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Yampp 3
Sprzętowy odtwarzacz MP3,
część 2

W†drugiej czÍúci artyku³u
opisujemy montaø
i†uruchomienie odtwarzacza
yampp. DziÍki specjalnemu
oprogramowaniu testowemu
nie jest to zadanie bardzo
trudne, wymaga jednak
pewnej wiedzy.
Skorzystamy zatem z†porad
i†opisu przygotowanego przez
twÛrcÍ oprogramowania
yamppa - Romualda Bia³ego.
Rekomendacje: sprzÍt dla
fanÛw ìempetrÛjkiî lubi¹cych
znaÊ urz¹dzenia od úrodka.
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Montaø i†uruchomienie
Ze wzglÍdu na zastosowanie
elementÛw montowanych powierzchniowo, montaø uk³adu naleøy
przeprowadziÊ szczegÛlnie starannie. Najlepiej jest zastosowaÊ podan¹ poniøej kolejnoúÊ montaøu,
co u³atwi uruchomienie odtwarzacza oraz usuniÍcie ewentualnych
b³ÍdÛw. SposÛb ten nieco odbiega
od tego, ktÛry zosta³ zaproponowany przez Jespera Hansena, ale
jest prostszy i†zosta³ sprawdzony
w†praktyce.
Niestety, Jesper Hansen nie
ustrzeg³ siÍ kilku drobnych b³ÍdÛw. Po pierwsze, powsta³o ma³e
nieporozumienie dotycz¹ce sygna³u zeruj¹cego mikroprocesor. Na
schemacie i†p³ytce drukowanej
w†wersji ìBî by³o miejsce na
kondensator C8 w³¹czony pomiÍdzy masÍ uk³adu a†wejúcie zeruj¹ce. W†wersji ìCî zamiast kondensatora C8 zastosowano rezystor
R12 w³¹czony pomiÍdzy VCC
a†wejúcie sygna³u zeruj¹cego. Praktyka dowodzi, iø najlepiej jest
zastosowaÊ oba wspomniane elementy, wiÍc na p³ytce w†wersji
ìBî naleøy zamontowaÊ kondensator C8 na swoim miejscu i†zaraz

obok, pomiÍdzy plusem C8 i†punktem lutowniczym dla rezystora
R1, naleøy zamontowaÊ wspomniany R12. Natomiast na p³ytce
w†wersji ìCî naleøy wlutowaÊ kondensator C8 o†wartoúci pojemnoúci
ok. 2,2 µF pomiÍdzy masÍ i†wejúcie sygna³u zeruj¹cego (minus do
masy). PrawdÍ mÛwi¹c, najlepszym wyjúciem jest jednak zastosowanie specjalizowanego uk³adu
scalonego (np. trÛjkoÒcÛwkowy
DS1813 lub DS1233) zamiast wspomnianych elementÛw C8 i†R12, ale
nie jest to konieczne.
Kolejnym b³Ídem jest brak kondensatorÛw blokuj¹cych zasilanie
+5 V, ktÛre autor projektu po
prostu zapomnia³ umieúciÊ na p³ytce. Przy zasilaniu yamppa z†niezaszumionego zasilacza nie stwarza
to problemÛw, lecz przy zasilaniu
z†zasilacza impulsowego moøe byÊ
przyczyn¹ zak³ÛceÒ düwiÍku lub
samoistnego zerowania siÍ yamppa.
Dobrze jest wiÍc zamontowaÊ przynajmniej dwa kondensatory ceramiczne 100 nF i†jeden tantalowy
22 µF/10V pomiÍdzy VCC i†masÍ.
Jeden z†nich najlepiej przylutowaÊ
bezpoúrednio do wyprowadzeÒ mikrokontrolera.
Pozostawienie ìw powietrzuî
nieuøywanych wejúÊ bramek uk³adu IC8 nie powinno mieÊ miejsca
w†przypadku zastosowania uk³adÛw wykonanych w†technologii
CMOS. Najprostszym rozwi¹za-
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Rys. 6. Rozmieszczenie elementów na płytce drukowanej

niem tego problemu jest po³¹czenie kroplami cyny odpowiednich
nÛøek IC8. £¹czymy wiÍc ze sob¹
nÛøki 12, 13 i†14, a†nastÍpnie 9,
10 i 11 oraz 4 i 5, po czym
krÛtkim odcinkiem przewodu ³¹czymy je do masy, czyli do
wyprowadzenia 7†IC8.
Rozmieszczenie elementÛw na
p³ytce drukowanej yamppa pokazano na rys. 6. Na pocz¹tku naleøy
zamontowaÊ procesor IC1, stabilizator IC5, diody LED D1 i†D2,
d³awiki L1 i†L2, kondensatory C1,
C2, C5, C6, C8, rezystory R1, R2,
R4, R12, przycisk resetu S1, kwarc
Q1 oraz z³¹cza J1 i†J5. Moøna teø
zamontowaÊ pamiÍÊ IC3 oraz zatrzask IC2. Po zamontowaniu elementÛw pod³¹czamy zasilanie
5†V†do z³¹cza J5. Naleøy uøyÊ
zasilacza z†ograniczeniem pr¹dowym ustawionym na ok. 100 mA.
Powinna siÍ zaúwieciÊ dioda D1.
Jeúli siÍ nie úwieci, to oznacza, øe
zosta³a zamontowana odwrotnie
lub jest jakieú zwarcie w†uk³adzie.
NastÍpnie naleøy zmierzyÊ napiÍcie za stabilizatorem IC5 (na dodatnich koÒcÛwkach kondensatorÛw C5 lub C6). Powinno ono
wynosiÊ 3 lub 3,3 V,†w†zaleønoúci
od wersji zastosowanego stabilizatora. NastÍpnie naleøy zaprogramowaÊ mikrokontroler programem testowym. W†tym celu pod³¹czamy
interfejs programuj¹cy do portu
drukarkowego komputera, 10-stykow¹ wtyczkÍ interfejsu wk³adamy
do z³¹cza J1, w³¹czamy zasilanie
yamppa i†uruchamiamy program
³aduj¹cy na komputerze. Jeøeli
korzystamy z†programu Yapp napisanego przez autora projektu
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(opisaliúmy go w†EP7/2002), naleøy nacisn¹Ê klawisz identyfikacji
procesora. W†okienku obok powinna pojawiÊ siÍ informacja
o†wykryciu procesora AT90S8515.
Jeúli wszystko przebiega poprawnie, to otwieramy nowy projekt,
zaznaczamy okno z†zawartoúci¹
pamiÍci Flash i†wczytujemy program testowy (File>Load File>yampp_3_test.rom), ktÛry jest
dostÍpny zarÛwno w†Internecie
(adresy podajemy na koÒcu artyku³u), jak i†na p³ycie CD-EP10/
2002B. Teraz wystarczy klikn¹Ê na
ikonÍ z†wykrzyknikiem, czyli Autoprogram, i†po chwili program
testowy bÍdzie za³adowany do
procesora. W†przypadku korzystania z†innego programu ³aduj¹cego,
procedurÍ ³adowania pliku
yampp_3_test.rom przeprowadzamy
zgodnie z†jego instrukcj¹ obs³ugi.
Jeøeli programator nie wykryje
procesora, naleøy sprawdziÊ poprawnoúÊ montaøu yamppa i†interfejsu programuj¹cego oraz pracÍ generatora z†kwarcem Q1.
Po poprawnym zaprogramowaniu procesora od³¹czamy wtyczkÍ
programatora od z³¹cza J1 i†naciskamy przycisk reset. Powinniúmy
zauwaøyÊ trzy wolne b³yski diody
úwiec¹cej D2, co úwiadczy o†poprawnej pracy procesora. Jeøeli
zosta³a zmontowana pamiÍÊ RAM
wraz z†zatrzaskiem, to po sekundzie powinny siÍ pojawiÊ trzy
szybkie b³yski, a†po nastÍpnej pÛ³sekundowej przerwie kolejne
3†szybkie mrugniÍcia diody D2.
Jeøeli te dwie serie krÛtkich b³yskÛw bÍd¹ rozdzielone jednym,
dwoma lub trzema wolnymi b³ys-

kami, to oznacza, øe wystÍpuje
jakiú problem z†pamiÍci¹ RAM lub
zatrzaskiem adresÛw IC2. Jeden
d³ugi b³ysk oznacza, øe jest b³¹d
na magistrali danych, dwa b³yski
- b³¹d na magistrali adresowej,
a†trzy b³yski úwiadcz¹ o†uszkodzeniu ktÛregoú z†uk³adÛw IC2 lub
IC3. W†takim przypadku naleøy
ponownie sprawdziÊ poprawnoúÊ
zamontowania IC1, IC2 i†IC3.
Jeøeli wstÍpne testy przebieg³y
pomyúlnie, moøemy przejúÊ do kolejnego etapu, w†ktÛrym wlutowujemy IC4, kondensatory C14...C17,
z³¹cza J2 i†J3 oraz potencjometr do
regulacji kontrastu wyúwietlacza
R5. Aby przetestowaÊ dzia³anie
wyúwietlacza LCD, naleøy go pod³¹czyÊ do z³¹cza J2. Do z³¹cza J3
pod³¹czamy kabel ³¹cz¹cy yamppa
z†portem RS232 w†komputerze, na
ktÛrym uruchamiamy dowolny program terminalowy (np. Hyper Terminal) z†ustawionymi parametrami
transmisji na 19200 bodÛw, 8†bitÛw i†brak parzystoúci, po czym
w³¹czamy zasilanie yamppa. Po
zakoÒczeniu sekwencji b³yskÛw
diody D2 powinniúmy zobaczyÊ
tekst powitalny zarÛwno w†oknie
terminala, jak i†na wyúwietlaczu
LCD. Jeúli w†oknie terminala nic
siÍ nie pojawi, to naleøy sprawdziÊ poprawnoúÊ pod³¹czenia kabla oraz poprawnoúÊ montaøu. Moøna teø sprÛbowaÊ odwrÛciÊ wtyczkÍ z³¹cza J3 i†ponownie wyzerowaÊ yamppa. Aby wiadomoúÊ powitalna ukaza³a siÍ na wyúwietlaczu LCD, naleøy za pomoc¹ potencjometru R5 odpowiednio ustawiÊ jego kontrast.
Jeúli nadal wszystko przebiega
pomyúlnie, nadszed³ czas na zamontowanie pozosta³ych elementÛw. Tak wiÍc montujemy uk³ady
IC6, IC7, IC8 oraz wszystkie pozosta³e elementy bierne. W†tym
miejscu mam waøn¹ uwagÍ dotycz¹c¹ elementÛw generatora kwarcowego dla uk³adu IC7.
Pocz¹wszy od produkcyjnej
wersji ìKî uk³adu VS1001, firma
VLSI zmieni³a sposÛb pod³¹czenia
elementÛw wspÛ³pracuj¹cych
z†kwarcem Q2. Ze wzglÍdu na to,
øe obecnie s¹ dostÍpne juø tylko
wersje ìKî tego uk³adu, modyfikacja staje siÍ niezbÍdna. Polega
ona na zmianie wartoúci kondensatora C4 na 33 pF, rezystora R7
na 1†MΩ oraz na niemontowaniu
rezystora R6. W†miejsce J4 moøe-
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my bezpoúrednio wlutowaÊ odbiornik podczerwieni lub z³¹cze
do jego pod³¹czenia. Gdy wszystko jest juø na swoim miejscu, do
gniazda minijack pod³¹czamy s³uchawki, do z³¹cza J3 kabel terminala, a†do z³¹cza J4 odbiornik
podczerwieni. Jeøeli go nie pod³¹czymy, naleøy tymczasowo zewrzeÊ skrajne styki z³¹cza J4, aby
zapobiec wnikaniu zak³ÛceÒ interpretowanych przez procesor jako
przypadkowe komendy zdalnego
sterowania. Po w³¹czeniu zasilania powinniúmy us³yszeÊ cichy
trzask w†s³uchawkach oznajmiaj¹cy pojawienie siÍ zasilania uk³adu
IC7. Po pojawieniu siÍ w†oknie
terminala tekstu powitalnego powinien siÍ pojawiÊ teø znak zachÍty do pisania. Wciskaj¹c na
klawiaturze PC znak zapytania
ì?î, powinniúmy otrzymaÊ spis
moøliwych do przeprowadzenia
testÛw dekodera VS1001. Wciskaj¹c klawisz 4, powinniúmy us³yszeÊ w†s³uchawkach trzy düwiÍki.
Jeøeli mamy pod³¹czony odbiornik podczerwieni, moøemy go
rÛwnieø przetestowaÊ, wysy³aj¹c
w†jego kierunku sygna³ z†dowolnego pilota pracuj¹cego w†standardzie REC80 (np. Panasonic).
Na terminalu powinny siÍ pojawiÊ kody odpowiadaj¹ce poszczegÛlnym klawiszom pilota.
NastÍpnie do z³¹cza J7 podpinamy sformatowany dysk twardy
z†systemem plikÛw FAT32 i†klastrem o†wielkoúci 4kB, a†do z³¹cza
J5 pod³¹czamy zasilacz, ktÛry powinien mieÊ wydajnoúÊ pr¹dow¹
oko³o 1A i†moøemy wykonaÊ
sprawdzenie interfejsu ATA, uruchamiaj¹c test numer 8. Jeøeli
jako ürÛd³o plikÛw MP3 chcemy
zastosowaÊ CD-ROM, to wykonanie powyøszego testu jest bezcelowe, poniewaø program testowy
obs³uguje jedynie dyski twarde.

stronie bÍdzie mia³a 40-stykowe
z³¹cze do 3,5" dysku, a†po drugiej
stronie z³¹cze 44-stykowe do yamppa. Styki o†numerach od 1†do 40
z†44-stykowego z³¹cza ³¹czymy
z†odpowiadaj¹cymi im stykami
z³¹cza 40-stykowego. Pozosta³e 4
pozostawiamy wolne. W†ten sam
sposÛb moøna do yamppa pod³¹czyÊ CD-ROM z†interfejsem ATAPI, przy czym naleøy pamiÍtaÊ, øe
yampp wymaga urz¹dzenia IDE
skonfigurowanego jako MASTER,
i†trzeba odpowiednio prze³¹czyÊ
zworkÍ w†CD-ROM-ie lub dysku.
Gdy stosowany dysk jest 3,5"
lub CD-ROM, bÍdzie potrzebne
dodatkowe ürÛd³o zasilania tych
dyskÛw o†napiÍciu 12†V. W†wykonaniu stacjonarnym - takim jak
w†modelu pokazanym na zdjÍciu
- moøna wykorzystaÊ np. zasilacz
pochodz¹cy z†obudowy od PC
typu slim. Posiada on miÍdzy
innymi odpowiednie napiÍcia
+5†V†i†+12†V†oraz ma niewielkie
wymiary. Przy tak niewielkim
obci¹øeniu jakie powoduje yampp
i†twardy dysk lub CD-ROM moøe
on bez problemu pracowaÊ bez
wymuszonego ch³odzenia wentylatorem.

Oprogramowanie
Oprogramowanie do yamppa
tworzone jest na licencji GPL, co
oznacza, øe kaødy moøe do woli
zmieniaÊ i†publikowaÊ swoj¹ wersjÍ pod warunkiem publikacji kodu ürÛd³owego oraz zachowania
oryginalnych wpisÛw dotycz¹cych
autorÛw projektu i†wersji bazowej.
W†ten sposÛb powsta³o kilka wersji oprogramowania rÛøni¹cych siÍ
oferowanymi funkcjami. OpiszÍ
tutaj najnowsze wersje dostÍpne

w†momencie tworzenia artyku³u.
PiszÍ w†liczbie mnogiej, bo istniej¹ oddzielne programy obs³uguj¹ce dyski twarde i†CD-ROM-y.
Na wstÍpie trzeba zaznaczyÊ,
øe odpowiednie skonfigurowanie
programu do w³asnych potrzeb,
czyli do posiadanego przez nas
pilota zdalnego sterowania, odpowiedniego u³oøenia klawiszy, zastosowanego w†uk³adzie kwarcu,
czy choÊby zmiany wielkoúci klastra na dysku wymaga posiadania
kompilatora jÍzyka C na procesory
AVR. Oprogramowanie zosta³o napisane przy wykorzystaniu darmowego kompilatora AVR-GCC, ktÛrego najnowsz¹ wersjÍ moøna pobraÊ ze strony www.avrfreaks.net.
Do poprawnej kompilacji wymagana jest wersja 3.0 (lub o†wyøszym numerze) wspomnianego
kompilatora. Moøna oczywiúcie za³adowaÊ do procesora gotowy
skompilowany program, lecz wtedy jesteúmy skazani na takie
ustawienia, jakie zosta³y zaproponowane przez jego autora,
w†zwi¹zku z†czym prawdopodobieÒstwo posiadania pilota wysy³aj¹cego odpowiednie kody jest
niewielkie. W†wiÍkszoúci przypadkÛw nie jest konieczna umiejÍtnoúÊ programowania w†jÍzyku C,
poniewaø program zosta³ napisany
tak, aby odpowiedni¹ konfiguracjÍ
moøna by³o dostosowaÊ poprzez
wstawienie lub usuniÍcie znakÛw
komentarza przy odpowiednich
definicjach w†pliku constants.h
lub poprzez zmianÍ wartoúci odpowiednich sta³ych (rÛwnieø
w†tym pliku). Znakiem komentarza w†jÍzyku C jest podwÛjny
slash (//) wstawiony na pocz¹tku
linii. Niestety, z†powodu ograni-

Pod³¹czenie 3,5-calowego
dysku lub CD-ROM-a
Jeúli nie dysponujemy dyskiem
z†notebooka, to moøemy z†powodzeniem zastosowaÊ w†yamppie
standardowy dysk 3,5-calowy. Do
tego celu moøna wykorzystaÊ standardow¹ przejúciÛwkÍ IDE pozwalaj¹c¹ na pod³¹czenie 2,5-calowego dysku w†zwyk³ym PC. W†tym
przypadku wykorzystujemy j¹ ìna
odwrÛtî. Moøna teø zrobiÊ specjaln¹ taúmÍ, ktÛra po jednej
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Rys. 7. Rozmieszczenie najważniejszych elementów i złącz na płytce yamppa
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czonej pojemnoúci pamiÍci na kod
programu trzeba wybieraÊ, ktÛre
z†dostÍpnych funkcji oprogramowania chcemy w³¹czyÊ, a†ktÛre s¹
nam zbÍdne, øeby program po
kompilacji zmieúci³ siÍ w†pamiÍci
procesora.
Pierwsz¹ waøn¹ modyfikacj¹
jest ustawienie odpowiedniej czÍstotliwoúci kwarcu zastosowanego
w†generatorze taktuj¹cym uk³ad
VS1001 - #define F_VS1001. Naleøy pozostawiÊ bez znakÛw komentarza tylko jedn¹ z†moøliwych
wartoúci lub dopisaÊ swoj¹. Jeúli
przez przypadek posiadamy starsz¹ niø ìKî wersjÍ uk³adu
VS1001, to naleøy usun¹Ê komentarz z†linii #define OLD_VS1001.
NastÍpnie poprzez wybÛr jednej z†piÍciu dostÍpnych definicji
LCD_TYPE wybieramy rodzaj posiadanego wyúwietlacza LCD. NastÍpnie naleøy zdefiniowaÊ wielkoúÊ klastra dysku twardego. Okreúlamy go, wpisuj¹c w†linii #define CLUSTER_SIZE jego wielkoúÊ
w†bajtach, tak wiÍc 4096 to klaster 4†kB, 8192 to 8†kB, 16384 to
16 kB itd. Jeøeli chcemy korzystaÊ
z†dysku sformatowanego w†systemie FAT16, to musimy usun¹Ê
komentarz z†linii #define FAT16.
Jeøeli nie chcemy, øeby dysk
zatrzymywa³ siÍ po naciúniÍciu
klawisza Stop, to musimy wstawiÊ komentarz w†linii #define
HDD_SPINDOWN. Oczywiúcie te
definicje wystÍpuj¹ tylko w†wersji
przeznaczonej do HDD. W†wersji
CD zamiast sekcji ATA & FAT
mamy CD-ROM and ATAPI options, w†ktÛrej naleøy ustawiÊ preferowan¹ prÍdkoúÊ odczytu p³yt
CD (definicja #define READ_SPE-
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ED x, gdzie x to prÍdkoúÊ w†kB/
s). Zalecana jest prÍdkoúÊ x4 lub
x8, czyli 706 lub 1430 kB/s.
Mniejsza prÍdkoúÊ moøe powodowaÊ przerwy w†trakcie odtwarzania, a†wiÍksza sprawia, øe napÍd
CD-ROM zaczyna pracowaÊ zbyt
g³oúno, zmniejszaj¹c komfort ods³uchu.
Sekcja SONG NAVIGATION
umoøliwia dokonanie wyboru interesuj¹cych nas funkcji steruj¹cych. WybÛr ten moøe siÍ okazaÊ
konieczny, jeúli bÍdziemy chcieli
w³¹czyÊ jak¹ú inn¹ funkcjÍ programu, ktÛra nie zmieúci siÍ w†pamiÍci procesora.

dostaniemy komunikat Region
TEXT is full, to oznacza, øe
program nie zmieúci siÍ w†procesorze i†naleøy wy³¹czyÊ jak¹ú
funkcjÍ (w pliku constants.h).
ZdarzyÊ siÍ to moøe tylko
wÛwczas, jeúli prÛbowaliúmy w³¹czyÊ coú wiÍcej niø to, co by³o
w³¹czone w†oryginalnym pliku.
Po skompilowaniu dostajemy plik
Yampp3.hex (lub Yampp3CD.hex)
gotowy do wprowadzenia do procesora. SposÛb programowania procesora jest identyczny z†opisanym
przy okazji uruchamiania yamppa.
Po prawid³owym zaprogramowaniu procesora otrzymujemy w†pe³ni funkcjonalny odtwarzacz.

AVR-GCC i†yampp
Pozostaje jeszcze tylko zdefiniowanie kodÛw pilota zdalnego
sterowania i†klawiatury lokalnej.
To zadanie zostawmy na pÛüniej.
Teraz naleøy zapisaÊ wprowadzone zmiany w†pliku constants.h
i†skompilowaÊ program do postaci
ìstrawnejî przez programator. Do
tego wykorzystamy wspomniany
wyøej kompilator AVR-GCC. Po
jego zainstalowaniu w†systemie powinniúmy dopisaÊ do pliku startowego Autoexec.bat úcieøkÍ dostÍpu do plikÛw wykonywalnych
GCC, czyli w†linii PATH dopisaÊ
na koÒcu np.;C:\GCC\bin - jeúli
kompilator zosta³ zainstalowany
w†katalogu C:\GCC. NastÍpnie
otwieramy katalog, w†ktÛrym mamy gotow¹ do kompilacji wersjÍ
ürÛd³ow¹ oprogramowania i†piszemy make lub make all. Po skompilowaniu zobaczymy komunikat
o†tym, ile zajmuje miejsca wygenerowany kod. Jeúli wartoúÊ HEX
jest wiÍksza niø 1FFFh lub jeúli

Zdefiniowanie kodÛw
pilota
Aby przystosowaÊ jeden z†posiadanych pilotÛw zdalnego sterowania do wspÛ³pracy z†yamppem,
musimy nauczyÊ go odpowiednich kodÛw klawiszy tego pilota.
W†tym celu moøemy wykorzystaÊ
jeden ze zdefiniowanych juø zestawÛw kodÛw lub, jeúli øaden
nie dzia³a prawid³owo, okreúliÊ
swÛj w³asny. Obecnie yampp obs³uguje piÍÊ protoko³Ûw wysy³ania kodÛw zdalnego sterowania:
REC80, NEC80, SONY15, SONY12
i†RC5. Pocz¹wszy od jednej
z†ostatnich wersji oprogramowania, w†doúÊ drastyczny sposÛb
zosta³ zmieniony sposÛb konfigurowania pilota, a†mia³o to na celu
uproszczenie tej procedury. W†poprzednich wersjach definicje kodÛw pilota by³y umieszczone
w†jednym duøym pliku rec80.h,
co powodowa³o trochÍ zamieszania przy prÛbie utworzenia w³asnego zestawu kodÛw. Obecnie
kaødy model pilota posiada swÛj
w³asny plik definiuj¹cy go, czyli
protokÛ³ komunikacji oraz wymagany zestaw kodÛw odpowiadaj¹cych naciskanym klawiszom. Pliki
te (o rozszerzeniu.def) znajduj¹
siÍ wewn¹trz katalogu REMOTES,
w†ktÛrym moøna teø znaleüÊ plik
!_SAMPLE_BASE.def. Moøe on pos³uøyÊ jako szablon do utworzenia
pliku definiuj¹cego nasz konkretny model pilota.
Øeby skorzystaÊ z†jednego z†gotowych plikÛw, wystarczy go skopiowaÊ do katalogu z†plikami
ürÛd³owymi oraz zmieniÊ jego
nazwÍ na remote.def (zastÍpuj¹c
poprzedni plik o†takiej nazwie)
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Yampp 3 − sprzętowy odtwarzacz MP3
i†ponownie skompilowaÊ kod. Jeúli nasz pilot jest zgodny z†wybranym modelem, to po za³adowaniu
kodu do yamppa powinniúmy
uzyskaÊ pe³n¹ moøliwoúÊ sterowania jego prac¹.
Jeúli nie posiadamy pilota zgodnego z†predefiniowanymi modelami lub posiadamy nadajnik pracuj¹cy w†nieznanym standardzie,
musimy sami stworzyÊ dla niego
odpowiedni plik definiuj¹cy.
W†tym celu naleøy odszukaÊ w†pliku constants.h linie #define SETUP_REMOTE_CODES i†usun¹Ê
z†niej znaki komentarza. NastÍpnie
naleøy skompilowaÊ kod i†za³adowaÊ do yamppa. Po jego wyzerowaniu na wyúwietlaczu LCD
oraz na ekranie terminala R2232
powinniúmy zobaczyÊ komunikat
o†tym, øe yampp prÛbuje rozpoznaÊ protokÛ³ naszego pilota. Øeby
mu to umoøliwiÊ, naleøy kilkakrotnie nacisn¹Ê dowolny klawisz naszego pilota. Jeúli pilot nadaje
w†jednym z†obs³ugiwanych protoko³Ûw, to na wyúwietlaczu pojawi
siÍ numer i†nazwa rozpoznanego
protoko³u. Jeúli na wyúwietlaczu
bÍd¹ siÍ jedynie zmieniaÊ numery
i†nie pokaøe siÍ nazwa protoko³u,
to niestety nasz pilot nie nadaje
siÍ do sterowania yamppem i†musimy poszukaÊ innego.
Za³Ûømy jednak, øe yampp rozpozna³ protokÛ³ i†jesteúmy gotowi
do stworzenia pliku zawieraj¹cego
definicje kodÛw. W†tym celu naj³atwiej jest skorzystaÊ ze wspomnianego juø pliku wzorcowego
(szablonu) !_SAMPLE_BASE.def.
Najpierw tworzymy jego kopiÍ,
zmieniaj¹c przy okazji jego nazwÍ
na tak¹, øeby umoøliwiÊ ³atw¹
identyfikacjÍ pilota, ktÛrego bÍdziemy opisywaÊ. NastÍpn¹ czynnoúci¹ bÍdzie wpisanie w†linii
#define REM_STD numeru protoko³u naszego pilota, ktÛry bÍdzie
wyúwietlony w†pierwszej linii wy-

Yampp w†Internecie
W†Internecie moøna znaleüÊ sporo stron zawieraj¹cych opisy,
porady i†przerÛbki dotycz¹ce yamppa. PozwolÍ sobie przytoczyÊ
adresy najwaøniejszych:
Strona g³Ûwna - http://www.yampp.com
Najnowsze wersje oprogramowania - http://www.yamppsoft.prv.pl
Strona firmowa VLSI Solutions Oy - http://www.vlsi.fi
Kompilator AVR-GCC - http://www.avrfreaks.net
Forum dyskusyjne poúwiÍcone yamppowi - http://www.myplace.nu/
mp3/yabb/YaBB.cgi

úwietlacza yamppa (lub na ekranie terminala).
Teraz moøemy przyst¹piÊ do
definiowania kodÛw poszczegÛlnych funkcji. Naciskaj¹c poszczegÛlne klawisze pilota, otrzymujemy na wyúwietlaczu (i terminalu)
odpowiadaj¹ce im kody w†postaci
dwubajtowej liczby zapisanej
w†kodzie heksadecymalnym, ktÛre
naleøy wpisywaÊ w†kolejnych liniach opisuj¹cych kaød¹ z†dostÍpnych funkcji odtwarzacza, zastÍpuj¹c dotychczasowe wpisy 0xffff.
PamiÍtajmy, øe w†jÍzyku C liczby
szesnastkowe poprzedzone s¹ prefiksem 0x, wiÍc odczytan¹ z†wyúwietlacza liczbÍ 7cf1 zapisujemy
jako 0x7cf1. Jeúli nie chcemy
zdefiniowaÊ jakiejú funkcji, pozostawiamy przy niej kod 0xffff.
Po zakoÒczeniu definiowania
kodÛw zapisujemy nasz plik i†kopiujemy do katalogu z†plikami
ürÛd³owymi, zmieniaj¹c mu nazwÍ na robocz¹, czyli remote.def.
Pozosta³o jeszcze przywrÛcenie
znakÛw komentarza w†linii #define SETUP_REMOTE_CODES pliku constants.h, skompilowanie
kodu i†ponowne za³adowanie do
yamppa.
W†ten oto sposÛb dostosowaliúmy yamppa do wspÛ³pracy z†naszym pilotem oraz otrzymaliúmy
plik opisuj¹cy owego pilota, ktÛry
moøe byÊ wykorzystany w†kolejnej wersji oprogramowania lub

Układy VS1001 nie będą oferowane przez AVT, można je będzie natomiast zakupić w poleca−
nym przez Jespera Hansena sklepie internetowym Jelu (http://www.jelu.se/shop.php).
Płatności można dokonać za pomocą karty kredytowej lub przelewem na konto − wszystkie
informacje znajdują się na stronie sklepowej.
Ważne jest, żeby nie zamawiać na raz podzespołów na kwotę większą niż 70 EUR, ponieważ
grozi to odprawą celną, która potrwać może (z doświadczeń redakcyjnych) nawet do 3 tygodni.
Wiąże się ona także ze sporymi kosztami dodatkowymi.
Przykładowe ceny podzespołów (z połowy września 2002):
− VS1001 − 20 USD,
− 74LVC245 − 1,50 USD,
− kwarc 7,3728 MHz − 2,30 USD,
− kwarc 12,288 MHz − 2,70 USD.
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przes³any autorowi celem powiÍkszenia istniej¹cej bazy gotowych
definicji pilotÛw.

Zdefiniowanie klawiatury
lokalnej
Jeøeli nie odpowiada nam zaproponowane rozmieszczenie klawiszy na klawiaturze lokalnej,
moøemy to zmieniÊ. Jak juø wczeúniej wspomnia³em, kaødy klawisz
ma dwa znaczenia. Znaczenie
krÛtkiego naciúniÍcia definiujemy w†linii #define KBD_SHORT,
a†d³ugiego w†linii #define
KBD_LONG wewn¹trz pliku constants.h. Pierwsz¹ definicj¹ musi
pozostaÊ EV_IDLE - oznacza brak
akcji, jeúli nie jest naciúniÍty
øaden klawisz. Kolejne definicje
oznaczaj¹ funkcje klawiszy oznaczonych od K1 do K8. Jeøeli
w†obu liniach dany klawisz ma
przypisan¹ tÍ sam¹ funkcjÍ, to
bÍdzie on posiada³ tylko jedno
znaczenie niezaleønie od czasu
jego naciúniÍcia (tak powinno byÊ
dla klawiszy regulacji g³oúnoúci).
Naleøy w†tym miejscu zaznaczyÊ,
øe d³uøsze przytrzymanie klawisza powoduje wysy³anie kodu
LONG co oko³o 0,8 sekundy, czyli
samopowtarzanie klawisza. Jest to
przydatne szczegÛlnie przy regulacji g³oúnoúci i†szybkim przewijaniu w†przÛd i†w†ty³. Samopowtarzanie tych funkcji zosta³o
specjalnie przyspieszone w†stosunku do pozosta³ych. Po ustaleniu znaczenia wszystkich oúmiu
klawiszy wystarczy zapisaÊ zmodyfikowany plik, ponownie skompilowaÊ kod i†wgraÊ do procesora.
Mi³ej zabawy!
Romuald Bia³y
Wzory p³ytek drukowanych w formacie PDF s¹ dostÍpne w Internecie
pod adresem: http://www.ep.com.pl/
?pdf/pazdziernik02.htm oraz na p³ycie
CD-EP10/2002B w katalogu PCB.
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