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Tester łącza RS−232

Projekt

049

Schemat elektryczny tes-
tera przedstawiono na rys.
1. Poniewaø wymiana infor-
macji w†wielu przypadkach
odbywa siÍ w†dwÛch kie-
runkach, np. w†sekwencji:
polecenie/potwierdzenie
wykonania polecenia, nie-
zbÍdne jest, aby tester by³
ìprzezroczystyî dla urz¹-
dzeÒ wymieniaj¹cych infor-
macje. Øeby by³o to moøli-
we, nadawana informacja
wchodzi do uk³adÛw teste-
ra i†jednoczeúnie jest kiero-
wana do odbiornika, tak jak
pokazano to na rys. 2.

Bufory separuj¹ uk³ady
testera od wejúcia i†wyjúcia
i zapobiegaj¹ nadmiernemu
obci¹øeniu linii wejúciowej.
Na rys. 3 i†4 pokazano, jak
przyk³adowo moøna pod³¹-
czyÊ tester do dwu urz¹-
dzeÒ wymieniaj¹cych ze so-
b¹ informacjÍ ³¹czem szere-
gowym. Poniewaø oprÛcz li-
nii RxD i†TxD czÍsto wyko-
rzystuje siÍ pozosta³e linie
standardu RS232, to kabel
powinien zawieraÊ takøe te
linie (pe³ny kabel RS-232).

Na rys. 5 przedstawiono
pod³¹czenie testera dla syg-
na³Ûw o†poziomie TTL. Op-
rÛcz odczytu, moøliwe jest
teø wysy³anie informacji
z†bufora testera. Bufor ten
moøna dowolnie modyfiko-
waÊ, zaleønie od potrzeb.
Sygna³ wyjúciowy moøe mieÊ
poziom TTL lub RS232. Na

Prosta budowa i ³atwa
obs³uga ³¹cza szeregowego
spowodowa³a, øe sta³o siÍ
bardzo popularne i jest

czÍsto stosowane do
wymiany informacji

w†systemach cyfrowych.
Producenci popularnych

mikrokontrolerÛw
wykorzystali to
i†wbudowali

w†mikrokontrolery porty
szeregowe, co znacznie
uproúci³o programow¹

obs³ugÍ transmisji.
Pomimo tak wielu
zalet konstruktorzy
napotykaj¹ pewne

trudnoúci przy
projektowaniu

i†uruchamianiu urz¹dzeÒ
z†³¹czem szeregowym.
Polegaj¹ one na braku

moøliwoúci ³atwej kontroli
jakoúci transmisji. Moøna

j¹ zweryfikowaÊ
wykorzystuj¹c port

szeregowy PC-ta lub za
pomoc¹ oscyloskopu
cyfrowego. Moøna teø

uøyÊ opisanego
w†artykule testera.

rys. 6 przedstawiono pod³¹-
czenie odpowiednich linii
sygna³owych przy wysy³aniu
zawartoúci bufora testera.

Opis uk³adu
Podstawowym blokiem

wykonawczym testera jest
minimodu³ 8051 (kit AVT-
222), opisany w†EP11/94.
Zosta³ on czÍúciowo zmody-
fikowany. Sygna³y A8, A9,
A10 zosta³y od³¹czone od
z³¹cza J2, a†na ich miejsce
pod³¹czono: A0 na nÛøkÍ
23, A1 na nÛøkÍ 22, A2 na
nÛøkÍ 21 z³¹cza J2.

Ze z³¹cza J1 od³¹czono
sygna³y A12 i†A11, a†na ich
miejsce pod³¹czono A3 na
nÛøkÍ 18 i†A4 na nÛøkÍ 19.
Jako U1 zosta³ zastosowany
uk³ad 8032 firmy INTEL
z†kwarcem X1 o†czÍstotli-
woúci 12 MHz. Moøna teø
nie montowaÊ uk³adu U4,
tranzystora T1 i†rezystorÛw
R2 i†R3 (oznaczenia z†opisu
kitu AVT-222).

Dzia³anie uk³adu jest na-
stÍpuj¹ce: po w³¹czeniu za-
silania program steruj¹cy tes-
tera ustawia poziom niski na
nÛøce 5†z³¹cza J1 minimodu-
³u 8051. Przez tranzystor T1
nie p³ynie pr¹d i†styki prze-
kaünika s¹ w†po³oøeniu jak
na rys. 1. åwieci siÍ dioda
D2 sygnalizuj¹ca, øe ürÛd³em
jest sygna³ o†poziomie TTL.
Sygna³ wejúciowy z†pinu
6†z³¹cza Z1 jest podawany

na nÛøkÍ 1 U3, z†nÛøki 4†U3
na nÛøkÍ 10 minimodu³u
8051 i† jednoczeúnie
wystÍpuje na nÛøce 8†U3
i†pinie 5†z³¹cza Z1. NÛøka
10 minimodu³u 8051 pod³¹-
czona jest do nÛøki 10 pro-
cesora 8032 (RxD).

Jeøeli program steruj¹cy
wystawi na nÛøkÍ 5†mini-
modu³u 8051 stan wysoki,
to styki przekaünika prze³¹-
cz¹ siÍ. Wtedy zaúwieci siÍ
dioda D3 (sygna³ RS), a†na
nÛøkÍ 1†U3 zostanie poda-
ny sygna³ z†nÛøki 12 U4
(MAX202). Droga sygna³u
jest wtedy nastÍpuj¹ca: pin
3†z³¹cza Z1, nÛøka 13 U4,
nÛøka 12 U4. Po przejúciu
przez inwertery U3, tak jak
to opisano wyøej, sygna³
z†nÛøki 8†U3 jest podawa-
ny na nÛøkÍ 11 U4 i†z†nÛø-
ki 14 U4 jest podawany na
pin 2†z³¹cza Z1. Jak wyni-
ka z†rys. 1, sygna³ wyjúcio-
wy jest podawany jedno-
czeúnie na pin 5†Z1 (sygna³
TTL) i†na pin 2†Z1 (sygna³
RS232), niezaleønie od sta-
nu stykÛw przekaünika.

Gdy wysy³ana jest za-
wartoúÊ bufora testera (fun-
kcja nadawania informacji),
to sygna³ pojawia siÍ na
nÛøce 11 minimodu³u 8051.
Podawany jest na uk³ady
U3E i†U3F (inwertery sepa-
ruj¹ce z†rys. 2) i†z†nÛøki 13
U3 na pin 14 z³¹cza Z1 oraz
na nÛøkÍ 10 U4. Po zamia-
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nie na poziom RS232 syg-
na³ pojawia siÍ na nÛøce
7†U4 i†dalej na pinie 13 Z1.

Uk³ady U1A, U1B, U1C
oraz U2 (rys. 1) tworz¹ de-
koder adresu. Na nÛøce
1†U2 pojawia siÍ stan niski
przy kombinacji sygna³Ûw:
!RD !WR A4 A3 A2 A1 A0

x 0 0 0 0 x x
0 x 0 0 0 x x
WidaÊ wiÍc, øe jeøeli na

liniach adresowych wyst¹-
pi¹ adresy od 00h do 03h
i†nast¹pi zapis lub odczyt
rozkazem MOVX, to na nÛø-
ce 1 U2 wyst¹pi ì0î. Na
nÛøce 8†U1 po³¹czonej
z†wejúciem EN modu³u wy-
úwietlacza L1682 wyst¹pi
wÛwczas "1". Linia adreso-
wa A0 po³¹czona jest z†wej-
úciem R/W modu³u, linia
A1 z†wejúciem RS, a†linie
AD0..AD7 z†liniami D0..D7
modu³u. Operacje zapisu
i†odczytu rejestrÛw sterow-
nika modu³u LCD s¹ nastÍ-
puj¹ce:
!RD !WR A4 A3 A2 A3 A1 A0

Operacja
1 0 0 0 0 0 0 0

zapis do rejestru I
0 1 0 0 0 0 0 1

odczyt z rejestru I

1 0 0 0 0 0 1 0
zapis do rejestru D

0 1 0 0 0 0 1 1
odczyt z rejestru D

Pozosta³e wyjúcia U2
mog¹ byÊ wykorzystane ja-
ko wyjúcia sygna³Ûw CS
uk³adÛw peryferyjnych.
Uk³ad 82C51 moøna wyko-
rzystaÊ np. do transmisji
znakÛw o†d³ugoúci 5, 6,
7†lub 8†bitÛw.

Program testera zosta³
napisany w†jÍzyku C
i†skompilowany kompilato-
rem firmy KEIL. Po skompi-
lowaniu zajmuje ok. 6,5kB.

Do taktowania prÍdkoú-
ci transmisji uøyty zosta³
licznik T2. Transmisja re-
alizowana jest przez port
szeregowy (przerwanie
23h). Licznik T0 pracuje ja-
ko czasomierz w†trybie 1
(przerwanie 0bh). Program
obs³ugi przerwania od licz-
nika T1 (tryb 1) obs³uguje
klawiaturÍ i†realizuje funk-
cjÍ migania znaku na ekra-
nie LCD. Przepe³nienie T1
powoduje zg³oszenie prze-
rwania co 30 ms, co zupe³-
nie wystarczy by zlikwido-
waÊ skutki drgaÒ stykÛw
klawiatury.

Klawiatura ma tylko 4
klawisze: +, -, ACC, ESC.
Takie rozwi¹zanie trochÍ
utrudnia pos³ugiwanie siÍ
testerem, ale znakomicie
upraszcza konstrukcjÍ.

Po nabraniu niewielkiej
wprawy moøna bardzo
sprawnie wykorzystywaÊ
wszystkie funkcje urz¹dze-
nia.

Obs³uga testera
Po w³¹czeniu zasilania

na ekranie pojawia siÍ na-
pis ìtester ³¹cza szeregowe-
goî i†zapala siÍ LED ìTTLî
(sygna³ wejúciowy ma mieÊ
poziom TTL). NaciúniÍcie
dowolnego klawisza powo-
duje wejúcie do menu
g³Ûwnego. Z†tego poziomu
moøna wywo³aÊ wszystkie
funkcje testera:
- PARAMETRY TRANSMIS-
JI;

- PRZEGL•DANIE BUFO-
RA;

- ODBI”R START;
- ZNAKI STARTU;
- USTAW BUFOR NADA-
WANIA;

- NADAWANIE BUFORA.
Ekran wyboru funkcji

ma postaÊ nastÍpuj¹c¹:

FUNKCJA ->(AC,+,-)
nazwa funkcji
Klawiszami + i†- moøna

kolejno wywo³ywaÊ nazwy
funkcji. Za pomoc¹ klawi-
sza ACC uruchamia siÍ fun-
kcjÍ, ktÛrej nazwa jest ak-
tualnie wyúwietlana.

Funkcja
PARAMETRY
TRANSMISJI

Jest to pierwsza funkcja,
ktÛr¹ naleøy wywo³aÊ po
w³¹czeniu testera. Po jej
wybraniu pojawia siÍ na ek-
ranie napis:

PrÍdkoúÊ transm.
1200Bd->(AC,+,-)
Klawiszami + i†- moøna

wybraÊ sekwencyjnie nastÍ-
puj¹ce prÍdkoúci transmisji:
50, 150, 300, 600, 1200,
2400, 4800, 9600 Bd. Kla-
wiszem ACC wprowadza siÍ
aktualnie wyúwiet lan¹
prÍdkoúÊ i†pojawia siÍ
napis:

tryb->(AC,+,-)
<1>znaki 8bit.
Wykorzystywane s¹ 2

tryby pracy portu szerego-
wego procesora 8032. Tryb
1 (znaki 8-bitowe) i†tryb 3
(znaki 9-bitowe). W†trakcie

Rys. 1.
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odbioru w†trybie 3 nie jest
sprawdzana wartoúÊ bitu 9
odbieranego znaku. Klawisz
ACC wprowadza aktualnie
ustawiony tryb i†pojawia
siÍ napis:

sygna³
TTL->(AC,+,-)
Klawiszami + i†- sek-

wencyjnie wprowadzany
jest poziom sygna³u wej-
úciowego TTL lub RS232,
a†klawiszem ACC wprowa-
dzany jest ustawiony po-
ziom (zapala siÍ wtedy od-
powiednia dioda LED)
i†wyúwietlone zostaj¹ nasta-
wione parametry. Klawi-
szem ACC zapamiÍtywane
s¹ nastawy i†nastÍpuje wy-
júcie z†programu funkcji.
Klawisz ESC powoduje na-
tomiast powrÛt do ustawia-
nia prÍdkoúci transmisji.

Funkcja ODBI”R
Po wywo³aniu funkcji

ODBI”R na ekranie pojawia
siÍ:

odebr.<00>znakÛw
ESC-przerwanie.
Bufor testera ma pojem-

noúÊ 32 znakÛw i†jest zero-
wany w†momencie urucho-
mienia funkcji. Tester cze-
ka teraz na odbierane znaki
i†kiedy bufor siÍ zape³ni to
odbiÛr jest przerywany
i†pojawia siÍ komunikat:

odebr.<32>znakÛw
bufor pe³ny! (AC)
Jeøeli odbierana infor-

macja ma d³ugoúÊ mniejsz¹
niø 32 znaki, to moøna od-
biÛr przerwaÊ w†dowolnym
momencie klawiszem ESC.
Pojawi siÍ wtedy np. napis

odebr.<06>znakÛw
przerwana tr. (AC).

Klawisz ACC po-
woduje wyjúc ie
z†funkcji.

Funkcja
PRZEGL•DANIE

BUFORA
Po wywo³aniu tej funk-

cji na ekranie pojawia siÍ
np.:

ADR<00> (+-ESC)
00,00,<01>,20,1E.
W†polu ADR<  > jest

wyúwietlony adres znaku (z
zakresu 00h..1Fh). Znak
o†tym adresie jest wyúwiet-
lany w†dolnej linii w†polu
<  >. Pierwszy znak w†dol-
nej linii ma adres ADR-2,
drugi ADR-1, trzeci (w po-
lu <  >) ADR, czwarty
ADR+1, pi¹ty ADR+2. Jeøeli
ADR=0, to ADR-2=1Eh,
ADR-1=1Fh, ADR+1=1,
ADR+2=2. Klawiszami + i†-
moøna zmieniaÊ adres mo-
dulo 1Fh i†za kaødym ra-
zem wyúwietlane s¹ 2†zna-
ki wczeúniejsze, znak wska-
zywany i†2†znaki nastÍpne.
Pod adresem 00 umieszczo-
ny jest pierwszy prawid³o-
wo odebrany znak po uru-
chomieniu funkcji ODBI”R,
lub pierwszy znak sekwen-
cji startu funkcji ODBI”R
START. Klawisz ESC koÒ-
czy przegl¹danie bufora.

Funkcja
ODBI”R START

CzÍsto zdarza siÍ, øe
z†ci¹gu znakÛw chcemy wy-
³owiÊ pewn¹ charakterys-
tyczn¹ sekwencjÍ. W†tym
celu naleøy uøyÊ funkcji
ODBI”R START. Wywo³a-
nie tej funkcji naleøy po-
przedziÊ wywo³aniem fun-
kcji ZNAKI STARTU. Jeøeli
nie zostanie zaprogramowa-
na sekwencja startu, to po-
jawi siÍ komunikat: ìznaki
startu nie okreúloneî i†na-
st¹pi wyjúcie z†funkcji.

Po prawid³owym wywo-
³aniu funkcji pojawia siÍ
w†gÛrnej linii napis:

znaki startu (AC)
a†w†dolnej zaprogramowane
wczeúniej znaki startu.
PrzyciúniÍcie klawisza ACC
spowoduje wyúwietlenie

odebr.<00>znakÛw
ESC przerwanie
W†tym momencie rozpo-

czyna siÍ odbiÛr i†spraw-
dzanie odbieranych zna-
kÛw. Jeøeli kolejno odbie-
rane znaki s¹ rÛwne zapro-
gramowanym, to s¹ one
wpisywane do bufora i†na-
stÍpuje odbiÛr kolejnych
znakÛw aø do zape³nienia
bufora lub do przerwania
klawiszem ESC. Jeøeli za-
programowana sekwencja
rÛwna siÍ 81h, 19h, CCh,
a†odbierane znaki maj¹ war-
toúÊ 81h, 19h, 00h, CCh, to
nie s¹ one traktowane jako
odebrana sekwencja startu.

Funkcja
ZNAKI STARTU

Wywo³anie tej funkcji
powoduje wyúwietlenie na
ekranie:

liczba z. startu
<1>max5(AC,+,-).
Klawiszami + i†- naleøy

wprowadziÊ maksymalnie
5†znakÛw sekwencji starto-
wej. Klawisz ACC wprowa-
dza ustawion¹ liczbÍ zna-
kÛw i†w†gÛrnym wierszu
wyúwietlacza pojawia siÍ ty-
le znakÛw ?? ile wynosi
wczeúniej zaprogramowana
d³ugoúÊ sekwencji startu. Je-
øeli d³ugoúÊ ta rÛwna siÍ 2,
to w†gÛrnej linii pojawi siÍ:

??  ??
a w†dolnej linii pojawi siÍ:

znak<00>(AC,+,-).
M³odsza cyfra baj tu

w†polu <  > migocze. Kla-
wiszami + i†- ustawia siÍ
jej wartoúÊ. Po wciúniÍciu
klawisza ACC zaczyna mi-

Rys. 2.

gotaÊ starsza cyfra ustawia-
nego bajtu. Klawiszami +
i†- ustawia siÍ jej wartoúÊ.
Klawisz ACC powoduje wy-
úwietlenie w†dolnej linii
wyúwietlacza np.:

<A7>(ACC,ESC-kor).
Klawisz ACC powoduje

wyúwietlenie ustawionego
bajtu w†gÛrnej linii, tak jak
to jest pokazane w†przyk³a-
dzie:
liczba znakÛw 2

znaki startu 81h, 2Ah
ekran wyúwietlacza po usta-
wieniu 81h:

??  ??
znak<81>(ACC,+,-)

klawisz ACC:
??  ??
<81>(AC,ESC-kor)

klawisz ESC - powrÛt do
ustawiania bajtu:
klawisz ACC:

81  ??
znak<00>(ACC,+,-)

po ustawieniu 2Ah:
81  ??
znak <2A>(ACC,+,-)

klawisz ACC:

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1: 10kΩ/0,25W
R2: 1kΩ/0,25W
PR: 4,7kΩ
Kondensatory
C1: 4700µF/16V
C2, C4..C12: 100nF/63V
blokujące
C3: 33µF/35V tantalowy
Półprzewodniki
U1: 74LS00
U2: 74LS42
U3: 74LS04
U4: MAX202
U5: 7805
T1: BC237
D1: BAV21
D2, D3: LED 3mm zielona
mostek prostowniczy 1,5A/
100V
Różne
Złącze ELTRA 881 015 (15pin
żeńskie)
Transformator TS6/63 (12V
0,5A)
Przekaźnik MEISEI M4−12H
Podstawka 40pin (do
podłączenia kitu AVT−222)
Bezpiecznik 100mA
Gniazdo bezpiecznikowe
Wyłącznik sieciowy
Kabel sieciowy
Płytka uniwersalna
100x160mm
Wyświetlacz LCD L1682
SEIKO
Rezonator kwarcowy 12MHz
Kompletny minimoduł 8051
(kit AVT−222)Rys. 3. Rys. 4.
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81  ??
<2A>(AC,ESC-kor)

klawisz ESC - powrÛt do
ustawiania bajtu, natomiast
klawisz ACC:

81  2A
(AC-ok ESC-kor)

Klawiszem ACC koÒczy
siÍ ustawianie i†nastÍpuje
wyjúcie z†funkcji, klawisz
ESC powoduje powrÛt na
pocz¹tek do ustawiania
liczby znakÛw.

Funkcja USTAW
BUFOR NADAJNIKA

Po wywo³aniu tej funk-
cji na ekranie pojawi siÍ:

ADR<00>->(AC,+,-)
(ESC-koniec)
Jeøeli w†tym momencie

przyciúniemy klawisz ESC,
to na ekranie pojawi siÍ:

nie ustawiony
bufor (AC)

Klawiszem ACC koÒczy siÍ
funkcjÍ.

Naleøy zatem najpierw
klawiszami + i†- ustawiÊ
adres modyfikowanego baj-
tu. Bufor nadajnika ma roz-
miar 32 znakÛw i†ustawia
siÍ adres 1Fh. Ustawienie
potwierdza siÍ klawiszem
ACC i†na ekranie pojawia
siÍ:

ADR<00>
znak<00>(ACC,+,-).

Tak jak to by³o opisane
w†poprzedniej funkcji, bajt
modyfikowany jest poprzez
ustawianie migaj¹cej naj-
pierw m³odszej, a†potem
starszej cyfry. Po ustawie-
niu pojawi siÍ np. napis:

ADR<00>
<1F>(AC,ESC-kor).
Klawisz ESC powoduje

przejúcie do poprzedniego
ekranu i†ponowne ustawia-
nie bajtu, natomiast klawisz
ACC powoduje wpisanie
ustawionego bajtu pod wy-
úwietlany adres i†wyúwiet-
lenie:

ADR<01>->(AC,+,-)
(ESC-koniec).
Klawiszami + i†- moøna

ustawiÊ nastÍpny dowolny
adres z†przedzia³u 00..1Fh.
ACC go akceptuje i†program
wchodzi do procedury usta-
wiania bajtu, jak to zosta³o
opisane powyøej. Klawisz
ESC powoduje wyjúc ie
z†procedury ustawiania bu-
fora i†pojawia siÍ na ekra-
nie:

liczba z. do
nad.<01>(+,-AC).
Klawiszami + i†- ustawia

siÍ w³aúciw¹ liczbÍ, a†kla-
wiszem ACC jest ona ak-
ceptowana. Pojawia siÍ
wtedy:

czy przegl¹daÊ
bufor N( +,-AC).
Klawiszami + i†- usta-

wia siÍ T†lub N. Przy usta-
wionym T†wywo³ywana
jest funkcja PRZEGL•DA-
NIE BUFORA. Ustawienie
N†powoduje wyjúcie z†fun-
kcji.

Funkcja
NADAWANIE BUFORA

Jeøeli w†funkcji PARA-
METRY TRANSMISJI zosta³
ustawiony tryb 3†(znaki 9-

bitowe), to po wywo³aniu
nadawania bufora pojawi
siÍ:

wybrano tryb3
ustaw bit 9†(AC),

a†po naciúniÍciu klawisza
ACC:

bit9  0†(+,-,AC).
Klawiszami + i†- moøna

ustawiÊ 0-bit 9 ma wartoúÊ
0†niezaleønie od zawartoúci
wysy³anego znaku 1-bit 9
ma wartoúÊ 1†niezaleønie
od zawartoúci wysy³anego
znaku (np. gdy chcemy
uzyskaÊ 2†bity stopu) PA-
bit 9 jest bitem parzystoúci
NP-bit 9 jest bitem niepa-
rzystoúci.

Po ustawieniu bi tu
9†i†naciúniÍciu klawisza
ACC bÍdzie nadana taka
liczba bajtÛw, jaka zosta³a
ustawiona w†funkc j i
USTAW BUFOR NADAWA-
NIA (od adresu 00h). PrÍd-
koúÊ transmisji i†tryb okreú-
lany jest w†funkcji PARA-
METRY TRANSMISJI.

Po nadaniu wszystkich
znakÛw pojawia siÍ (np. dla
liczby znakÛw do wys³ania
rÛwnych 8):

bufor nadany
do adr.<07>(AC).
Klawiszem ACC koÒczy

siÍ funkcjÍ. Jeøeli w†funk-
cji PARAMETRY TRANS-
MISJI wybrany zosta³ tryb
1, to pomijany jest fragment
ustawiania bitu 9.

Uwagi koÒcowe
Po prawid³owym zmon-

towaniu urz¹dzenie nie
wymaga praktycznie øad-
nych regulacji i†dzia³a po-
prawnie. Jedynie potencjo-
metrem P1 naleøy ustawiÊ
odpowiedni kontrast wy-
úwietlacza LCD. Wyúwiet-
lacz moøe byÊ dowolnego

Rys. 5. Rys. 6.

typu o†organizacji 2x16zna-
kÛw, lub 2x20 znakÛw (ste-
rownik zgodny z†HD44780).
Przekaünik moøe byÊ do-
wolnego typu o napiÍciu
prze³¹czania 12V (najlepiej
minia turowy) . Jako U4
moøna uøyÊ MAX 232, ale
trzeba zmieniÊ C8..C12 na
wartoúci 1µF. Kondensatory
C4..C7 naleøy montowaÊ na
p³ytce uniwersalnej jak naj-
bliøej uk³adÛw U1, U2, U3
i†U4. Zastosowanie metalo-
wej obudowy wymaga uøy-
cia kabla zasilaj¹cego 3-øy-
³owego. Øy³Í zerow¹ naleøy
po³¹czyÊ z†obudow¹.
Tomasz Jabłoński
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