
Od kilku lat w prawie 200 średnich szkołach śre-
dnich o profilu elektronicznym i w ponad 20 wy-
ższych uczelniach używany jest do nauki progra-
mowania mikrokontrolerów system DSM-51. Jest
to polski produkt oparty o procesor 80C51 - pod-
stawowy typ bardzo szeroko rozwiniętej rodziny
mikrokontrolerów. System wyposażony jest po-
nadto w wiele urządzeń, których umiejętność ob-
sługi jest niezbędna do poznania zasad programo-
wania mikrokontrolerów. Są to:
• watchdog
• pamięć EPROM 32 KB i RAM 32 KB
• dekoder adresów - GAL 16V8
• sterownik przerwań - GAL16V8
• sygnalizatory: LED, brzęczyk
• wyświetlacz LED (6 cyfr)
• wyświetlacz LCD (2 x 16 znaków)
• klawiatura przeglądana sekwencyjnie
• klawiatura matrycowa (2 x 8)
• 2 kanały łącza RS232
• 24 linie wejść/wyjść cyfrowych
• 2 linie wejść cyfrowych izolowane
• 2 linie wyjść cyfrowych izolowane
• 8 linii wejść analogowych
• 1 linia wyjścia analogowego
• buforowa szyna systemowa

Urządzenie ma wbudowany edytor i asembler
8051. Na dołączanym krażku CD jest oprogramo-
wanie komputerowe umożliwiające asemblację,
przesyłanie i uruchamianie programów w systemie
pracy ciągłej i krokowej z możliwością śledzenia
zawartości rejestrów procesora.

Integralną częścią zestawu jest rewelacyjna
książka (podręcznik) „Podstawy programowania
mikrokontrolera 8051, Pracownia systemów mi-
kroprocesorowych na bazie DSM-51” (wydawnic-
two MIKOM), napisana przez braci Pawła i Piotra
Gałka, wieloletnich praktyków w projektowaniu
i uruchamianiu urządzeń elektronicznych.  Wg in-
formacji uzyskanych z wydawnictwa sprzedano
już około 15 000 egzemplarzy (!) tej publikacji.
Obecne III wydanie zawiera CD-ROM z pełnym
oprogramowaniem i dokumentacjami DSM-51.

Aby przybliżyć uczniom (studentom) możli-
wości zastosowania układów mikroporcesorowych 

w praktyce, opracowano 10 przykładowych mode-
li. Są to proste układy elektroniczne, takie jak: licz-
nik obiektów, regulator temeratury, zegar czasu
rzeczywistego itp., które można sterować za po-
mocą DSM-51. Modele te są przykładem, w jaki
sposób można przygotowywać tematy prac dyplo-
mowych i rozbudowywać własnymi siłami pra-
cownię mikroprocesorową.

Nauczyciele i uczniowie (studenci) przejawiają
wiele inicjatywy w opracowywaniu nowych urzą-
dzeń i programów bazujących na DSM-51.

Dlatego producent systemu, firma MicroMade,
wyszedł ostatnio z inicjatywą udostępnienia szko-
łom średnim i wyższym uczelniom swojej strony
internetowej do prezentacji ciekawych prac dyplo-
mowych opartych lub wykorzystujących system
DSM-51 (www.micromade.com.pl/prace_dsm).
Ma to być miejsce prezentacji ciekawych rozwią-
zań i pomysłów, które mogą wzbogacić zajęcia
w pracowniach, być źródłem tematów prac dyplo-
mowych, wizerunkiem dorobku szkół i uczelni
elektronicznych. Zainteresowane placówki mogą
nadsyłać na adres dsm@micromade.com.pl zgło-
szenia zawierające następujące informacje:
• temat pracy dyplomowej
• nazwę szkoły
• autora (lub autorów)
• imię i nazwisko prowadzącego nauczyciela
• krótki opis pracy
• zdjęcia itp.

Wiele placówek, głównie z powodów finanso-
wych, posiada tylko jeden lub dwa zestawy DSM-
51. Chcąc pomóc takim szkołom skompletować
pracownie mikroprocesorowe, firma MicroMade
ogłosiła promocję pozwalającą zakupić system na-
wet za pół ceny. Szczegóły promocji dostępne są
na stronie www.micromade.com.pl/promocja.htm.
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