Instrukcja programowania mikrokontrolera w odbiorniku DigiReX
Niniejsza instrukcja podaje metodę zaprogramowania mikrokontrolera przy założeniu, że
zbudowana jest już część cyfrowa. Potrzebny będzie również programator ISP (kit AVT 2550/P)
opis jest zamieszczony w internecie http://www.sklep.avt.com.pl/photo/_pdf/AVT2550.pdf
a gotowy programator można kupić w sklepie AVT.
Niniejsza instrukcja dotyczy programowania nowego mikrokontrolera. Przy wykorzystaniu
używanych układów mogą pojawić się różnice w podanych wartościach lub programowanie może
być zupełnie niemożliwe.
Do zaprogramowania wykorzystamy program ICC AVR dostępna do ściągnięcia wersja demo ze
strony http://www.imagecraft.com/software/demos.html
Ściągamy plik ICCV7 for AVR DEMO VERSION a następnie instalujemy w komputerze.
Programator podłączamy do portu centronics komputera oraz do zmontowanej płytki cyfrowej
DigiReXa z zainstalowanym mikrokontrolerem do 6-pinowego złącza ISP. Uwaga, układ zasilamy
tylko w jednym punkcie, programator ma złącze zasilania ale jest zasilany z płytki mikrokontrolera
przez kabel.

Następnie uruchamiamy program ICC AVR. I wybieramy z menu opcję “In system programmer”.

Otwiera się okno programowania

Należy zaznaczyć “Programmer interface” STK-200/300.
Następnie w celu weryfikacji komunikacji z mikrokontrolerem klikamy na przycisk “R” przy opcji
“Lock Bits”

Jeżeli komunikacja z procesorem jest poprawna w okienku obok pokaże się odczytana wartość.

Przy braku komunikacji należy sprawdzić czy wtyczka programatora nie wetknięta jest w płytkę do
góry nogami (taka pomyłka na szczęście nie powoduje uszkodzeń) i czy jest podane zasilanie.

Teraz w okienku poniżej (Fuse bits) wpisujemy wartość 0xD90E i klikamy na sąsiadujący przycisk
“W”

I mamy już zaprogramowane “Fusy” naszego mikrokontrolera.
Teraz przystępujemy do wgrywania oprogramowania. Najpierw ustawiamy opcję manualnego
wyboru pliku.

Teraz wybieramy plik do programowania

Należy zwrócić uwagę na ustawienie opcji EEPROM na “Preserve existing content”.
Po wybraniu pliku z firmware jesteśmy gotowi do programowania.

Teraz klikamy na przycisk “Program FLASH/EEPROM”. Programowanie trwa kilkanaście sekund
a po tym czasie na dole ekranu powinien pojawić się komunikat.

Gdyby w trakcie programowania doszło np. do przerwy zasilania to całą operację można powtórzyć.
Należy też pamiętać, że programatory ISP są wrażliwe na zakłócenia w zasilaniu. W razie kłopotów
można przygotować zasilanie z baterii.
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