
Programator 8051 & AVR do Amigi

   15Elektronika Praktyczna 2/2001

P   R   O  J   E   K   T   Y

Programator 8051 & AVR
do Amigi
AVT−996

Przedstawiany programator ma
wiÍksze moøliwoúci niø progra-
matory, ktÛrych opisy publikowa-
no w†innych czasopismach (np.
EdW). Najistotniejsze rÛønice to:
programowanie AVR, 89S8252
i†ca³ej pamiÍci 89C55 (w po-
przednich wersjach tylko 16kB).

Zasada dzia³ania
Schemat elektryczny programa-

tora przedstawiono na rys. 1.
Urz¹dzenie jest zasilane z†zasila-
cza 15..18V. NapiÍcie nie musi
byÊ stabilizowane. Uk³ad moøna
teø zasiliÊ ze stabilizowanego za-
s i lacza 12V/200mA. Wtedy
w†miejsce US1A naleøy zamonto-
waÊ zworÍ. US1B obniøa napiÍcie
do +5V do zasilania uk³adÛw
cyfrowych. Oznaczenie elementÛw
z†literkami A†i†B†wprowadzono
dlatego, øe w†poprzednich wers-
jach programatora nie by³o stabi-
lizatora 7812 i†konieczne by³o
zasilanie go z†zasilacza stabilizo-
wanego +12V. W†stosunku do mo-
delu na fotografii zmieniono teø
umiejscowienie elementÛw R14
i†D7. DziÍki temu nie jest ko-
nieczne podpi³owanie nÛøek ele-
mentÛw, aby zamontowaÊ pod-
stawkÍ zatrzaskow¹. D1 zabezpie-
cza programator przed skutkami
odwrotnej polaryzacj¹ napiÍcia.
Dane z†komputera (adres, tryb
pracy, napiÍcia programuj¹ce) s¹
wysy³ane szeregowo do rejestrÛw
typu 4094. Lini¹ SEL s¹ przesy-
³ane dane, POUT jest przesy³any

Ponownie witam wszystkich
mi³oúnikÛw Amigi! Tym razem

opiszÍ urz¹dzenie
przeznaczone tylko dla Amy

- programator procesorÛw serii
8051 i†AVR firmy Atmel.

Wyjaúnienia wymaga
umoøliwienie programowania

procesorÛw AVR
i†AT89S8252, ktÛre daje siÍ

przecieø programowaÊ
w†uk³adzie przez SPI, tym

bardziej, øe czas
programowania przez SPI jest

taki sam jak w†trybie
rÛwnoleg³ym. Jednak tylko
tryb rÛwnoleg³y umoøliwia
ustawianie bitÛw RCENT,

FSTRT i†SPIEN.
Najwaøniejszy jest ten ostatni,

poniewaø jego skasowanie
uniemoøliwia

przeprogramowanie uk³adu
przez SPI.

sygna³ zegara, BUSY zatrzaskuje
dane w†rejestrach. Rejestry 4094
maj¹ tÍ ìprzyjemn¹î cechÍ, øe
w†swojej strukturze zawieraj¹ za-
trzask. DziÍki temu stany wyjúÊ
nie zmieniaj¹ siÍ podczas trans-
misji tylko po podaniu dodatniego
impulsu na wejúcie ST. Bramki
uk³adu US2 poprawiaj¹ zbocza
sygna³Ûw przechodz¹cych d³ugimi
jak na uk³ady cyfrowe przewoda-
mi. Po wys³aniu informacji do
rejestrÛw 4094, przed ich przepi-
saniem impulsem ST, lini¹ SEL
portu rÛwnoleg³ego moøna usta-
wiÊ kierunek transmisji bramy
US3. Spe³nia ona trzy funkcje:

Programator obsługuje następujące
procesory:
✗ AT89C51 5/12V
✗ AT89C52 5/12V
✗ AT89C55 5/12V
✗ AT89S8252 12V (także pamięć danych)
✗ AT89C1051 12V
✗ AT89C2051 12V
✗ AT89C4051 12V
✗ AT89C8051 12V
✗ AT90S1200 12V
✗ AT90S2313 12V
✗ 87C51 (tylko odczyt)
✗ 87C52 (tylko odczyt)
✗ 87C592 (tylko odczyt)
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generuje sygna³ przesy³any z†pro-
cesora do komputera, dziÍki his-
terezie likwiduje zak³Ûcenia, jakie
mog¹ wyst¹piÊ wskutek przewo-
dÛw doprowadzaj¹cych i†separuje
port rÛwnoleg³y od programowane-
go procesora. Zmiana stanu linii
danych przed impulsem na ST nie
wp³ywa na dzia³anie rejestrÛw,
poniewaø stan linii danych jest
zatrzaskiwany podczas narastaj¹ce-
go zbocza impulsu na linii zegara.

Rezystory RP3.8 podci¹gaj¹
wyjúcia procesorÛw 89C51/2/5 do
+5V. RP2.8 zabezpiecza przed
skutkami ewentualnego konfliktu
danych, podobnie jak RP1.8, R12
i†R13. Wyjúcie QH US5 za³¹cza
napiÍcie zasilaj¹ce programowany
uk³ad. Bramki US7 w³¹czaj¹ D5
(w stanie spoczynku dziÍki R8
dioda s³abo úwieci) oraz za po-
úrednictwem T3 zasilaj¹ progra-
mowany uk³ad. Wyjúcia QF i†QG

za³¹czaj¹ napiÍcia programuj¹ce
+12V (pin 1†dla 89Cx051, pin 31
dla 89C5x). Rezystory R11 i†R14
ograniczaj¹ pr¹d do bezpiecznej
wartoúci, gdyby napiÍcie progra-
muj¹ce pojawi³o siÍ na nieodpo-
wiednim wyprowadzeniu (Vpp dla
89Cx051 to A0 dla 89C5x, nato-
miast Vpp dla 89C5x to P3.7 dla
89Cx051). Przypadek taki moøe
zaistnieÊ z†powodu zak³ÛceÒ na
przewodach, podczas zawieszenia
siÍ komputera, itp. Rezystory te
dodano podczas pisania oprogra-Rys. 1. Schemat elektryczny programatora.
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mowania w†wersji V2.2. Przyczy-
n¹ ich zastosowania by³o uszko-
dzenie wejúcia A0 procesora
89C51 spowodowane b³Ídem
w†programie. Na tym wejúciu po-
jawi³o siÍ napiÍcie +12V. Wartoú-
ci rezystorÛw dobrano tak, aby
spadek napiÍcia 12V na wejúciu
Vpp nie przekracza³ dopuszczal-
nej wartoúci, a†jednoczeúnie, gdy
wejúcie nie jest wejúciem Vpp,
pr¹d p³yn¹cy z†+12V do wejúcia/
wyjúcia A0 nie przekracza³ do-
puszczalnej wartoúci powoduj¹cej
uszkodzenie uk³adu.
O†skutecznoúci zabezpie-
czenia autor przekona³
siÍ podczas pisania op-
rogramowania w†wersji
V2.5, gdy kilkakrotnie na
wejúciu P3.7 89C2051
pojawi³o siÍ napiÍcie
+12V. Zgodnie z†oblicze-
niami uk³ad ìprzeøy³î.
Diody D2 i†D7 separuj¹
wyjúcia rejestrÛw 4094
od napiÍcia +12V. Re-
zystory R17 i†R20 wy-
muszaj¹ poziom niski,
gdy na piny Vpp nie jest
podawany wysoki po-
ziom logiczny ani +12V.
Wyjúcie QA US8 steruje
za poúrednictwem T4 li-
ni¹ A14 uk³adu 89C55
lub GND dla 89Cx051.
Tranzystor jest koniecz-
ny, poniewaø wydajnoúÊ
pr¹dowa uk³adu US8 jest

za ma³a do zasilenia programowa-
nego procesora. Na koniec zosta³a
do omÛwienia funkcja spe³niana
przez jedn¹ z†bramek US2. Za
poúrednictwem R7, D3 i†D4 umoø-
liwia ona wykrycie przez program
do³¹czenia programatora i†jego
wersji. DziÍki temu zapis 89C55
zostanie ograniczony do 16kB dla
wersji hardware v2.0, o†czym
uøytkownik zostanie poinformo-
wany. Gdyby program nie wpro-
wadzi³ tego ograniczenia przy
przekroczeniu 16kB, procesor zo-
sta³by üle zaprogramowany, a†pro-
gram pracowa³by üle. Jeúli uk³ad
US2 bÍdzie wykonany w†techno-
logii TTL (np. 74LS132), koniecz-
ne moøe okazaÊ siÍ zastosowanie
diod D3, D4 wykonanych w†tech-
nologii Schottky'ego (np. BAT85).
Spowodowane jest to maksymal-
nym napiÍciem wyjúcia w†stanie
niskim. W†uk³adach C-MOS na-
piÍcie to wynosi maksymalnie
0,33V. Dodaj¹c spadek na diodzie
krzemowej 0,7V, razem 0,93V.
NapiÍcie to z†pewnoúci¹ bÍdzie
zinterpretowane przez uk³ad CIA
jako stan niski. Gdy natomiast
US2 jest wykonany w†technologii
TTL, maksymalne napiÍcie wyj-
úciowe w†stanie niskim wynosi
0,4V, spadek na diodzie krzemo-
wej 0,7V, razem 1,1V. Gwaranto-
wane napiÍcie wejúciowe, jakie
bÍdzie zinterpretowane jako po-
ziom niski wynosi 1V. Jak widaÊ
kombinacja z†US2-TTL i†D3, D4

(diody krzemowe) nie gwarantuje
rozpoznania przez CIA takiego
poziomu jako niski. Gdy zastosu-
jemy diody Schottky'ego, otrzyma-
my nastÍpuj¹ce wyniki: napiÍcie
wyjúciowe w†stanie niskim 0,4V,
spadek napiÍcia na diodzie 0,4V,
razem 0,8V. W†tym przypadku
wszystko jest OK. Poda³em tu
skrajne przypadki. Natrafienie na
tak¹ kombinacjÍ spadkÛw napiÍÊ
jest ma³o prawdopodobne, ale
moøliwe, zw³aszcza øe trzeba
wzi¹Ê pod uwagÍ ma³y (ale jed-
nak) spadek napiÍcia na rezysto-
rach RP1.8. Gdyby wiÍc program
testuj¹cy nie wykrywa³ programa-
tora, przyczyn¹ moøe byÊ wspo-
mniana niekorzystna kombinacja
spadkÛw napiÍÊ.

Montaø i†uruchomienie
Schemat montaøowy programa-

tora pokazano na rys. 2. Montaø
rozpoczynamy od elementÛw naj-
mniejszych do najwiÍkszych pÛ³-
przewodnikÛw i z³¹cz. DziÍki te-
mu, øe podstawkÍ zatrzaskow¹
i†diodÍ LED umieszczono od stro-
ny druku nie ma k³opotu z†za-
mkniÍciem urz¹dzenia w†obudo-
wie typu KM60. P³ytkÍ moøna
wykonaÊ jako dwustronn¹ bez
metalizacji otworÛw. Naleøy jed-
nak pamiÍtaÊ o†wykonaniu sied-
miu przelotek oznaczonych na
p³ytce kÛ³kami po stronie opisu.
FunkcjÍ pozosta³ych przelotek
spe³niaj¹ nÛøki elementÛw. W†tym

Charakterystyka programatora:
✓ Programator sam rozpoznaje typ procesora

i producenta,
✓ Zapis, odczyt, weryfikacja pamięci programu

ww. procesorów (w kolejnych wersjach
programu obsługa pamięci danych
procesorów AVR),

✓ Ustawianie bitów zabezpieczających
i konfiguracyjnych,

✓ Dioda sygnalizująca stan pracy
programatora,

✓ Pełne zabezpieczenie portów CIA Amigi,
✓ Procedury programowania napisane

w języku maszynowym,
✓ Zasilanie programatora: +15V/200mA,
✓ Lokalizacja programu,
✓ Możliwość otworzenia programu na

dowolnym ekranie (także na CGX).

Wymagania programu:
✦ OS 2.04+,
✦ minimum 1,1MB wolnego miejsca na dysku,
✦ dowolny CPU.

Zalecana konfiguracja komputera:
❑ OS 3.0+,
❑ CPU 68020/14MHz.

Rys. 2. Rozmieszczenie elementów na płytce drukowanej.
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wypadku pod uk³ady scalone na-
leøy zastosowaÊ podstawki precy-
zyjne, ktÛre moøna lutowaÊ takøe
od strony druku. PodstawkÍ za-
trzaskow¹ i†z³¹cze IDC moøna lu-
towaÊ tylko z†jednej strony. Do
tych elementÛw úcieøki prowadzo-
ne s¹ z†jednej strony. NiektÛrzy
nie lutuj¹ wyprowadzeÒ uk³adÛw,
z³¹cz itp., ktÛre nie s¹ do niczego
pod³¹czone. W†tym wypadku nie
zalecam takiego postÍpowania, po-
niewaø p³ytka jest dwustronna
i†to, øe z†jednej strony nie ma
po³¹czeÒ nie oznacza, øe z†drugiej
teø ich nie bÍdzie. W†podstawce
zatrzaskowej, ze wzglÍdu na wy-
magan¹ wytrzyma³oúÊ mechanicz-
n¹, naleøy konieczne przylutowaÊ
wszystkie wyprowadzenia. Przy
zakupie podstawki naleøy zwrÛciÊ
uwagÍ, aby moøna by³o umieúciÊ
w†niej uk³ady o†szerokoúci 0,3
cala (20 pin) i†0,6 cala (40 pin).
Aby obniøyÊ koszt programatora,
moøna zastosowaÊ dwie podstaw-
ki precyzyjne (20 i†40 pin). Wy-
godniej jest jednak umieúciÊ tam
listwy tulipanowe (tzw. goldpiny)
ze wzglÍdu na trudnoúci umiesz-
czenia podstawki 20 pin w†pod-
stawce 40 pin. SposÛb po³¹czenia
z³¹cza DB25 z†taúm¹ przedstawio-
no na rys. 3. Przed umieszcze-
niem uk³adÛw w†podstawkach
w³¹czamy zasilanie i†sprawdzamy
napiÍcie +5V. Jeúli wszystko jest
dobrze, to po wy³¹czeniu zasilania
umieszczamy uk³ady w†podstaw-
kach, pod³¹czamy urz¹dzenie do
komputera (przy wy³¹czonym za-
silaniu tak komputera, jak i†pro-
gramatora). W³¹czamy zasilanie
programatora i†komputera.

Instalacja i†testowanie
ZawartoúÊ foldera dyskietki po

rozpakowaniu przedstawiono na
rys. 4. W†sk³ad zestawu wchodz¹
nastÍpuj¹ce programy:
- ìProg_ATî - jest to program
g³Ûwny, dziÍki ktÛremu moøna

programowaÊ procesor kodem
wczytanym z†dyskietki itp.,

- ìTestProg_ATî - program testu-
j¹cy programator,

- ìRysunkiî - w†tym katalogu
znajduj¹ siÍ schematy (IffILBM)
i†rysunki p³ytek (Platine, If-
fILBM, AutoTrax) programatora,
sterownika wÍøa úwietlnego
i†emulatora zegara DCF,

- ìèrÛd³aî - w†katalogu znajduj¹
siÍ kody ürÛd³owe programu
ìProg_ATî i†îTestProg_ATî na-
pisane w†AmigaE oraz przyk³a-
dowe programy dla 8051 (ste-
rownik wÍøa úwietlnego i†emu-
lator zegara DCF),

- ìPrzyk³adyî - w†katalogu zawar-
te s¹ przyk³adowe pliki Intel-
Hex,

- ìInstaluj na HDî - program
instaluj¹cy,

- ìInstrukcja.guideî - instrukcja
do programu w†formacie Amiga-
Guide. TÍ instrukcjÍ warto prze-
czytaÊ przed instalacj¹ progra-
mu. Opisano tam szczegÛ³owo:
- zmiany poczynione w†kolej-
nych wersjach software i†har-
dware,

- sposÛb wydrukowania rysun-
kÛw p³ytek, jeúli wykonujemy
je sami,

- szczegÛ³y dotycz¹ce instalacji
i†lokalizacji programu,

- sposÛb otrzymywania darmo-
wego uaktualnienia oprogra-
mowania,

- miejsce, z†ktÛrego moøna
úci¹gn¹Ê kompilatory 8051,
AVR i†inne,

- moøliwe b³Ídy i†sposÛb ich
usuniÍcia.
Instrukcja zajmuje 32kB tekstu

ASCII, wiÍc jest co czytaÊ, a†pro-
gram jest ci¹gle rozwijany, warto
wiÍc otrzymywaÊ upgrade. Pro-
gram instalujemy
standardowym insta-
lerem, klikaj¹c na
ikonÍ ìInstaluj na
HDî. Po instalacji
uruchamiamy pro-
gram ìTestProg_ATî.
Po tekúcie ostrze-
gawczym pojawi siÍ
okno z†gadøetami
(rys. 5). Po klikniÍ-
ciu na liniÍ gadøe-
tÛw pojawi siÍ okno
z†informacj¹, jakie
stany powinny wy-
st¹piÊ na pinach
uk³adÛw US4, US5,

US6, US8. Do badania stanÛw
logicznych najlepsza bÍdzie sonda
logiczna. NapiÍcia na wyprowa-
dzeniach 1†i†31 sprawdzamy mier-
nikiem uniwersalnym. Jeúli wszys-
tko jest dobrze, naciskamy gadøet
Dalej, co zmieni stany na pinach
rejestrÛw 4094. Test ten umoøli-
wia sprawdzenie US2, US4, US5,
US6, US8. Po sprawdzeniu wszys-
tkich kombinacji pojawi siÍ okno
g³Ûwne (rys. 6).
Gadøet Vpp umoøliwia spraw-

dzenie uk³adu US7 steruj¹cego
za³¹czaniem napiÍcia zasilaj¹cego
i†programuj¹cego.
Gadøet Poziomy umoøliwia

sprawdzenie US3 i†rejestrÛw 4094
oraz wyeliminowanie ewentual-
nych przerw i†zwarÊ w†ich obwo-
dach.
Gadøet Wersja testuje uk³ad

wykrywaj¹cy programator.
Jeúli test przebieg³ prawid³owo,

to prawdopodobnie nie pope³ni-
liúmy b³Ídu i†urz¹dzenie zadzia³a
poprawnie. Wychodzimy wiÍc
z†programu testuj¹cego i†urucha-
miamy program ìProg_ATî.

Obs³uga programu
Po komunikacie powitalnym

ukaøe siÍ g³Ûwne okno programu
(rys. 6). Program rezerwuje port
rÛwnoleg³y, tak wiÍc inne progra-
my nie bÍd¹ mog³y z†niego ko-
rzystaÊ (zakomunikuj¹ b³¹d: ìNie
mogÍ otworzyÊ parallel.deviceî,
czy teø ìNie mogÍ otworzyÊ prin-
ter.deviceî). Jeúli w†czasie, gdy
uruchomimy program, port bÍdzie
zarezerwowany, pojawi siÍ komu-
nikat o†niemoøliwoúci jego wyko-
rzystania, a†program przerwie swe
dzia³anie. Program korzysta takøe
z†timerÛw CIA i†bibliotek: dos.lib-
rary, intuition.library, graphic.lib-

Rys. 3. Sposób wykonania kabla
połączeniowego.

Rys. 4. Zawartość foldera dyskietki po
rozpakowaniu.
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rary, icon.library, gadtools.library,
reqtools.library. WiÍkszoúÊ z†nich
znajduje siÍ w†ROM-ie. Przewaø-
nie reqtools.library i†gadtools.lib-
rary s¹ bibliotekami zewnÍtrzny-
mi, ale sta³y siÍ one niejako
standardem i†z†pewnoúci¹ znajdu-
j¹ siÍ na kaødym dysku (99%
programÛw wymaga tych biblio-
tek).
Po uruchomieniu programu ot-

worzy siÍ okno informacyjne, po
wyjúciu z†ktÛrego mamy do wy-
boru opcje:
OtwÛrz plik - otwiera okno

umoøliwiaj¹ce wczytanie plikÛw
bin lub IntelHex z†dysku do bu-
fora programu. Format pliku jest
rozpoznawany automatycznie. Ak-
ceptowane s¹ takøe pliki, ktÛrych
dane s¹ niespÛjne, np.:
dane 1†- $0000-$0F00
dane 2†- $1000-$1100
dane 3†- $2000-$3FFF
Waøne jest, aby bloki nie za-

chodzi³y na siebie, a†ich adresy
by³y rosn¹ce. W†kolejnych wers-
jach programu ograniczenie to
zostanie usuniÍte. KolejnoúÊ wy-
stÍpowania blokÛw nie ma zna-
czenia. Rekordy danych mog¹ za-
wieraÊ od 1†do 255 bajtÛw. W†pro-
gramach na PC czÍsto ww. opcje
nie s¹ akceptowane, co przeczy
idei plikÛw IntelHex (np. w†MCS
Basic-emulator dane musz¹ byÊ
zawarte w†jednym bloku). Pro-
gram akceptuje kody koÒca linii
CR, LF i†CR+LF (LF+CR). DziÍki
takiemu rozwi¹zaniu moøliwe jest
odczytanie kodu generowanego
przez kompilatory na innych plat-
formach. Budowa pliku IntelHex
jest dosyÊ prosta - sk³ada siÍ
z†rekordÛw. Na rekord sk³adaj¹
siÍ liczby hex zapisane w†kodach
ASCII wed³ug wzoru:
:cc aaaa tt dd..............dd ss
gdzie:
: - znacznik rekordu IntelHex,
cc - liczba danych (dd),
aaaa - 16-bitowy adres ³adowania,
tt - typ rekordu:

00 - rekord z†danymi
01 - ostatni rekord sygnalizu-
j¹cy koniec pliku (tworzy
sekwencjÍ ì:00000001FFî)

02 - dane w†formacie IntelEx-
tended

03 - adres startowy dla 8086
dd - dane,
ss - suma kontrolna modulo 256
obejmuj¹ca cc aaaa tt dd.
Zapisz plik - zapisuje plik

w†formacie binarnym z†bufora na
dysk. Jeúli podejmiemy prÛbÍ za-
pisu do istniej¹cego pliku, to
pojawi siÍ komunikat ostrzegaw-
czy z†moøliwoúci¹ wyboru (rys.
7).
Zapisz procesor - zapisuje pro-

cesor kodem z†bufora. Jeúli bufor
jest pusty, pojawi siÍ komunikat
ostrzegawczy, po czym procedura
zostanie przerwana. Jeúli w†bufo-
rze znajduje siÍ program, zostanie
odczytana sygnatura procesora
i†dobrany odpowiedni algorytm.
NastÍpnie pamiÍÊ procesora zosta-
nie skasowana oraz bÍdzie spraw-
dzona poprawnoúÊ tej operacji, po
czym procesor zostanie zaprogra-
mowany. Podczas programowania
wyúwietlana jest informacja, ktÛry
bajt jak¹ wartoúci¹ jest programo-
wany. Jeúli wyst¹pi b³¹d, w†oknie
programu moøemy zobaczyÊ ad-
res, pod ktÛrym wystÍpuje b³¹d,

jaka wartoúÊ bajtu znajduje siÍ
w†buforze i†jaka zosta³a zapisana
w†procesorze. Po zapisaniu ca³ego
bufora pojawi siÍ pytanie, czy
programowaÊ bity blokady, czy
nie. Programowane s¹ zawsze bity
1†i†2. Jeúli chcemy zaprogramowaÊ
tylko bit 1†lub bity 1, 2†i†3,
musimy na pytanie czy programo-
waÊ bity blokady odpowiedzieÊ
nie, po czym wybraÊ odpowiedni
gadøet lub skrÛt klawiszowy usta-
wiaj¹cy wybrane bity blokady.
Czytaj procesor - odczytuje

ca³¹ zawartoúÊ procesora do bu-
fora, po czym otwiera okno umoø-
liwiaj¹ce zapisanie pliku w†forma-
cie binarnym. Jeúli procesor jest
ìczystyî lub ma ustawione bity
blokady, pojawi siÍ komunikat
informuj¹cy o†tym, a†procedura
zostanie przerwana.
Weryfikuj - porÛwnuje pamiÍÊ

procesora z†zawartoúci¹ bufora.
Jeúli procesor ma ustawione bity
zabezpieczaj¹ce, operacja ta nie
powiedzie siÍ.
Sygnatura - okreúla wersjÍ pro-

cesora, producenta i†napiÍcie pro-
gramuj¹ce. Odczytywany jest tak-
øe stan bitÛw konfiguracyjnych
i†blokady (dla 8051 tylko bity
konfiguracyjne). Operacja ta jest
przeprowadzana przed kaød¹ ope-
racj¹ na procesorze (zapis, odczyt,
weryfikacja, ustawianie bitÛw za-
bezpieczaj¹cych).
Nota - wyúwietla informacjÍ

o†autorze, wersji software, wersji
hardware, nazwÍ ekranu, na ktÛ-
rym program otworzy³ swoje okno
(napis ìDefaultî, jeúli program
otworzy³ okno na ekranie domyú-
lnym).
Bity blokady - wybranie odpo-

wiedniego gadøetu. Programuje bi-

Rys. 5. Okno z gadżetami.

Tab. 1.
Dla procesorów AT89C5x i AT89S8252

Ustawiony bit blokady Rodzaj ochrony
żaden Brak ochrony

1 Instrukcje MOVC z pamięci zewnętrznej nie mogą pobierać bajtów kodu
z pamięci wewnętrznej.
Przeprogramowywanie pamięci FLASH zabronione.

1 i 2 Jak wyżej, ponadto zabroniona weryfikacja
1, 2 i 3 Jak wyżej, ponadto zabronione wykonywanie programu z zewnętrznej

pamięci programu (zablokowany rozkaz MOVEX)

Dla procesorów  AT89Cx051 i AVR

Ustawiony bit blokady Rodzaj ochrony
żaden Brak ochrony

1 Programowanie pamięci FLASH zabronione
1 i 2 Jak wyżej, ponadto weryfikacja FLASH zabroniona
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ty blokady, ktÛrych znaczenie
pokazano w tab. 1.
Wybranie gadøetu programuj¹-

cego bit 2†programuje takøe bit 1.
Wybranie gadøetu programuj¹cego
bit 3†programuje takøe bity 1†i†2.
Jeúli w†podstawce znajduje siÍ
procesor 89Cx051, a†wybrany zo-
stanie bit blokady 3, pojawi siÍ
komunikat o†niemoøliwoúci wyko-
nania takiej operacji (procesory
w†obudowach DIL-20 maj¹ tylko
bity 1†i†2). Po operacji programo-
wania bitÛw zabezpieczaj¹cych
przeprowadzana jest weryfikacja
jej skutecznoúci. Bity blokady
moøna skasowaÊ tylko kasuj¹c
pamiÍÊ programu (i danych) pro-
cesora. CzynnoúÊ ta jest wykony-
wana automatycznie przed progra-
mowaniem procesora.
Bity konfiguracyjne - ìklikniÍ-

cieî na wybrany gadøet w†wierszu
CLR powoduje skasowanie wybra-
nego bitu. ìKlikniÍcieî na gadøet
w†wierszu SET powoduje ustawie-
nie wybranego bitu. Jako ustawio-
ny jest traktowany stan ìLî, ska-
sowany - stan ìHî. Jeúli wybie-
rzemy ustawienie bitu blokady,
ktÛry w†danym procesorze nie
istnieje, program poinformuje nas
o†niemoøliwoúci wykonania takiej
operacji. Bity RCENT i†FSTRT s¹
obs³ugiwane tym samym gadøe-
tem. O†tym, ktÛry z†nich zostanie
obs³uøony decyduje typ programo-
wanego procesora (tab. 2).
Podczas operacji kasowania pa-

miÍci (co jest przeprowadzane

przed kaødym programowaniem)
kasowane s¹ rÛwnieø bity konfi-
guracyjne. Uniemoøliwi³oby to
programowanie procesorÛw przez
SPI. Programator po udanej ope-
racji programowania procesora
ustawia bit SPIEN. DziÍki temu
moøliwe jest programowanie sze-
regowe i tylko úwiadomie moøna
z niego zrezygnowaÊ.

Dodatkowe wskazÛwki
1. Wszystkie funkcje moøna

wywo³aÊ, naciskaj¹c prawy kla-
wisz Amiga i†klawisz z†podkreú-
leniem na gadøecie (np. OtwÛrz
plik PrawaAmiga+o, Zapisz pro-
cesor PrawaAmiga+a).
2. Wszystkie operacje (zapis,

odczyt, weryfikacja) moøna prze-
rwaÊ, naciskaj¹c lewy przycisk my-
szy (w kolejnych wersjach progra-
mu lewy i†prawy rÛwnoczeúnie).
3. Jeúli program testuj¹cy nie

wykrywa b³Ídu, a†procesor nie
programuje siÍ poprawnie, to
przyczyny mog¹ byÊ dwie: uszko-
dzony procesor lub zbyt d³ugie
przewody. W†modelowym wyko-
naniu przy przewodach o†d³ugoú-
ci 3,6m programator dzia³a³ pra-
wid³owo.
4. W†tooltypes (parametry) ikony

moøna ustawiÊ kilka parametrÛw:
SCREEN_NAME - ekran, na ktÛ-

rym program otworzy swoje okno
(domyúlnie ekran default, czyli
przewaønie ekran Workbencha).
DISPLAYID - jeúli w†SCREEN_-

NAME wpiszemy nazwÍ ekranu

ktÛry nie istnieje, program otwo-
rzy swÛj ekran. DISPLAYID okreú-
li jego typ. Program akceptuje
zarÛwno nazwy s³owne (np.
pal:low res, dblpal:high res no
flicker), jak i†opis liczbowy uøy-
teczny w†nietypowych trybach ek-
ranowych). Domyúlne ustawienie
pal:high res.
TEST - ustawienie na YES

uruchomi program w†trybie testu.
Opcja zarezerwowana dla serwisu.
Ustawienie domyúlne: NO.
DEVICE_TEST - ustawienie na

NO pominie odczyt wersji urz¹-
dzenia podczas uruchamiania. Mo-
øe to byÊ przydatne podczas
testowania urz¹dzenia. Ustawienie
domyúlne: YES.

Lokalizacja programu
Program umoøliwia jego loka-

lizacjÍ. Aby tego dokonaÊ, syste-
mowym programem ustawiaj¹cym
preferencje ìLocaleî wybieramy
ø¹dan¹ wersjÍ jÍzykow¹. Jeúli od-
powiedni katalog znajduje siÍ na
dysku, to program bÍdzie siÍ
z†nami komunikowa³ w†wybranym
jÍzyku. Stworzenie pliku lokaliza-
cji nie jest trudne. Wystarczy
edytor tekstu (np: CED, AmiTekst)
i†dobre chÍci. Wygl¹d pliku loka-
lizacji moøna podejrzeÊ (ìLocale/
catalogs/polski/programator_at_-
v2.catalogî). Za³Ûømy, øe chcemy
stworzyÊ niemieck¹ wersjÍ progra-
mu. W†tym celu najlepiej skopio-
waÊ plik ìLocale/catalogs/polski/
programator_at_v2.catalogî do
ìLocale/catalogs/deutsh/programa-
tor_at_v2.catalogî i†odpowiednio
go zmodyfikowaÊ (pamiÍtamy
oczywiúcie o†ustawieniu wybrane-
go jÍzyka w†preferencjach).

Rys. 6. Główne okno programu.

Tab. 2. Występowanie bitów
konfiguracyjnych

Typ procesora Bit konfiguracyjny

AT89S8252 SPIEN
AT90S1200 RCENT, SPIEN
AT90S2313 FSTRT, SPIEN
AT90S8515 FSTRT, SPIEN

Funkcje bitów konfiguracyjnych:
RCENT − ustawienie konfiguruje wejście

generatora jako RC, skasowanie generator
kwarcowy,

SPIEN − ustawienie umożliwia programowanie
procesora w układzie przez SPI,
skasowanie blokuje programowanie przez
SPI,

FSTRT − ustawienie skraca czas wewnętrznego
impulsu zerującego z 16 na 1,1ms (typowo
przy Uzas +5V)



Programator 8051 & AVR do Amigi

   21Elektronika Praktyczna 2/2001

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1..R3: 68Ω
R4..R6, R15, R18: 47kΩ
R7: 100Ω
R8: 2,2kΩ
R9, R12, R13: 470Ω
R10, R11, R14: 510Ω
R16, R19, R21: 10kΩ
R17, R20, R22: 4,7kΩ
RP1.8: R−PACK 8*64Ω
obudowa DIL
RP2.8: R−PACK 8*1kΩ
obudowa DIL
RP3.8: R−PACK 8*10kΩ
obudowa SIL
Kondensatory
C1A: 220µF/25V
C1B: 220µF/16V
C2A, C2B, C3, C7..C12: 100nF
C4, C13: 47µF
C5, C6: 27pF
Półprzewodniki
D1: 1N4007
D2..D4, D7: 1N4148
D5: LED
D6: nie występuje w tej wersji
urządzenia
T1..T3: BC308
T4: BC238
US1A: 7812
US1B: 7805
US2: 74HC132
US3: 74HCT245
US4..US6, US8: 4094
US7: 74LS06
Różne
Q: 4MHz
Podstawka TEXTOOL 40 pin
0,3−0,6 cala
Obudowa KM−60
Zasilacz 15..18V/200mA
Złącze DB25M
Złącze ZFC16
Przewód taśmowy ok. 50 cm

Co naleøy wiedzieÊ
o†pliku lokalizacji?
Najwaøniejsze to:

- Interpretowane s¹ teksty zawarte
w†cudzys³owie wystÍpuj¹ce po
etykiecie.

- Symbol po znaku podkreúlenia
okreúla skrÛt klawiszowy.

- Etykieta u³atwia orientacjÍ w†pli-
ku i†musi siÍ koÒczyÊ znakiem
ì:î (dwukropka).

- KolejnoúÊ etykiet jest dowolna
i†nie wszystkie musz¹ wystÍpo-
waÊ (moøna zmodyfikowaÊ czÍúÊ
tekstÛw). W†takim przypadku
pod niewystÍpuj¹ce etykiety zo-
stan¹ podstawione domyúlne
teksty.

- Jeúli etykieta powtÛrzy siÍ, to
pod uwagÍ bÍdzie brana ostat-
nia.
Wyjaúnijmy te niezbyt oczy-

wiste objaúnienia na przyk³adzie:
Linia:
TXG_LOAD: ì_Loadî
bÍdzie zinterpretowana jako:
- gadøet ìLoadî,
- skrÛt klawiszowy ìLî.

Linia:
TXG_WRITE: ìZ_apisz procesorî
bÍdzie zinterpretowana jako:
- gadøet ìZapisz procesorî,
- skrÛt klawiszowy ìaî.

Linia:
TXG_QUIT: ìExitî
bÍdzie zinterpretowana jako:
- gadøet ìExitî,
- bez skrÛtu klawiszowego.

Inaczej jest, gdy znak podkreú-
lenia jest przedostatnim w†inter-
pretowanym tekúcie.
Linia:
Etykieta: ìD³ugoúÊ_3î
bÍdzie zinterpretowany jako:
- gadøet ìD³ugoúÊî,
- skrÛt klawiszowy ì3î.
W†tekstach naleøy zwrÛciÊ

uwagÍ na:

- znaki ì|î pomiÍdzy niektÛrymi
tekstami, ktÛre musz¹ wyst¹piÊ,
poniewaø oddzielaj¹ poszczegÛl-
ne opcje w†requesterach,

- sekwencje ì\nî formatuj¹c¹ wy-
druk, oznaczaj¹c¹ nic innego jak
kod znaku Enter.
Brak pliku lokalizacji powoduje

ustawienie polskiej wersji jÍzyko-
wej. Gdy w†katalogu ìLocale/cata-
logs/polski/î znajdzie siÍ plik z†pol-
sk¹ wersj¹ jÍzykow¹, to bÍdzie on
zinterpretowany. Umoøliwia to
zmianÍ skrÛtÛw klawiszowych czy
wrÍcz wszystkich dostÍpnych ko-
munikatÛw, gadøetÛw i†menu.

Zmiany
Opisana tu wersja programato-

ra nosi numer 2.2. W†wersji 2.0
brak jest uk³adu US8, linia A14
(gnd dla 89Cx051) jest na sta³e
pod³¹czona do masy. Dioda D4
jest pod³¹czona do pinu 4†US3.
Taka wersja poprawnie wspÛ³pra-
cuje z†oprogramowaniem w†wersji
2.5, ale w†procesorze AT89C55
moøna obs³uøyÊ tylko 16 z†20kB
pamiÍci. W†wersji sprzÍtu 2.1 wy-
st¹pi³ b³¹d, ktÛry ujawnia siÍ
podczas programowania niektÛ-
rych procesorÛw (zw³aszcza
w†obudowach z†40 wyprowadze-
niami). W†V2.2 b³¹d ten jest usu-
niÍty. Uøytkownicy poprzednich
wersji sprzÍtu musz¹ odci¹Ê po-
³¹czenie pinÛw 4 i†5 US2 z†pinem
11 US2. Piny 4 i†5 US2 pod³¹-
czamy do pinu 6 US7. Jeúli
za³¹czaniem zasilania steruje kon-
taktron (wersja hardware V2.0),
naleøy go usun¹Ê, a†na jego miej-
sce zastosowaÊ uk³ad z†tranzysto-
rem T3 (na p³ytce V2.0 jest
miejsce na T3 i†R10). Jeúli ktoú
nie ma ochoty na przecinanie
úcieøek, wystarczy usun¹Ê R7,
a†w†tooltypes ikony (parametry)
ustawiÊ DEVICE_TEST=NO.
S³awomir Skrzyñski, AVT
slawomir.skrzynski@ep.com.pl

PamiÍtajcie, øe w†razie jakich-
kolwiek k³opotÛw z†uruchomie-
niem czy uøytkowaniem progra-
matora moøecie zwrÛciÊ siÍ o†po-
moc do autora. Czekam takøe na

Rys. 7. Okno potwierdzenia.

propozycje i†uwagi dotycz¹ce
urz¹dzenia i†programu. Jeúli ma-
cie propozycje urz¹dzeÒ dla Ami-
gi, piszcie na adres redakcji.

Wzory p³ytek drukowanych w for-
macie PDF s¹ dostÍpne w Internecie
pod adresem: http://www.ep.com.pl/
?pdf/luty01.htm oraz na p³ycie CD-
EP02/2001B w katalogu PCB.


