימה של  . 8KHzאת שאר
הדרגות נכבה.
 .1בחר את המסלול ממערך הזיכרון דרך מרבב המסננת – ביט  FLSOהשולט על המרבב .זהו ביט
 D4ברגיסטר  CGG1ונשים בו  1כדי להעביר דרך המרבב את האות ממערך הזיכרון.
 .2הדלק את המסנן מעביר הנמוכים – ביט  . FLPDזהו ביט  D1ברגיסטר  CFG1ויש לשים בו
.0
 .3בחר קצב דגימה של  - 8KHzביטים  D3 D2ברגיסטר . D3 = D2 = 0 . CFG1
 .4בחר את כניסת המסנן מעביר הנמוכים למעבר דרך מגבר מסכם  - SUM2ביטים  D6 D5ב
 . CFG1יש לשים . D6=1 D5=0
 .5בחר את המעבר של מגבר מסכם  SUM2דרך מרבב עוצמת הקול – ביטים VLS1 VLS0
שהם ביטים  D15 D14ברגיסטר  . CFG1יש לשים . D15 = 0 D14 = 1
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 .6הדלק את רמת בקרת עוצמת הקול  -ביט  VLPDשהוא ביט  D0ברגיסטר ) . CFGיש לשים
. D0=0
 .7בחר את רמת בקרת עוצמת הקול – ביטים  VOL2 VOL1 VOL0שהם ביטים D12 D11
 D13ברגיסטר . CFG1ניתן לקבוע עוצמת הנחתת שמע מ  ) 000 ( 0עד  .) 111 ( 7נניח
שרוצים הנחתה של  . -12dBלשכן נשים . D13 = 0 D12=1 D11=1 :
הערה  :ניתן לנסות כמה מצבים עם התוכנה כדי לקבוע את עוצמת הנחתת השמע עד לקבלת העוצמה
הרצויה ברמקול.
 .8בחר את המסלול של בקרת עוצמת השמע דרך מרבב המוצא – ביטים  D4 D3ברגיסטר
 . CFG0יש לשים . D4= D3=0
 .9הדלק את מגבר הרמקול ובחר מצב של הגברה גבוהה –  - HIGH GAINהביטים OPA1
 OPA0שהם ביטים  D2 D1ברגיסטר  . CFG0יש לשים  . D2 =0 D1 = 1מצב זה
מדליק את יציאות הרמקול להגברה גבוהה ומכבה את יציאת . AUX OUT
כדי לכוון את הרכיב למצב של השמעת הודעות או תזכיר יש לטעון את רגיסטרי התצורה :
CFG0 = 0010 0100 0010 0010 = 2422h
CFG1 = 0101 1001 1101 0001 = 59D1h
רק הדרגות הנחוצות למסלול זה הודלקו .שאר המערכות שלא בשימוש לא הופעלו.

סימון הודעות MESSAGE CUEING -
סימון הודעות מאפשר למשתמש לדלג על הודעות אנלוגיות מבלי צורך לדעת את המיקום הפיזי של
ההודעה .מצב זה שימושי בזמן השמעת הודעות .באופן זה מדלגים על ההודעה פי  512פעמים מהר יותר
ממצב השמעה רגיל .ההודעה תיעצר כאשר היא תגיע לסמן ( EOMסוף הודעה) ואז מונה הכתובות
הפנימי יצביע על ההודעה הבאה.

אופן עבודה אנלוגי
כניסת המיקרופון  -בשרטוט מספר  16נראה את מגבר המיקרופון והשליטה עליו.

שרטוט מספר  – 16מגבר המיקרופון
את המיקרופון מומלץ לחבר לפי שרטוט מספר : 6
בכניסת  ACAPיש לחבר קבל של  4.7Ufכשצדו השני של הקבל באדמה .אסור להשאיר כניסה זו
באוויר ללא קבל !! הסיבה לכך היא שבמצב השמעה המתח בקבל קובע את רמת ההשתקה האוטומטית
בהפסקות דיבור (בין מילים) .חיבור הדק זה לאדמה ייתן מקסימום הגבר וחיבור הרגל למתח החיובי של
הספק ייתן מינימום הגבר .במקרים אלו לא תהיה השתקה אוטומטית ומומלץ לחבר את הקבל.
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כניסה אנלוגית וכניסת עזר – AUX IN and ANA IN
כניסת ( AUX INכניסת עזר) ,היא כניסה נוספת לרכיב מטלפון נייד או ממערכת הרדיו ברכב .לכניסה
זו רמת מתח של  694 mV p-pבמינימום כיוון של הגברה (  .) 0dBניתן בעזרת תוכנה להשיג הגברה
נוספת בקפיצות של  3 dBעד ל . 15 dB
בשרטוטים מספר  16ו  17נראים  2מגברים דומים מאד .האחד של כניסת העזר  AUXוהשני של
הכניסה האנלוגית ( ANA INממיקרופון לדוגמה) .כל כניסה מחוברת אל המגבר דרך קבל צימוד אשר
משפיע על תדר הקטעון של המגבר.
הגברת כל מגבר נקבעת ע"י יחס הנגדים שבין  Rbל  Raבעזרת התקשורת . I2C

שרטוט מספר  – 16מגבר כניסת העזר AUX IN Amplifier

שרטוט מספר  – 17מגבר הכניסה ANA IN
בשרטוט מספר  18נראה כיצד מבקרים על מגברים אלו.

שרטוט מספר  – 18בקרה על מגבר עזר ומגבר אנלוגי.
מהשרטוט רואים שעל מגבר כניסת עזר שולטים על ההגברה ( 2ביטים –  ) AXG0 AXG1וביט
 AXPDהקובע האם המגבר מופעל  .טבלה מספר  9מתארת את הקשר בין הביטים של התוכנה וההגבר.
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טבלה מספר  - 9כיוון ההגברה במגבר כניסת עזר AUX IN -
על מגבר  ANA INשולטים  2ביטים על ההגברה  AIG0 AIG1 -וביט על ההפעלה  . AIPDטבלה
מספר  10מתארת שליטה זו :

טבלה מספר  - 10כיוון ההגברה במגבר כניסת אנלוגית ANA IN -
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הקשר בין רגיסטרי התצורה ומעגלי האלקטרוניקה ברכיב
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CFG0 – 0 רגיסטר תצורה

Analog In amplifier Gain - AIG1 AIG0 D15 D14 סיביות

Analog In Power Down AIPD - D13 סיבית
.  כיבוי1 , הדלקה0 .סיבית הקובעת האם המגבר האנלוגי שבכניסה עובד או לא
AuX in amplifier Gain

27
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סיבית AuX in Power Down - AXPD - D10
סיבית הקובעת האם מגבר  Aux Inעובד או לא 0 .הדלקה  1 ,כיבוי .
סיבית  - INput Source mux - INSO - D9מרבב מקור הכניסה.

בורר איזו כניסה להעביר ליציאה שלו – 0 .מעביר את האות מהמיקרופון – 1 .מעביר את האות מהמגבר
האנלוגי או ממגבר ה . AUX
סיביות - AOS2 AOS1 AOS0 - D8 D7 D6

Analog Out mux

 3ביטים אלו קובעים איזו כניסה מתוך ה  6המגיעות למרבב האנלוגי של היציאה תעבור אל המגבר
האנלוגי שביציאה.

סיבית - AOPD - D5

Analog Out amplifier Power Down

ביט הקובע האם המגבר האנלוגי שביציאה פועל או לא  – 0 .הדלקה (פועל) – 1 .כיבוי.
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סיביות - OPS1 OPS0 - D4 D3

OutPut mux Select

 2סיביות אלו קובעות איזו כניסה מתוך  4הכניסות הנכנסות אל מרבב היציאה תעבור אל המגברים.

סיביות - D2 D1

Output Power Amplifier - OPA1 OPA0

 2סיביות אלו קובעות את הגבר מגבר ההספק של הרמקול ומכבה את מגבר העזר –  Aux outאו מכבה
את מגבר ההספק של הרמקול ומעביר את האות אל מגבר העזר .ניתן לקבוע האם האות מהמגבר יעבור
לרמקול של  8אוהם או ל  150אוהם.
סיבית VoLume control Power Down - VLPD - D0
ביט הקובע האם להדליק או לכבות את מגבר בקרת עוצמת השמע.
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רגיסטר תצורה CFG1 – 1

סיביות D14 D15

VoLume mux Select - VLS1 VLS0

 2סיביות הקובעות איזו כניסה מתוך  4יעברו את מרבב עוצמת הקול אל מגבר בקרת העוצמה.

סיביות VOLUMR CONTROL - VOL2 VOL1 VOL0 - D13 D12 D11
 3סיביות אלו קובעות את הגברת מגבר עוצמת השמע .
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סיביות Sum1 mux Select - S1S1 S1S0 - D10 D9
 2סיביות אלו קובעות מי מ 3הכניסות למרבב  sum1תעבור תעבור ליציאה ותגיע אל מגבר מסכם
. sum1
סיביות SuM1 summing amp - S1M1 S1M0 - D8 D7
 2סיביות אלו קובעות כיצד יגביר המגבר המסכם.

שייך ל ( CFG0ביט ) D9

31

www.arikporat.com

סיביות

D6 D5

( SuM2 Summing amplifier - S2M1 S2M0 -השרטוט בהמשך)

 2סיביות אלו קובעות מה יגביר מגבר מסכם . 2
סיבית FiLter mux Select - FlS0 – D4
סיבית זו קובעת את מי מ  2הכניסות המתחברות אליו יעביר מרבב המסננת.
סיביות FLD1 FLD0 - D3 D2
 2סיביות אלו קובעות את קצב הדגימה ואת רוחב הפס של המסננת.
סיבית FiLter Power Down – FLD1 - D1
סיבית זו קובעת האם המסננת לתדר נמוך תפעל או תכובה – 0 .תופעל = 1 ,כיבוי.

סיבית Analog amplifier - AGPD – D0
סיבית זו קובעת האם המגבר של המיקרופון פועל או כבוי – 0 .פועל – 1 .כבוי.
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מסלול הקלטה ממיקרופון אל מערך הזיכרון
מסלול ההקלטה חיצים אדומים  .חיצים כחולים–שליטה על מסלול ההקלטה.חיצים שחורים–לא משתתפים.
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CFG1 = 014Ch
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0
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0

CFG0 = 2421h
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מסלול השמעה מהזיכרון לרמקול
מסלול ההשמעה חיצים ירוקים  .חיצים כחולים–שליטה על מסלול ההשמעה.חיצים בשחור לא משתתפים.
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בהשמעה :

CFG1= 59DDh
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נספחים
דף הפקודות

35

www.arikporat.com

מקרא של סימנים מוסכמים בתקשורת I2C
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פקודת טעינה של ביית בודד ופקודת טעינה של כתובת
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קריאת מצב הרכיב

אופן הפעולה  :הפעלה לרכיב POWER UP -

אופן פעולה  :השמעה חוזרת PLAYBACK

אופן פעולה  :הקלטה אנלוגית

עד כאן החלק האנלוגי.
החלק הדיגיטאלי יוסבר בהמשך.
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