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 .١طريقه نصب نرمافزار:
ـ قبل از اتصال پروگرامر به كامپيوتر براي اولين بار ،نرمافزار آن میبايد نصب شود.
ـ با قرار دادن سیدی نصب در سيدي درايو ،برنامه نصب بطور خودكار اجرا ميشود.
ـ در صورت عدم اجرای خودكار برنامه نصب از درون  CDبرنامه  Demo.exeرا اجرا كنيد.
ـ در برنامه نصب با انتخاب  ، Install Productنصب آغاز میشود.
ـ مسير نصب را مشخص كرده و دكمه  NEXTرا بزنيد.
ـ صبر كنيد تا كپي فايلھا از  CDبه كامپيوتر به پايان برسد و سپس دكمه  Finishرا بزنيد.
ـ در حالي كه ھنوز  CDدرون كامپيوتر است پروگرامر را با كابل  USBبه كامپيوتر متصل كنيد.
در وينـدوز  Found New hardware wizard : XPبـاز ميشـود .گزينـه  Install the software Automaticallyرا انتخـاب
كرده و دكمه  Nextرا بزنيد تا نصب درايور  USBانجام شود.
در وﯾندوز وﯾستا و  ٧در صـورتيکه پنجـرهای بـرای تاﯾيـد نصـب دراﯾـور بـاز شـد  Install this driver software anywayرا
جھت تائيد انتخاب کنيد.
توجه :نصب درايور بايد تحت  Administrator IDانجام شود.

 .٢اجرای نرمافزار:
از منوی  Start /Programs/ TNMبرنامه  TNM Mini Universal Programmerرا اجرا كنيد.
در صورتی كه نصب درايورھا موفق بوده باشد نرم افزار اجرا خواھد شد .در صورت پيغام خطا كنترل كنيد:
ـ پروگرامر به كانكتور  USBكامپيوتر وصل باشد.
ـ درايورھای  USBمادربرد نصب باشد.
ـ در بيوس كامپيوتر پورت  USBفعال باشد.
ـ كابل  USBسالم باشد و تنھا از كابل ارائه شده با دستگاه جھت اتصال به كامپيوتر استفاده شود .
ـ از منوي  Start/Programs/TNMبرنامه  ReinstallDriverرا اجرا كنيد و مجدداً پروگرامر را به  USBمتصل كنيد.
ـ در صورت عدم رفع مشكل به دو فيلم آموزشی با عنوانھای  Install problems ، Installرجوع كنيد.
 فاﯾل  Windows\System32\Windrvr6.sysرا پاک کرده و  ReinstallDriverرا اجرا و سيستم را رﯾست کنيد.ـ در صورت عدم حل مشكل با ذكر پيغام خطا با شركت طراحان نوين مدار تماس بگيريد.

 .٣فيلمھای آموزشي به زبان فارسی ) در مدل (٢٠٠٠+
فيلمھای آموزشي با فرمت  AVIدر دايركتوري  Filmدرون  CDقرار دارد شما میتوانيد آنھـا را مسـتقيماً توسـط
برنامه  Windows media playerمشاھده كنيد يا در برنامه نصب ،دكمه  learning Tourرا بزنيد تا به فيلمھـا بـر
اساس عنوان دسترسی داشته باشيد.
ليست فيلمھای آموزشی:
Install.avi
طريقه نصب نرم افزار
InstallProblems avi
طريقه رفع اشكاالت نصب
Main.avi
كليات كار با نرمافزار
FileMenu.avi
توضيح منوی فايل
BufferMenu.avi
توضيح منوی بافر
DeviceMenu.avi
توضيح منوی Device
TestMenu.avi
توضيح منوی Test
Help Menu.avi
توضيح منوی Help
ISP.avi
پروگرام به روش ISP
PIC.avi
پروگرام آیسیھای PIC
AVR.avi
پروگرام آیسیھای AVR
CPLD.avi
پروگرام آیسیھای XilinxCPLD
كار كردن با SVF Player
SVF.avi
نحوه تشخيص خودكار آیسی
Auto Detect.avi



 .٤برنامه ھای کاربردی مخصوص مدل ٥٠٠٠
در منوی نصب سی دی مدل  ، ۵٠٠٠عالوه بر برنامه اصلی پروگرامر ﯾکسری برنامه برای پروگرام کردن قطعات خاص وجود
دارد.
-

 :TNM Nand Programmerاﯾن برنامه مخصوص پروگرام کردن انواع آیسیھای فلش از نوع حافظه ناند است.
)حافظه فلش دﯾسک – دوربين دﯾجيتال و  . ( Mp3در مدل  ۵٠٠٠تمامی آی سی ھای ناند فقط از طرﯾق اﯾن برنامه
پروگرام ميشوند.
برنامه نصب را از منوی نصب خودکار ﯾا درون  CDتوسط  Nand Programmer\Setup.exeميتوانيد اجرا کنيـد .بعـد از
نصب توسط دکمه  Helpراھنمای کاربری فارسی نرم افزار قابل مطالعه است.

-

 : Serial Port Emulatorبرای استفاده از اﯾن برنامه محتوﯾات داﯾرکتوری  Serial Port Emulatorرا به محل دلخواه
از ھارد دﯾسک خود کپی کرده و برنامه  Serial.exeرا اجرا کنيد پس از اجرای اﯾن برنامه  ،پروگرامر ۵٠٠٠به ﯾک پورت
سرﯾال مجازی تبدﯾل شده و بعد از نصب دراﯾورھای مربوط به آن که در داﯾرکتوری  SERIAL_DRIVERوجود دارد از
طرﯾق کانکتور  ISPپروگرامر ميتوانيد از طرﯾق برنامه ھاﯾی مثل  Flipشرکت  Atmelﯾا  ، ST-Flasherپروگرام ISP
قطعات خاص را انجام دھيد .بعلت سطح خروجی  ،TTLاتصال مستقيم به انواع ميکروکنترلر عملی است.

-

 : Altera USB-Blaster Emulatorقبل از اجرای اﯾن برنامه باﯾد نرم افزار کوارتوس آلترا را در سيستم خود نصب
کنيد سپس محتوﯾات داﯾرکتوری  USB_Blasterرا به محل دلخواه از ھارد دﯾسک خود کپی کرده و برنامه Altera.exe
را اجرا کنيد .پس از اجرای اﯾن برنامه  ،پروگرامر ۵٠٠٠به ﯾک پروگرامر  ١٠٠درصد مشابه آلترا تبدﯾل شده و در
صورت نصب بودن نرم افزار ھای آلترا  ،پروگرامر  ۵٠٠٠درون آنھا ھمانند پروگرامر اصلی قادر به پروگرام کليه قطعات
آلترا است.

-

 : ARM JTAG Debuggerبرای استفاده از اﯾن برنامه  ،محتوﯾات داﯾرکتوری  ARM_JTAGرا به محل دلخـواه از ھـارد
دﯾسک خود کپی کرده و برنامه  GDB_Server.exeرا اجرا کنيد .پس از نصب و اجرای اﯾن برنامـه  ،پروگرامـر ۵٠٠٠بـه
ﯾک دﯾباگر آیسیھای  ARMتبدﯾل شده و تحت  GDBدر کمپاﯾلرھاﯾی مثل  IARبرای پروگرام و دﯾباگ قابل اسـتفاده
است .با کمک برنامه فلشر که در ھمان داﯾرکتوری است نيز قادر به برنامه رﯾزی انواع آی سی ھای  ARMبدون نياز
به برنامه دﯾگری خواھيد بود.

نکته :برای استفاده از سه برنامه باال  ،باﯾد قبال برنامه پروگرامر نصب شده باشد.



 .٥قرار گيری انواع آیسی روی سوکت پروگرامر
سوکت روی پروگرامر که معموال به رنگ سياه ﯾا سبز می باشد زﯾف ) (ZIFنام دارد که در مدل  ٢٠٠٠+دارای  ۴٠پاﯾه و در
مدل  ۵٠٠٠دارای  ۴٨پاﯾه است.
وقتی اھرم فلزی زﯾف سمت شما قرار دارد  ،پاﯾه  ١سوکت زﯾف در قسمت چپ و باالی آن قرار می گيرد و عموما پاﯾه ١
قطعات که با ﯾک نقطه مشخص می شوند باﯾد در اﯾن نقطه قرار گيرند .مانند تصوﯾر زﯾر:

تبدﯾلھاﯾی که پاﯾه ھای کمتر از زﯾف دارند نيز مانند قطعات تصوﯾر فوق در باالی زﯾف نصب می شوند.
چند استثنا انگشت شمار برای اﯾن قانون وجود دارد که در مورد اﯾن آیسی ھای خاص با انتخاب آنھا از ليست توسط
پروگرامر پيغامی نماﯾش داده می شود و محل صحيح آنھا به شما نماﯾش داده می شود.
توجه :سوکت زﯾف قطعه ای مکانيکی است و دارای عمر محدود برای چند ھزار با کارکرد صحيح می باشد و گردو خاک و
رطوبت زﯾاد و فشار بروی تبدﯾل در حاليکه روی زﯾف قرار دارد باعث خرابی آن می شود .عالمت ظاھری خرابی زﯾف کج و
ناصاف بودن صفحات فلزی درون آن بوده و در ھنگام کار نيز گاھی اوقات قطعات شناساﯾی نمی شوند و با جا زدن مجدد
درست ميشود.گاھی نيز ممکن است الزم باشد با اسپری خشک در حاليکه پروگرامر را وارونه نگه داشته اﯾد تا به درون آن
نفوذ نکند سوکت را شستشو دھيد.



 .٦سوکت ھای دستگاه
سوکت  ISPدر مدل ٢٠٠٠+

ترتيب پينھای کانکتور  ISPدر تصوﯾر باال مشخص شده است .اﯾن کانکتور برای انتقال برنامه به آیسی درون مدار در
حاليکه برق قطعه وصل است ،میباشد.

سوکت  ISPدر مدل ٥٠٠٠
در مدل  ۵٠٠٠عالوه بر پينھای مدل  ، ٢٠٠٠پين  ٢حاوی ولتاژ  ۵ولت با جرﯾان  ٣٠ميلی آمپر و پين  ۴خروجی کالک قابل
تنظيم از  ١۶مگاھرتز تا  ٢۵٠کيلوھرتز است )توسط  Clockoutدر منوی ( File/Setup
پين  ۶نيز ﯾک  IOاضافه است و پينھای  ٨و  ١٠زمين ھستند.

کانکتور تغذﯾه در مدل :٥٠٠٠
در مدل  ۵٠٠٠در قسمت جلوی دستگاه ﯾک کانکتور برای اتصال تغذﯾه کمکی در نظر گرفته شده است .در اکثر کامپيوترھا
ولتاژ  USBبرای تغذﯾه دستگاه کفاﯾت ميکند و ھيچ نيازی به تغذﯾه وجود ندارد .در صورت استفاده از کابل  USBنامناسب ﯾا
بعضی مدل ھای لپتاپ با جرﯾاندھی ضعيف ،توسط نرم افزار به شما اعالم افت ولتاژ ميشود و ﯾا بطور ناگھانی ھنگام
پروگرام قطعات  ،پروگرامر قطع ميشود  .در اﯾن حالت ﯾک ترانس  ٩ولتی  ۵٠٠ميلی آمپر به کانکتور تغذﯾه وصل کنيد .
قطبيت ) مثبت و منفی ( فيش مھم نيست.



 .٧صفحه اصلی نرم افزار
دکمه ھا و قسمتھای اصلی نرم افزار به شرح زﯾر است.

در قسمت ميانی صفحه بافر ﯾا دامپ قرار دارد که در سمت چپ آن آدرس اطالعات و در قسمت ميانی مقدار عددی
اطالعات و در قسمت راست اطالعات بصورت متنی قرار گرفتهاند.
بافر محل ذخيره موقت اطالعات است .وقتی فاﯾلی را لود میکنيد از دﯾسک به بافر منتقل ميشود .با زدن دکمه Program
بافر به قطعه کپی می شود و برعکس با زدن دکمه  Readاطالعات از قطعه خوانده و به بافر منتقل ميشود .با زدن دکمه
 Verifyمحتوﯾات بافر با قطعه مقاﯾسه ميشود .در ھنگام ورود به برنامه آخرﯾن فاﯾل لود شده در دفعه قبل به بافر بار می
شود.
توجه :در ھنگام خروج از برنامه اطالعات درون بافر دور رﯾخته ميشود و ھمچنين با باز کردن فاﯾل جدﯾد محتوﯾات قبلی بافر
بازنوﯾسی میشود ،بنابراﯾن اگر اطالعات را از قطعه ای خوانده اﯾد بالفاصله بعد از  Readتوسط دکمه  SaveAsآن را روی
دﯾسک ذخيره کنيد.
تاﯾپ در بافر و تغيير آن مھار شده است ،برای اﯾجاد تغييرات ابتدا از منوی  Buffer/Editقابليت نوشتن در آن را فعال کنيد.
در منوی  Bufferانواع امکانات برای جستجو و پر کردن بافر و امکان تعرﯾف شماره سرﯾال وجود دارد.

شرح کامل منوھا و دکمه ھا را در فيلم ھای آموزشی در سیدی ھمراه دستگاه مالحظه فرمائيد.



 .٨اصول کلی کار با پروگرامر بصورت قدم به قدم ) رعاﯾت ترتيب مراحل الزامی است(
الف  -در صورتيکه فاﯾل برای پروگرام در اختيار دارﯾد.
 -١آیسی را روی سوکت قرار داده ابتدا شماره آی سی را از توسط دکمه  Selectاز ليست انتخاب کرده و ﯾا توسط
دکمه  Detectآنرا شناساﯾی خودکار کنيد.توجه داشته باشيد برای شناساﯾی خودکار خود قطعه باﯾد دارای اﯾن
قابليت ) کد شناساﯾی( باشد و اﯾپرامھا  ،سرﯾال اﯾپرامھای  ٨پاﯾه و ميکروھای  PICدر روی سوکت فاقد اﯾن قابليت
ھستند و باﯾد دستی انتخاب شوند اما اکثر آی سی ھای فلش و اغلب ميکروھا دارای اﯾن قابليت ھستند.
 -٢توسط دکمه  Loadفاﯾل مورد نظر خود را انتخاب و در بافر نرمافزار پر کنيد .در صورتيکه فاﯾل دارای پسوند استاندارد
نيست و در پنجره  Openدﯾده نمیشود از پاﯾين صفحه بجای  ProgFilesگزﯾنه  AllFilesرا انتخاب کنيد تا نماﯾش داده
شود.
 -٣توسط دکمه  Eraseآیسی را پاک کنيد .در صورتی که دکمه  Eraseخاموش است  ٣علت وجود دارد:
ﯾا آی سی از نوعی است که نياز به پاک شدن ندارد)مثل  (EEPROMﯾا اﯾنکه آیسی از نوع ﯾکبار قابل پروگرام
است ) (OTPﯾا  EPROMدارای پنجره شيشهای است که باﯾد با اشعه  UVپاک شود.
 -٤با دکمه  Blankچک کنيد آیسی بعد از مرحله قبل پاک شده است.
 -٥با دکمه  Programبرنامه لود شده در بافر را به آیسی منتقل کنيد.
 -٦با دکمه  Verifyچک کنيد که آﯾا محتوﯾات بافر با آیسی تطابق دارد و مرحله قبل صحيح انجام شده است.
در اﯾن مرحله برای آیسیھای فلش و اﯾپرام و انواع حافظه کار به پاﯾان رسيده است و اگر ھمه موارد فوق
با موفقيت انجام شدهاند قطعه ميباﯾد در مدار کار کند .در صورت عدم کار کرد علت را در ساﯾر قطعات مدار
خود و ﯾا در صحت فاﯾل لود شده جستجو کنيد.
 -٧در مورد آیسی ھای ميکرو کنترلر ﯾک مرحله دﯾگر وجود دارد و آن برنامهرﯾزی فيوزھای آن است که با دکمه Lock
انجام میشود.

ب  -در صورتيکه قصد کپی از ﯾک آیسی به آیسی مشابه دارﯾد.
توجه :آیسیھای ميکروکنترلر و  GALدارای قفل بوده و بھيچ وجه توسط ھيچ پروگرامری قابل کپی نيستند و اﯾن روش
برای آنھا قابل استفاده نمیباشد.
 -١ابتدا آیسی سالم را روی سوکت قرار داده و شماره آی سی را از توسط دکمه  Selectاز ليست انتخاب کرده وﯾا
توسط  Detectآنرا شناساﯾی خودکار کنيد .توجه داشته باشيد برای شناساﯾی خودکار خود قطعه باﯾد دارای اﯾن
قابليت ) کد شناساﯾی( باشد و اﯾپرامھا  ،سرﯾال اﯾپرامھای  ٨پاﯾه و ميکروھای  PICدر روی سوکت فاقد اﯾن قابليت
ھستند و باﯾد دستی انتخاب شوند اما اکثر آی سی ھای فلش و اغلب ميکروھا دارای اﯾن قابليت ھستند.
 -٢توسط دکمه  Readمحتوﯾات آیسی را خوانده و در بافر نرمافزار پر کنيد.
 -٣در صورتی که آیسی  SMDاست و از تبدﯾل با پاﯾهھای زﯾاد استفاده میکنيد ،اﯾن احتمال وجود دارد که اتصاالت
تبدﯾل در حين خواندن قطعی پيدا کنند و اطالعات خوانده شده معتبر نباشند .در مورد اﯾن قطعات برای اطمينان بھتر
است ﯾکبار آیسی را از سوکت خارج کرده و دکمه  Verifyرا بزنيد در صورت  okبودن به مرحله  ۴بروﯾد و در صورت
خطا  ،به مرحله  ٢برگردﯾد.



 -٤در صورت تماﯾل میتوانيد با دکمه  SaveAsمحتوﯾات بافر را روی دﯾسک با نام دلخواه ذخيره کنيد.
 -٥آیسی سالم را خارج کرده و آیسی مورد نظر را روی زﯾف ﯾا تبدﯾل قرار دھيد.
 -٦توسط دکمه  Eraseآیسی را پاک کنيد .در صورتی که دکمه  Eraseخاموش است  ٣علت وجود دارد:
ﯾا آی سی از نوعی است که نياز به پاک شدن ندارد)مثل  (EEPROMﯾا اﯾنکه آیسی از نوع ﯾکبار قابل پروگرام
است ) (OTPﯾا  EPROMدارای پنجره شيشهای است که باﯾد با اشعه  UVپاک شود.
 -٧با دکمه  Blankچک کنيد آیسی بعد از مرحله قبل پاک شده است.
 -٨با دکمه  Programبرنامه لود شده در بافر را به آیسی منتقل کنيد.
 -٩با دکمه  Verifyچک کنيد که آﯾا محتوﯾات بافر با آیسی تطابق دارد و مرحله قبل صحيح انجام شده است.

در اﯾن مرحله کار به پاﯾان رسيده است و اگر ھمه موارد فوق با موفقيت انجام شدهاند قطعه ميباﯾد
در مدار کار کند .در صورت عدم کار کرد علت را در ساﯾر قطعات مدار خود و ﯾا در صحت مرحله ٢
جستجو کنيد.

در صورت گرفتن پيغام خطا در ھرﯾک از مراحل:
 -١شاﯾعترﯾن خطا عدم رعاﯾت مراحل ذکر شده بخصوص پاک نکردن قطعه قبل از پروگرام ﯾا پروگرام نکردن فيوز بيتھا
برای ميکروکنترلرھا است.
 -٢دومين عامل شاﯾع بخصوص برای قطعات  SMDبا تعداد پاﯾه زﯾاد اتصاالت ضعيف به علت پينھای اکسيده و ﯾا کج و ﯾا
باقيماندن روغن لحيم روی پاﯾهھا ﯾا کثيفی خود تبدﯾل است.
 -٣در صورت استفاده سنگين از سوکت زﯾف بيش از  ٢سال بھتر است برای تعوﯾض سوکت مستھلک دستگاه به
شرکت ارسال گردد.
 -٤حتما از کابل  USBاصلی دستگاه استفاده کنيد استفاده از کابلھای متفرقه باعث عملکرد غير طبيعی پروگرامر
خواھد شد.
 -٥از ﯾک نمونه دﯾگر آیسی استفاده کنيد تا احتماال آیسی معيوب نباشد.
 -٦برای تست سالمت خود پروگرامر از منوی  Help/ProgrammerTestرا بزنيد تا دستگاه خودش را چک کند.
 -٧در موارد معدود بعضی از آیسی ھای حافظه پروتکت میشوند در حاليکه قابل کپی ھستند ولی قابل پاک کردن
نيستند.

 .٩استفاده از دکمه  AUTOو پروگرام خودکار
بجای چند بار زدن دکمهھای مختلف میتوان از منوی  Device\EditAutoکارھاﯾی گه میخواھيد پشت سر ھم انجام
شوند را تيک زده و سپس با زدن دکمه  AUTOبطور خودکار اﯾن کارھا پشت ھم انجام خواھند شد .در خطوط توليد
برای پروگرام تعداد زﯾاد قطعه در صورت داشتن کدشناساﯾی ميتوانيد آخرﯾن گزﯾنه را ھم تيک بزنيد و با زدن  AUTOدﯾگر
نيازی به دخالت در نرم افزار نبوده و کافيست تنھا قطعات را روی سوکت زﯾف تعوﯾض کنيد تا مراحل تيک زده شده
بصورت خودکار انجام شوند.



 .١٠اصول کلی کار با ميکروھای AVR
 -١آیسی را روی سوکت قرار داده ﯾا به کابل  ISPمتصل کنيد .ابتدا شماره آی سی را از توسط دکمه  Selectاز ليست
انتخاب کرده و ﯾا توسط دکمه  Detectآنرا شناساﯾی خودکار کنيد .در بعضی حاالت فيوزھا  ،قابليت شناساﯾی
خودکار  AVRخاموش است و باﯾد دستی انتخاب شود .برای حالت ، ISPقطعه از ليست با پسوند)(ISPانتخاب شود.
 -٢توسط دکمه  Loadفاﯾل مورد نظر خود را با پسوند  Hexانتخاب و در بافر نرمافزار پر کنيد .در صورتی که بخواھيد
 EEPROMآنرا نيز پروگرام کنيد فاﯾل پسوند  EEPرا بعد از لود فاﯾل اول لود کنيد تا در انتھای بافر قرار بگيرد ﯾا توسط
منوی  Device\Write MCU EEPROMبطور مجزا آنرا پروگرام کنيد.
 -٣توسط دکمه  Eraseآیسی را پاک کنيد.
 -٤با دکمه  Blankچک کنيد آیسی بعد از مرحله قبل پاک شده است.
 -٥با دکمه  Programبرنامه لود شده در بافر را به آیسی منتقل کنيد.
 -۶با دکمه  Verifyچک کنيد که آﯾا محتوﯾات بافر با آیسی تطابق دارد و مرحله قبل صحيح انجام شده است.
 -٧با زدن دکمه  Lockدر اولين بار پنجره  Configباز میشود که باﯾد در آن وضعيت قفل شدن ) ضد کپی شدن( و
وضعيت فيوزھا که مھمترﯾن آنھا  ClockSourceاست را تنظيم کنيد .اگر در روی مدار کرﯾستال دارﯾد حتما منبع کالک
را روی کرﯾستال و در صورت استفاده از اسيالتور داخلی  Internal Oscillatorبا فرکانس مناسب را انتخاب کنيد.
گزﯾنه  External Clockتنھا برای مواردی است که ازبيرون از قطعه دﯾگری به آیسی موج مربعی برای کالک وارد
میشود .ساﯾر فيوزھا نيز بسته به کاربرد شما از روی برگه اطالعاتی آیسی باﯾد تنظيم شوند.
می توانيد وضعيت فيوزھا را از منوی  FuseListFileباالی اﯾن پنجره ذخيره کنيد و بعدا آنھا را باز کنيد.
نکته :بعد از تنظيم فيوزھا در دفعات بعدی با زدن دکمه  Lockدﯾگر اﯾن پنجره باز نميشود و وضعيت فيوزھا مستقيما
در آیسی پروگرام ميشود .در صورتيکه بخواھيد تغييری در تنظيمات بدھيد دکمه  Configرا بزنيد.
در اﯾن مرحله کار به پاﯾان رسيده است و اگر ھمه موارد فوق با موفقيت انجام شدهاند قطعه ميباﯾد در مدار کار
کند.در صورت عدم کار کرد علت را در ساﯾر قطعات مدار خود و ﯾا در تنظيمات مرحله  ٧جستجو کنيد.

نکته :مراحل فوق را از طرﯾق  AUTOمی توانيد خودکار انجام دھيد به توضيحات فصل  ٨در صفحه قبلی مراجعه کنيد.

نکات پروگرام ) ISPدر مدار(:
 -١حتما تغذﯾه قطعه متصل باشد و اگر قطعه بيش از ﯾک پين زمين ﯾا تغذﯾه دارد مثل  AVCC,AVSS,AGNDھمه زمينھا و
ھمه تغذﯾه ھا چه آنالوگ و چه دﯾجيتال باﯾد متصل شوند .با اﯾنکه مدارات  AVRقابليت کارکرد در ولتاژھای زﯾر  ۵ولت را
دارند اما برای پروگرام شدن اکثرا نياز به تغذﯾه بين  ۴.۵تا  ۵.٢ولت دارند .بين پينھای زمين و مثبت حتما ﯾک خازن ١٠٠
نانوفاراد نوﯾز گير قرار دھيد.
 -٢نقشه پينھاﯾی که برای پروگرام نياز است از منوی  Help/DeviceInfoقابل نماﯾش است از منوی
 Help/ISPConnectorنيز می توانيد نقشه کانکتور پروگرامر را ببينيد ۴ .پينی که برای پروگرام استفاده ميشوند نباﯾد در
مدار شما از قطعات دﯾگر به آنھا خروجی ھيچ قطعه ای وصل شده باشد و ترجيحا بھتر است قطعات دﯾگر توسط جامپر
از اﯾن پاﯾه ھا جدا شده باشند .خازن پين رﯾست باﯾد زﯾر  ١٠٠نانوفاراد و مقاومت آن باالی  ۴.٧کيلو باشد ﯾا ترجيحا موقع
پروگرام با جامپر قطع شود.
 -٣پروگرام بعضی فيوزھا مانند  ResetDisableو  ISPEnableموجب ميشود که دﯾگر قطعه به روش  ISPقابل پروگرام
نباشد و حتما روی سوکت زﯾف باﯾد به وضعيت قبل برگردد.
تعوﯾض منبع کالک در صورتيکه وجود نداشته باشد نيز باعث میشود دﯾگر قطعه به روش  ISPکارنکند در اﯾنحالت از
بيرون ﯾک موج مربعی حدود  ٨-٢مگاھرتز به ورودی  Xtal1آیسی وصل کنيد و مجددا قطعه را پروگرام کنيد.
بعضی فيوزھا نيز با تقسيم کالک باعث از کاز افتادن  ISPميشوند در اﯾن حالت از منوی  File/Setup/ISP Delayتاخير
 ISPرا از  ٠به عدد بزرگتری مانند  ۵٠ﯾا  ١٠٠کاھش دھيد و مجددا تالش کنيد.

 .١١اصول کلی کار با ميکروھای PIC
 -١آیسی را روی سوکت قرار داده ﯾا به کابل  ISPمتصل کنيد  .در صورتی که آیسی روی سوکت قرار دارد شماره
دقيق آی سی )بدون پسوند  (ISPرا توسط دکمه  Selectاز ليست انتخاب کنيد .در روی سوکت به علت  ١٢ولت
بودن آیسی ھای  PICامکان شناساﯾی خودکار وجود ندارد.
در صورت اتصال  ISPشماره دقيق آی سی )با پسوند  (ISPرا توسط دکمه  Selectاز ليست انتخاب کنيد ﯾا توسط
دکمه  Detectآنرا شناساﯾی خودکار کنيد
 -٢توسط دکمه  Loadفاﯾل مورد نظر خود را با پسوند  Hexانتخاب و در بافر نرمافزار پر کنيد .اطالعات فيوزھای آیسی
نيز در ھمين فاﯾل ذخيره است و نياز به تنظيم ندارد.
 -٣توسط دکمه  Eraseآیسی را پاک کنيد.
 -٤با دکمه  Blankچک کنيد آیسی بعد از مرحله قبل پاک شده است.
 -٥با دکمه  Programبرنامه لود شده در بافر را به آیسی منتقل کنيد.
 -۶با دکمه  Verifyچک کنيد که آﯾا محتوﯾات بافر با آیسی تطابق دارد و مرحله قبل صحيح انجام شده است.
 -٧با زدن دکمه  Lockفيوزھا را پروگرام کنيد .در صورتی که تماﯾل به قفل کردن ) ضد کپی شدن( با زدن دکمه Config
ميتوانيد وضعيت پروتکشن آیسی را تنظيم کنيد.
در اﯾن مرحله کار به پاﯾان رسيده است و اگر ھمه موارد فوق با موفقيت انجام شدهاند قطعه ميباﯾد در مدار کار
کند.در صورت عدم کار کرد علت را در ساﯾر قطعات مدار خود و ﯾا در تنظيمات مرحله  ٧جستجو کنيد.

نکته :مراحل فوق را از طرﯾق  AUTOمی توانيد خودکار انجام دھيد به توضيحات فصل  ٨در صفحات قبلی مراجعه کنيد.

نکات پروگرام ) ISPدر مدار(:
 -١حتما تغذﯾه قطعه متصل باشد و اگر قطعه بيش از ﯾک پين زمين ﯾا تغذﯾه دارد مثل  AVCC,AVSS,AGNDھمه زمينھا و
ھمه تغذﯾه ھا چه آنالوگ و چه دﯾجيتال باﯾد متصل شوند .با اﯾنکه مدارات  PICقابليت کارکرد در ولتاژھای زﯾر  ۵ولت را
دارند اما برای پروگرام شدن اکثرا نياز به تغذﯾه بين  ۴.۵تا  ۵.٢ولت دارند .بين پينھای زمين و مثبت حتما ﯾک خازن ١٠٠
نانوفاراد نوﯾز گير قرار دھيد.
 -٢نقشه پينھاﯾی که برای پروگرام نياز است از منوی  Help/DeviceInfoقابل نماﯾش است از منوی
 Help/ISPConnectorنيز می توانيد نقشه کانکتور پروگرامر را ببينيد ٣ .پينی که برای پروگرام استفاده ميشوند نباﯾد در
مدار شما از قطعات دﯾگر به آنھا خروجی ھيچ قطعه ای وصل شده باشد و ترجيحا بھتر است قطعات دﯾگر توسط جامپر
از اﯾن پاﯾه ھا جدا شده باشند .خازن پين رﯾست باﯾد زﯾر  ١٠٠نانوفاراد و مقاومت آن باالی  ١٠کيلو باشد ﯾا ترجيحا موقع
پروگرام با جامپر قطع شود.

چند نکته :برای عملكرد صحيح بعضی آیسیھای  ، PICگزينه  (Low Voltage Programming) LVPمیبايد در Config
خاموش باشد .در صورتی كه از  Watch dog Timerاستفاده نمیكنيد ،گزينه آنرا ) (WDTخاموش كنيد.

آیسیھاي  PICسری  Cمانند  16CXXو 12CXXاز نوع  OTPيعني يكبار قابل پروگرام ھستند و بعد از يكبار
پروگرام قابل پاك كردن نمیباشد.



 .١٢اصول پروگرام آیسیھای ناند
آیسی ھای  Nandکه در فلش دﯾسکھا و حافظه دستگاھھای  MP3/MP4استفاده میشوند تا ظرفيت  ۴گيگابيت توسط
مدل  ٢٠٠٠با آداپتور  ۴٨پاﯾه و کفی ناند قابل پروگرام ھستند .برای ظرفيت ھای باالتر و سرعت بيشتر ميتوانيد از پروگرامر
مدل  ۵٠٠٠استفاده کنيد.
نکته  :در مدل  ۵٠٠٠برای پروگرام آی سی ھای ناند باﯾد برنامه  TNM Programmer Nand+را از سی دی
ابتدا نصب کنيد  .راھنمای فارسی کاربری آن توسط دکمه  helpقابل روﯾت است.

کپی از ﯾک آی سی سالم در مدل ٢٠٠٠+
 .١کفی  (TSOP2) NANDرا در زير  TSOP0قرار دھيد و با رعايت جھت آیسی  NANDرا روی آن قرار دھيد ،و آداپتور را
روی  ZIFپروگرامر محكم كنيد .بھتر است آی سی مورد اسفاده مربوط به ﯾک دستگاه نو باشد و قبال حافظه آن پر
نشده باشد چون فرمت کردن و پاک کردن فاﯾل تاثيری روی حجم اطالعات آیسی نخواھد گذاشت و موجب
طوالنی شدن زمان کپی می شود.
 .٢دكمه  Readرا بزنيد تا محتويات آی سی خوانده شود .بر خالف ساﯾر قطعات ،ناندھای باالی  ١٢٨مگاباﯾت مستقيما
به ھارد دﯾسک منتقل ميشوند و نياز به ذخيره بافر در پاﯾان کار ندارﯾد.
.٣

آیسی كه ميخواھيد پروگرام به آن منتقل شود روی سوكت قرار دھيد .دكمه  Eraseرا بزنيد تا پاك شود.

 .۴با زدن دكمه  Programنيز فايل دلخواه به آیسی منتقل میشود.

 .۵با زدن دكمه  ، Verifyمحتويات آي سی چك می شود .بعلت وجود بلوكھای خراب در آی سی ھای نانـد )بخصـوص
در آیسیھای كاركرده( احتمال خطا در  Verifyوجود دارد كه پنجره  Verify Errorباز مي شود كه محل بلـوك خـراب
و محتويات آی سی و بافر نمايش داده می شود .مي توان با دكمه  Retryبلوكھاي خراب را چنانچه كه قابـل تعميـر
باشند پروگرام مجدد كرد يا با زدن دكمه  Ignoreبلوك خراب را رد كرد و يا با زدن  Abortعمليات را لغو كـرد .چنانچـه
در بلوكھای اوليه كه حاوي  bootدستگاه مي باشـد بلـوك خـراب وجـود داشـته باشـد و محتويـات بـافر  0xFFنباشـد
)يعني حاوی اطالعات باشد( احتماال آی سی قابل استفاده در آن دستگاه نخواھد بود .ھر چند كه احتمال دارد اﯾـن
آیسی برای پروگرام مدل دستگاه ديگری كه در محل بلوك خراب ،بافرحاوی  0xFFباشد قابل استفاده باشد.
با توجه به زمانبر بودن عمليات  Verifyپيشنھاد مـي شـود تنھـا بـراي  %١٠اول آی سـی كـه حـاوی اطالعـات Boot
است  Verifyانجام شود.

 .۶بھتر است بعد از مونتاژ آی سی و راه اندازی دستگاه  ،جھت تطبيق بلوكھای خراب دستگاه تعمير شـده  ،يكبـار آنـرا
فرمت كرد.

نكته :پايه آی سی می بايد قبل از قرار گيری در سوكت پروگرام توسط تينر و فرچـه پـاك و صـاف شـوند و
بعد از مونتاژ نيز روغن لحيم ميبايد از پايه ھای آی سی پاك شود.



 .١٣ذخيره تمام حالتھای کاری دستگاه
در منوی  Fileبا زدن  Save All settingsتمام مشخصات کاری دستگاه از جمله شماره آیسی انتخاب شده ،
فاﯾل لود شده  ،وضعيت فيوزھای آیسی و وضعيت پروگرام خودکار ) (Autoدر فاﯾل دلخواه شما ذخيره میشود
و بعد از طرﯾق گزﯾنه  Load All Settingsدر ھمين منو می توانيد آنرا بازﯾابی کنيد.
استفاده اﯾن قابليت در مواردی است که چند نفر از ﯾک پروگرامر استفاده ميکنند و ھر فرد تنظيمات متفاوتی دارد
و کافيست ھرفرد برای خود ﯾک فاﯾل تنظيمات درست کند و با بازﯾابی تنظيمات کاری خود به راحتی پروگرامر را
به وضعيت دلخواه ببرد.
مورد استفاده دﯾگر برای افرادﯾست که ھمزمان روی چند پروژه ﯾا قطعه کار ميکنند و می توانند برای ھر پروژه ﯾک
فاﯾل تنظيمات درست کنند و ھنگام کار با پروژه آنرا باز کنند.

 .١۴منوی File/Setup
با برداشتن تيک اولين گزﯾنه ،در پاﯾان ھر عمليات پنجره برای اعالم پاﯾان عمليات باز نميشود.
با برداشتن تيک سومين گزﯾنه ،در صورتيکه آیسی انتخاب شده با آیسی روی سوکت متفاوت باشد ،پروگرامر
بطور خودکار بدنبال شناساﯾی آیسی نمیگردد.
آخرﯾن گزﯾنه اگر تيک داشته باشد ،برای جلوگيری از پاک شدن تصادفی قطعه ھرگاه که دکمه  Eraseرا بزنيد از
شما سوال ميشود.
گزﯾنه  VCC Toleranceبرای آیسی ھاﯾی استفاده دارد که در ھنگام ورﯾفای  ،خطا میدھند .ﯾکبار گزﯾنه
 VCC+%5را انتخاب کنيد و مجدد آیسی را پروگرام و ورﯾفای کنيد و در صورت عدم موفقيت گزﯾنه  VCC-%5را
انتخاب کنيد و مجدد تالش کنيد.

 .١۵خرابی ھا و اشکاالت پروگرامر
 -١شاﯾعترﯾن اشکال  ،استفاده از کابلھای  USBمتفرقه است .حتما از کابل  USBاصلی دستگاه استفاده کنيد
استفاده از کابلھای متفرقه باعث عملکرد غير طبيعی پروگرامر خواھد شد .گاھی ممکن است نياز باشد محل پورت
 USBرا عوض کنيد.
 -٢دومين مشکل شاﯾع در صورت استفاده از تبدﯾل )آداپتور( کثيفی آن است که با تينر ﯾا اسپری باﯾد تميز شود.
 -٣معدودی از مدلھای لپتاپ  ،تواناﯾی جرﯾان دھی کافی برای راه اندازی پروگرامر را ندارند .عالمت اﯾن امر خاموش
شدن و قطع شدن ناگھانی  USBدر ابتدای اتصال ﯾا پس از مدتی کار است و پورت  USBتا رﯾستارت سيستم
خاموش می ماند و ھيچ وسيله دﯾگری نيز به آن وصل نميشود .در اﯾن حالت ﯾا از ھاب  USBدارای تغذﯾه بيرونی
استفاده کنيد ﯾا اﯾنکه از مبدل تغذﯾه مخصوص  TNMبرای راهاندازی پروگرامر استفاده کنيد .اﯾن مبدل را از نماﯾندگيھا
ﯾا خود شرکت بخواھيد.
 -٤سيم کشی از روی سوکت زﯾف به روی مدار ) اصطالحا اتصال کليپس( کار غلطی است و ممکن است موجب
آسيب به پروگرامر شود که اﯾن امر شامل گارانتی دستگاه نمی باشد .تنھا اتصال بيرونی مجاز  ،از طرﯾق کانکتور
 ISPپروگرامر است.
 -٥برای تست سالمت پروگرامر از منوی  Help/ProgrammerTestرا بزنيد تا دستگاه خودش را چک کند در صورت
اعالم خرابی در ھر پينی  ،حتما دستگاه برای تعمير ارسال شود.
 -۶در صورت عدم شناساﯾی پروگرامر در وﯾندوز DeviceManger ،را باز کـرده و در صـورتی روی آﯾکـون دراﯾـور عالمـت زرد
اخطار بود روی آن کليک راست کرده و گزﯾنه  Uninstallرا انتخاب کنيـد و سـپس مجـددا نـرم افـزار را در حاليکـه USB
قطع است نصب کنيد .گاھی نيز الزم است که فاﯾل  Windows\System32\Windrvr6.sysرا پاک کرده ونصب مجـدد
کرده و سيستم را رﯾست کنيد.



 .١٦انواع آداپتور )تبدﯾل( آیسیھای مونتاژ سطحی )(SMD
آیسیھای مونتاژ سطحی ﯾا  SMDقطعاتی ھستند که پاﯾهھای آنھا کوتاه بوده و از برد عبور نمیکنند و روی
سطح برد لحيم میشوند .اﯾن قطعات برای قرار گيری روی پروگرامر نياز به تبدﯾل دارند در تصوﯾر زﯾر عکس
تعدادی از آیسی ھای  SMDو تبدﯾل مورد نياز آنھا قرار دارد.
توجه داشته باشيد که تبدﯾل آیسی ھای  ۴٨ - ۴٠ - ٣٢پاﯾه دوطرفه ) (TSOPبرای کاھش ھزﯾنه مصرف کننده
بصورت  ٢تکه ساخته شده اند و سقف آنھا مشترک است و برای کار با آیسیھای مختلف باﯾد کفی را تعوﯾض
کنيد .آیسیھای فلش دستگاھھای  MP3/MP4/FlashDiskو دوربينھای دﯾجيتال از نوع ناند  ۴٨پاﯾه ھستند که
باﯾد از کفی  TSOP2استفاده کنيد ) برای ظرفيتھای باالی  ٢گيگاباﯾت باﯾد از پروگرامر مخصوص ناند شرکت TNM
استفاده کنيد.
در مدل  ۵٠٠٠تمامی آی سی ھای  ۴٨-٣٢پاﯾه تنھا ﯾک کفی به شماره  548T2دارند.
توجه :ﯾکی از بيشترﯾن مشکالت تبدﯾل کثيف شدن و اکسيد پاﯾهھا است .در صورت کار کرد با مشکل تبدﯾل ،
سقف و کف آنرا جدا کرده و با تينر فوری ﯾا اسپری خشک و فرچه شستشو دھيد.



قرار گيری آیسی ھا درون تبدﯾل
پين  ١اکثر آیسی ھا با ﯾک نقطه فرورفته ﯾا لکه سفيد نشان داده شده اند .در بعضی آیسیھا نيز سمتی که
پين ﯾک قرار دارد دارای ﯾک پخی میباشد .مانند تصوﯾر زﯾر:

آیسی ھای  ٨پاﯾه در روی تبدﯾل در باالترﯾن نقطه قرار میگيرند و خود تبدﯾل نيز در باالترﯾن نقطه سوکت زﯾف
پروگرامر قرار می گيرد .مانند تصوﯾر زﯾر:

آیسی ھای  ٣٢و  ٤٠پاﯾه  TSOPروی تبدﯾل  ٤٨به گونهای قرار ميگيرند که پاﯾه  ١آنھا روبروی نقطه سفيد
رنگ چاپ شده روی تبدﯾل قرار بگيرد.

تبدﯾل  ۴٨پاﯾه به گونهای طراحی شده است که برعکس روی سوکت زﯾف پروگرامر جا نمیگيرد.
نکته :پاﯾهھای آی سی ھا  SMDغير نو را قبل از قرار دادن درون تبدﯾل حتما با ھوﯾه قلع گيری نماﯾيد و با
اسپری و فرچه روغن لحيم آنرا بگيرﯾد و ترجيحا با کشيدن سطح ﯾک تيغ کاتر روی سطح روﯾی ھمه پاﯾهھای
قطعه آنھا را صاف و ﯾکنواخت کنيد .در صورت عدم خواندن قطعه توسط پروگرامر ،مراحل باال را تکرار کنيد.



