PROJEKTY CZYTELNIKÓW
Dział „Projekty Czytelników” zawiera opisy projektów nadesłanych do redakcji EP przez Czytelników. Redakcja nie bierze
odpowiedzialności za prawidłowe działanie opisywanych układów, gdyż nie testujemy ich laboratoryjnie, chociaż
sprawdzamy poprawność konstrukcji.
Prosimy o nadsyłanie własnych projektów z modelami (do zwrotu). Do artykułu należy dołączyć podpisane oświadczenie,
że artykuł jest własnym opracowaniem autora i nie był dotychczas nigdzie publikowany. Honorarium za publikację
w tym dziale wynosi 250,− zł (brutto) za 1 stronę w EP. Przysyłanych tekstów nie zwracamy. Redakcja zastrzega sobie
prawo do dokonywania skrótów.

Adapter do programowania
mikrokontrolerów 89C51
w programatorach 89CX051
Mikrokontrolery
z†rodziny MCS-51
produkowane przez firmÍ
Atmel zdoby³y sobie
ogromn¹ popularnoúÊ wúrÛd
elektronikÛw. Ich ogromn¹
zalet¹ jest wbudowana
pamiÍÊ programu typu
Flash, umoøliwiaj¹ca
wielokrotne programowanie
tego samego procesora.
åmiem twierdziÊ, øe
programator procesorÛw
89CX051 jest najczÍúciej
spotykanym wúrÛd
hobbystÛw urz¹dzeniem
tego typu, a†to ze wzglÍdu
na ³atw¹ budowÍ i†niskie
koszty jego wykonania.
Wszystkim tym, ktÛrym
20 wyprowadzeÒ juø nie
wystarczy, proponujÍ
wykonanie przejúciÛwki
umoøliwiaj¹cej
zaprogramowanie procesora
typu 89C51 i†89C52
(z ograniczeniem pamiÍci
programu do 4kB)
w†programatorze pierwotnie
przystosowanym
do programowania
procesorÛw 89C4051.
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Budowa
i†dzia³anie
Aby zrozumieÊ zasadÍ dzia³ania uk³adu
warto zerkn¹Ê na tab. 1†i
tab. 2. Zawarto w†nich zestawienie sygna³Ûw steruj¹cych programowaniem uk³adÛw 89C4051 i†89C51/52.
WidaÊ tutaj ogromne podobieÒstwo, a†niektÛre z†wyprowadzeÒ maj¹ wrÍcz swoje
dok³adne odpowiedniki!
W†uk³adzie 89C51 trzeba
jeszcze odpowiednio wysterowaÊ wyprowadzenia RST
i†PSEN i†wydawa³o by siÍ, øe
to wszystko. W³aúnie w†tym
miejscu tkwi pu³apka. Ma³e
mikrokontrolery ze wzglÍdu
na ograniczon¹ liczbÍ wyprowadzeÒ maj¹ wbudowany do
swego wnÍtrza licznik adresu wpisywanego kodu.
W†przypadku ich wiÍkszych
ìbraciî niezbÍdne jest podawanie na odpowiednie wyprowadzenia adresu pod ktÛry chcemy zapisaÊ dan¹. Konieczne okaza³o siÍ wiÍc dodanie uk³adu U3 (rys. 1)
wraz z†elementami T1 i†R1
odpowiedzialnymi za jego
zerowanie. Co prawda, zgod-

nie z†tab. 1, licznik powinien
byÊ zerowany przy narastaj¹cym zboczu na wejúciu RST
U1 (w proponowanym rozwi¹zaniu zerowanie odbywa siÍ

przy stanie niskim) eksperymenty wykaza³y jednak,
zgodnie zreszt¹ z†oczekiwaniami, øe przedstawiony obwÛd úwietnie spe³nia swoje

Tab. 1. Sygnały wykorzystywane podczas programowania
procesorów 89C4051
Tryb / Końcówka

RST/
Vpp

P3.2/
Prog

Zapis danych

12V

Odczyt danych

H

Bit zabezpieczający B1
Bit zabezpieczający B2
Kasowanie pamięci
programu
Odczyt sygnatury

P3.3/
S1

P3.4/
S2

P3.5/S P3.7/S
S3
S4

\_/ *

L

H

H

H

H

L

L

H

H

12V

\_/ *

H

H

H

H

12V

\_/ *

H

H

L

L

12V

\___/ **

H

L

L

L

H

H

L

L

L

L

000h − producent
001h − typ układu
Uwagi:
1. Wewnętrzny licznik adresów jest zerowany przy przy zboczy narastającym na
wejściu RST
2. Licznik jest inkrementowany dodatnim impulsem na wejściu XTAL1
* − impuls ujemny o czasie trwania 1...110 µs
** − impuls ujemny o czasie trwania 10ms
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Rezystory
R1: 10kΩ
Kondensatory
C1, C2: 20...40pF
Półprzewodniki
U3: CMOS 4040
Różne
U1: podstawka DIL20
U2: podstawka precyzyjna
DIL40
J1: goldpin z jumperem
X1: rezonator kwarcowy
4...20MHz
Kabel płaski 20−żyłowy
zakończony wtykami
emulacyjnymi

Poci¹gnÍ³o to za sob¹ koniecznoúÊ uøycia kilku zworek
oznaczonych na p³ytce kreskami. Od nich w³aúnie musimy rozpocz¹Ê montaø. Pozosta³e elementy montujemy
w†standardowy
sposÛb.
W†miejsce U1 montujemy albo podstawkÍ, w†ktÛr¹ nastÍpnie wepniemy kabel zakoÒczony z†obydwu stron wtykiem emulacyjnym, albo lutujemy wtyk bezpoúrednio do
p³ytki.
Rados³aw Koppel

Rys. 1

zadanie. Tak, jak w†ma³ym
mikrokontrolerze i†tutaj stan
licznika jest zwiÍkszany
przez dodatni impuls na wejúciu XTAL1.
Wyjaúnienia wymaga jeszcze rola zworki J1. Jej ustawienie bÍdzie zaleøne od tego
czy uk³ad, ktÛry chcemy programowaÊ wymaga napiÍcia
programuj¹cego o†wartoúci 12
czy 5V. Odpowiedni opis
znajduje siÍ na p³ytce drukowanej.

Ograniczenia
wprowadzane przez
adapter
Za pomoc¹ prezentowanej
w†artykule przystawki nie bÍdzie moøliwy odczyt sygnatury uk³adu bez zmiany oprogramowania steruj¹cego
programatorem. To samo dotyczy moøliwoúci programowania bitu zabezpieczaj¹cego

Rys. 2
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B3. W†praktyce ograniczenia
te nie s¹ jednak zbyt dokuczliwe.
Podczas korzystania z†adaptera naleøy pamiÍtaÊ, aby
w†programie obs³uguj¹cym
programatora rÍcznie ustawiÊ
typ uk³adu na 89C4051. W†innym przypadku nie zostanie
wykorzystana ca³a pamiÍÊ

programowanego mikrokontrolera.

Montaø i†uruchomienie
Schemat montaøowy p³ytki pokazano na rys. 2, a†mozaikÍ úcieøek na rys. 3. Ze
wzglÍdu na chÍÊ ograniczenia
kosztÛw, zosta³a ona zaprojektowana jako jednostronna.

Tab. 2. Sygnały wykorzystywane podczas programowania procesorów 89C51/52
Tryb / Końcówka

RST

PSEN

ALE/PROG

EA/Vpp

P2.6/S1

P2.7/S2

P3.6/S3

P3.7/S4

Zapis danych

H

L

\_/ *

12V***

L

H

H

H

Odczyt danych

H

L

H

H

L

L

H

H

Bit zabezpieczający B1

H

L

\_/ *

12V***

H

H

H

H

Bit zabezpieczający B2

H

L

\_/ *

12V***

H

H

L

L

Bit zabezpieczający B3

H

L

\_/ *

12V***

H

L

H

L

Kasowanie pamięci programu

H

L

\___/ **

12V***

H

L

L

L

Odczyt sygnatury

H

L

H

H

L

L

L

L

030h − producent
031h − typ układu
032h − napięcie Vpp

Rys. 3
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