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Czytnik−programator kart
chipowych, część 3
AVT−835

Montaø i†uruchomienie
P³ytka drukowana zaprojekto-

wana dla programatora ma dwie
warstwy, a†wszystkie otwory s¹
metalizowane. DziÍki temu, pomi-
mo doúÊ duøej gÍstoúci elementÛw
na powierzchni p³ytki, ma ona
stosunkowo niewielkie wymiary,
i†jest ona pozbawiona jakichkol-

wiek zworek. Wzory
mozaiki úcieøek
przedstawiono
na wk³adce
w e w n ¹ t r z
n um e r u ,

a†schemat montaøowy p³ytki zna-
jduje siÍ na rys. 13.
Montaø elementÛw moøna prze-

prowadziÊ w†sposÛb ca³kowicie
dowolny, jak jednak pokaza³a
praktyka najlepiej jest zacz¹Ê od
p³askich elementÛw (rezystorÛw)
i†transceivera IrDA US5, a†zakoÒ-
czyÊ na montaøu z³¹czy i†gniazd
oraz stabilizatora US6 wraz z†ra-
diatorem. SposÛb zamontowania
US5 odbiega nieco od pozosta³ych
elementÛw, poniewaø dwa skrajne
wyprowadzenia tego uk³adu (sta-
nowi¹ one mechaniczn¹ podstawÍ
mocowania obudowy) lutowane s¹
w†otworach wykonanych w†p³ytce
drukowanej, natomiast pozosta³e
wyprowadzenia naleøy przyluto-
waÊ do pokrytych cyn¹ punktÛw
lutowniczych na powierzchni p³yt-
ki drukowanej. Podczas montaøu
uk³adu US5 pomocny bÍdzie rys.
14.
W†przypadku montowania

p³ytki w†obudowie naleøy pamiÍ-
taÊ o†wykonaniu w†niej otworÛw,
ktÛre umoøliwi¹ poprawn¹ pracÍ
³¹cza optycznego. W†zaleønoúci
od wymagaÒ stawianych temu
³¹czu moøliwe jest dobranie re-
zystora R7, ograniczaj¹cego pr¹d

Trzeci¹, ostatni¹ juø
czÍúÊ artyku³u, poúwiÍcamy

przedstawieniu montaøu
i†uruchomienia urz¹dzenia

oraz sposobu jego
programowania i†obs³ugi.

Informacje tutaj
przedstawione stanowi¹
kompendium wiedzy dla

programistÛw, ktÛrzy
postanowi¹ samodzielnie
opracowaÊ program do
obs³ugi programatora.
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diody nadawczej. WartoúÊ rezys-
tancji podana w†poprzedniej czÍú-
ci artyku³u jest wartoúci¹
ìbezpieczn¹î, ktÛra zapewnia po-
prawn¹ pracÍ transceivera, przy
ograniczonym nieco zasiÍgu.
Zmniejszenie wartoúci rezystancji
R7 pozwala zwiÍkszyÊ natÍøenie
emitowanego promieniowania, co
automatycznie zwiÍksza zasiÍg
o†ok. 10..30%. Na rys. 15 po-
kazany jest wykres zaleønoú-
ci pomiÍdzy wartoúci re-
zystancji a†natÍøeniem
emitowanego promie-
niowania, w†zaleønoú-
ci od napiÍcia zasi-
laj¹cego. Jak pokaza-
³y doúwiadczenia
wartoúci rezystancji
pokazane na rys. 15 s¹
bezpieczne dla diody
nadawczej i†wyjúciowego
tranzystora mocy, oczywiú-
cie pod warunkiem sterowa-
nia stopnia nadawczego prawid-
³owym sygna³em IrDA.
Prawdopodobnie nie wszyscy

Czytelnicy wykonuj¹cy programa-
tor bÍd¹ chcieli wyposaøaÊ go
w†interfejs optyczny. Jest to oczy-
wiúcie moøliwe i†nie zmniejszy
w†istotny sposÛb moøliwoúci urz¹-
dzenia. W†takim przypadku nie
ma potrzeby montowania elemen-
tÛw: US5, T1, R5, R6, R7, R8,
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Rys. 13. Rozmieszczenie elementów na płytce
drukowanej.

Rys. 14. Sposób montażu transceivera IrDA.

moøna takøe unikn¹Ê koniecznoú-
ci montowania przekaünika - wy-
starczy wlutowaÊ zworÍ, jak to
pokazano na rys. 16.
Na p³ytce drukowanej przewi-

dziano miejsce pod kondensator
C17, ktÛrego nie ma na schemacie
elektrycznym (rys. 10, EP11/99).

Jego stosowanie nie jest niezbÍd-
ne, moøna natomiast wlutowaÊ
w†wolne miejsce kondensator tan-
talowy o†pojemnoúci 470nF..1µF.
Nie naleøy stosowaÊ kondensato-
rÛw elektrolitycznych, ani kon-
densatorÛw o†pojemnoúciach wiÍk-
szych niø podano.

Obs³uga programatora
Konstrukcja programatora zo-

sta³a zoptymalizowana pod k¹tem
kart chipowych z†dwuliniowym
interfesjem I2C. W†sk³ad zestawu
bÍd¹ wchodzi³y dwie karty firmy
Xicor X24026. S¹ to karty ze
standardowym, 8-stykowym po-
lem kontaktowym i†wyprowadze-
niami rozmieszczonymi jak na

rys. 17.
Dane do wprowadzenia
do matrycy pamiÍcio-
wej karty oraz rozkazy
steruj¹ce trybami pra-
cy programatora do-
starczane s¹ poprzez
z³¹cze szeregowe
RS232. Mikrokontro-
ler steruj¹cy prac¹
urz¹dzenia ma moøli-
woúÊ automatycznego
dostosowania siÍ do
szybkoúci transferu da-

nych narzuconych przez
wspÛ³pracuj¹cy komputer. Roz-

poznawane s¹ dwie prÍdkoúci
transmisji: 9600 i†115,2kbd,
a†przyjÍty format ramki to 8n1. Po
w³¹czeniu zasilania programatora
prÛbuje on odebraÊ informacje
z†PC z†szybkoúci¹ i†poprzez z³¹cze
identyczne z†wykorzystywanymi
ostatnio. Jeøeli pierwsze odebrane
przez odbiornik bajty nie uk³adaj¹
siÍ w†sekwencjÍ ASCII X24046,
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odbiornik prze³¹cza siÍ na alter-
natywn¹ szybkoúÊ transmisji i†po-
nownie oczekuje na dane. W†przy-
padku braku transmisji na usta-
lonym ³¹czu przez ok. 20 sekund
mikrokontroler samoczynnie zmie-
nia tor transmisyjny. Kaødorazo-
wo po prze³¹czeniu szybkoúci
mikrokontroler wysy³a do PC tek-
stowy komunikat zg³oszenia, ktÛry
moøna podejrzeÊ za pomoc¹ pro-
gramu terminalowego lub monito-
ra z³¹cza RS232. Uzgodnione na-
stawy traktowane s¹ jako obowi¹-
zuj¹ce dla nastÍpnych transmisji
i†zapisane w†pamiÍci EEPROM
mikrokontrolera.
W†tej fazie pracy programatora

moøliwa jest programowa zmiana
parametrÛw transmisji. Wys³anie
do programatora ci¹gu znakÛw S:0
powoduje ustalenie szybkoúci
transmisji na 9600bd, natomiast
ci¹g znakÛw S:1 powoduje usta-
lenie szybkoúci na 115,2kbd. Po-
dobnie, wys³anie ci¹gu znakÛw
M:0 powoduje wybÛr jako me-

dium transmisyj-
nego toru prze-
wodowego (z³¹cze
RS232) , a†ci¹g
M:1 prze³¹cza na
interfejs optyczny
IrDA. Kaøda ope-
racja jest potwier-
dzana przez pro-
gramator odpo-
wiedzi¹, ktÛra
sk³ada siÍ z†ci¹gu

znakÛw ASCII, ³atwych do od-
czytania przy pomocy dowolnego
programu terminalowego. Potwier-
dzenie jest wysy³ane z†nastawami
ìpoprzednimiî. Prze³¹czenie pro-
gramatora w†tryb normalnej pracy
wymaga wys³ania ci¹gu znakÛw
OK! Od tego momentu przesy³ane
do programatora dane bÍd¹ trak-
towane jako instrukcje i†dane do
programowania lub odczytu za-
wartoúci matrycy pamiÍciowej kar-
ty.
Na p³ytce drukowanej przewi-

dziano miejsce na trzy diody
úwiec¹ce, ktÛre na bieø¹co infor-
muj¹ uøytkownika o†statusie pro-
gramatora. Dioda D1 swoim úwie-
ceniem informuje o†przesy³aniu
danych do lub z†karty. Jeøeli po
wykonaniu jakiejú operacji dioda
D1 zaczyna migaÊ, oznacza to
powstanie jakiegoú b³Ídu w†dostÍ-
pie do karty. Jeøeli mikrokontroler
jest w†stanie zdiagnozowaÊ przy-
czynÍ jego powstania, do wspÛ³-
pracuj¹cego komputera PC wysy-
³any jest odpo-
wiedni komuni-
kat tekstowy.
Zadaniem dio-

dy D2 jest sygna-
lizacja urucho-
m i e n i a  t o r u
transmisy jnego
IrDA. Jak wczeú-
niej wspomnia-
no, moøliwe jest
programowe wy-
branie poø¹dane-
go trybu pracy
przez uøytkowni-
ka.
Ostatnim syg-

nalizatorem op-
tycznym znajduj¹cym siÍ na p³yt-
ce drukowanej jest dioda úwiec¹-
ca D3. åwieceniem informuje ona
uøytkownika o†do³¹czeniu zasila-
nia do wyprowadzeÒ podstawki
czytnika karty chipowej Zl2. Po

w³oøeniu karty chipowej do pod-
stawki mikrokontroler automatycz-
nie rozpoznaje typ i†w†przypadku
braku moøliwoúci jej obs³ugi wy-
sy³a do PC odpowiedni komuni-
kat.
Uruchomienie programatora

jest stosunkowo proste, poniewaø
podstawowe procedury testowe za-
warto w†pamiÍci mikrokontrolera
steruj¹cego jego prac¹. Jeøeli nis-
kopoziomowe testy przebiegn¹ po-
prawnie, jest to sygnalizowane
tekstowym komunikatem, ktÛry
wysy³any jest aktywnym ³¹czem
transmisyjnym.
Po skonfigurowaniu programa-

tora moøna rozpocz¹Ê normaln¹
pracÍ. Dostarczanie i†odbiÛr da-
nych polega na wysy³aniu binar-
nych komunikatÛw zgodnych ze
specyfikacj¹ stosowanej karty. In-
nymi s³owy programator jest
ìprzeüroczystyî dla przesy³anych
danych i†nie ingeruje w†ich po-
staÊ. Zadanie mikrokontrolera
ogranicza siÍ do konwersji forma-
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Rys. 15. Zalecane przedziały
wartości rezystancji R7.

zwora zastêpuj¹ca
przekaŸnik

Rys. 16. Sposób zastąpienia
przekaźnika Prz1 zworą.
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(10.92 ± 0.05)
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(53.98 ± 0.05)

Rys. 17. Układ wyprowadzeń styków karty X24026.
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Rys. 18. Przebiegi charakteryzujące odczyt
zawartości licznika adresu.

Rys. 19. Przebiegi charakteryzujące losowy odczyt danych.

tu RS232 na I2C, co wymaga
dodania warunkÛw STARTu
i†STOPu, oraz odbieranie od karty
sygna³Ûw potwierdzenia ACK. Ta-
kie rozwi¹zanie zapewnia ogrom-
n¹ uniwersalnoúÊ konstrukcji i†³at-
woúÊ dostosowania jej paramet-
rÛw do posiadanych kart.
SzczegÛ³owy opis

sposobu transmisji da-
nych dostÍpny jest
w†nocie katalogowej kar-
ty X24026, ktÛra znajdu-
je siÍ w†Internecie pod
a d r e s e m :
www.ep .com.p l / f tp /
x24026.pdf. Aby nieco
przybliøyÊ sposÛb dostÍ-

pu do ìwnÍtrza
kartyî przedstawi-
my trzy proste
przyk³ady.
P i e r w s z y

z†nich (rys. 18)
pokazuje jedn¹
z†najprostszych
operacji - odczyt
aktualnego stanu
licznika adreso-
wego. Po odebra-

niu przez mikrokontroler tylko
jednego bajtu - adresu SLAVE a
- odczytuje on z†karty zawartoúÊ
licznika i†wysy³a w†postaci binar-
nej do PC. Podobnie wygl¹da
proces losowego odczytu bajtÛw
z†pamiÍci (rys. 19). Wszystkie
niezbÍdne elementy protoko³u I2C

ìwstawiaî w†ramkÍ transmisyjn¹
mikrokontroler, bez koniecznoúci
ingerencji uøytkownika.
Jak ³atwo zauwaøyÊ, sposÛb

wymiany informacji pomiÍdzy kar-
t¹ i†mikrokontrolerem jest niemal
identyczny, jak w†przypadku in-
nych uk³adÛw z†interfejsem I2C.
Poniewaø temat ten by³ wielokrot-
nie poruszany na ³amach EP,
CzytelnikÛw zainteresowanych
szczegÛ³ami odsy³amy na nasz¹
stronÍ Internetow¹.
Piotr Zbysiñski, AVT
piotr.zbysinski@ep.com.pl

Nota katalogowa karty chipo-
wej X24026 jest dostÍpna pod
adresem: www.ep.com.pl/ftp/
x24026.pdf.


