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Monitor magistrali
szeregowych, czêæ 1
AVT-991

Przedstawiamy projekt
urz¹dzenia o tzw. w¹skiej
specjalizacji. Mo¿liwoæ
podgl¹dania przesy³anych
danych mo¿e siê przydaæ
osobom zajmuj¹cym siê
konstruowaniem, napraw¹
i konserwacj¹ urz¹dzeñ
wspó³pracuj¹cych
z szeregowymi magistralami
transmisyjnymi.
Artyku³ mo¿e te¿
zainteresuje tych dociekliwych
Czytelników, którzy patrz¹c
na pl¹cz¹ce siê zwoje kabli,
chc¹ wiedzieæ jak to dzia³a
i do czego s³u¿y.
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Do czego przyda siê ten
przyrz¹d

Pomys³ monitora powsta³ w czasie pracy nad pewnym uk³adem,
w którym nieustannie pojawia³y
siê k³opoty z transmisj¹ magistrali
I2C. Marzy³em, by mieæ mo¿liwoæ
podejrzenia danych, które s¹ poprzez tê magistralê w rzeczywistoci przesy³ane, gdy¿ w ten sposób ³atwo móg³bym znaleæ dokuczliwy b³¹d. A kiedy przypomina³em sobie wczeniejsze podobne
sytuacje, doszed³em do wniosku,
¿e tego typu monitor bardzo by
mi siê przyda³. Gdyby jeszcze
mieæ do dyspozycji uk³ad, który
nie tylko ledzi przesy³ane informacje, ale mo¿e tak¿e udawaæ
nadawcê i pod³¹czony do linii bêdzie wysy³a³ ustalone wczeniej
sekwencje danych. I oczywicie
dobrze by by³o wyposa¿yæ monitor
w interfejsy innych linii, nie tylko
I2C. Proste z pozoru zadanie okaza³o siê nieco trudniejsze ni¿ na
pocz¹tku s¹dzi³em, jednak w koñcu powsta³ dzia³aj¹cy prototyp
monitora magistrali szeregowych (i
rzeczywicie pomóg³ rozwi¹zaæ
moje problemy). Jego mo¿liwoci
s¹ nastêpuj¹ce:
- wspó³pracuje z interfejsami
RS232, RS485, I2 C, 1-Wire,

- ma mo¿liwoæ odczytu danych
(praca w trybie monitora), zapisu (praca jako nadajnik) oraz
edycji danych odczytanych lub
przeznaczonych do wys³ania,
- ma mo¿liwoæ zapamiêtania do
250 plików w pamiêci nieulotnej RAM,
- ma opcjê transmisji wybranego
pliku jeden raz lub wielokrotnie
oraz mo¿liwoæ okrelenia liczby danych, które maj¹ byæ odczytane z monitorowanej linii,
- ma opcjê tropu, tzn. okrelenie
sekwencji danych, po identyfikacji której uk³ad rozpocznie
rejestracjê strumienia danych,
- ma mo¿liwoæ pracy autonomicznej dziêki wykorzystaniu
do wywietlania danych 2-liniowego wywietlacza LCD oraz
zasilania zarówno napiêciem sta³ym, jak i zmiennym.

Schemat elektryczny
uk³adu

Schemat elektryczny monitora
przedstawiono na rys. 1. Prac¹
urz¹dzenia steruje oczywicie procesor jednouk³adowy z niemiertelnej rodziny '51. W monitorze
zastosowany zosta³ procesor
AT89C55 z wewnêtrzn¹ pamiêci¹
programu o pojemnoci 20kB. Jednak równie dobrze mo¿na zastosowaæ AT89C51 lub AT89C52.
Zale¿y to od liczby funkcji, w ja-
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kie zostanie wyposa¿ony monitor,
a wiêc i od objêtoci kodu steruj¹cego. W przedstawianej wersji
uk³adu objêtoæ kodu steruj¹cego
znacznie przekroczy³a 8kB, co
spowodowa³o koniecznoæ u¿ycia
w³anie procesora AT89C55.
Do procesora pod³¹czona jest
pamiêæ RAM (U3) o pojemnoci

Rys. 1. Schemat elektryczny monitora linii szeregowych.
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32kB, któr¹ procesor adresuje za
pomoc¹ rejestru równoleg³ego U5.
Zastosowanie pamiêci podyktowane zosta³o wzglêdami praktycznymi. Otó¿ czêsto najwiêcej po¿ytecznych informacji mo¿na uzyskaæ analizuj¹c dane z kilku kolejnych transmisji. Po odczycie powinny wiêc zostaæ one zachowane
jako oddzielne pliki,
aby póniej móc je ze
sob¹ porównaæ w trybie edycji danych. Pamiêæ RAM przechowuje nie tylko odczytane
dane, ale i pewne informacje konfiguracyjne systemu, a jej zawartoæ nie ulega wymazaniu nawet po od³¹czeniu zasilania dziêki podtrzymaniu bateryjnemu. Litowa bateria (o napiêciu 3V) za
porednictwem uk³adu
U11 zasila jedynie pamiêæ RAM, gdy od³¹czone zostanie napiêcie zasilaj¹ce. Poniewa¿ w tym stanie pamiêæ nie jest ani zapisywana, ani odczytywana, pobierany przez
ni¹ pr¹d jest minimalny i pojemnoæ baterii
wystarczy na bardzo
d³ugi okres pracy. ¯eby jeszcze dodatkowo
przed³u¿yæ jej czas
¿ycia, mo¿na w czasie gdy przyrz¹d jest
nie u¿ywany roz³¹czyæ
zworê JP8, odcinaj¹c
tym samym awaryjne
zasilanie pamiêci RAM.
Poniewa¿ urz¹dzenie
pomylane zosta³o jako
przenone, do komunikacji z u¿ytkownikiem
wykorzystany zosta³
wywietlacz LCD. Okaza³o siê, ¿e wystarczaj¹cy komfort obs³ugi zapewnia wywietlacz
z dwiema 16-znakowymi liniami. Dziêki temu
górna linia mo¿e pe³niæ
rolê pola edycji, a dolna pola statusu, w którym wywietlane s¹
podstawowe informacje
o aktualnym stanie
urz¹dzenia. Zarówno
pamiêæ RAM, wywiet-
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lacz, jak i uk³ad U16 traktowane
s¹ przez procesor jako czêæ zewnêtrznej przestrzeni adresowej,
z której mo¿na zarówno odczytywaæ, jak i zapisywaæ dane poprzez
port P0. Poniewa¿ przestrzeñ ta
jest
wspólna,
to
mo¿e
zainteresowaæ dociekliwych gdzie
w przedstawionym na rys. 1 uk³adzie znajduje siê dekoder adresów,
za pomoc¹ którego procesor wybiera uk³ad, do którego chce siê
odwo³aæ. Rolê takiego dekodera
pe³ni¹ bramki U14C i D, linia /
WR procesora oraz port P1.4.
Przyjêto, ¿e procesor chc¹c wypisaæ do wywietlacza nowe dane
odwo³uje siê do adresu FFFFh.
Poniewa¿ pamiêæ RAM u¿ywa tylko 15 linii adresowych (od A0 do
A14), wpisuj¹c jakiekolwiek dane
do wywietlacza pod adres FFFFh,
jednoczenie wpisujemy je do pamiêci RAM pod adres 7FFFh.
Oznacza to, ¿e komórka pamiêci
o tym adresie nie powinna byæ
u¿ywana do przechowywania informacji, gdy¿ adres ten jako jedyny jest wspó³dzielony przez oba
uk³ady. Natomiast adresy od 0000h
do 7FFEh s³u¿¹ wy³¹cznie do
zapisu i odczytu danych do/z pamiêci RAM. W ten sposób uk³ad
dekodera adresów zosta³ znacznie
uproszczony.
Nale¿y jeszcze wyjaniæ, co
bêdzie siê dzia³o z uk³adem U16,
gdy po³¹czony jedynie z lini¹ adresow¹ A0 bêdzie reagowa³ na
zapis i odczyt danych spod dowolnego adresu, co mog³oby zak³óciæ
pracê uk³adu monitora. Problem
ten rozwi¹zano przez u¿ycie portu
P1.4. Wysoki poziom na tej linii
powoduje ustawienie wyprowadzeñ DB0..7 uk³adu U16 w stan
wysokiej impedancji. Jednoczenie
sygna³ ten, po zanegowaniu przez
bramkê U14B, poprzez uk³ad U11
podawany jest na wejcie /CS
pamiêci, powoduj¹c jej uaktywnienie. Zmiana poziomu portu P1.4
powoduje z kolei zablokowanie pamiêci i odblokowanie uk³adu U16.
W efekcie kilka uk³adów mo¿e
korzystaæ ze wspólnej magistrali
portu P0 procesora i byæ bezkolizyjnie obs³ugiwanych.
Oprócz uk³adów niezbêdnych
do gromadzenia i wywietlania danych, w sk³ad monitora wchodz¹
uk³ady scalone interfejsów, przekszta³caj¹ce sygna³y z podgl¹danych linii na sygna³y o poziomie
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akceptowanym przez procesor.
W przypadku linii RS232 s³u¿y
do tego uk³ad U6, którego po³¹czenia z gniazdem P1 konfiguruj¹
zwory ustawiane w gniedzie
JP10. Sposób u¿ycia tych zwór
zostanie opisany dalej, w czêci
powiêconej obs³udze linii ³¹cza
RS232. Z kolei, jako interfejs 2przewodowej linii RS485 zastosowano uk³ad U1. Zarówno U1, jak
i U16 do³¹czone s¹ do tych samych linii Tx i Rx procesora.
O tym, który z nich aktualnie
³¹czy siê z lini¹ Rx decyduje
poziom sygna³u na wyprowadzeniu P1.5 procesora. Do komunikacji z magistral¹ I2 C s³u¿y wspomniany ju¿ wczeniej uk³ad U16.
Jedynie 1-przewodow¹ magistralê
1-Wire uk³adów DALLAS-a obs³uguje bezporednio procesor za
pomoc¹ portu P1.2.
Do sterowania prac¹ monitora
s³u¿¹ 4 mikroprzyciski oraz obrotowy impulsator, który w skrócie
bêdzie nazywany klikerem.
Funkcja poszczególnych przycisków zale¿y oczywicie od programu steruj¹cego. W opracowanej
wersji urz¹dzenia przyciski
START i STOP s³u¿¹ zazwyczaj
do inicjacji i zakoñczenia procesu
(np. monitorowania linii), przycisk SHT wybiera poszczególne
opcje pracy, a naciniêcie YES
powoduje akceptacjê wyboru. Za
pomoc¹ klikera dokonuje siê ustawienia wartoci parametru. Poniewa¿ w uk³adzie monitora brak jest
klawiatury cyfrowej, u¿ycie pokrêcanego klikera u³atwia wybranie wartoci z obszernego przedzia³u liczb od 0 do 255.
W celu zapewnienia prawid³owego startu uk³adu po w³¹czeniu
zasilania uk³ad U10 generuje kilkumilisekundowy impuls RESET,
podawany do niektórych z pozosta³ych uk³adów scalonych. Dioda
LED D2 s³u¿y do sygnalizacji faktu
odczytu danych z wybranej linii,
natomiast stabilizator U12 dostarcza napiêcia zasilaj¹cego +5V.

Oprogramowanie
procesora steruj¹cego

Przedstawiony uk³ad elektryczny
mo¿na traktowaæ jako ramê, w której mo¿na umieciæ niemal dowolny
program steruj¹cy. W programie tym
mo¿na zrezygnowaæ z czêci mo¿liwoci monitora, np. z obs³ugi niektórych linii, albo dodaæ nowe,

specyficzne funkcje, w zale¿noci
od potrzeb konstruktora. Ja chcia³bym teraz przedstawiæ swoj¹ wersjê
oprogramowania uk³adu, któr¹ dostosowa³em do w³asnych potrzeb,
zwi¹zanych z prac¹.
Oprogramowanie monitora
w tej wersji umo¿liwia pracê
uk³adu w trzech trybach: Edycji,
Odczytu i Zapisu. Informacje prezentowane przez wywietlacz
zmieniaj¹ siê w zale¿noci od wybranego trybu. Przyk³adowy wygl¹d wywietlacza (i znaczenie
wywietlanych informacji) mo¿e
byæ nastêpuj¹cy:
*******************
* Monitor linii
* -1
*RS232 0000 E &00 * -2
*******************
-3 -4 -5 -6 -7
- 1 pole edycji,
- 2 pole statusu,
- 3 wskanik aktywnej linii
(RS232, RS485, I2C, 1-Wire),
- 4 licznik odczytanych bajtów lub
pozycja kursora w edytowanym
pliku,
- 5 wskanik aktywnego trybu,
- 6 symbol wyboru opcji,
- 7 numer aktywnego pliku.
Tryb Edycji
Tryb ten stanie siê aktywny po
wywietleniu na pozycji 5 litery
E. Korzystaj¹c z klikera nale¿y
przesun¹æ migoc¹cy kursor na pozycjê 5, nacisn¹æ klawisz SHT,
nastêpnie klikerem wybraæ nazwê
trybu pojawiaj¹c¹ siê w polu edycji i potwierdziæ wybór klawiszem
YES. Po naciniêciu klawisza
START w polu edycji wywietlona
zostanie zawartoæ pliku, którego
numer widoczny jest na pozycji 7.
Je¿eli plik jest pusty, wywietlona
zostanie wartoæ 00h i mo¿na przyst¹piæ do samodzielnego wpisywania pliku. Zmiany wartoci wpisywanych bajtów w zakresie 0..FFh
dokonuje siê za pomoc¹ klikera.
Po naciniêciu SHT pojawia siê
migocz¹cy kursor i znowu korzystaj¹c z pomocy klikera mo¿na go
przesun¹æ nad dowolnie wybrany
bajt, którego zawartoæ mo¿na
zmieniaæ w opisany przed chwil¹
sposób. Oprócz zmiany wartoci
bajtu mo¿liwe s¹ jeszcze dwie
operacje w trybie edycji. Krêc¹c
klikerem w lewo doprowadzimy
do pojawienia siê symbolu in,
co oznacza, ¿e w miejscu wskazywanym przez kursor plik zostanie
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rozsuniêty i zostanie wstawiony
dodatkowy bajt. Z kolei symbol
cl oznacza, ¿e bajt wskazywany
przez kursor zostanie skasowany,
a rozmiar pliku zmniejszony o 1.
Oprócz tego, w zale¿noci od rodzaju interfejsu, w edytowanym
pliku mog¹ pojawiæ siê dodatkowe
symbole oznaczaj¹ce operacje zwi¹zane z danym typem linii. Przy
ka¿dym, opisanym trochê dalej
typie linii zamieszczony zostanie
wykaz dodatkowych symboli i funkcji. Zamykanie trybu edycji, tak
jak i zamykanie pozosta³ych trybów nastêpuje po naciniêciu klawisza STOP.
Tryb Odczytu
Tryb ten stanie siê aktywny po
wywietleniu na pozycji 5 litery
R. W tym trybie, w zale¿noci od
wybranego typu linii (co wywietlane jest na pozycji 3) aktywny
jest jeden z interfejsów. Uk³ad
pracuje wtedy jako monitor odczytuje dane pojawiaj¹ce siê na
linii i zapisuje je do pamiêci

RAM. Dzia³anie uk³adu w tym
trybie mo¿e byæ modyfikowane
poprzez zmianê jego parametrów.
Do opcji zmiany parametrów
wchodzi siê po ustawieniu kursora w pozycji 6 i naciniêciu SHT.
Wtedy mamy mo¿liwoæ zaprogramowania:
- Szybkoci transmisji, co jest
niezbêdne w przypadku wspó³pracy z liniami RS232 i RS485.
Ustawiane szybkoci transmisji
to: 600, 1200, 2400, 4800, 9600
i 19200 bodów.
- Liczby bajtów, które w trybie
odczytu zostan¹ zapisane w pamiêci RAM. Istnieje mo¿liwoæ
zaprogramowania zapisu od 1 do
255 bajtów lub iloci ograniczanej jedynie dostêpn¹ pamiêci¹
RAM, co oznacza symbol xx.
- Wywietlania znaków w formacie heksadecymalnym lub alfanumerycznym. To ustawienie dotyczy wszystkich trybów pracy.
- Wybrania opcji tropu. Ta mo¿liwoæ wymaga trochê dok³adniejszego opisu. Czêsto siê zda-

rza, ¿e podczas podgl¹dania
danych interesuj¹ca jest tylko
pewna ich czêæ, która powinna
zostaæ zapamiêtana do póniejszej, dok³adnej analizy. Je¿eli
taki istotny fragment poprzedzony bywa zawsze tak¹ sam¹
znan¹ sekwencj¹ znaków, np.
abcd, to w³¹czenie opcji tropu
spowoduje, ¿e monitor rozpocznie rejestracjê danych dopiero
po zidentyfikowaniu wspomnianej wczeniej sekwencji. Tropem bêdzie w³anie przyk³adowa sekwencja abcd. Oprogramowanie monitora pozwala rêcznie zapisaæ sekwencjê znaków
tropu (do 60 znaków) oraz w³¹czyæ lub wy³¹czyæ opcjê tropu.
Ka¿dorazowy zapis danych do
pamiêci RAM powoduje wiecenie diody LED.
Tryb Zapisu
Tryb ten stanie siê aktywny po
wywietleniu na pozycji 5 litery
W. W trybie zapisu uk³ad symuluje nadajnik, wysy³aj¹c wybranym wczeniej typem linii zawartoæ pliku, który ustawiony jest
jako aktywny. Jako parametry tego
trybu mo¿na ustawiæ szybkoæ
transmisji i liczbê powtórzeñ:
transmisjê jednokrotn¹ lub ci¹g³e
wysy³anie zawartoci pliku do
momentu naciniêcia klawisza
STOP.
W trybie zapisu istnieje mo¿liwoæ natychmiastowego przejcia do trybu odczytu. Przydaje
siê to w sytuacjach, gdy nadajnik
i odbiornik pracuj¹ w trybie przesy³ania z potwierdzeniem i zale¿y nam na zarejestrowaniu odpowiedzi odbiornika. Je¿eli na
koñcu wysy³anej sekwencji w trybie zapisu umieszczony zostanie
symbol /i, monitor natychmiast
przejdzie do trybu odbioru i zgodnie z ustawionymi wczeniej warunkami (liczb¹ znaków do odczytu i poszukiwaniem tropu, o ile
taka opcja jest w³¹czona) utworzy
i zapisze nowy plik o numerze
starszym od dotychczas istniej¹cych.
Ryszard Szymaniak, AVT
ryszard.szymaniak@ep.com.pl
Wzory p³ytek drukowanych w formacie PDF s¹ dostêpne w Internecie
pod adresem: http://www.ep.com.pl/
pcb.html oraz na p³ycie CD-EP01/
2001 w katalogu PCB.
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