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Adapter AD2051 umoøliwia wykorzystanie
typowych ROM-emulatorÛw i†emulatorÛw uk³a-
dowych procesorÛw rodziny 8051 (ang. In-
Circuit Emulators) do uruchamiania urz¹dzeÒ
bazuj¹cych na popularnych mikrokontrolerach
AT89C1051 i†AT89C2051 firmy ATMEL.

Adapter ten powsta³ w wyniku poszukiwaÒ
moøliwoúci opracowania taniego narzÍdzia do
uruchamiania systemÛw mikroprocesorowych
opartych o†AT89Cx051. Konstruktorzy posta-
wili sobie za cel maksymalne usprawnienie
pracy inøyniera podczas uruchamiania oprog-
ramowania, przy minimalnym zaangaøowaniu
úrodkÛw. DziÍki przemyúlanej konstrukcji
uzyskano radykalne skrÛcenie czasu tworzenia
i†testowania prototypu. Uda³o siÍ zlikwidowaÊ
znany wielu konstruktorom cykl operacji: wy-
jÍcie µC z†podstawki - przeprogramowanie -
w³oøenie µC do podstawki, powtarzany wie-
lokrotnie przy uruchamianiu oprogramowania
metod¹ ìprÛb i†b³ÍdÛwî.
Adapter AD2051 zapewnia sprzÍtowe wspo-

maganie cyklu projektowego, uwalniaj¹c pro-
jektanta od wielu zbÍdnych czynnoúci. W†efek-
cie program uruchamiany jest wielokrotnie
szybciej, a†my unikamy wielu przykrych nie-
spodzianek, np. odwrotnego w³oøenia uk³a-

du, braku kontaktu w†podstawce po
kilkudziesiÍciu wymianach
µC, szybszego wyeksploa-
towania samych proceso-
rÛw, itp.
Adapter AD2051 nie jest

urz¹dzeniem samodziel-
nym. Musi wspÛ³pracowaÊ
z † emu l a t o r em pamiÍc i

ROM lub procesora 8051. Kaødy, kto posiada
emulator pamiÍci EPROM typu 27C512
(64kB), stosuj¹c adapter jako uk³ad poúred-
nicz¹cy miÍdzy wtykiem ROM-emulatora,
a†podstawk¹ procesora w†uk³adzie docelo-
wym, moøe uruchamiaÊ swÛj uk³ad aplika-
cyjny bez koniecznoúci wielokrotnego prze-
programowania procesora. Kaødy posiadacz
emulatora uk³adowego procesora 80C31/51,
stosuj¹c do sondy konwerter DIP40-DIP20,
bÍd¹cy integraln¹ czÍúci¹ urz¹dzenia, uzysku-
je emulator procesora AT89Cx051.
Konstrukcja adaptera zosta³a oparta na spo-

strzeøeniu, øe procesory AT89C1051/2051, to
nic innego jak sprzÍtowy ìpodzbiÛrî typowe-
go µC8051. Inspiracj¹ do powstania adaptera
by³y specjalne wersje mikrokontrolerÛw, tzw.
ìpiggy-backî. Idea tych procesorÛw polega na
tym, øe wewnÍtrzna pamiÍÊ programu jest
zast¹piona przez standardow¹ pamiÍÊ EPROM
w³oøon¹ w†podstawkÍ na ìgrzbiecieî uk³adu,
co pozwala zastosowaÊ do uruchamiania
ROM-emulatory.
Adapter AD2051 to nic innego, jak w³aúnie

procesor w†wersji ìpiggy backî. Wykorzysta-
no fakt, øe AT89Cx051 nie posiada portÛw
PO i†P2 i†zast¹piono go typowym, 40-nÛøko-
wym procesorem 80C31, pracuj¹cym z†ze-
wnÍtrzn¹ pamiÍci¹ programu. Wyj¹tek i†jedy-
ny problem, z†ktÛrym naleøa³o siÍ uporaÊ, to
wewnÍtrzny komparator analogowy zaimple-
mentowany w†AT89Cx051. NiezbÍdne by³o
zastosowanie bloku zewnÍtrznych kompara-
torÛw, ktÛre umoøliwiaj¹ wierne odtworzenie
mechanizmÛw mikrokontrolera.
Brak ograniczeÒ funkcjonalnych nie ozna-

cza pe³nej zgodnoúci elektrycznej i†programo-
wej z†orygina³em. Uøycie mikrokontrolera
80C31 w†celu emulacji AT89Cx051 poci¹ga
za sob¹ pewne konsekwencje:
- Adapter AD2051 pobiera kilkakrotnie wiÍ-
cej pr¹du (max. 25mA).

- NapiÍcie zasilania i†czÍstotliwoúÊ pracy za-
leø¹ od uøytego w†adapterze typu mikro-
kontrolera. Rozwi¹zaniem standardowym
jest tu procesor 80C31 - 12MHz, zasilany
napiÍciem 5V. DziÍki modu³owej konstruk-
cji uøytkownik moøe we w³asnym zakresie
procesor ten wymieniÊ na inny, np. na 3-
woltowy, lub na pracuj¹cy z†czÍstotliwoú-
ci¹ do 24MHz.

- OdstÍpstwem od orygina³u cechuj¹ siÍ rÛw-
nieø piny portu P1.0..1 w†cyfrowym trybie
pracy: posiadaj¹ one aktywny ìpull-upî,
ktÛrego brak w†AT89Cx051.
Na koniec kilka uwag na temat kompaty-

bilnoúci programowej . Mikrokontrolery
AT89Cx051 charakteryzuj¹ pewne uproszcze-
nia w†stosunku do typowego przedstawiciela
rodziny '51. Istotne z†punktu widzenia emu-
lacji rÛønice zosta³y zebrane w†tab. 1. Jeúli
o†nich zapomnimy, moøe okazaÊ siÍ, øe pro-
gram dzia³a z†adapterem, a†nie dzia³a
z†AT89Cx051.
Cezary Subda

Sposób na “małe” Atmele
W†styczniowej rubryce ìInfo
Krajî opublikowaliúmy notatkÍ
o†nowej propozycji firmy WG-
Electronics dla konstruktorÛw
uøywaj¹cych mikrokontrolerÛw

firmy Atmel - niewielkiej
przystawce do emulatora pamiÍci
ROM, ktÛra umoøliwia emulacjÍ
mikrokontrolerÛw AT89CX051.

Otrzymaliúmy wiele listÛw
z†proúbami o†przybliøenie

moøliwoúci tego urz¹dzenia, co
niniejszym czynimy.

Tab. 1 Zestawienie różnic programowych pomiędzy mikrokontrolerami
Cecha 89C1051 89C2051 80C31 Ochrona przed błędem typu “działa tylko z adapterem”

Pamięć RAM 64 128 128 linkować program z dyrektywą ograniczającą pamięć DATA

Timer 1 brak jest jest jest usunąć nazwy TH1, TL1 z plików *.H, *.ini dla 89C1051

UART brak jest jest usunąć nazwy SBUF, SCON z plików *.h, *.ini dla 89C1051

Przestrzeń Code 1kB 2kB 64kB linkować program z dyrektywą ograniczającą pamięć CODE,
kontrolować skoki JMP A + DPTR

Instrukcje MOVX brak brak są kontrolować program pod kątem wykluczenia zmiennych
w przestrzeni PDATA, XDATA oraz instrukcji MOVX.

Schemat funkcjonalny adaptera AD2051.


