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کپی برداری از طرح این پروگرمر ممنوع می باشد!!!
ضمن پوزش از شما ،صرفا برای کامل بودن راهنما مطالب بسیار ساده نیز عنوان شده است.

راهنمای نصب در ویندوز XP
با وصل کردن پروگرمر به کامپیوتر و شناختن پروگرمر مشاهده می کنید :

اینک باید مراحل نصب را مطابق روند زیر طی کنید:
آدرس فایل درایور را خودتان انتخاب کنید.
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آدرس درایورCD Drive:\Programmer USBasp\Driver\win-driver :
سپس اگر سیستم شما 23بیتی است گزینه  WIN32را انتخاب می کنید و در غیر این صورت گزینه  WIN64را انتخاب
می کنید.

با درست طی کردن مراحل قبل ،نصب درایور آغاز می شود.
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پایان نصب:

اینک پروگرمر آماده استفاده است.
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راهنمای نصب در ویندوز 7
در ویندوز  7معموال خود سیستم سعی می کند که درایور را نصب کند

در صورتی که سیستم موفق به شناسایی پروگرمر نشود پیغام زیر نمایش داده می شود.

در این صورت شما باید از  Control Panelبه قسمت  Device Managerرفته و روی پروگرمر یافته شده کلیک
راست نمایید و گزینه  update driverرا انتخاب نمایید.

در پنجره جدیدی که برای شما باز می شود گزینه دوم را انتخاب کنید.

اینک آدرس درایور را مطابق آدرس گفته شده در باال به سیستم بدهید.
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اینک سیستم نصب درایور را آغاز می نماید.

در حین نصب پنجره زیر نمایش داده خواهد شد که شما گزینه دوم را انتخاب نمایید.

نهایتا پس از نصب پروگرمر پنجره زیر نمایش داده خواهد شد.

که اگر بار دیگر به  device managerبروید مشاهده می کنید که پروگرمر به درستی نصب شده است.
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اجزای پروگرمر:

• کلید تنظیم سرعت) :(SPEEDدر صورتی که میکرویی
که می خواهید پروگرم کنید با فرکانس کمتر از 1.5MHz
کار می کند حتما باید این کلید سمت  Slowباشد که
البته این کار باعث کاهش سرعت برنامه ریزی می شود .ولی
اگر میکروی شما با فرکانس های باالتر از  1.5MHzکار
می کند می توانید با قرار دادن این کلید در حالت ،Fastفرکانس  SCKرا تا  375KHzباال ببرید
و از سرعت فوق العاده پروگرمر لذت ببرید.
میکرویی که برای اولین بار می خواهید برنامه ریزی کنید دارای فرکانس  1MHzاست پس
تا وقتی فیوز بیت های آن را تغییر نداده اید باید کلید سمت  Slowباشد.
• کلید تغذیه) :(Powerاگر می خواهید ولتاژ
تغذیه میکرو را از تغذیه پورت  USBتامین
کنید باید این کلید را سمت  USBبگذارید و در
غیر این صورت کلید را سمت External
بگذارید .بدیهی است که در این صورت باید
تغذیه میکروکنترلر به صورت جداگانه تامین
شود.
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* در صورتی که در مدارتان تغذیه خارجی دارید ،این کلید را در حالت  Externalقرار دهید.

:LED
 3عدد  LEDدر مدار قرار دارد که  LEDقرمز در صورت اتصال به کامپیوتر روشن می شود
و  LEDقرمز نیز هنگامی که میکرو را برنامه ریزی می کنید یا فیوزبیت ها را می خوانید
روشن می شود و در واقع فعال بودن) (Actرا نشان می دهد.

اینک می توانید با استفاده از کابل  flatدرون جعبه ،بورد پروگرمر را به میکرو متصل نمایید.
 -1با استفاده از بورد کوچک تبدیل  IDC to Sipبه راحتی می توانید در برد بورد میکروهایی مثل
 Mega16و میکروهای مشابه را پروگرم کنید.
 -3با استفاده از کابل فلت میکرو را درون مدار خود برنامه ریزی کنید که برای این امر نام پایه ها در
زیر پروگرمر درج شده است تا بتوانید پایه ها را به درستی به میکروی خود متصل کنید.
 -2میکرو ها را در بورد زیف سوکت برنامه ریزی کنید.
نحوه قرار گیری میکروها روی زیف سوکت هم کنار زیف
سوکت چاپ شده است .که برای میکروهای  8و  32و 38
و 02پایه نحوه قرارگیری مشخص است.

* در این حالت حتما کلید تغذیه سمت  USBباشد.
کابل فلت متصل شده به پروگرمر را بر اساس اینکه میکروی شما
چند پایه است به کانکتور مربوطه روی برد متصل نمایید .برای برنامه ریزی
میکروهای 38پین باید کابل فلت را در سوکت سمت چپ که در مقابل آن  28pinچاپ
شده وارد کنید و برای سایر میکروها هم به کانکتور سمت راست.
برای میکرو های  20Pinباید کلید را که در شکل
مشخص شده در سمتی قرار دهید که 20Pin
چاپ شده است.
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در صورتی که می خواهید از کریستال خارجی استفاده کنید برای این مورد نیز پیش بینی
الزم انجام شده و شما می توانید از این قابلیت استفاده کنید.

میکروهایی که می توانید با این پروگرمر برنامه ریزی کنید:
در زیف سوکت:

40 Pin:
Mega : 16 , 32 ,161 ,162 ,163 , 323 , 644 ,8535 ,8515
90S : 8515 ,8535
28 Pin:
Mega: 8,168
90S : 2333 ,4433
20 Pin:
90S : 1200 ,2313
Tiny2313
8 Pin:
90S : 2323 ,2343,
Tiny : 12 ,13 ,15 ,22 ,25 ,45 ,85
و به صورت مستقیم در مدار ):(ISP
همه میکروهای باال و میکروهای زیر:

Mega: 48 , 64 , 88 ,103 ,128 , 165, 168 ,169 ,325 , 329 , 645 , 649
,3250 ,3290 ,6450 , 6490
Tiny: 24 ,26 ,44 ,84
و هر میکروی دیگری که دارای پروتکل  SPIباشد و حافظه آن قابلیت  In-System Programmingرا داشته
باشد.
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چگونگی پروگرم کردن با USBasp

برای پروگرم کردن توسط  USBaspاگر از کامپایلر  Bascomاستفاده می کنید که می توانید در
تنظیمات برنامه نام پروگرمر را به  USBASPتغییر دهید و از پروگرمر استفاده کنید .ولی با توجه به اینکه
این پروگرمر برای  Codevisionشناخته شده نیست بنابراین شما باید بعد از اینکه برنامه تان را نوشته و
کامپایل کردید(فایل  Hexبرنامه تان را ایجاد کردید) صرفا برای پروگرم کردن و تنظیم فیوزبیت ها باید از
نرم افزار بسیار ساده  ProgISPاستفاده کنید که به راحتی با مالحظه صفحات بعد شما می توانید از
پروگرمر استفاده کنید.
نکته  :نسخه  1.6.7روی سیستم های  40بیتی جواب نمی دهد و برای سیستم های 40بیتی حتما باید از
نسخه  1.4.8به باال استفاده نمایید(.فایل راهنمای نسخه  1.4.8در  CDقرار دارد).
*

این برنامه به صورت  exeاست و احتیاجی به نصب ندارد و فقط کافی است پوشه

 ProgISPرا در کامپیوتر خود کپی کنید.

آشنایی با نرم افزار ProgISP 1.6.7
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ابتدا خالصه کاری که باید انجام شود را ببینیم سپس با اجزای مختلف برنامه آشنا می شویم.
 ابتدا نام پروگرمر را درست نموده
 میکروی مورد نظر را انتخاب می کنید
 فیوز بیت ها را تنظیم می کنید.
 فایل  Hexبرنامه کامپایل شده را  Loadمی کنید
 گزینه  Autoرا انتخاب می کنید.
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با این گزینه فیوزبیت ها را به صورت بیت به بیت مشاهده می کنید( .پیش فرض برنامه)
با این گزینه فیوزبیت ها را به صورت کلی و با توضیحات مربوطه مشاهده می کنید و مثال فرکانس
مورد نظر را با  Start Up Timeمورد نظر انتخاب می کنید که  4بیت از فیوزبیت ها را مشخص
می کند(.به تصویر بعد از شماره  32نگاه کنید)
در این پنجره با تغییر صفرو یک ها تنظیمات فیوزبیت ها را انجام می دهید.
با کلیک روی این گزینه می توانید وضعیت فیوزبیت های میکروی متصل به پروگرمر را مشاهده
کنید.
با کلیک روی این گزینه می توانید وضعیت فیوزبیت ها را به حالت پیش فرض خود کارخانه ببرید.

`

.4
.7
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با کلیک روی این گزینه می توانید تغییرات موردنظر را در فیوزبیت های میکروی متصل به پروگرمر
اعمال کنید.
در این پنجره با تغییر صفرو یک ها تنظیمات  Lock-Bitها را انجام می دهید.
با کلیک روی این گزینه می توانید وضعیت  Lock-Bitهای میکروی متصل به پروگرمر را مشاهده
کنید.
با کلیک روی این گزینه می توانید تغییرات موردنظر را در  Lock-Bitهای میکروی متصل به
پروگرمر اعمال کنید.

 .01در این قسمت شما پروگرمری که با آن کار می کنید را مشخص می کنید که شما باید
پروگرمر  USBaspرا انتخاب کنید.
.11میکروکنترلری که به پروگرمر متصل است را در این قسمت انتخاب می کنید.
.13می توانید اعداد مربوط به کالیبراسیون اسیالتور داخلی میکرو را بخوانید.
.12برنامه ای که قرار است داخل حافظه  flashمیکرو(فایل  )Hexبریزید را در این قسمت  Loadمی
کنید.
.10با این گزینه می توانید برنامه داخل حافظه  flashمیکرو را بخوانید.
.15برنامه ای که قرار است داخل حافظه  EEPROMمیکرو بریزید را در این قسمت  Loadمی کنید.
 .14با این گزینه می توانید برنامه داخل حافظه  EEPROMمیکرو را بخوانید.
.17با این گزینه حافظه میکرو را پاک می کنید
.18با این گزینه برنامه مورد نظر را داخل میکرو می ریزید.
 .19اینکه با کلیک کردن گزینه  Autoچه کارهایی انجام شود توسط این قسمت مشخص می
شود(پیشنهاد می کنیم که همان طور که در شکل مشاهده می کنید تنها از سه گزینه Chip
 Erase, Program Flash, Verify Flashاستفاده کنید)
.32در این پنجره پیام های برنامه برای کارهایی که انجام داده می شود نمایش داده می شود.
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در صورت استفاده از محیط  Navigationدیگر احتیاجی به حفظ کردن فیوزبیت ها یا نگاه کردن از
روی کتاب ندارید .بلکه از روی توضیحات می توانید تنظیمات فیوزبیت ها را انجام دهید.

چند نکته مهم:

 در میکروهایی مثل  Mega8اگر می خواهید باز هم میکرو را پروگرم کنید پایه  Resetرا به
عنوان  I/Oتغییر ندهید.
 با توجه به اینکه این پروگرمر با پروتکل  SPIکار می کند پس این پروتکل را در میکروهایی که
فیوزبیت غیر فعال کردن این پروتکل را دارد ،غیر فعال نکنید.
 اگر از پایه های مربوط به پروتکل  Jtagمی خواهید به عنوان  I/Oاستفاده کنید باید این
پروتکل غیر فعال شود.
 در صورتی که میکرو را برای اولین بار پروگرم می کنید با توجه به اینکه پیش فرض آن
اسیالتور داخلی  1MHzمی باشد بنابراین باید کلید مربوط به سرعت در حالت  Slowباشد.
 تا وقتی گزینه  Writeمربوط به فیوزبیت ها را نزده اید تغییرات اعمال نشده و با همان شرایط
قبلی کار می کند.

اشکاالت احتمالی و پیغام های ProgISP

 درصورتی که پروگرمر وصل نباشد ،درست نصب نشده باشد یا به علت دست زدن شما به پشت مدار
چاپی و ایجاد ظرفیت خازنی اضافه ،پروگرمر قطع شده باشد و یا در مدار شما اتصالی وجود داشته
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باشد برنامه پیغام زیر را می دهد که در این صورت شما باید کابل  USBپروگرمر را جدا کرده
اشکال را برطرف کرده و دوباره متصل نمایید.

 .1در صورتی که میکرو قابل برنامه ریزی نباشد(به هر دلیل اعم از :نبودن منبع کالک الزم یا قفل
بودن میکرو برای برنامه ریزی تا خراب بودن میکرو) یا به هر ترتیب اشکالی در سخت افرار برای
پروگرم کردن باشد برنامه این پیغام را می دهد که در این صورت چند گزینه احتمالی زیر را
چک کنید:

 اگر در ویندوز  7با این پروگرمر کار می کنید برنامه  progisp1.6.8را نیز تست کنید احتماال
مشکل شما برطرف خواهد شد.
 اگر فیوزبیت های میکروی شما به گونه ای برنامه ریزی شده که با فرکانس کمتر از  1.5MHzکار
می کند از وضعیت کلید سرعت( Slowبودن) مطمئن شوید.
 اگر فیوزبیت های میکرو به گونه ای برنامه ریزی شده که نیاز به منبع کالک خارجی دارد از وجود و
اتصال صحیح منبع کالک مطمئن شوید.
15

`

 اگر در برد بورد از پروگرمر استفاده می کنید مطمئن شوید که اتصال پایه ها به درستی صورت
گرفته است.
 در صورتی که هیچ کدام از راهکارهای باال باعث حل مشکل شما نشد متأسفانه احتماال با این
پروگرمر نمی توانید به این میکرو دسترسی داشته باشید.

یک مثال ساده با Bascom

برای مثال یک برنامه چشمک زن خیلی ساده را با هم می بینیم:

با زدن گزینه  Load Flashپنجره زیر باز می شود که در این پنجره آدرسی را که در باال مشخص شده
انتخاب می کنیم.
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حاال فیوزبیت ها را برای غیرفعال کردن  Jtagو استفاده از اسیالتور داخلی  8MHzتنظیم می کنیم و با
زدن گزینه  Writeوضعیت فیوزبیت ها در داخل میکرو را تغییر می دهیم.

حاال می توانید با کلیک کردن روی گزینه  Autoبرنامه را داخل میکرو پروگرم کنید.
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یک مثال ساده با Codevision

بعد از کامپایل کردن برنامه مورد نظر فایل  Hexتولید شده را توسط  Load ،ProgISPکرده و در میکرو،
پروگرم می کنید.

با زدن گزینه  Load Flashدر برنامه  ProgISPپنجره زیر باز می شود که در این پنجره آدرسی را که در
باال مشخص شده انتخاب می کنیم.
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حاال فیوزبیت ها را برای غیرفعال کردن  Jtagو استفاده از اسیالتور داخلی  8MHzتنظیم می کنیم و با
زدن گزینه  Writeوضعیت فیوزبیت ها در داخل میکرو را تغییر می دهیم.

حاال می توانید با کلیک کردن روی گزینه  Autoبرنامه را داخل میکرو پروگرم کنید.

هرگونه انتقاد و پیشنهاد در راستای ارتقاء سطح کیفی محصوالت را با ما در میان بگذارید.
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