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Przystawka symulatora
EEPROM do programatora
WillemProg
AVT−564

Programator WillemProg by³
opisany w EP6 i 7/2002. Uk³ad
ten wykona³em i†s³uøy mi do
dzisiaj. Pomyúla³em, øe skoro mam
tani, niezawodny, pracuj¹cy z†kaø-
dymi Windowsami programator,
to czemu nie zrobiÊ z†niego sy-
mulatora? Wystarczy zamiast pa-
miÍci EEPROM w³oøyÊ pamiÍÊ
SRAM, zapisaÊ i†uøywaÊ w†pro-
jektowanym systemie. Uda³o siÍ!

Opis uk³adu
G³Ûwnym elementem uk³adu

(schemat na rys. 1) jest pamiÍÊ
SRAM typu 628512. Tak duøa
pamiÍÊ zosta³a wybrana, aby wy-
korzystaÊ moøliwoúci, jakie stwa-
rza Willem i†symulowaÊ pamiÍci
adresowane dziewiÍtnastoma li-
niami (od A0 do A18). Prze³¹cza-
nie pamiÍci pomiÍdzy programa-
torem i†uruchamianym systemem
mikroprocesorowym jest realizo-

Symulator pamiÍci EEPROM
jest znany uøytkownikom

mikrokontrolerÛw. Z powodu
rosn¹cej popularnoúci

i†zmniejszaj¹cych siÍ cen
pamiÍci Flash i†EEPROM,
a†takøe dlatego, øe wiele
mikrokontrolerÛw zawiera
takie pamiÍci, ten projekt
moøe wydaÊ siÍ spÛüniony.
Mam jednak nadziejÍ, øe

znajdzie jeszcze wielu
zwolennikÛw wúrÛd

CzytelnikÛw EP.
Rekomendacje: dla

wszystkich uøytkownikÛw
WillemProga, ktÛrzy pragn¹

rozszerzyÊ zastosowanie
i†zwiÍkszyÊ funkcjonalnoúÊ

bez ponoszenia duøych
kosztÛw.

wane za pomoc¹ oú-
miu buforÛw†dwukie-

runkowych 74HC245. Pod-
czas programowania aktywne

s¹ bufory U1 do U4, umoøliwia-
j¹c pod³¹czenie pamiÍci U12 do
programatora zamiast pamiÍci
EEPROM 27C040. Sygna³y /WE i†/
OE wymagane przez pamiÍÊ
628512 s¹ dekodowane przez
uk³ad U9. Sygna³ /CS jest uzys-
kiwany przez pod³¹czanie niskie-
go poziomu w†czasie aktywnoúci
U3. Sygna³ /OE (od strony pro-
gramatora /PPOE) steruje kierun-
kiem transmisji bufora U4 umoø-
liwiaj¹c†programatorowi odczyty-
wanie danych z†pamiÍci w†czasie
ich weryfikacji.
Do sterowania buforami wyko-

rzystano napiÍcie zasilania, ktÛre
programator w³¹cza w†czasie pro-
gramowania, a†po zaprogramowa-
niu uk³adu wy³¹cza. NapiÍcie to
podawane jest do bramek uk³adu
U11, w ktÛrych wytwarzane s¹
sygna³y†PROG (programowanie)
i†/PROG (emulacja). Dioda D3 i†re-
zystor R2 obniøaj¹ nieco napiÍcie
z†programatora, gdyø moøe ono
przekraczaÊ 5,5 V. Elementy R7
i†C2 zapobiegaj¹ wystÍpowaniu
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Rys. 1. Schemat ideowy przystawki symulacyjnej EPROM do programatora WillemProg
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napiÍcia steruj¹cego na wejúciu
bramki U11A, gdy emulator jest
od³¹czony od programatora, a†styk
32 gniazda programatora Z1 po-
zostaje niepod³¹czony.
Po zaprogramowaniu pamiÍci

jej sterowanie przejmuje uk³ad
mikroprocesorowy (lub inny uk³ad
cyfrowy, w†ktÛrym pamiÍÊ jest
emulowana), co oznacza, øe bufory
U1 do U4 zostaj¹ wy³¹czone, a†U5
do U8 w³¹czone. Tym razem syg-
na³ /WE pamiÍci SRAM nie musi
byÊ generowany, gdyø pamiÍÊ jest
tylko odczytywana i†pozostaje sta-
le na wysokim potencjale.
Uk³ad emulatora jest zasilany

zarÛwno od strony programatora
(dziÍki diodzie D1), jak i†urucha-
mianego uk³adu (dziÍki diodzie
D2). Kondensator E1 (typu back-
up) pozwala na podtrzymanie za-
wartoúci pamiÍci przez d³uøszy
czas (kilkadziesi¹t minut) przy
braku zasilania z†obydwu ürÛde³.
Pozwala to symulowaÊ zachowa-
nie siÍ uk³adÛw przy zaniku
zasilania i†jego powtÛrnym poja-
wieniu siÍ, co jest bardzo duø¹
zalet¹ tego uk³adu.
W†emulatorze generowane s¹

teø sygna³y zeruj¹ce (poziom
wysoki lub niski), u³atwiaj¹ce uru-
chamianie uk³adÛw pozbawionych
w³asnego obwodu restartu lub wat-
chdoga. Sygna³y te generowane s¹
przez uk³ad U10A po zaniku na-
piÍcia zasilania programatora, czy-
li po zaprogramowaniu pamiÍci.
Czas trwania sygna³u zeruj¹cego
ustalany jest elementami R1 i†C1.
Pod³¹czenie emulatora do tes-

towanego uk³adu odbywa siÍ po-

WYKAZ ELEMENTÓW

Rezystory
R1: 300kΩ (SMD 1206)
R2...R4, R7: 4,7kΩ (SMD 1206)
R5, R6: 10kΩ (SMD 1206)
Kondensatory
E1: 0,22F/5,5V (back−up)
C1...C7: 100nF
Półprzewodniki
D1...D3: 1N4148
T1: BC547
T2: BC557
U1...U8: 74HC245
U9: 74HC132
U10: 74HC123
U11: 74HC14
(zamiast układów z serii HC
można użyć układów serii HCT)
U12: 628512
Różne
Z1, P1, P2:  gold piny
Z2: złącze IDC34

Rys. 2. Schemat montażowy płytki drukowanej emulatora

przez podstawkÍ symulacyjn¹
i†przewÛd taúmowy pod³¹czany do
z³¹cza Z2 typu IDC34. Sygna³y na
tym z³¹czu zosta³y tak rozmiesz-
czone, by pod³¹czenia odbywa³o
siÍ w†sposÛb jak najprostszy.
W†szczegÛlnoúci, pod³¹czenie pa-
miÍci 27C040 nie wymaga øad-
nych przestawieÒ przewodÛw.
Na schemacie pokazano sposÛb

pod³¹czenia najbardziej typowych
pamiÍci 27C256 i†27C512. W†tych
przypadkach uøyÊ naleøy taúm
o†28 przewodach, przy czym trze-
ba zwrÛciÊ jedynie uwagÍ, by
przewÛd zasilaj¹cy (28 styk pod-
stawki emulacyjnej) trafi³ na styk
1 z³¹cza Z2 oraz aby wyprowa-
dzenia nieuøywanych sygna³Ûw
adresowych zwarte zosta³y do
masy.

Montaø i†uruchomienie
P³ytka prototypowa emulatora

(schemat montaøowy pokazano na
rys. 2) zosta³a wykonana jako
dwustronna z†metalizacj¹ otwo-
rÛw, przy czym zastosowano wy-
³¹cznie uk³ady SMD z†wyj¹tkiem
pamiÍci SRAM. Przy starannym
montaøu uk³ad nie wymaga
øadnych zabiegÛw uruchomienio-
wych.

Praca z†symulatorem
Praca z†prezentowanym symu-

latorem jest prosta. Po pod³¹czeniu
programatora do komputera i†w³¹-
czeniu zasilania naleøy pod³¹czyÊ
symulator (emulator) z³¹czem Z1
do gniazda programatora (progra-
mator bez z³¹cza ZIF nie jest
dobrym rozwi¹zaniem). W†progra-

mie obs³ugi programatora naleøy
wybraÊ pamiÍÊ typu 27C040/4000/
4001. Czasy tWP i†tWC moøna
zmniejszyÊ na minimum, co przy-
spiesza nieco programowanie. Na-
leøy wy³¹czyÊ opcjÍ skip write
0xFF, gdyø nasza pamiÍÊ, w†prze-
ciwieÒstwie do czystych pamiÍci
EEPROM, nie jest zapisana samy-
mi jedynkami (ìFFî).
Po za³adowaniu programu moø-

na go przes³aÊ do emulatora.
Programator na bieø¹co sprawdza
zapisane wartoúci (w razie b³ÍdÛw
wyúwietlany jest komunikat), a†po
zakoÒczeniu programowania wy-
konuje raz jeszcze weryfikacjÍ.
Czas zapisu jest zaleøny od wiel-
koúci programu, a†wiÍc wybranie
w†naszym przypadku maksymal-
nej, moøliwej pamiÍci (27C040)
nie wp³ywa na zwiÍkszenie czasu
programowania. Na przyk³ad. pro-
gram o†wielkoúci 46 kB zapisywa-
ny jest w†czasie ok. 24 s†³¹cznie
z†weryfikacj¹, natomiast czas ten
dla pliku 13 kB wynosi tylko 8†s.
Po zapisaniu programu symu-

lowany uk³ad powinien pracowaÊ
od razu, przy za³oøeniu, øe potrafi
on wykonaÊ samo zerowanie lub
jest pod³¹czony do sygna³u RE-
SET emulatora.
Jerzy S. Witkowski

Wzory p³ytek drukowanych w for-
macie PDF s¹ dostÍpne w Internecie
pod adresem: pcb.ep.com.pl oraz na
p³ycie CD-EP2/2004B w katalogu PCB.


