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Miniprogramator szeregowych
pamięci EEPROM, część 1

Od pewnego czasu
szuka³em prostego

urz¹dzenia do odczytywania
i†zapisywania szeregowych

pamiÍci EEPROM.
Znalaz³em kilka, bardzo

rÛønych, rozwi¹zaÒ.
Niestety, wszystkie dostÍpne
rozwi¹zania by³y dla moich
potrzeb zbyt rozbudowane
lub zwyczajnie za drogie.

Stan¹³em wiÍc przed
problemem, ktÛry naleøa³o
rozwi¹zaÊ tanio i†prosto.

Jako øe w†swoich pracach
wykorzystujÍ najczÍúciej

pamiÍci z†rodziny 24Cxxx
z†interfejsem I2C,

skoncentrowa³em siÍ na
takim rozwi¹zaniu.
W†efekcie powsta³

programatorek prezentowany
w†artykule.

Projekt

109W†celu maksymalnego
zredukowania kosztÛw
i†uproszczenia konstrukcji,
postanowi³em opracowaÊ
urz¹dzenie pod³¹czane tylko
do jednego gniazda w†kom-
puterze, zasilane na dodatek
z†tego samego portu. Ze
wzglÍdu na ³atwe programo-
wanie, odpowiedni¹ wydaj-
noúÊ pr¹dow¹ i†ìspor¹î
wtyczkÍ, wybra³em port dru-
karkowy. Z†niego, za pomoc¹
odpowiedniego programu
i†prostego urz¹dzenia, moøna
z†powodzeniem realizowaÊ
odczyt oraz programowanie
szeregowych pamiÍci EEP-
ROM. Urz¹dzenie to umoøli-
wia rÛwnieø sterowanie inny-
mi urz¹dzeniami pod³¹czany-
mi do magistrali I2C. IdeÍ te-
go rozwi¹zania przedstawio-
no na rys. 1.

Do prawid³owej pracy
urz¹dzeÒ I2C konieczne jest
dostarczenie dwÛch sygna³Ûw
(oprÛcz zasilania i†masy).
Pierwszy z†nich - SDA - jest
szeregowym dwukierunko-
wym portem wymiany da-
nych pomiÍdzy sterownikiem
(tu komputerem) a†urz¹dze-
niem (w†tym przypadku pa-
miÍci¹). W†prezentowanym
rozwi¹zaniu funkcje tego por-

tu realizuje wyjúciowa linia D0
oraz wejúciowa BUSY portu
LPT. S¹ one buforowane za
pomoc¹ bramki NOT z†otwar-
tym kolektorem. Drugi sygna³
magistrali szeregowej - SCL -
jest realizowany wprost przy
pomocy linii danych D1, ze
wzglÍdu na jego jednokierun-
kowy charakter. Pozosta³e li-
nie danych, po zaopatrzeniu
w†rezystory ograniczaj¹ce, wy-
korzystywane s¹ do zasilania
programatora. Znaczny pr¹d
pobierany podczas programo-
wania pamiÍci EEPROM, rzÍ-
du kilku miliamperÛw, wyma-

ga odpowiedniego
ürÛd³a zasilania.

ObwÛd zasilania zosta³
za tem zaopatrzony
w†kondensator buforu-
j¹cy C1. Jego pojem-
noúÊ ustalono ekspery-
mentalnie na 220 µF, ale
moøe byÊ i†nieco wiÍksza.
Dostarcza on odpowied-
nich impulsÛw energii po-
trzebnych w†czasie przepro-
gramowywania komÛrek pa-
miÍci i†odczytu. Dodatkowy
kondensator C2 o†pojemnoúci
100 nF odsprzÍga zasilanie
programatora. Wed³ug danych
producenta najpopularniej-
szych pamiÍci EEPROM ro-
dziny 24Cxxx firmy Atmel,
pamiÍÊ w†trybie stand-by ,
czyli pod³¹czona tylko do za-
silania, pobiera zaledwie do
35 µA. Podczas odczytu pr¹d
ten roúnie do oko³o 1†mA, zaú
przy zapisie do 3†mA. Linia
danych portu LPT powinna
bez trudu poradziÊ sobie z†do-
starczeniem takiego pr¹du,
jednakøe na wszelki wypadek
zastosowano zasilanie aø
z†6†linii. Niewykorzystywane
wyprowadzenia wejúciowe
inwertera U1 typu HC05 zo-
sta³y pod³¹czone do masy.
Stabilne napiÍcie na wej-
úciach zabezpiecza rÛwnieø
uk³ad przed samowzbudze-
niem. NastÍpuje ono w†przy-
padku, gdy wejúcia uk³adÛw
rodzin HC, HCT i†pokrew-
nych pozostan¹ niepod³¹czo-
ne. Samowzbudzenie moøe
byÊ przyczyn¹ bardzo trud-
nych do zlokalizowania za-
k³ÛceÒ, szczegÛlnie uci¹øli-
wych w†uk³adach wykorzys-
tuj¹cych transmisjÍ szeregow¹
oraz pamiÍci.

Uk³ad zaprojektowano
z†myúl¹ o†umieszczeniu go
w†obudowie z³¹cza DB-25.
Kszta³t p³ytki jest dopasowany
do takiej w³aúnie obudowy.Rys. 1. Schemat elektryczny miniprogramatora
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wykonaÊ wierc¹c cztery otwo-
ry o†úrednicy 4†mm w†rogach
dok³adnie wytrasowanego ot-
woru, a†nastÍpnie wypi³owaÊ
pilnikiem resztÍ. Widok tak
przygotowanej gÛrnej czÍúci
obudowy z³¹cza widaÊ na fot.
3. Wymiary podano w†mili-
metrach.

Po wykonaniu otworu mo-
øemy wstÍpnie wstawiÊ
w†p³ytkÍ podstawkÍ precyzyj-
n¹ i†na³oøyÊ na ni¹ jeszcze
drug¹. Taka piramidka zapew-
ni odpowiedni¹ wysokoúÊ
podstawki nad obudow¹. Te-
raz moøemy osta tecznie
sprawdziÊ, czy p³ytka ze z³¹-
czami i†podstawk¹ pasuje do
wyfrezowanej po³Ûwki. Po po-
myúlnej prÛbie z³oøenia obu-
dowy, moøna wreszcie zabraÊ
siÍ za w³aúciwe lutowanie. Na
pocz¹tek lutujemy uk³ad sca-
lony, a†potem podstawkÍ pre-
cyzyjn¹ DIL-8. NastÍpnie
wk³adamy drug¹ podstawkÍ
w†otwory pierwszej i†mocno
dociskamy. Teraz kropelk¹ cy-
ny dobrze jest po³¹czyÊ dwie
przeciwleg³e nÛøki podsta-
wek, aby utrzymaÊ je razem.
Zabezpiecza to przed wyci¹g-
niÍciem gÛrnej podstawki
podczas wyjmowania progra-
mowanej pamiÍci. Tak zmon-
towan¹ p³ytkÍ wk³adamy do
obudowy i†sprawdzamy po
raz ostatni, czy jest dopaso-

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1...R7: 240Ω
Kondensatory
C1: 220µF/6,3V
C2: 100nF
Półprzewodniki
U1: 74HC05
Różne
U2: podstawka precyzyjna
DIP−8 − 2 sztuki
Z1: wtyczka Cannon DB−
25M
Obudowa wtyczki Cannon
DB−25

Montaø programatorka jest
bardzo prosty, jednakøe nale-
øy poúwiÍciÊ mu nieco uwa-
gi. P³ytka drukowana jest wy-
konana jako jednostronna.
Przed montaøem korzystnie
jest obci¹Ê styki 15 i†16 z³¹-
cza, aby unikn¹Ê zwarÊ. Roz-
poczynamy od przylutowania
wtyczki do p³ytki. Styki z³¹-
cza DB-25M o†numerach 14
do 25 naleøy umieúciÊ od
strony úcieøek p³ytki i†dok³ad-
nie sprawdziÊ , czy tak
umieszczone z³¹cze i†p³ytka
pasuj¹ do obudowy. Najlepiej
jest w³oøyÊ p³ytkÍ i†z³¹cze do
po³Ûwki obudowy, dopasowaÊ
i†dopiero wtedy przylutowaÊ
odpowiadaj¹ce styki. Na eta-
pie pasowania moøe siÍ oka-
zaÊ konieczne podpi³owanie
p³ytki w†miejscu otworÛw na
úrubki w†obudowie. Dokonu-
jemy tego ma³ym pilnikiem
tzw. iglakiem, naj lepie j
o†kszta³cie soczewki. Miejsce
tego podpi³owania zosta³o za-
znaczone na widoku p³ytki
dwoma pÛ³kolami. Dok³adne
dopasowanie z³¹cza i†p³ytki
do obudowy umoøliwi pÛü-
niejsze zamkniÍcie obudowy.
Po przylutowaniu z³¹cza na-
leøy wykonaÊ dwie zworki na
p³ytce. NastÍpnie naleøy wy-

konaÊ pod³¹czenie linii da-
nych oraz sygna³u BUSY.
Znajduj¹ siÍ one na gÛrnej
stronie p³ytki, na stykach 1†do
13. Sygna³ BUSY znajduje siÍ
na styku 11 z³¹cza i†pod³¹-
czamy go za pomoc¹ kawa³ka
drutu np. z†obciÍtego wypro-
wadzenia rezystora do punk-
tu lutowniczego. Podobnie
pod³¹czamy liniÍ D0, obecn¹
na styku 2†z³¹cza. Pozosta³e
sygna³y doprowadzamy przy
pomocy rezystorÛw tak, jak to
widaÊ na fot. 2.

W†dalszej kolejnoúci lutu-
jemy kondensator C2, zaú na
samym koÒcu elektrolit C1. Je-
go umieszczenie na p³ytce jest
bardzo istotne, gdyø w†przy-
padku montaøu w†pozycji pio-
nowej nie bÍdzie moøna za-
mkn¹Ê obudowy. Musi byÊ za-
tem zamocowany w†pozycji
poziomej. W†zaleønoúci od je-
go gabarytÛw (úrednicy) moøe
siÍ okazaÊ, øe konieczne jest
delikatne wyfrezowanie obu-
dowy i/lub p³ytki. Najlepiej
dokonaÊ tego przed wlutowa-
niem kondensatora, po uprzed-
niej przymiarce. W†przypadku
prototypu zastosowano kon-
densator o†úrednicy 6†mm
i†wysokoúci 7†mm, co wyma-
ga³o niestety wyfrezowania
wg³Íbienia w†obudowie, a†tak-
øe w†p³ytce. Najkorzystniej za-
stosowaÊ zatem kondensator
o†mniejszej úrednicy lub osta-
tecznie dwÛch kondensatorÛw
100 µF, co wymaga raczej
przeprojektowania p³ytki.
Praktyczniej by³oby jednak
uøyÊ kondensatora 220 µF,
montuj¹c go od strony elemen-
tÛw do pÛl lutowniczych przy
pomocy drucikÛw. W†obudo-
wie z³¹cza DB-25 naleøy wy-
ci¹Ê kwadratowy otwÛr na
podstawkÍ precyzyjn¹ (tulipa-
now¹) DIL-8 pod programowa-
n¹ pamiÍÊ. Dogodnie jest to

Fot. 2. Sposób montażu
rezystorów R1...R7 (widok
z góry i z boku)

Fot. 3. Widok górnej (z lewej) i dolnej (z prawej) połówki
obudowy złącza DB−25.

wana. Na sam koniec warto
podkleiÊ kawa³ek nieprzewo-
dz¹cej twardej g¹bki, styropia-
nu lub innego materia³u pod
podstawkÍ. Zapobiegnie to
wciskaniu p³ytki w†g³¹b obu-
dowy podczas wk³adania pro-
gramowanej pamiÍci do pod-
stawki. Obrazuje to fot. 3.
W†tym miejscu naleøy siÍ
uwaga. Jako podk³adki nie
moøna uøyÊ czarnej g¹bki, na
ktÛrej czasami kupuje siÍ
uk³ady scalone. G¹bka ta jest
bowiem przewodnikiem i†mo-
øe doprowadziÊ do groünego
w†skutkach zwarcia. Po z³o-
øeniu obudowy i†zakrÍceniu
úrubek programator jest goto-
wy do pracy.
Micha³ Szajner


