
   67Elektronika Praktyczna 4/2004

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

 Wspólną cechą układów opisywanych w dziale "Miniprojekty" jest łatwość ich praktycznej realizacji.
Zmontowanie układu nie zabiera zwykle więcej niż dwa, trzy kwadranse, a można go uruchomić w ciągu
kilkunastu minut. Układy z “Miniprojektów” mogą być skomplikowane funkcjonalnie, lecz łatwe w montażu
i uruchamianiu, gdyż ich złożoność i inteligencja jest zawarta w układach scalonych. Wszystkie układy
opisywane w tym dziale są wykonywane i badane w laboratorium AVT. Większość z nich znajduje się
w ofercie kitów AVT, w wyodrębnionej serii “Miniprojekty” o numeracji zaczynającej się od 1000.

Algorytm obs³ugi interfej-
su SPI wykorzystywanego
podczas programowania ISP
jest bardzo prosty: pierwsz¹
czynnoúci¹, jak¹ musimy wy-
konaÊ jest zasilenie proceso-
ra, zapewnienie sygna³u ze-
garowego oraz podanie na
wejúcie zeruj¹ce logicznej je-
dynki. W†przypadku braku
rezonatora kwarcowego moø-
na podaÊ sygna³ o†czÍstotli-
woúci z†przedzia³u 3...24
MHz na wejúcie XTAL1.
Przed nastÍpn¹ operacj¹ mu-
simy odczekaÊ co najmniej 10
ms. Po tym czasie moøna roz-
pocz¹Ê komunikacjÍ z†proce-
sorem. Pierwsz¹ instrukcj¹ ja-
k¹ naleøy wys³aÊ jest Progra-
ming Enable, ktÛra uaktyw-
nia moøliwoúÊ programowa-
nia procesora przez interfejs
SPI. Podczas wysy³ania kaø-
dego bajtu informacji trzeba
zwrÛciÊ uwagÍ by czÍstotli-
woúÊ sygna³u na linii SCK
nie przekracza³a 1/40 czÍs-
totliwoúci taktowania proce-
sora. W†celu zapisania pa-
miÍci naleøy wys³aÊ instruk-

cjÍ Write Code Memory lub
Write Data Memory w†zaleø-
noúci od tego, jak¹ pamiÍÊ
chcemy programowaÊ, przy
czym naleøy pamiÍtaÊ, øe
kaøda komÛrka pamiÍci jest
automatycznie kasowana
przed zapisem nowych da-
nych. Warto mieÊ takøe na
uwadze, øe czas potrzebny na
zapisanie jednego bajtu do
pamiÍci wynosi typowo 2,5
ms dla napiÍcia zasilania 5†V.
Po zakoÒczeniu komunikacji
z†procesorem wystarczy, øe
na wejúcie RESET podamy lo-
giczne zero.

Program steruj¹cy
Jak wczeúniej pisa³em, ob-

s³uga programatora sprowadza
siÍ do ustawiania odpowied-
nich parametrÛw podczas uru-
chamiania programu. Urucho-
mienie programu bez øadnego
parametru spowoduje wy-
úwietlenie ekranu pomocy,
a†nastÍpnie schematu pro-
gramatora. Wbudowanie sche-
matu do pliku exe by³o po-
dyktowane tym, by ca³e op-

Programator ISP mikrokontrolerów AT89S8252
Pomys³ na

skonstruowanie
programatora narodzi³

siÍ oko³o dwÛch tygodni
po tym, jak porzuci³em

programowanie
w†Bascomie na rzecz
jÍzyka C. Bezpoúrednio
po zmianie úrodowiska
brakowa³o moøliwoúci
³atwego przetestowania
poprawnoúci programu.

WYKAZ ELEMENTÓW
Kondensatory
C1, C2, C3, C4: 100pF
CON1: DB25M
CON2: gold−piny 6x1

P³ytka drukowana jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1390.

Wzory p³ytek drukowanych
w formacie PDF s¹ dostÍpne
w Internecie pod adresem:
pcb.ep.com.pl oraz na p³ycie CD-
EP4/2004B w katalogu PCB.

rogramowanie i†dokumentacjÍ
zamkn¹Ê w†jednym pliku.
DziÍki temu unikniemy dener-
wuj¹cej sytuacji, øe mamy
program bez schematu i†in-
strukcji. Programator urucha-
mia siÍ wydaj¹c polecenie:

prog.exe -<parametr>
[<plik>] -<typ pamiÍci> -
<adres portu> -<opÛünienie>

Pierwszy parametr okreú-
la operacje jak¹ zamierzamy
przeprowadziÊ i†moøe wygl¹-
daÊ nastÍpuj¹co:
- a†- tryb automatyczny, pa-
miÍÊ programu i†danych
zostanie wyzerowana, na-
stÍpnie wybrana pamiÍÊ (o
tym jak dokonaÊ wyboru
za chwilÍ) zostanie zapro-
gramowana plikiem <plik>,
a†na samym koÒcu zostanie
przeprowadzony proces we-
ryfikacji pamiÍci;

- e†- uruchomienie programu
z†tym parametrem spowo-
duje wykasowanie zarÛwno
pamiÍci programu jak rÛw-
nieø danych; pozosta³e pa-
rametry nie s¹ wymagane;

- p†- dzia³a tak samo jak
w†trybie automatycznym, z†t¹
rÛønic¹, øe nie jest wykony-
wana weryfikacja programu;

- v†- weryfikacja wybranej
pamiÍci z†danymi zawarty-
mi w†pliku <plik>;

- w†- zapis zawartoúci pliku
<plik> do wybranej pamiÍci.
Drugi parametr okreúla

plik z†danymi, ktÛre maj¹ zo-
staÊ zapisane do procesora.
Programator obs³uguje dwa
rodzaje najczÍúciej spotyka-
nych plikÛw: BIN i†HEX.
W†przypadku pliku BIN jego
rozmiar nie moøe byÊ wiÍk-
szy niø 8191 B†w†przypadku
wybrania pamiÍci programu
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lub 2047 B†w†przypadku pa-
miÍci danych. Kiedy plik bÍ-
dzie za duøy programator
zg³osi odpowiedni b³¹d. Na-
tomiast przy korzystaniu
z†pliku HEX, adres danych
nie moøe przekroczyÊ war-
toúci 2000h dla pamiÍci kodu
i†800h  dla danych.

Kolejny, trzeci parametr,
okreúla typ pamiÍci, na ktÛrej
chcemy dokonywaÊ operacji.
WartoúÊ -c†oznacza, øe opera-
cje bÍd¹ przeprowadzane na
pamiÍci programu, natomiast
wartoúÊ -d†wskazuje na pa-
miÍÊ danych EEPROM. Do-
myúlnie parametr ten wska-
zuje pamiÍÊ programu.

Czwarty parametr s³uøy
do okreúlenia adresu portu,
do ktÛrego pod³¹czony jest
programator. Moøe przyjmo-
waÊ tylko dwie wartoúci: ì1î
dla adresu 378h i†ì2î dla
278h. Domyúlnie adres usta-
wiany jest na 378h, co odpo-
wiada portowi LPT1.

Ostatni parametr†odpo-
wiada za spowolnienie pracy
programatora. Generalnie im
szybszy procesor tym jego

wartoúÊ powinna byÊ wiÍk-
sza. Naleøy d¹øyÊ do tego by
program dzia³a³ moøliwie
szybko i†bez øadnych proble-
mÛw w†komunikacji z†pro-
gramowanym uk³adem. Dla

Rys. 3

procesora o†czÍstotliwoúci
2,2 GHz programator praco-
wa³ poprawnie przy wartoúci
parametru rÛwnej 24. W³aú-
nie ta liczba jest ustawiona
domyúlnie w†programie.

Jeøeli chcemy korzystaÊ
z†wartoúci domyúlnie usta-
wionych, to moøna dany pa-
rametr pomin¹Ê w†wierszu
poleceÒ.

Schemat elektryczny pro-
gramatora przedstawiono na
rys. 2. Jak widaÊ ze schematu
ca³y uk³ad sk³ada siÍ zaled-
wie z†dwÛch wtyczek
i†4†kondensatorÛw pe³ni¹-
cych rolÍ filtrÛw. Montaø
kondensatorÛw C1...C4 nie
jest konieczny i†moøna siÍ
ograniczyÊ do zmontowania
uk³adu w†postaci ìkabelkaî
z†odpowiednimi wtyczkami.

W†przypadku kiedy
w†uk³adzie wszystkie 32 li-
nie procesora s¹ zajÍte, warto
wykonaÊ przystawkÍ, ktÛrej
schemat znajduje siÍ na rys.

3. Prezentowany dodatek pe³-
ni rolÍ prze³¹cznika, ktÛry
podczas wysokiego stanu na
linii RESET ³¹czy procesor
z†programatorem, natomiast
podczas normalnej pracy
uk³adu (linia RESET jest
w†stanie niskim) programator
jest od³¹czony od uk³adu.

O†ile montaø programato-
ra nie sprawi nikomu k³opo-
tu, to skonstruowaniu przy-
stawki mog¹ towarzyszyÊ
pewne problemy. K³opotliwe
moøe byÊ pod³¹czenie przy-
stawki do uk³adu z†proceso-
rem, gdyø konieczna bÍdzie
ingerencja w†po³¹czenia
w†uk³adzie. Dlatego teø war-
to w†momencie projektowa-
nia uk³adu znaleüÊ na p³ytce
trochÍ miejsca na uk³ad 4053
i†na stale wyposaøyÊ powsta-
j¹ce urz¹dzenie w†przystaw-
kÍ u³atwiaj¹c¹ programowa-
nie procesora w†systemie.
Marcin Osiniak
marc.o@wp.pl


