M I N I P R O J E K T Y

JDM PIC Programmer 2
W†artykule
przedstawiamy
konstrukcjÍ jednego
z†najpopularniejszych
programatorÛw dla
mikrokontrolerÛw PIC,
za pomoc¹ ktÛrego
moøna programowaÊ je
w†podstawce
programatora oraz
bezpoúrednio
w†systemie (ICSP).
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Niezwykle waønym atutem prezentowanego urz¹dzenia jest fakt, øe jest ono kompatybilne z†oprogramowaniem pochodz¹cym z†wielu
bezp³atnych ürÛde³, dziÍki
czemu ma zapewnion¹ d³ug¹
øywotnoúÊ i†faktyczny brak
kosztÛw upgrade owania.
Autorem projektu jest DuÒczyk Jens Dyekjaer Madsen,
ktÛry spopularyzowa³ swoje
opracowanie poprzez Internet
(www.jdm.homepage.dk).
Obecnie programator JDM jest
jednym z†najpopularniejszych urz¹dzeÒ tego typu. Za
jego pomoc¹ moøna programowaÊ nastÍpuj¹ce uk³ady:
PIC12C5XX, 12C67X, 24CXX,
16C55X, 16C61, 16C62X,
16C71, 16C71X, 16C8X,
16F8X, a†takøe niektÛre typy
kart chipowych.
Schemat elektryczny programatora pokazano na rys.
1. Jest to urz¹dzenie o†niezwykle prostej (ale jak sam

autor informuje, nie najprostszej) budowie. Programowany mikrokontroler jest zasilany napiÍciem uzyskiwanym
z†portu RS232, dlatego przed
jego zastosowaniem naleøy
sprawdziÊ, czy drivery wyj-

úciowe we wspÛ³pracuj¹cym
komputerze s¹ w†stanie dostarczyÊ w†stanie spoczynku
napiÍcia powyøej ±8,5V. Jeøeli nie, to istnieje duøe
prawdopodobieÒstwo, øe programator nie bÍdzie dzia³a³

Rys. 1
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M I N I P R O J E K T Y
WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1: 10kΩ
Kondensatory
C2: 100µF/25V
C3: 22µF/16V
Półprzewodniki
D2: dioda Zenera 5,1V/
100mW
D3...D5, D7: 1N4148
D6: dioda Zenera 8,2V/
100mW
Q1, Q2: BC547
Różne
Podstawka DIP18 precyzyjna
DB25M

Rys. 2

prawid³owo. Pokazane na
schemacie (rys. 1) numery
stykÛw odnosz¹ siÍ do wtyku
DB25 (RS232).
Schemat montaøowy programatora pokazano na rys.
2. Montaø jest nad wyraz ³atwy, øadnych problemÛw nie
powinien takøe sprawiÊ dobÛr elementÛw. Z³¹cze DB25
jest montowane na krawÍdzi
p³ytki drukowanej, dziÍki
czemu ca³y programator ma
zwart¹ budowÍ i†jest ³atwy
w†stosowaniu.
Podczas pos³ugiwania siÍ
programatorem naleøy zwracaÊ uwagÍ na sposÛb montaøu programowanych uk³adÛw
- miejsca instalacji ìma³ychî
PIC-Ûw i†pamiÍci EEPROM
wyraünie zaznaczono na p³ytce drukowanej.

Rys. 3
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P³ytka drukowana jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1354.

Rys. 4

Jak wspomniano na pocz¹tku artyku³u, dostÍpne jest
wiele programÛw umoøliwiaj¹cych obs³ugÍ programatora
JDM, z†ktÛrych chyba najdoskonalsze jest oprogramowanie
IC-Prog
(www.icprog.com), ktÛre ma wiele zalet, w†tym: menu w†jÍzyku
polskim (autorem polskiej
wersji jÍzykowej jest Rajmund KomosiÒski), brak koniecznoúci instalowania, bardzo szeroka gama programowanych uk³adÛw (w tym karty Phoenix i†mikrokontrolery AVR). Podczas
pierwszego uruchomienia program trzeba skonfigurowaÊ w†sposÛb pokazany na rys. 3. Wybranie polskiej wersji jÍzykowej menu (przyk³adowy wygl¹d okna programu pokazano na rys. 4)
jest moøliwe po wybraniu
w†menu
Settings>Options i†wybraniu w†wyúwietlonym oknie zak³adki Language.

Za pomoc¹ rozwijanego menu wybieramy jÍzyk polski
i†potwierdzamy wybÛr klikaj¹c OK.
Jak wspomniano wczeúniej, programator JDM moøna
wykorzystaÊ takøe do programowania mikrokontrolerÛw
w†systemie (ICSP). Do tego
celu niezbÍdne bÍdzie wykonanie prostego adaptera, ktÛrego schemat pokazano na
rys. 5. Oryginalne oprogramowanie do programatora
JDM ma wbudowane procedury korygowania parametrÛw czasowych
przebiegÛw steruj¹cych prac¹
programatora,
dziÍki czemu
(naszym zdaniem raczej teoretycznie) moøna
zastosowaÊ kabel
po³¹czeniowy
o†d³ugoúci do
(wed³ug twÛrcy
oprogramowania!) 100 met- Rys. 5

Wzory p³ytek drukowanych
w formacie PDF s¹ dostÍpne
w Internecie pod adresem:
http://www.ep.com.pl/?pdf/
sierpien02.htm oraz na p³ycie
CD-EP08/2002 w katalogu PCB.

rÛw. Przeprowadzone przez
nas prÛby nie potwierdzi³y
tak dobrych osi¹gÛw zw³aszcza, øe oprogramowanie ICProg okaza³o siÍ znacznie bardziej przyjazne od oryginalnego.
AG
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