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Emulator−programator
mikrokontrolerów AVR
i '51 do każdego typu
komputera, część 1
AVT−5037
Kolejny projekt
przygotowany z†myúl¹
o†uøytkownikach Amigi.
Prezentowany emulatorprogramator doskonale spisuje
siÍ takøe we wspÛ³pracy
z†innymi komputerami. Jedn¹
z†jego zalet jest moøliwoúÊ
emulacji wybranych
mikrokontrolerÛw z†rodzin
AVR (w tym takøe AVR
Mega) i†'51, a†takøe ich
programowanie.

Najważniejsze cechy emulatora−
programatora:
✓ zasilanie z uruchamianego systemu,
✓ współpraca z każdym komputerem
wyposażonym w port RS232C od
2400...57600bd,
✓ interfejs RS485 lub RS232C z izolacją
galwaniczną,
✓ obsługa danych w formacie IntelHex
standard (adres 16−bit) oraz IntelHex 20−bit:
koniec linii CR (MAC, C−64), LF (Amiga) lub
CR+LF (PC), długość rekordu do 255
bajtów,
✓ emulacja: 8051, 8052, 89S8252, 89S53
(AT89Cx051 z ograniczeniem) oraz AVR
w obudowach z 40 wyprowadzeniami (8/20−
pinowe z ograniczeniami),
✓ programowanie: 89S8252, 89S53, AVR
(także w pracującym urządzeniu przez SPI),
✓ programowanie bitów blokady 1, 2 i 3,
✓ programowanie pamięci danych i programu,
✓ sygnalizacja trybu pracy i błędów,
✓ możliwość podłączenia czterech
symulatorów do jednego portu RS.

Przykładowe czasy programowania
układów:
✗
✗
✗
✗
✗
✗

AT89S8252 ........................... 42s (250B/s),
AT89S53 ............................... 63s (250B/s),
AT90S8515 ........................... 30s (250B/s),
ATMega161 ........................... 4s (4kB/s),
ATMega106 ........................... 8s (8kB/s),
ATMega103 ........................... 16s (8kB/s),
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Procesory AVR s¹ wyposaøane
w†pamiÍÊ programu o†pojemnoúci
do 128kB (64k s³Ûw). Standardowy plik w†formacie IntelHex
umoøliwia obs³ugÍ pamiÍci o†pojemnoúci do 64kB. Po przekroczeniu tej granicy konieczne jest
zastosowanie pliku o†zmodyfikowanym sposobie adresowania, co
wymaga wczytania ca³ego rekordu
do pamiÍci programatora-emulatora i†jego analizÍ. Poza tym procesory serii AVR Mega posiadaj¹
wewnÍtrzny bufor na programowane dane o†wielkoúci 128 lub
256B, dziÍki ktÛremu znacznie
skraca siÍ czas programowania
procesora.
Podczas konstruowania emulatora mia³em pewne k³opoty z†wyborem interfejsu ³¹cz¹cego go
z†komputerem. Zastosowanie przelotowego portu RS232 (jak w†AVT-

870) jest dobrym rozwi¹zaniem,
ale pojawi³y siÍ k³opoty zwi¹zane
z†pÍtl¹ masy. Galwaniczne oddzielenie obwodÛw nie jest proste, a†przede wszystkim doúÊ kosztowne.
Przyj¹³em teø, øe interfejs nie
powinien byÊ zbyt skomplikowany. Znalaz³em wiÍc rozwi¹zanie
likwiduj¹ce wiÍkszoúÊ problemÛw:
interfejs RS485. Jest to interfejs
podobny do RS232, w ktÛrym
dane s¹ przesy³ane z†wykorzystaniem pÍtli pr¹dowej. Oznacza to,
øe po³¹czone przyrz¹dy nie musz¹
mieÊ wspÛlnej masy. Ponadto
standard RS485 uwzglÍdnia moøliwoúÊ pracy ìsieciowejî z†kilkoma urz¹dzeniami nadawczymi,
chociaø w†danej chwili nadawaÊ
moøe tylko jedno.
W†pierwszej fazie projektowania wybra³em tryb fullduplex, ale
po analizie protoko³u transmisji
pomiÍdzy urz¹dzeniami a†komputerem doszed³em do wniosku, øe
semiduplex wystarczy. DziÍki temu interfejs znacznie siÍ uproúci³.
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Rys. 1. Schemat elektryczny emulatora−programatora.
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Tab. 1. Zestawienie stanów pracy sygnalizowanych przez diody LED
LED BUSY
zgaszona
świeci
miga
zgaszona
zgaszona
świeci
miga
świeci
migają
naprzemiennie

LED ERROR
zgaszona
zgaszona
zgaszona
miga
świeci
miga
miga
świeci
migają
naprzemiennie

Stan urządzenia
Tryb emulacji
Podłączenie do magistrali RS485
Zajętość emulatora (programowanie, itp.)
Przekroczony adres
Przekroczono czas oczekiwania na transmisję RS
Błąd pliku IntelHex
Błąd zapisu bajtu do procesora
Przepełniony bufor odbiorczy RS
Przepełnienie stosu

Aby umoøliwiÊ wspÛ³pracÍ emulatora z†komputerem wyposaøonym w†interfejs RS232, konieczny
jest dodatkowy konwerter RS232/
RS485, ktÛrego opis takøe zamieszczono w†artykule.

Opis uk³adu
Schemat elektryczny emulatoraprogramatora pokazano na rys. 1.
Jak widaÊ jego budowa jest podobna do budowy poprzednika AVT-995.
Emulator jest zasilany z†uruchamianego urz¹dzenia. Dioda D1
zabezpiecza przed skutkami od-

wrotnego w³oøenia z³¹cza emulacyjnego w podstawkÍ. Do zerowania procesora wykorzystano obwÛd z†kondensatorem C1 i†rezystorem umieszczonym w†strukturze
US2. Naleøy wspomnieÊ, øe choÊ
d³ugoúÊ kodu programu nie przekracza 4kB, to nie moøna uøyÊ
procesora AT89C51, poniewaø
w†aplikacji wykorzystano 256B
wewnÍtrznej pamiÍci RAM (niestety stosu nie da siÍ przenieúÊ
do zewnÍtrznej pamiÍci RAM).
Jako US2 moøna zastosowaÊ
procesor: AT89C52, AT89S8252,
AT89S53 itp.

Sygna³ pr¹dowy z†komputera
o†standardzie RS-485 jest przekszta³cany do postaci napiÍciowej
o†poziomach TTL za poúrednictwem transceivera US1. Jeúli korzystamy z†RS-232, konwersja napiÍÊ nastÍpuje w†transoptorze
US8. Naleøy pamiÍtaÊ, øe o†maksymalnej szybkoúci decyduj¹ wÛwczas parametry zastosowanego
transoptora. Diody LED sygnalizuj¹:
- Power - zasilanie emulatora,
- Busy i†Error - tryb pracy i†b³Ídy
(szczegÛ³y w†tab. 1),
- Rx - odbiÛr danych z†komputera,
- Tx - transmisjÍ do komputera
lub wyúwietlacza LCD,
- Enable - transmisjÍ z emulatora
do komputera przez RS-485.
ZewnÍtrzny bufor danych
przychodz¹cych z†RS232 i†na dekodowanie rekordÛw IntelHex stanowi pamiÍÊ o†pojemnoúci 32 lub
128kB. Sterowanie pamiÍci¹ odbywa siÍ w†sposÛb standardowy
dla rodziny 8051, tj. za poúrednictwem zatrzasku US3. Jak widaÊ, linie adresowe i†danych pamiÍci RAM nie s¹ po³¹czone

Rys. 2. Schemat elektryczny konwertera RS232/RS485.
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Tab. 2. Połączenia konieczne do wykonania w przejściówce dla procesorów
z ośmioma wyprowadzeniami.
złącze IDC40
pin nazwa
1 PB0 (T0)
2 PB1 (T1)
3 PB2 (AIN0)
4 PB3 (AIN1)
5 PB4 (SS)
6 PB5 (MOSI)
7 PB6 (MISO)
8 PB7 (SCK)
9 RESET
10 PD0 (RXD)
11 PD1 (TXD)
12 PD2 (INT0)
13 PD3 (INT1)
14 PD4 (OC1A)
15 PD5 (WR)
16 PD6 (RD)
18 XTAL2
19 XTAL1
20 GND
40 VCC

złącze IDC20
pin nazwa
12 PB0 (AIN0)
13 PB0 (AIN1)
14 PB0
15 PB3 (OC1)
16 PB4
17 PB5 (MOSI)
18 PB6 (MISO)
19 PB7 (SCK)
1 RESET
2 PD0
3 PD1 (TXD)
6 PD2 (INT0)
7 PD3 (INT1)
8 PD4 (T0)
9 PD5 (T1)
11 PD6 (ICP)
4 XTAL2
5 XTAL1
10 GND
20 VCC

z†odpowiadaj¹cymi im liniami
procesora. Nie ma to wp³ywu na
pracÍ uk³adu. W†pamiÍciach RAM
numer linii adresowej czy danych moøna traktowaÊ jako
umowny. To samo dotyczy innych uk³adÛw pamiÍci z tym, øe
przy pamiÍciach sta³ych (ROM/
EPROM) naleøy odpowiednio
zmieniÊ plik zapisuj¹cy/symuluj¹cy pamiÍÊ. Przewaønie ³¹czy siÍ
linie adresowe i†danych z†odpowiadaj¹cymi im liniami procesora.
Prze³¹czanie linii interfejsu SPI
zapewniaj¹ klucze analogowo-cyfrowe US5 i†US6. Jeúli bÍdziemy
stosowali duøe wartoúci czÍstotliwoúci zegarowej dla procesorÛw
AVR, to konieczna moøe byÊ ich
wymiana na 74HCT4053.
Jumpery ADR_0 i†ADR_1 ustalaj¹ adres emulatora. Moøliwe jest
ustawienie czterech adresÛw:
Adres
ADR_0
ADR_1
0
rozwarty
rozwarty
1
zwarty
rozwarty
2
rozwarty
zwarty
3
zwarty
zwarty
Z³¹cze CON-5 moøna wykorzystaÊ do pod³¹czenia wyúwietlacza LCD. BÍd¹ na nim wyúwietlane komunikaty o†b³Ídach, wielkoúÊ pamiÍci pod³¹czonego procesora itp. W†aktualnej wersji oprogramowania opcja ta nie jest
aktywna!
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złącze IDC10
pin nazwa
7 PB0 (AIN0/MOSI/AREF)
6 PB1 (INT0/MISO/AIN1)
5 PB2 (T0/SCK/ADC1)

1

RESET (PB5)

6

(Przez JP1)

3
2
4
5

XTAL2 (PB4/ADC2)
XTAL1 (PB3/ADC3/CLOCK)
GND
VCC

Na rys. 2 pokazano schemat
elektryczny konwertera RS232/
RS485, ktÛry zapewnia dwukierunkow¹ konwersjÍ sygna³Ûw

Rys. 3. Schemat elektryczny kabla
do programatora.

pomiÍdzy
emulatora
terfejsem
lub PC.
Z³¹cze
rzystaÊ do

interfejsem RS485
i†standardowym inszeregowym Amigi
CON-6 moøna wykoprogramowania proce-

Rys. 4. Schemat elektryczny płytki przejściowej do emulacji
mikrokontrolerów 8− i 20−nóżkowych.
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Montaø i†uruchomienie

Rys. 5. Rozmieszczenie elementów na bazowej płytce drukowanej.

sorÛw w†systemie lub do emulowania procesorÛw AVR z†8/20
wyprowadzeniami korzystaj¹c
z†dodatkowych uk³adÛw. Z³¹cze
to jest bliüniaczo podobne do
z³¹cza umieszczonego w†AVT-995.
Dodano tylko dwie linie MUX_S
i†MUX_R, a pozosta³e wyprowadzenia maj¹ identyczne rozmieszczenie.
Jeúli zdecydujemy siÍ na programowanie procesorÛw w†systemie, to naleøy wykonaÊ odpowiedni kabelek. Jego wykonanie
zaleøy od tego, jakie z³¹cze zastosowano w programowanym
urz¹dzeniu. NajczÍúciej spotyka
siÍ z³¹cza zalecane przez firmÍ
Atmel. Kabel bÍdzie mia³ wygl¹d
jak na rys. 3. Moøna teø z†jednej
strony zakoÒczyÊ go chwytakami.
Na rys. 4 przedstawiono schemat montaøowy p³ytki przejúciowej umoøliwiaj¹cej prost¹ emulacjÍ procesorÛw w†obudowach
8†i†20 pin. PrzejúciÛwkÍ ³¹czymy
z†emulatorem kablem FLAT40,
z†zaciúniÍtymi na obu koÒcach
z³¹czami IDC40. Do emulacji procesorÛw z†20 wyprowadzeniami
naleøy wykonaÊ kabel taki sam
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Schemat montaøowy p³ytki
emulatora pokazano na rys. 5,
a†schemat montaøowy p³ytki konwertera RS232/485 na rys. 6.
Montaø rozpoczynamy od elementÛw najmniejszych, a koÒczymy na najwiÍkszych. Pod emulowany procesor moøna zastosowaÊ
podstawkÍ zatrzaskow¹ lub precyzyjn¹. Pod elementy testowe
DTEST1, DTEST2, C4, C5, Q2
najlepiej zastosowaÊ odcinki listwy ìtulipanowejî.
Ze wzglÍdu na problemy ze
zdobyciem podstawki 32-stykowej,
pod pamiÍÊ US4 takøe moøna
zastosowaÊ listwÍ tulipanow¹. Jeúli nie przewidujemy zastosowania
pamiÍci 128kB, moøna wlutowaÊ
podstawkÍ 28-stykow¹.
W†aktualnej wersji oprogramowania pamiÍÊ o pojemnoúci wiÍkszej niø 32kB nie jest obs³ugiwana! W†podstawce uk³adu US7 bÍdziemy umieszczaÊ emulowany
lub programowany procesor. Najlepiej jest zastosowaÊ tam podstawkÍ zatrzaskow¹ 40-stykow¹
lub ostatecznie podstawkÍ precyzyjn¹ (tulipanow¹).
Po pod³¹czeniu napiÍcia +5V
do z³¹cza CON1 sprawdzamy napiÍcia zasilania uk³adÛw scalonych. Gdy s¹ poprawne, moøna
umieúciÊ uk³ady w†podstawkach.
Jeúli korzystamy z†interfejsu
RS485, musimy wykonaÊ konwerter zgodnie z†rys. 2. Nie s¹ wtedy
potrzebne na p³ytce emulatora
elementy CON2, R16, D2 i†US8.
Zworki TERM1 i†TERM2 zak³adamy wtedy, gdy emulator jest
koÒcowym lub jedynym urz¹dze-

jak dla emulacji procesorÛw z†40
wyprowadzeniami, ale taúm¹
FLAT20 ze z³¹czami IDC20
i†ISV20.
Dla z³¹cza emulacyjnego procesora 8-pinowego, z†powodu braku z³¹cz IDC 8-stykowych, przewidziano z³¹cze IDC10. Dwa ostatnie styki z³¹cza nie s¹ wykorzystane. Brak wtyku ISV8 zmusza do
wykorzystania wtyku ISV20 po
uprzednim usuniÍciu niepotrzebnych pinÛw. W†tab. 2
przedstawiono po³¹czenia przejúciÛwki.
Jak widaÊ, przy emulacji
procesora 20-nÛøkowego nie s¹
wykorzystywane wejúcia analogowe i†bramkowania timerÛw
(dla AVR dodatkowo interfejs
SPI).
Przy emulacji procesora 8nÛøkowego nie dzia³a bramkowanie timera T0, a†dla procesorÛw serii ATiny porty PB3,
PB4, PB5 oraz wejúcia analogowe. Zwork¹ JP1 moøna symulowaÊ stan na wejúciu przerwania INT0 dla procesorÛw Rys. 6. Rozmieszczenie elementów
w†obudowie z†oúmioma wypro- na płytce drukowanej konwertera
wadzeniami.
RS232/RS485.
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niem do³¹czonym do magistrali
RS485.
Kabel ³¹cz¹cy konwerter RS485
z†emulatorem jest kablem telefonicznym z†wtykami RJ-45. Wtyczki zaciúniÍto jednak inaczej niø
w†typowym kablu telefonicznym z†przeplotem. DziÍki temu nie
trzeba wyrÛøniaÊ gniazd wejúciowych i†wyjúciowych w†interfejsie
RS-485. SposÛb zaciúniÍcia z³¹cz
RJ-45 pokazano na rys. 7.
Jeúli po po³¹czeniu emulatora
z†interfejsem dioda Rx w†emulatorze úwieci, to oznacza, øe üle
wykonaliúmy kabel i†naleøy jedn¹ z†wtyczek RJ odwrÛciÊ. Jeúli
ktoú bÍdzie mia³ k³opoty z†nabyciem z³¹cz i†kabli RJ, moøe zamiast nich wykorzystaÊ z³¹cza
DB. Styk numer 1 z³¹cza DB9
³¹czymy z wyprowadzeniem 6
uk³adu US1, natomiast styk numer 2†z³¹cza DB9 z†wyprowadzeniem 7 US1.
W†aktualnej wersji oprogramowania nie korzystamy z dwukierunkowej transmisji przez RS485,
dlatego naleøy koniecznie za³oøyÊ
jumper na COM3 w†p³ytce konwertera. Konwerter wymaga zasilania. Moøna zastosowaÊ napiÍcie
+8 do +15V do³¹czane do zacisku
CON-1 lub napiÍcie +5V (wÛwczas
zamiast stabilizatora naleøy wlutowaÊ zworkÍ).
Amigowcy s¹ w†lepszej sytuacji. Na port RS ich komputerÛw

Rys. 7. Sposób zaciśnięcia złącz
RJ−45 na kablu połączeniowym.
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s¹ wyprowadzone napiÍcia +12
i†-12V. Nie musz¹ wiÍc stosowaÊ
dodatkowego zasilania konwertera. Posiadaczom innych typÛw
komputerÛw polecam wyprowadziÊ napiÍcie +12V na pin 9†portu RS, -12V na pin 10. Naleøy
je w³¹czyÊ przez szeregowe rezystory 47Ω/0,5W. Standard
RS232 okreúla funkcjÍ stykÛw
9†i†10 jako napiÍcia testowe i†nic
siÍ nie stanie jeúli je tam do³¹czymy.
Gdy korzystamy z†interfejsu
RS232C, nie musimy montowaÊ
CON3, CON4, R1 i†R2 na p³ytce
emulatora, natomiast US1 musimy
koniecznie usun¹Ê! Do po³¹czenia
emulatora z†komputerem wykorzystujemy typowy kabel nullmodem.
Do pe³ni szczÍúcia braku tylko
kabla emulacyjnego. Wykonujemy
go, zaciskaj¹c z³¹cza ISV40
i†IDC40 na taúmie FLAT40.

Pierwszy test
Na p³ytce umieszczamy elementy: C4, C5, Q2, US7, DTEST1,
DTEST2, RTEST1 i RTEST2. Zaleønie od typu uk³adu US7 wykonujemy dodatkowo:
- dla procesorÛw rodziny
AT89Sxx: zwieramy CON7 (EA dla AVT-995); do pinu 9
podstawki emulacyjnej do³¹czamy masÍ; kompilujemy
plik ìTest51.asmî wydaj¹c
rozkaz dla PC ì51 test51 2î
lub uruchamiaj¹c skrypt
ì8051_AVT995+.rexxî na
Amidze (plik do kompilacji
ìASM:AVT-EmuAVR/
Test51.asmî);

- dla procesorÛw rodziny
AT90Sxx: do wyprowadzenia
9 podstawki emulacyjnej do³¹czamy +5V; kompilujemy
plik ìTest51.asmî wydaj¹c
rozkaz dla PC ìavr testavr 2î
lub uruchamiaj¹c skrypt
ìAVR_AVT995+.rexxî na Amidze (plik do kompilacji
ìASM:AVT-EmuAVR/TestAVR.asmî).
Po chwili procesor powinien
byÊ zaprogramowany, diody
DTEST powinny migaÊ. Gdy tak
jest, moøna usun¹Ê DTEST1,
DTEST2, C4, C5, Q2, rozewrzeÊ
CON7 i†od³¹czyÊ wyprowadzenie
numer 9†procesora (i zworki CON7
lub EA dla AVT995).
S³awomir Skrzyñski, AVT
slawomir.skrzynski@ep.com.pl
Przy uruchamianiu emulatora
wykorzystano zestawy AVT-995
i†AVT-498 wspÛ³pracuj¹ce z†Amig¹. Do zaprogramowania procesorÛw w†prototypie wykorzystano
programator AVT-996.
Dyskietka dostarczana wraz
zestawem zawiera programy dla
PC i†Amigi. Najnowsze wersje
oprogramowania dla Amigi PC
bÍd¹ dostÍpne na stronie
internetowej EP.
P³ytka ìprzejúciÛwkiî dla procesorÛw 8/20pin nie wchodzi
w†sk³ad kitu.

Wzory p³ytek drukowanych w formacie PDF s¹ dostÍpne w Internecie
pod adresem: http://www.ep.com.pl/
?pdf/pazdziernik01.htm oraz na p³ycie
CD-EP10/2001B w katalogu PCB.
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Emulator−programator
mikrokontrolerów AVR
i '51 do każdego typu
komputera, część 2
AVT−5037
W drugiej czÍúci artyku³
skupiamy siÍ na przybliøeniu
sposobu i jÍzyka obs³ugi
emulatora. DziÍki informacjom
zawartym w artykule kaødy
programista bÍdzie mÛg³
samodzielnie stworzyÊ program
obs³ugi alternatywny do
przygotowanego przez autora
projektu.

Obs³uga
Opis bÍdzie dotyczy³ zarÛwno
nowej, jak i†starej (AVT-995) wersji emulatora. RÛønice pomiÍdzy
modelami bÍd¹ wyszczegÛlnione
w†tekúcie. Ze wzglÍdu na zmianÍ
idei obs³ugi przyrz¹du uøytkownicy AVT-995 bÍd¹ musieli uøywaÊ nowych wersji skryptÛw (plikÛw wsadowych) przeznaczonych
dla AVT-995.
Po do³¹czeniu emulatora do
komputera, moøna go przetestowaÊ. Pod³¹czamy emulator do portu RS komputera i†uruchamiamy
program terminalowy. Ustawiamy
parametry transmisji: 4800bd/8N1.
Wys³anie przez RS komendy
ì@emu avr&51 #0î (ì@emu avr&51
#1î dla adresu 1, ì@emu avr&51

Elektronika Praktyczna 11/2001

#2î dla adresu, itd.) powinno
spowodowaÊ zaúwiecenie diody
ìBusyî. Wys³anie komendy ì@wî
powinno spowodowaÊ miganie
diody ìBusyî. Po 10 sekundach
powinna zaúwieciÊ siÍ dioda
ìErrorî informuj¹ca o†przekroczeniu czasu oczekiwania.
Symulator rozpoznaje nastÍpuj¹ce komendy:
@emu avr&51 #0 - przy³¹czenie
emulatora do magistrali RS485
(LED ìBusyî úwieci);
@A - ustawienie procesora rodziny
AVR - po tej komendzie emulator okreúli typ procesora, wielkoúÊ pamiÍci FLASH i†EEPROM;
@5 - ustawienie procesora rodziny
8051 - po tej komendzie emulator ustawi wielkoúÊ pamiÍci
FLASH na $2FFF (max. dla
AT89S53) i†EEPROM na $07FF
(max dla AT89S8252);
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@C - czyszczenie pamiÍci procesora;
@e - od³¹czenie emulatora od
magistrali RS485 (LED ìBusyî
gaúnie);
@r - wys³anie sygna³u zeruj¹cego
do uruchamianego systemu;
@w - uruchomienie trybu programowania procesora - po tej
komendzie emulator czeka na
plik IntelHex; przed programowaniem AVR automatycznie jest
czyszczona pamiÍÊ FLASH (opcja automatycznego czyszczenia
nie dzia³a dla AVT-995!);
@L1 - ustawienie bitu zabezpieczaj¹cego 1;
@L2 - ustawienie bitu zabezpieczaj¹cego 1†i†2;
@L3 - ustawienie bitu zabezpieczaj¹cego 1, 2†i†3;
@b24 - zmiana prÍdkoúci transmisji na 2400bd (opcja niedostÍpna dla AVT-995);
@b48 - zmiana prÍdkoúci transmisji na 4800bd (opcja niedostÍpna dla AVT-995);
@b96 - zmiana prÍdkoúci transmisji na 9600bd (opcja niedostÍpna dla AVT-995);
@b19 - zmiana prÍdkoúci transmisji na 19200bd (opcja niedostÍpna dla AVT-995);
@b28 - zmiana prÍdkoúci transmisji na 28800bd (opcja niedostÍpna dla AVT-995);
@b57 - zmiana prÍdkoúci transmisji na 57600bd (opcja niedostÍpna dla AVT-995).
Komenda @5 lub @A musi byÊ
wys³ana przed komendami operuj¹cymi na procesorze (np. @C, @r
@L1, @w).
Zmiana prÍdkoúci transmisji
obowi¹zuje do czasu od³¹czenia
emulatora komend¹ @e lub automatycznie po 10 sekundach nieaktywnoúci na magistrali. Wtedy
jest ustawiana standardowa prÍdkoúÊ transmisji 4800bd (dla AVT995 moøna wybraÊ zwork¹
SLOW_RS prÍdkoúÊ 2400bd).
Na dyskietce do³¹czonej do
zestawu znajduj¹ siÍ skrypty
i†pliki dla Amigi i†PC. Pakiety s¹
doúÊ rozbudowane. Zawieraj¹
kompilatory wielu procesorÛw
(miÍdzy innymi 65xx, 68xx,
680xx, 80xx, AVR, Z80) oraz
skrypty obs³uguj¹ce kity AVT2250 (komputerek edukacyjny
z†8051), AVT-498 (programatoremulator AT89Cx051), AVT-870
(symulator EPROM). O†sposobie
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wykorzystania skryptÛw moøna
przeczytaÊ w†instrukcji pakietu.
Zaleca siÍ uøycie instalera do
instalacji lub upgrade pakietu.
Niøej przedstawiono ich
zawartoúÊ dla Amigi i PC.

skrypt AVR.bat - kompilacja kodu
dla AVR i†wys³anie do emulatora;
skrypt AVR_995.bat - kompilacja
kodu dla AVR i†wys³anie do
emulatora AVT995+.

Amiga:
katalog AVR - kompilator, dokumentacja i†skrypty dla AVR;
skrypt AVR/AVR_EmuAVR.rexx kompilacja kodu dla AVR i†wys³anie do emulatora;
skrypt AVR/AVR_AVT995+.rexx kompilacja kodu dla AVR i†wys³anie do emulatora AVT995+;
katalog 8051 - kompilator, dokumentacja i†skrypty dla 8051;
skrypt 8051/AVR_EmuAVR.rexx kompilacja kodu dla 8051 i†wys³anie do emulatora;
skrypt 8051/AVR_AVT995+.rexx kompilacja kodu dla 8051 i†wys³anie do emulatora AVT995+;
katalog INCLUDE - definicje rejestrÛw itp.;
katalog AVT_EmuAVR - pliki tekstowe - sterowanie emulatorem;
skrypt AVT_EmuAVR/Clear czyszczenie pamiÍci procesora;
skrypt AVT_EmuAVR/Lock1 ustawienie bitu blokady 1;
skrypt AVT_EmuAVR/Lock2 ustawienie bitÛw blokady 1†i†2;
skrypt AVT_EmuAVR/Lock3 ustawienie bitÛw blokady 1, 2
i†3;
skrypt AVT_EmuAVR/Reset - wysy³a sygna³ zeruj¹cy do emulowanego CPU.

Aby skompilowaÊ kod programu ürÛd³owego, naleøy wydaÊ
komendÍ ì51.bat {nazwa pliku do
kompilacji} [numer portu szeregowego]î lub ìAVR.bat [nazwa pliku do kompilacji] [numer portu
szeregowego]î. O†szczegÛ³ach moøna dowiedzieÊ siÍ, czytaj¹c komentarze w†skryptach.

PC:
katalog EXE - kompilatory i†dokumentacje;
katalog TENT - pliki tekstowe sterowanie emulatorem;
katalog INCL - definicje rejestrÛw
itp.;
skrypt Clear.bat - czyszczenie pamiÍci procesora;
skrypt Lock1.bat - ustawienie bitu
blokady 1;
skrypt Lock2.bat - ustawienie bitÛw blokady 1†i†2;
skrypt Lock3.bat - ustawienie bitÛw blokady 1, 2 i†3;
skrypt Reset.bat - wysy³a sygna³
zeruj¹cy do emulowanego CPU;
skrypt 51.bat - kompilacja kodu
dla 8051 i†wys³anie do emulatora;
skrypt 51_995.bat - kompilacja
kodu dla 8051 i†wys³anie do
emulatora AVT995+;

Waøne! Skrypty dla emulatora
AVT-995 rÛøni¹ siÍ nieznacznie
od skryptÛw dla nowej wersji.
Spowodowane jest to tym, øe
AVT-995 nie czyúci pamiÍci AVR
przed programowaniem i†jest konieczne wykonanie tej operacji
przez wydanie odpowiedniego rozkazu w skrypcie oraz tym, øe
w†AVT-995 nie moøna uøyÊ wiÍkszej prÍdkoúci transmisji.
W†skryptach prÍdkoúÊ transmisji jest zwiÍkszana do 19200bd,
co gwarantuje poprawn¹ wspÛ³pracÍ ze wszystkimi transoptorami. Jeúli korzystamy z†RS485 lub
mamy szybki transoptor, prÍdkoúÊ
moøna zwiÍkszyÊ. Aby tego dokonaÊ, naleøy zmieniÊ we wszystkich miejscach tekst ì19200î na
np. ì57500î. Gdyby w†czasie
transmisji pojawia³ siÍ czÍsto b³¹d
ìPrzepe³niony bufor RSî, prÍdkoúÊ transmisji naleøy zmniejszyÊ.
W†skryptach dla PC, w†celu
uzyskania opÛünienia, uøyto rozkazu PAUSE. Powoduje on zawieszenie wykonywania programu do czasu naciúniÍcia dowolnego klawisza. Musi to nast¹piÊ
w†ci¹gu 10 sekund, w†przeciwnym przypadku emulator zakomunikuje b³¹d. W†kolejnych wersjach skryptÛw dodam rozkaz
zawieszaj¹cy dzia³anie komputera
na 1†sekundÍ.
Jeúli pod³¹czymy kilka urz¹dzeÒ do portu RS485, naleøy
pamiÍtaÊ, aby zworki TERM by³y
zamontowane na tym, ktÛre jest
ostatnie (do ktÛrego dochodzi jeden kabel).
Jeúli pod³¹czymy kilka urz¹dzeÒ do portu RS232C z†optoizolacj¹, zalecane jest ³¹czenie LED
transoptorÛw szeregowo (rys. 8).
Oczywiúcie nie moøna przesadzaÊ
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³¹czenia mieszanego (szeregoworÛwnoleg³ego) lub naleøy zbudowaÊ wzmacniacz pr¹dowy na tranzystorze i†wszystkie urz¹dzenia
po³¹czyÊ rÛwnolegle.

Opis stanÛw urz¹dzenia

Rys. 8. Sposób dołączenia do
interfejsu RS232 kilku urządzeń
z optoizolowanym wejściem.

z†liczb¹ portÛw, poniewaø spadek
napiÍcia na diodach transoptorÛw
moøe przekroczyÊ napiÍcie zasilania lub zbytnio zmniejszy siÍ
pr¹d transoptorÛw (to zaleøy od
konstrukcji urz¹dzenia). W†praktyce moøna pod³¹czyÊ 3..4 urz¹dzeÒ
z†optoizolacj¹. Jeúli potrzebujemy
ich wiÍcej, moøna sprÛbowaÊ po-
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Tryb emulacji - oznacza stan
spoczynkowy programatora - procesor IC4 jest pod³¹czony do
z³¹cza emulacyjnego.
Po³¹czenie z†RS485 - oznacza,
øe emulator zosta³ prawid³owo
zaadresowany i†oczekuje na rozkazy.
ZajÍtoúÊ emulatora - Moøe
oznaczaÊ transmisjÍ danych (w
tym czasie miga dioda ìDataî),
czyszczenie pamiÍci procesora lub
wysy³anie sygna³u zeruj¹cego do
uruchamianego systemu.
Przekroczony adres - Przekroczono pojemnoúÊ pamiÍci programu lub danych dla danego typu
procesora.
Przekroczono czas oczekiwania
- nie otrzymano wymaganych danych w†ci¹gu 10 sekund.
B³¹d pliku IntelHex - moøe
oznaczaÊ:
- b³Ídn¹ sumÍ kontroln¹ rekordu
pliku IntelHex,
- niewykrycie pocz¹tku rekordu
pliku IntelHex (znak ì:î),
- z³y typ nag³Ûwka (powinien byÊ
$00 - dane lub $01 koniec
pliku),
- b³¹d sumy kontrolnej - najbardziej prawdopodobna przyczyna
wyst¹pienia b³Ídu to wys³anie
pliku w†formacie innym niø IntelHex.
B³¹d zapisu bajtu do procesora
- nie moøna zapisaÊ bajtu do
procesora. Weryfikacja przez 10ms
nie jest poprawna. Przyczyn¹ pojawienia siÍ b³Ídu moøe byÊ:
- ustawione bity zabezpieczaj¹ce,
- nieodpowiedni typ procesora dla
uøytego skryptu (kompilowano
dla AVR, a†US7 jest z†rodziny
8051 lub na odwrÛt),
- brak procesora w†podstawce lub
uruchamianym systemie,
- brak po³¹czenia emulatora z†procesorem w†uruchamianym systemie,
- brak oscylacji generatora zegarowego w†programowanym procesorze lub za niska czÍstotliwoúÊ
generatora,
- zak³Ûcenia na liniach SPI.
W†przypadku wyst¹pienia pierwszego b³Ídu wystarczy skasowaÊ

WYKAZ ELEMENTÓW
Płyta główna
Rezystory
R1, R2: 240Ω
R3, R5..R8, R14, R16: 1kΩ
R4, R9..R12: 10kΩ
R13, R15: 470Ω
RTEST1, RTEST2: 470Ω (opcja)
Kondensatory
C1: 1µF
C2, C3: 27pF
C4, C5: 27pF (opcja)
C6, C9: 100nF
C7, C8, C11: 10µF
Półprzewodniki
D1: 1N4007
D2: 1N4148
DTEST1, DTEST2: LED (opcja)
US1: 74176 (MAX485)
US2: 89C52
US3: 74HCT573
US4: 62256 lub RAM−128KB
US5, US6: 4053
US7: emulowany procesor
US8: CNY−17 lub po modyfikacji
6N137
Różne
Q1: 11.0592Mhz
Q2: opcja (zależny od US7)
CON1: ARK−2
CON2: DB9pin−F
CON3, CON4: gniazdo
telefoniczne 6p4c do druku
CON5: goldpin 3 piny
CON7: goldpin 2 piny
CON−2: IDC40
Płyta interfejsu RS−485
Rezystory
R1..R3: 1kΩ
R4: 10kΩ
R5, R7: 240Ω
R6: 4,7kΩ
Kondensatory
C1, C4..C8: 10µF
C2, C3: 100nF
Półprzewodniki
T1: BC308
US1: 78L05
US2: MAX232 (ICL232)
US3: 75176 (MAX485)
Różne
CON1: ARK−2
CON2: DB25pin−M
CON3: gniazdo telefoniczne 6p4c
do druku
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pamiÍÊ procesora. W†przypadku
ostatniego b³Ídu najczÍúciej pomaga ponowne wys³anie pliku do
emulatora.
Przepe³niony bufor odbiorczy
RS - b³¹d moøe siÍ pojawiÊ, gdy
bufor jest prawie pe³ny i†s¹ problemy z†zapisem bajtu do procesora. Nast¹pi wtedy szybkie zape³nienie bufora. Jeúli wykorzystujemy zwiÍkszon¹ prÍdkoúÊ
transmisji, naleøy j¹ zmniejszyÊ.
Czasem pomaga ponowienie
transmisji.
Przepe³nienie stosu - ten b³¹d
nie powinien siÍ pojawiÊ. Funkcja
uøyteczna podczas pisania oprogramowania emulatora. W†razie wyst¹pienia b³Ídu proszÍ o†kontakt
z†autorem.
Uwaga! Kaødy b³¹d jest wskazywany przez 5†sekund po zakoÒczeniu transmisji z†komputera.
Przez ten czas emulator nie reaguje na wysy³ane do niego rozkazy i†pliki.
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Pisanie programÛw
Programator umoøliwia zapisywanie pamiÍci danych i†pamiÍci
programu. Pierwsze wyst¹pienie adresu $0000 (rozkaz kompilatora org
$0000) spowoduje, øe dane za nim
zawarte zostan¹ zapisane do pamiÍci programu. Kolejne wyst¹pienie
adresu $0000 spowoduje, øe dane
te zostan¹ zapisane do pamiÍci
danych. Naj³atwiej to zrozumieÊ
analizuj¹c poniøszy przyk³ad:
org$0000
;jeśli nie użyjemy dyrektywy
;to kompilator domyślnie
;przyjmie adres $0000
start: nop
;treść programu głównego
mov dptr,#2 ;adres w EEPROM
mov a,#$af ;dana do zapisu
acall write_eeprom
mov a,#$e3 ;kolejny bajt do
;zapisu
acall write_eeprom
org$0000
STRING “ala ma kota”

;te dane zostaną
;zaprogramowane w pamięci
;EEPROM

S³awomir Skrzyñski, AVT
slawomir.skrzynski@ep.com.pl
Przy uruchamianiu emulatora
wykorzystano zestawy AVT-995
i†AVT-498 wspÛ³pracuj¹ce z†Amig¹. Do zaprogramowania procesorÛw w†prototypie wykorzystano
programator AVT-996.
Dyskietka dostarczana wraz zestawem zawiera programy dla PC
i†Amigi. Najnowsze wersje oprogramowania dla Amigi PC bÍd¹
dostÍpne na stronie internetowej EP.
P³ytka ìprzejúciÛwkiî dla procesorÛw 8/20pin nie wchodzi
w†sk³ad kitu.
Wzory p³ytek drukowanych w formacie PDF s¹ dostÍpne w Internecie
pod adresem: http://www.ep.com.pl/
?pdf/listopad01.htm oraz na p³ycie
CD-EP11/2001B w katalogu PCB.
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