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Miniprogramator szeregowych
pamięci EEPROM, część 2

W†drugiej czÍúci
artyku³u przedstawiamy

opis obs³ugi programatora
pamiÍci szeregowych, ktÛry
moøna wykorzystaÊ takøe
jako programowy interfejs
do obs³ugi wielu innych
uk³adÛw wyposaøonych

w†interfejs I2C.

Projekt

109Obs³uga
Zwykle tak bywa, øe im

prostsze urz¹dzenie, tym bar-
dziej jest rozbudowane jego
oprogramowanie. Tak jest
i†tym razem. Program obs³u-
guj¹cy zosta³ napisany w†jÍ-
zyku C++ i†zajmuje prawie
450 kB. Moøna go uruchomiÊ
pod kaødym systemem ope-
racyjnym, nawet przy star-
szych wersjach okienek (od
wersji 3.11 wzwyø). Instala-
cja nie jest konieczna, wy-
starczy uruchomiÊ program
i†przyst¹piÊ do jego konfigu-
racji.

W†pierwszej kolejnoúci
naleøy ustawiÊ adres bazowy
portu rÛwnoleg³ego. W†tym
celu naciskamy przycisk Ba-
se (rys. 4) i†wybieramy w³aú-
ciwy adres. Wartoúci¹ domyú-
ln¹ jest 378h. Jeúli nie znamy
adresu portu LPT, naleøy go
odnaleüÊ w†Ustawienia>Panel
Sterowania>System. W†Mene-
døerze Urz¹dzeÒ odszukuje-
my ga³¹ü porty (COM & LPT),
wybieramy port drukarki
i†klikamy. Na karcie zasobÛw
znajdziemy juø w³aúciwy ad-
res portu. Typ portu LPT nie
ma znaczenia dla programu.
Po ustawieniu adresu moøe-
my zainstalowaÊ programator
w†gnieüdzie LPT i†przyst¹piÊ
do pracy. W†menu Plik znaj-
duj¹ siÍ opcje odczytu (kla-
wisz F1) i†zapisu (klawisz F2)
bufora danych programu. Sto-

suje siÍ je odpowiednio pod-
czas programowania i†odczytu
pamiÍci EEPROM. Rozmiar za-
³adowanego pliku moøna
sprawdziÊ w†menu System>In-
formacje (klawisz F3). Naciú-
niÍcie przycisku IIC opcji me-
nu Operacje>Magistrala IIC,
lub klawisza F5 otwiera okno
Operacji IIC (rys. 5). Z†tego
poziomu moøemy bezpoúred-
nio sterowaÊ magistral¹, wy-
stawiaÊ bity START, STOP,
ACK oraz wysy³aÊ i†obieraÊ
dane. Stan transmisji wyúwiet-
lany jest w†linii na dole okna.
Przycisk Nowa kasuje zawar-
toúÊ linii statusu. Na samej
gÛrze okna znajduj¹ siÍ trzy
przyciski. Pierwszy z†lewej -
Wykryj - powoduje przejúcie
do okna pokazanego na rys. 6.
Za jego pomoc¹ moøna zeska-
nowaÊ magistralÍ I2C, wciska-
j¹c kolejny przycisk Wykryj.
W†gÛrnym prawym rogu poja-
wi¹ siÍ aktywne adresy urz¹-
dzeÒ. W†przypadku pracy

z†pamiÍci¹ EEP-
ROM wybieramy

najwyøszy z†nich
(zwykle 10100000)
i†klikamy. Typ rozpoz-
nanej pamiÍci zostanie
wyúwiet lony ponad
przyciskami. W†przypad-
ku uk³adÛw wiÍkszych od
24C16 naleøy zaznaczyÊ
w³aúciwy typ za pomoc¹
przyciskÛw. Dla starych pa-
miÍci EEPROM (np. 24C04 fir-
my ST), nieobs³uguj¹cych try-
bu odczytu sekwencyjnego,
naleøy dodatkowo zaznaczyÊ
checkbox 8B. W†tym trybie
odczyt odbywa siÍ paczkami
po 8†bajtÛw, co zapewnia
zgodnoúÊ ze starymi uk³ada-
mi. NaciúniÍcie przycisku Za-
pis i†Odczyt wywo³uje odpo-
wiednie operacje. W†oknie
Operacji IIC znajduj¹ siÍ jesz-
cze dwa przyciski: ZamieÒ
i†P. Pierwszy z†nich pozwala
wprowadziÊ konkretn¹ war-
toúÊ adresu dla magistrali I2C
w†dowolnym formacie (dzie-
siÍtnym, szesnastkowym i†bi-
narnym). Drugi natomiast
przenosi do okna Operacji pa-
kietowych. Ma ono zastoso-
wanie w†przypadku pamiÍci
i†innych uk³adÛw, z†ktÛrych
moøna pobieraÊ dane, adresu-
j¹c poszczegÛlne bajty. For-
mat jest nastÍpuj¹cy: bit star-
tu, adres urz¹dzenia (R/W =
0), adres bajtu (8 lub 16 bi-
tÛw), bit startu, adres urz¹-
dzenia (R/W = 1), po czym
nastÍpuje odczyt bajtu i†bit

Rys. 5. Wygląd okna
Operacje IIC

Rys. 6. W tym oknie są
dostępne narzędzia do
skanowania magistrali I2C

Rys. 4. Przed rozpoczęciem pracy ustawiamy adres
bazowy portu równoległego
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stop. Okno Operacji pakieto-
wych u³atwia tego typu od-
czyt i†zapis. Przycisk Odczyt
powoduje odczytanie bajtu
z†ustawionego niøej adresu.
Po uruchomieniu okna adres
ten jest rÛwny zero. Przycisk
Zapis zapisuje bajt wprowa-
dzony niøej pod ustawiony
adres. Przyciski << i†>> s³u-
ø¹ do przewijania adresu
o†1†w†lewo i†w†prawo. Tuø
nad przycisk iem Koniec
znajduje siÍ ma³y przycisk
Listy. Po jego naciúniÍciu
przechodzimy do okna Ope-
racji pakietowych z†listami
(rys. 7). Jego obs³uga jest
doúÊ z³oøona, jednakøe ofe-

ruje najwiÍcej moøliwoúci
w†stosunku do poprzednich
okien. S³uøy ono do progra-
mowania magistrali I2C na
najniøszym poziomie, co ma
sze rok i e zas to sowan ie
w†przypadku niestandardo-
wych pamiÍci i†innych uk³a-
dÛw. Na pocz¹tku naciska-
my przycisk Zapis lub Od-
czyt, w†zaleønoúci od opera-
cji, jak¹ chcemy przeprowa-
dziÊ. NastÍpnie w†okienku
edycji bajtu wprowadzamy
binarnie liczby, ktÛre moøe-
my przenosiÊ do ramki wy-
konawczej przyciskiem ->,
zaú przyciskiem <-†pobiera-
my zaznaczone bajty z†ramki
do pola edycji. Niøej znajdu-
je siÍ przycisk wstawiaj¹cy
bit powtÛrzonego startu (dla
odczytu pamiÍci). LiczbÍ baj-
tÛw do odbioru (w trybie od-
czytu pamiÍci) moøna mody-
fikowaÊ za pomoc¹ przycis-
kÛw < i†>. Przycisk UsuÒ ka-
suje zaznaczony bajt z†ramki
wykonawcze j , zaú UsuÒ
wszystko kasuje ca³¹ zawar-
toúÊ ramki. Umieszczony pod
ramk¹ przycisk Wykonaj uru-

Rys. 7. Okno Operacji
pakietowych z listami

chamia widoczn¹ w†ramce
sekwencjÍ. W†trybie odczytu
pobrane z†urz¹dzenia dane
wyúwietlane s¹ w†postaci bi-
narnej w†ramce wykonawczej.

Uwagi koÒcowe
W†przypadku programo-

wania starszych pamiÍci EEP-
ROM naleøy ustawiÊ w³aúciw¹
wartoúÊ opÛünienia. Dokonuje
siÍ tego, wchodz¹c w†opcjÍ
programu steruj¹cego System,
a†nastÍpnie Informacje, lub
wciskaj¹c po prostu F3. War-
toúÊ opÛünienia magistrali I2C
naleøy dobraÊ eksperymental-
nie. Naleøy zaznaczyÊ, øe ta
wartoúÊ nie zaleøy znacz¹co
od szybkoúci komputera. Pro-
gramator zosta³ przetestowa-
ny zarÛwno na systemie
z†486DX4-133 MHz, jak i†na
PIII 667 MHz. W†obu przy-
padkach dzia³anie by³o popra-
wne przy tej samej wartoúci
opÛünienia. Pewne znaczenie
dla opÛünienia ma wydajnoúÊ
pr¹dowa portu LPT. Przy zbyt
niskim napiÍciu na wyjúciach
portu pamiÍÊ nie zostanie za-
programowana w†ca³oúci .

OpÛünienie umoøliwia przed-
³uøenie czasu pomiÍdzy ener-
goch³onnymi operacjami zapi-
su i†odczytu. Obniøenie po-
bieranego pr¹du w†czasie
oczekiwania pozwala na uzu-
pe³nienie energii w†buforze
C1. Poprawne programowanie
pamiÍci typu 24C256 firmy
Atmel po opÛünieniu trwa
oko³o 20...30 sekund, odczyt
zaú oko³o 9...12 sekund. W†ta-
kich warunkach otrzymano
w†kaødym testowanym przy-
padku poprawne dane zarÛw-
no podczas programowania,
jak i†odczytu. Program steru-
j¹cy programatorkiem jest
ci¹gle rozwijany i†ulepszany,
dlatego informacje o†wszel-
kich b³Ídach pozwol¹ na ich
wyeliminowanie w†nowszych
wersjach.
Micha³ Szajner
mi_sza@yahoo.de
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