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Przenośny programator
MCS Flashprogrammer
kit AVT−893

Pakiet BASCOM8051 i†BAS-
COM8051 ìSpecial Edition for
Elektronika Praktycznaî przezna-
czone s¹ do pisania, testowania
i†kompilowania programÛw prze-
znaczonych dla procesorÛw rodzi-
ny '51, ze szczegÛln¹ preferencj¹
podrodziny 'X051. WybÛr tych
w³aúnie procesorÛw zosta³ podyk-
towany faktem, øe BASCOM jest
oprogramowaniem przeznaczonym
w†pierwszym rzÍdzie dla zaawan-
sowanych hobbystÛw, a†procesory
'X051 s¹ jakby stworzone dla tej
grupy uøytkownikÛw.
PrzystÍpuj¹c do wyboru progra-

matora dla CzytelnikÛw Elektroniki
Praktycznej kierowa³em siÍ jednym,
podstawowym kryterium: przyj¹³em
za³oøenie, øe najlepszym urz¹dze-
niem przeznaczonym do wspÛ³pra-
cy z†jakimú oprogramowaniem bÍ-
dzie zawsze uk³ad zaprojektowany
i†przetestowany przez firmÍ produ-
kuj¹c¹ to w³aúnie oprogramowanie.
I†tu od razu znaleüliúmy siÍ w†wy-
j¹tkowo korzystnej sytuacji: jednym
z†owocÛw aktywnej wspÛ³pracy na-
wi¹zanej przez redakcjÍ Elektroniki
Praktycznej z†MCS Electronics sta³o
siÍ zezwolenie nie tylko na prze-
druk opracowanych przez holen-
dersk¹ firmÍ schematÛw, ale i†na
poczynienie niezbÍdnych do dosto-
sowania uk³adu do polskich wa-
runkÛw zmian, na zaprojektowanie
do nich p³ytek obwodÛw drukowa-
nych i†na produkcjÍ kitÛw.

Proponowany programator jest
uk³adem trochÍ nietypowym w†tej
grupie urz¹dzeÒ. Niestandardowo
zosta³o bowiem rozwi¹zane zasi-
lanie uk³adu, ktÛre pobierane jest
z baterii, a†úciúlej mÛwi¹c z†dwÛch
bateryjek 9V. Zalet¹ takiego roz-
wi¹zania jest nie tylko to, øe
moøemy traktowaÊ programator
MCS Flashprogrammer 2 jako
urz¹dzenie przenoúne, ale przede
wszystkim fakt pozbycia siÍ do-
datkowego przewodu na biurku.
Drug¹ nietypow¹ cech¹ programa-
tora jest brak jakiegokolwiek wy-
³¹cznika zasilania. Po prostu za-
silanie w³¹czane jest automatycz-
nie tuø przed rozpoczÍciem pro-
gramowania procesora i†natych-
miast po wykonaniu tej czynnoúci
wy³¹czane. Odbywa siÍ to bez
udzia³u uøytkownika, bezpoúred-
nio z†programu obs³uguj¹cego pro-
gramator, zawartego w†pakiecie
BASCOM. Procesory 'X051 progra-
muj¹ siÍ z†poziomu BASCOM-a
w†ci¹gu kilku sekund (maksymal-
nie 8†sekund wraz z†weryfikacj¹),
pobÛr pr¹du przez uk³ad jest
minimalny, tak wiÍc baterie dob-
rej jakoúci powinny wystarczyÊ na
wiele miesiÍcy, a†nawet lat pracy.
Naleøy pamiÍtaÊ, øe prostota i†ta-

nioúÊ prezentowanego uk³adu zosta³a
okupiona dwoma, niezbyt zreszt¹
dokuczliwymi, ograniczeniami:
1. Proponowany programator mo-

øe pracowaÊ wy³¹cznie z†programem

W†ci¹gu kilku ostatnich
miesiÍcy obserwujemy
lawinowo narastaj¹ce

zainteresowanie rewelacyjnym
pakietem BASCOM8051,
w†czym mia³em swÛj

skromny udzia³. Jednak nawet
najlepsze oprogramowanie,

wspomagaj¹ce programowanie
procesorÛw, niewiele bÍdzie

warte bez odpowiednich
narzÍdzi sprzÍtowych,

a†przede wszystkim bez
programatorÛw.



Przenośny programator MCS Flashprogrammer

Elektronika Praktyczna 10/200040

3. Ustawienie odpowiedniej
kombinacji stanÛw logicznych,
w³aúciwych dla funkcji, ktÛra ma
zostaÊ wykonana na wejúciach
P3.3, P3.4, P3.5 i†P3.7. W†tab. 1
zestawione zosta³y wszystkie tryby
pracy procesora podczas progra-
mowania i†odpowiadaj¹ce im sta-
ny logiczne na wejúciach portu P3.
4. Programowanie i†weryfikacja

zapisanych danych. Na wejúciach
portu P1 musi zostaÊ ustawiona
kombinacja logiczna odpowiadaj¹ca
pierwszemu bajtowi wpisywanego
do pamiÍci programu (adres 000H).
5. ZwiÍkszenie napiÍcia na

wejúciu RST do poziomu rÛwnego
dok³adnie +12VDC.
6. Podanie na wejúcie P3.2 krÛt-

kiego impulsu ujemnego powoduj¹-
cego zapisanie bajtu w†pamiÍci.
7. Aby zweryfikowaÊ zapisane

dane (bajt), naleøy obniøyÊ napiÍcie

BASCOM8051 lub BASCOM8051
ìSpecial Edition for Elektronika Prak-
tycznaî. Oczywiúcie, moøliwe jest
samodzielne napisanie obs³uguj¹cego
go programu, ale takie dzia³anie nie
mia³oby wiÍkszego sensu ekonomicz-
nego. BASCOM8051 SEfEP jest pro-
gramem freeware i†jako taki dostÍp-
ny jest dla kaødego bez wnoszenia
jakichkolwiek op³at. Ograniczenia do-
tycz¹ce d³ugoúci kodu ürÛd³owego
(2kB) nie dotycz¹ plikÛw z†kodem
binarnym lub HEX, wczytywanych
bezpoúrednio do programu obs³ugu-
j¹cego programator. Tak wiÍc opisa-
ne w†tym artykule urz¹dzenie mo-
øemy wykorzystywaÊ takøe do pro-
gramowania procesorÛw plikami
skompilowanymi w†zupe³nie innym
úrodowisku.
2. Za pomoc¹ opisanego niøej

urz¹dzenia moøemy programowaÊ
wy ³¹czn i e proce so ry se r i i

89CX051, czyli: 89C1051, 89C2051
i†89C4051.

Opis dzia³ania uk³adu
Schemat elektryczny propono-

wanego uk³adu znajduje siÍ na rys.
1. Tym razem opisanie dzia³ania
uk³adu nie bÍdzie proste, poniewaø
wszystkie jego funkcje sterowane s¹
z†poziomu BASCOM-a i†nie maj¹c
dostÍpu do kodu ürÛd³owego tego
programu moøemy jedynie stwier-
dziÊ, jakie czynnoúci programator
powinien wykonaÊ.
Uproszczony algorytm progra-

mowania procesora AT89C2051
wygl¹da nastÍpuj¹co:
1. Ustawienie wyprowadzenia

XTALI  w stanie niskim i wymu-
szenie stanu niskiego na wejúciu
RST na okres nie krÛtszy niø 10ms.
2. Wymuszenie stanu wysokie-

go na wejúciach RST i†P3.2.

Rys. 1. Schemat elektryczny programatora.
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na wejúciu RST do poziomu logicz-
nej jedynki, ustawiÊ odpowiedni¹
kombinacjÍ logiczn¹ (odczyt da-
nych) na wejúciach portu P3 i†do-
konaÊ odczytu danych z†wyjúÊ por-
tu P1. Weryfikacja danych moøe
byÊ takøe dokonana ìhurtowoî - po
zapisaniu ca³ej zawartoúci pamiÍci
odczytujemy ca³y program i†porÛw-
nujemy z†orygina³em znajduj¹cym
siÍ na dysku komputera.
8. Po sprawdzeniu poprawnoú-

ci zapisu bajtu zwiÍkszamy war-
toúÊ wewnÍtrznego licznika pa-
miÍci programu o†ì1î, przez po-
danie pojedynczego impulsu do-
datniego na wejúcie XTAL1.
9. Powtarzamy operacje opisane

w†punktach 5†do 8, aø do zapi-
sania w†pamiÍci ca³ego programu.
10. Opcjonalnie wpisujemy do

pamiÍci procesora bity zabezpie-
czaj¹ce. Ustawienie bitÛw zabez-
pieczaj¹cych jest opcj¹, wykony-
wan¹ na ø¹danie przez program
BASCOM.
11. Ustawiamy stan niski na

wejúciu XTAL.
12. Ustawiamy stan niski na

wejúciu RST.
13. Wyjmujemy procesor z pod-

stawki.
Jak juø wspomina³em, uk³ad

programatora zosta³ zaprojektowa-
ny przez firmÍ MCS Electronics.
Jednak po wykonaniu pierwszego
prototypu okaza³o siÍ konieczne
wprowadzenie pewnych zmian,
wynikaj¹cych z†dostosowania
uk³adu do stanu rynku czÍúci
elektronicznych w†Polsce. W†ory-
ginalnym programatorze MCS na-
piÍcie doprowadzane jest do uk³a-

du za poúrednictwem miniaturo-
wego przekaünika zasilanego z†po-
³¹czonych diodami wyjúÊ D0 i†D1
szyny danych interfejsu CENTRO-
NICS. Niestety, prÛby przeprowa-
dzane z†rÛønymi typami przekaü-
nikÛw nie da³y pozytywnych re-
zultatÛw. WydajnoúÊ pr¹dowa
wyjúÊ komputera by³a zbyt ma³a
do uruchomienia przekaünika.
W†zwi¹zku z†tym zastosowa³em
rozwi¹zanie alternatywne, moim
zdaniem nie gorsze od oryginal-
nego. W†miejsce przekaünika do-
robi³em uk³ad z†tranzystorami T1
i†T2 (zacieniowany fragment sche-
matu), spe³niaj¹cy rolÍ w³¹cznika
zasilania. WykorzystujÍ tu fakt, øe
tuø przed rozpoczÍciem (ok. 20ms)
programowania procesora, BAS-
COM wysy³a na wyjúcia
D0 i†D1 szyny danych
stany wysokie, ktÛre trwa-
j¹ do momentu zakoÒ-
czenia procesu progra-
mowania i†ewentualnej
weryfikacji. Stan wy-
soki z†wyjúcia D0 (pin
2) interfejsu rÛwnoleg-
³ego doprowadzany
jest do bazy tran-
zystora T2 powo-
duj¹c jego prze-
w o d z e n i e ,
a†tym samym
w³¹czenie dru-
giego tranzysto-
ra (T1) i†zasile-
nie ca³ego uk³adu napiÍciem 18V
pochodz¹cym z†dwÛch po³¹czo-
nych szeregowo baterii 9V.
OmÛwienia wymaga jeszcze frag-

ment uk³adu decyduj¹cy o†pozio-
mie napiÍcia doprowadzanego do
wejúcia RESET procesora. Przy sta-
nie wysokim na wejúciu OFF in-
wertera IC1D, na wejúciu RST
napiÍcie jest rÛwne zero. Powstanie
stanu wysokiego na wejúciu 5/12
inwertera IC1E powoduje wymu-
szenie na wejúciu RESET napiÍcia
oko³o +5V, okreúlonego dzielnikiem
napiÍciowym R3, R4 i†spadkiem

napiÍcia na diodzie D1. Stany
niskie na wejúciach obydwu inwer-
terÛw powoduj¹ pojawienie siÍ na
wejúciu RESET napiÍcia +12V.
Diody LED D1 i†D2 pe³ni¹

funkcje sygnalizacyjne. Dioda D2
sygnalizuje w³¹czenie napiÍcia za-
silaj¹cego i†rozpoczÍcia programo-
wania, natomiast migotanie diody
D1 úwiadczy o†trwaj¹cym procesie
programowania lub weryfikacji.

Montaø i†uruchomienie
Na rys. 2 jest widoczne roz-

mieszczenie elementÛw na p³ytce
obwodu drukowanego wykonane-
go na laminacie dwustronnym
z†metalizacj¹. Montaø uk³adu
w†niczym nie odbiega od sposobu
budowy typowych uk³adÛw elek-

tronicznych. Jednak w†pewnym
momencie bÍdziemy musieli pod-
j¹Ê waøn¹ i†raczej nieodwracaln¹
(laminat dwustronny) decyzjÍ o†ty-
pie zastosowanej podstawki CON2.
Jeøeli mamy zamiar korzystaÊ
z†programatora jedynie sporadycz-
nie, to najlepiej bÍdzie zastoso-
waÊ zwyk³¹ podstawkÍ, byle dob-
rej jakoúci, najlepiej tzw. precy-
zyjn¹ (taki element bÍdzie dostar-
czany w†kicie). Utrudni to wk³a-
danie i†wyjmowanie procesora
z†programatora, ale pozwoli za-
oszczÍdziÊ spor¹ kwotÍ pieniÍdzy.
Rozwi¹zaniem znacznie lep-

szym, ale kosztownym, jest uøycie
podstawki typu ZIF (ang. Zero

Rys. 2. Rozmieszczenie elementów
na płytce drukowanej.

Tab. 1.
Funkcja RST P3.2 P3.3 P3.4 P3.5 P3.7
Zapis danych 12V IMP*) L H H H
Odczyt danych H H L L H H
Zabezpieczenie − bit 1 12V IMP H H H H
Zabezpieczenie − bit 2 12V IMP H H L L
Kasowanie 12V IMP H L L L
Odczyt sygnatury H H L L L L
*) IMP− ujemny impuls 1ms (kasowanie 10 ms)



Przenośny programator MCS Flashprogrammer

Elektronika Praktyczna 10/200042

WYKAZ ELEMENTÓW

Rezystory
RP1: R−PACK 1kΩ
R1, R5..R8: 3,3kΩ
R2: 1,2kΩ
R3: 820Ω
R4: 10kΩ
Kondensatory
C1, C2, C5: 100nF
C3, C4: 10µF/16
Półprzewodniki
D1, D2: LED
D3: 1N4148:
IC1: 74LS06
IC2, IC3: PCF8574 lub PCF8574A
IC4: 78L12
IC5: 78L05
T1: BC557
T2: BC548
Różne
CON1: 8 x goldpin
CON2: podstawka precyzyjna 20 pin

Inserting Force) typowo stosowa-
nej w†programatorach. Ale i†w†tym
wypadku bÍdziemy mieli dwa roz-
wi¹zania do wyboru. Rynek czÍúci
elektronicznych jest kapryúny
i†okaza³o siÍ, øe w†momencie op-
racowywania prototypu programa-
tora podstawki ZIF20 by³y bardzo
trudno dostÍpne i znacznie droø-
sze od podstawek 28-pinowych!
Przewiduj¹c, øe i†Czytelnicy

mog¹ znaleüÊ siÍ w†podobnej sy-
tuacji, zaprojektowa³em p³ytkÍ ob-
wodu drukowanego, tak aby moø-
na w†niej by³o umieúciÊ podstaw-
kÍ jednego z†tych typÛw. Po
zmontowaniu uk³adu do³¹czamy
do niego 7-øy³owy kabel zakoÒ-
czony wtykiem typu DB25M. Spo-
sÛb do³¹czenia kabla opisany jest
na schemacie (z³¹cze CON1).
Ostatni¹ czynnoúci¹ bÍdzie

umieszczenie programatora w†obu-
dowie. Do tego celu moøna za-
stosowaÊ wiele typÛw obudÛw,
a†ja wybra³em eleganck¹, szar¹
obudowÍ typu Z-44.
Uk³ad powinien byÊ zasilany

napiÍciem z†przedzia³u 14..18VDC,
najlepiej z†dwÛch szeregowo po-
³¹czonych baterii 9V. Stosowanie
jakiegokolwiek wy³¹cznika zasila-
nia jest zbÍdne.
Waøna uwaga: kostki PCF8574

zastosowane w†programatorze
musz¹ byÊ tego samego typu:

Rys. 3. Widok okna konfiguracji
portu.

PCF8574 lub PCF8574A. ìMiesza-
nieî dwÛch typÛw tych uk³adÛw
jest niedopuszczalne!

Pos³ugiwanie siÍ
programatorem
Czytelnikom nie znaj¹cym jesz-

cze dobrze pakietu BASCOM
chcia³bym w†najwiÍkszym skrÛcie
opisaÊ sposÛb pos³ugiwania siÍ
programatorem, ktÛry powinien
zostaÊ do³¹czony do portu drukar-
kowego komputera. Pierwsz¹ czyn-
noúci¹ powinno byÊ odpowiednie
skonfigurowanie programu obs³u-
guj¹cego programator. Wywo³uje-
my okienko OPTIONS/PROGRAM-
MER, w†ktÛrym mamy kilka waø-
nych opcji do ustawienia (rys. 3).
1. W†okienku PROGRAMMER

ustawiamy typ stosowanego pro-
gramatora, ktÛrym oczywiúcie jest
MCS Flashprogrammer.
2. Jeøeli w†programatorze za-

stosowaliúmy kostki PCF8574A, to
zaznaczamy to ìptaszkiemî w†od-
powiednim okienku.
3. Ustawimy opcjÍ PORT DE-

LAY. Jest to parametr, ktÛry naleøy
dobraÊ doúwiadczalnie. Na wiÍk-
szoúci komputerÛw ustawienie do-
myúlne (50) dzia³a poprawnie. Je-
dynie w†przypadku bardzo szyb-
kich maszyn, po stwierdzeniu wy-
stÍpowania b³ÍdÛw w†programo-
waniu, zwiÍkszamy wartoúÊ PORT
DELAY (przyk³adowo dla proceso-
ra PENTIUM 300MHz powinien on
wynosiÊ oko³o 100).
4. Waøne jest ustawienie opcji

AUTO FLASH. Jeøeli zaznaczymy
j¹, to programowanie bÍdzie od-
bywa³o siÍ automatycznie, po
skompilowaniu programu i†naciú-
niÍciu klawisza F4. Programowa-
nie poprzedzone bÍdzie kasowa-
niem zawartoúci pamiÍci procesora
i†opcjonalnie zakoÒczone weryfika-

cj¹. Niezaznaczenie
opcji AUTO FLASH
da nam dostÍp do
rÍcznej obs³ugi pro-
gramatora, w†tym do
moøliwoúci wczyty-
wania i†wysy³ania do
procesora plikÛw bi-
narnych lub HEX
utworzonych w†in-
nym niø BASCOM
úrodowisku.
Po skompilowaniu

napisanego programu
naciskamy po prostu
klawisz F4. Jeøeli

uprzednio zaznaczyliúmy opcjÍ
ìAUTO FLASHî, to program przy-
st¹pi do programowania procesora
bez naszego udzia³u, a†o jego
dzia³aniu bÍd¹ jedynie úwiadczy³y
úwiec¹ce diody sygnalizacyjne. Je-
øeli jednak zdecydowaliúmy siÍ
na rÍczne obs³ugÍ programatora,
to naciúniÍcie F4 spowoduje wy-
úwietlenie panelu sterowania, po-
kazanego na rys. 4.
Mamy teraz ogromnie duøo

moøliwoúci do wykorzystania, po-
cz¹wszy od automatycznej iden-
tyfikacji typu i†producenta w³oøo-
nego w†podstawkÍ procesora, po-
przez moøliwoúÊ kasowania za-
wartoúci pamiÍci procesora, wczy-
tywania dowolnych plikÛw binar-
nych i†HEX, nawet skompilowa-
nych w†innym kompilatorze, aø
po ustawianie bitÛw zabezpiecza-
j¹cych i†wczytywanie do pamiÍci
programu zapisanego w†proceso-
rze. Nie bÍdziemy jednak w†tym
artykule opisywaÊ wszystkich tych
moøliwoúci, a†Czytelnikom pole-
cam korzystanie z†Helpu BAS-
COM-a, zredagowanego tak, øe
jakakolwiek instrukcja do tego
programu jest ca³kowicie zbÍdna.
Zbigniew Raabe, AVT
zbigniew.raabe@ep.com.pl

Wzory p³ytek drukowanych w for-
macie PDF s¹ dostÍpne w Internecie
pod adresem: http://www.ep.com.pl/
pcb.html oraz na p³ycie CD-EP10/
2000 w katalogu PCB.Rys. 4. Widok panelu sterowania.


