M I N I P R O J E K T Y

Rejestrator stanów logicznych dla PC
Nie wszyscy
elektronicy mog¹ sobie
pozwoliÊ na zakup
analizatora stanÛw
logicznych. Napisany
przeze mnie program,
spe³niaj¹cy funkcjÍ
rejestratora sygna³Ûw
cyfrowych, moøe
zast¹piÊ te kosztowne
przyrz¹dy podczas
prostych pomiarÛw.
Rekomendacje:
szczegÛlnie polecamy
pocz¹tkuj¹cym
elektronikom, ktÛrzy
minimalnym nak³adem
czasu i†úrodkÛw mog¹
wykonaÊ bardzo
przydatny
i†funkcjonalny
rejestrator sygna³Ûw
cyfrowych.

Rejestrator-analizator stanÛw logicznych moøna wykonaÊ na wiele sposobÛw, ale
bez w¹tpienia na³atwiejszy to
powierzyÊ tÍ rolÍ komputerowi PC. Rozwi¹zanie takie ma
wadÍ, poniewaø nie jest moøliwe precyzyjne odmierzanie
czasu prÛbkowania, ale walory uøytkowe takiego rejestratora w†znacznym stopniu j¹
niweluj¹. Analizowane sygna³y s¹ wprowadzane do PC poprzez rÛwnoleg³y port drukarkowy (Centronics). W†podstawowej wersji tego interfejsu mamy do dyspozycji
5†wejúÊ, ktÛrych stany moøemy odczytaÊ s¹ to sygna³y
BUSY, ACK, PAPEROUT,
ONLINE oraz !ERROR. Aby
nie†uszkodziÊ linii interfejsu (choÊby jej nieumyúlnym
do³¹czeniem do napiÍcia
wyøszego od 5†V), ktÛry†jest
dzisiaj zwykle zintegrowany
z†p³yt¹ g³Ûwn¹ komputera,
naleøy go odpowiednio zabezpieczyÊ.
Linie wspÛ³czesnych wersji Centronicsa s¹ wewnÍtrznie ìpodci¹gniÍteî do napiÍcia 3,3 V. Wystarczy wiÍc
zastosowaÊ najprostsz¹ optoizolacjÍ transoptorow¹ (stosuj¹c na przyk³ad transoptory
CNY17 lub 4N35), w†ktÛrej
tranzystor bÍdzie zwiera³ liniÍ wejúciow¹ portu do masy
w†momencie przep³ywu pr¹du przez†diodÍ LED - rys. 1.
NatÍøenie pr¹du p³yn¹cego
przez tÍ diodÍ naleøy oczywiúcie ograniczyÊ, np. za pomoc¹ rezystora.

Obs³uga programu
Okno dzia³aj¹cego programu (dla Windows 98 i†systemÛw pochodnych) pokazano
na rys. 2. Ustawiane w†nim
czasy naleøy traktowaÊ jako
orientacyjne. W†celu zwiÍkszenia dok³adnoúci ich odmierzania warto wy³¹czyÊ
wszystkie inne aplikacje.
Program wyúwietla orientacyjny wykres, ktÛry ma po-

Rys. 1. Schemat elektryczny optoizolowanego wejścia
rejestratora
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mÛc w†analizowaniu przebiegÛw. Obs³uga jest doúÊ intuicyjna. Po klikniÍciu na wykres moøemy przesuwaÊ jego
zawartoúÊ za pomoc¹ klawiszy kursorÛw: <, > oraz Home, PageUp, PageDown. Na
pierwszym planie znajduje
siÍ przebieg sygna³u podawanego na liniÍ !ERROR, za nim
(ìw g³¹bî) widaÊ kolejno linie, ktÛrym odpowiada coraz
wyøszy numer bitu w†odczytanym bajcie z†rejestru BASE+1. Liczby pod s³upkami
wykresu oznaczaj¹ numer
prÛbki (pomiaru). W†ten sposÛb moøemy np. okreúliÊ czasy trwania impulsÛw. Na wykresie mieúci siÍ maksymalnie 999 prÛbek, zaú ca³y bufor zawiera 65535. ZawartoúÊ
bufora moøemy eksportowaÊ,
np. do Excela, co pozwala
wykonaÊ lepsze wykresy,
analizÍ zgromadzonych danych itp. W†tym celu wystarczy klikn¹Ê na†przycisk
ZrzuÊ bufor do pliku. WÛwczas w†katalogu programu zostanie utworzony plik tekstowy buf_data.txt zawieraj¹cy
dane moøliwe do zaimportowania do Excela jako plik tekstowy z†separatorem w†postaci spacji. Program zawsze zapisuje zawartoúÊ ca³ego bufora, bez wzglÍdu na†to, ile
w†nim znajduje siÍ prÛbek
(poza obszarem prÛbek znajduj¹ siÍ zera).
Przed dokonaniem pomiaru naleøy wybraÊ adres bazowy portu LPT (BASE), ktÛry
bÍdzie wykorzystywany jako
wejúcie danych rejestratora.
Pomiar moøna przeprowadzaÊ dwoma sposobami: bez
synchronizacji oraz z†synchronizacj¹ sygna³em wyzwalaj¹cym. Niezaleønie jednak od
sposobu, naleøy wpierw ustawiÊ wartoúci OdstÍpy czaso-

we oraz IloúÊ prÛbek. Pierwsza liczba okreúla odstÍp
czasu, po jakim ma byÊ dokonywany pomiar. Druga zaú
okreúla, ile razy zostanie
przeprowadzony pomiar. Zatem czas samego pomiaru wyniesie minimum:
(ustalone odstÍpy czasowe
+ 4†ms) * liczba prÛbek
Pomiar bez sygna³u wyzwalaj¹cego jest przeprowadzany zaraz po wciúniÍciu
przycisku PrÛbkuj natychmiast. Pomiar z†synchronizacj¹ (ktÛra nie jest moøe najdok³adniejsza z†powodu pewnych opÛünieÒ, jednak zwykle wystarcza) wymaga ustawienia jeszcze dwÛch parametrÛw. Pierwszym z†nich
jest Bit wyzwalaj¹cy,†ktÛry
okreúla, z†ktÛrej linii pomiar
ma byÊ wyzwalany (np. bit 3
oznacza liniÍ !ERROR). Drugim zaú jest poziom wyzwalaj¹cy: czy wyzwolenie ma
nast¹piÊ poziomem 1 (high),
czy 0 (low). Kiedy ustawimy
powyøsze parametry, wystarczy klikn¹Ê na przycisk
Czekaj na wyzwolenie. Jeúli
teraz pojawi siÍ odpowiedni
sygna³ na podanej linii, pomiar zostanie wykonany.
W†przeciwnym razie program
bÍdzie ca³y czas w†stanie
oczekiwania. Jeøeli bÍdziemy
chcieli przerwaÊ ten stan, wystarczy przycisn¹Ê aktywny
przycisk Oczekiwanie: stop.
Bez wzglÍdu na to, czy pomiar zostanie dokonany, czy
nie, zawartoúÊ wykresu i†bufora ulegnie zmianie (o†czym
naleøy pamiÍtaÊ). Jeúli bÍdziemy chcieli okreúliÊ stan
linii synchronizuj¹cej czy innej na chwilÍ przed wyzwoleniem, moøemy sygna³ wyzwalaj¹cy pozostawiÊ bez
zmian, a†na odpowiedniej linii umieúciÊ uk³ad opÛünia-

Rys. 2. Widok okna programu obsługującego rejestrator
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Tab. 1. Przypisanie linii wejściowych do styków w typowych
gniazdach i w rejestrze danych o adresie BASE+1
Bit portu BASE+1
Sygna³

7

6

5

4

3

BUSY ACK PAPER OUT ONLINE !ERROR

Masa

Numer styku w DB25

11

10

12

13

15

18...25
(wybór np. 21)

Numer styku w DB36

11

10

12

13

32

19...30, 33

j¹cy (z³oøony np. z†kilku bramek, obwodu RC lub RL).
W†przypadku nowszych
wersji programu (od 3.12) dostÍpna jest opcja Czas jest
krytyczny, ktÛr¹ moøna wykorzystaÊ, kiedy badamy
szybkie przebiegi. Jednak naleøy j¹ wykorzystywaÊ ostroønie, gdyø istniej¹ sytuacje,
w†ktÛrych doprowadzimy do
zawieszenia siÍ systemu, np.
zbyt d³ugi czas prÛbkowania

czy - w†przypadku wyzwalania - brak odpowiedniego
sygna³u synchronizuj¹cego.
OprÛcz tego dostÍpna jest opcja (od wersji 3.15) ukrycia
okna programu na pasku zadaÒ w†tzw. trayu.

Instalacja programu
Aplikacja nie ma w³asnego instalatora. Jako øe zosta³y
uøyte niestandardowe komponenty i†kontrolki ActiveX,

wymagane s¹ dodatkowe biblioteki z†Delphi 3.0. Dlatego
przed uruchomieniem programu naleøy skopiowaÊ plik
cfx32.ocx do katalogu systemowego (najczÍúciej c:\windows\system), a†nastÍpnie
dodaÊ do rejestru odpowiednie klasy, uruchamiaj¹c
skrypt w†pliku cfx.reg. Aplikacja ponadto wymaga sterownika DriverLINX, ktÛry
moøna pobraÊ ze strony DiskDude:
- http://venezia.cx/~diskdude/
software/cbuilder/index.html,
- http://venezia.cx/~diskdude/
files/cbuilder/DLPortIO/
DLPortIO.zip,
- http://venezia.cx/~diskdude/
files/cbuilder/DLPortIO/
port95nt.exe.

Powyøsza czynnoúÊ nie
jest jednak konieczna w†przypadku systemu Windows 98.
Wystarczy do wspomnianego wyøej katalogu systemowego skopiowaÊ jeszcze pliki
dlportio.sys
oraz
dlportio.dll. Wszystkie te
czynnoúci moøemy wykonaÊ
automatycznie, uruchamiaj¹c plik wsadowy syst_upd.bat. W†razie koniecznoúci
naleøy tylko uruchomiÊ ponownie system, a†nastÍpnie
program oscpil.exe. Jeúli powyøsze czynnoúci nie†przynios¹ skutku, trzeba kolejno
wykonaÊ polecenia: regsvr32
/u cfx32.ocx oraz regsvr32
cfx32.ocx.
Janusz U¿ycki
nopsoft@poczta.onet.pl

Programator ISP mikrokontrolerów AVR z serii AT90S
Pomimo zamieszania
wywo³anego przez ostr¹
selekcjÍ przeprowadzon¹
niedawno wúrÛd
mikrokontrolerÛw AVR
przez firmÍ Atmel,
mikrokontrolery z†serii
AT90S s¹ nadal
produkowane (choÊ
okreúlane jako ìmatureî,
czyli przewidziane do
wycofania z†produkcji),
moøna je takøe nadal
bez wiÍkszego trudu
kupiÊ w†sklepach
elektronicznych.
Rekomendacje:
projekt polecany
szczegÛlnie fanom
mikrokontrolerÛw AVR,
ktÛrzy chc¹ wykonaÊ
sobie - praktycznie
beznak³adowo funkcjonalny
programator ISP.

Autorem programu - bo
prezentowany programator
sk³ada siÍ przede wszystkim
z†programu - jest S³owak Juraj Lihosith. Program AVR
Programmer wspÛ³pracuje
z†bardzo prostym interfejsem
(schemat elektryczny pokazano na rys. 1), za pomoc¹ ktÛrego moøna programowaÊ nastÍpuj¹ce mikrokontrolery
wyposaøone w†interfejs SPI:
AT90S1200, AT90S2313,
AT90S2323, AT90S2343,
AT90S2333, AT90S4414,
AT90S4434, AT90S4433,
AT90S8515, AT90S8535 oraz
mikrokontroler z†rodziny '51
- AT89S8252. Dane moøna
wprowadzaÊ do pamiÍci programu Flash oraz danych
EEPROM, moøliwe jest takøe
programowanie i†kasowanie
bitÛw zabezpieczaj¹cych
i†konfiguracyjnych, do ktÛrych dostÍp podczas programowania ISP przewidzia³
producent w†oficjalnych specyfikacjach. Interfejs programuj¹cy jest do³¹czany do portu rÛwnoleg³ego (Centronics)
komputera PC. Dioda LED
sygnalizuje aktywnoúÊ programatora. Sygna³y XTAL1,

Na płycie CD−EP8/
2003B zamieściliśmy
program AVR
Programmer 3.3
(pracuje z Windows
95/98/Me) oraz noty
katalogowe
mikrokontrolerów
obsługiwanych przez
niego (oprócz
AT90S4414).
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SCK, MOSI, MISO, GND i†RESET naleøy do³¹czyÊ do tak
samo oznaczonych wyprowadzeÒ wymienionych mikrokontrolerÛw, a†linia VCC s³uøy g³Ûwnie do zasilania diody LED. Interfejs moøe zostaÊ
nieco uproszczony i†wtedy
nie s¹ wykorzystywane linie
VCC i†XTAL1 - szczegÛ³y
moøna znaleüÊ w†pomocy
programu AVR Programmer.
Na rys. 2 pokazano widok
okna dzia³aj¹cego programu,
ktÛry, jakkolwiek niezbyt duøy, wymaga instalacji. Podczas korzystania z†programu
naleøy pamiÍtaÊ o†zweryfikowaniu dzia³ania programatora dla rÛønych prÍdkoúci
transmisji (Interface Speed) w†wiÍkszoúci testowanych
przypadkÛw najlepsz¹ stabilnoúÊ pracy uzyskiwano dla
prÍdkoúci Medium. W†zaleønoúci od wybranej konfiguracji pracy interfejsu pokazane-

go na rys. 1, trzeba takøe ustaliÊ odpowiedni tryb jego pracy (Interface Mode).
Autor programu udostÍpnia go bezp³atnie, ale przewiduje moøliwoúÊ jego rejestracji za rÛwnowartoúÊ 3†USD.
Rejestracja nie zwiÍksza funkcjonalnoúci programu.
TG
WiÍcej informacji o†programie
prezentowanym
w†artykule moøna znaleüÊ
w†Internecie pod adresem:
http://avr.webpark.sk/.
Instalacyjn¹ wersjÍ programu AVR Programmer publikujemy na CD-EP8/2003B,
jest ona dostÍpna takøe
w†Internecie pod adresem:
http://avr.webpark.sk/Files/
setup.exe.

Rys. 1. Schemat elektryczny
programatora

Rys. 2. Wygląd okna
programu sterującego
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