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  :افزار طريقه نصب نرم. ١
  

  .بايد نصب شود یافزار آن م براي اولين بار، نرم ـ  قبل از اتصال پروگرامر به كامپيوتر

  .شوديدي درايو، برنامه نصب بطور خودكار اجرا م نصب در سي ید یـ  با قرار دادن س

  .را اجرا كنيد Demo.exeبرنامه  CDخودكار برنامه نصب از درون  یدر صورت عدم اجرا  ـ 

  .شود ی، نصب آغاز م Install Productدر برنامه نصب با انتخاب   ـ 

  .را بزنيد NEXTمسير نصب را مشخص كرده و دكمه   ـ 

  .را بزنيد Finishبه كامپيوتر به پايان برسد و سپس دكمه  CDصبر كنيد تا كپي فايلھا از   ـ 

  .به كامپيوتر متصل كنيد USBدرون كامپيوتر است پروگرامر را با كابل  CDدر حالي كه ھنوز   ـ 

را انتخـاب  Install the software Automaticallyگزينـه . شـود بـاز مي XP : Found New hardware wizardوينـدوز در 

  .انجام شود USBرا بزنيد تا نصب درايور  Nextكرده و دكمه 
را  Install this driver software anywayای بـرای تایيـد نصـب درایـور بـاز شـد در صـورتيکه پنجـره ٧ویندوز ویستا و در 

  .جھت تائيد انتخاب کنيد
  

  .انجام شود ID Administratorنصب درايور بايد تحت : توجه

  

  :افزار نرم یاجرا .٢
  .را اجرا كنيد TNM Mini Universal Programmerبرنامه  TNM /Programs /Start یاز منو

  :در صورت پيغام خطا كنترل كنيد. كه نصب درايورھا موفق بوده باشد نرم افزار اجرا خواھد شد یدر صورت

  .كامپيوتر وصل باشد USBپروگرامر به كانكتور   ـ 

  .مادربرد نصب باشد USB یدرايورھا  ـ 

  .فعال باشد USBدر بيوس كامپيوتر پورت   ـ 

  . ده با دستگاه جھت اتصال به كامپيوتر استفاده شودتنھا از كابل ارائه شو  سالم باشد USBكابل   ـ 

  .متصل كنيد USBرا اجرا كنيد و مجدداً پروگرامر را به  ReinstallDriverبرنامه  TNM/Programs/Startاز منوي   ـ 

  .رجوع كنيد Install ، Install problems یبا عنوانھا یدر صورت عدم رفع مشكل به دو فيلم آموزش  ـ 

  .را اجرا و سيستم را ریست کنيد ReinstallDriverرا پاک کرده و  Windows\System32\Windrvr6.sysفایل  -

  .در صورت عدم حل مشكل با ذكر پيغام خطا با شركت طراحان نوين مدار تماس بگيريد  ـ 

  

   )٢٠٠٠+در مدل (  یآموزشي به زبان فارس یفيلمھا. ٣

  
توانيد آنھـا را مسـتقيماً توسـط  یقرار دارد شما م CDدرون  Filmدر دايركتوري  AVIآموزشي با فرمت  یفيلمھا

را بزنيد تا به فيلمھـا بـر  learning Tourمشاھده كنيد يا در برنامه نصب، دكمه  Windows media playerبرنامه 

  .داشته باشيد یاساس عنوان دسترس
  :یآموزش یليست فيلمھا

  Install.avi  طريقه نصب نرم افزار

 InstallProblems avi  طريقه رفع اشكا_ت نصب

 Main.avi  افزار كليات كار با نرم

 FileMenu.avi  فايل یتوضيح منو

 BufferMenu.avi  بافر یتوضيح منو

 Device DeviceMenu.avi یتوضيح منو

  Test  TestMenu.avi   یتوضيح منو

 Help  Help Menu.avi یتوضيح منو

 ISP  ISP.aviپروگرام به روش 

 PIC  PIC.avi یھا یس یآپروگرام 

 AVR  AVR.avi یھا یس یپروگرام آ

 XilinxCPLD CPLD.avi یھا یس یپروگرام آ

 SVF Player SVF.aviكار كردن با 

  Auto Detect.avi  یسآینحوه تشخيص خودكار 
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  ٥٠٠٠برنامه ھای کاربردی مخصوص مدل . ٤
  

، ع وه بر برنامه اصلی پروگرامر یکسری برنامه برای پروگرام کردن قطعات خاص وجود  ۵٠٠٠دی مدل در منوی نصب سی 

 .دارد

  

- TNM Nand Programmer:  ناند استحافظه ھای فلش از نوع سیآیانواع پروگرام کردن  مخصوصاین برنامه.  

تمامی آی سی ھای ناند فقط از طریق این برنامه  ۵٠٠٠در مدل  . ) Mp3دوربين دیجيتال و  –حافظه فلش دیسک (

 . پروگرام ميشوند

  بعـد از. ميتوانيد اجرا کنيـد Nand Programmer\Setup.exeتوسط  CDرا از منوی نصب خودکار یا درون نصب برنامه 

 .راھنمای کاربری فارسی نرم افزار قابل مطالعه است Helpنصب توسط دکمه 

 

 - : Serial Port Emulator  برای استفاده از این برنامه محتویات دایرکتوری Serial Port Emulator  را به محل دلخواه

به یک پورت  ۵٠٠٠، پروگرامر پس از اجرای این برنامه را اجرا کنيد Serial.exeاز ھارد دیسک خود کپی کرده و برنامه 

از وجود دارد  SERIAL_DRIVERو بعد از نصب درایورھای مربوط به آن که در دایرکتوری  سریال مجازی تبدیل شده

 ISPپروگرام ،  ST-Flasherیا  Atmelشرکت  Flipپروگرامر ميتوانيد از طریق برنامه ھایی مثل  ISPطریق کانکتور 

  .ميکروکنترلر عملی است، اتصال مستقيم به انواع TTLبعلت سطح خروجی . قطعات خاص را انجام دھيد

  
 - : Altera USB-Blaster Emulator   نرم افزار کوارتوس آلترا را در سيستم خود نصب  قبل از اجرای این برنامه باید

 Altera.exeرا به محل دلخواه از ھارد دیسک خود کپی کرده و برنامه  USB_Blasterمحتویات دایرکتوری کنيد سپس 

درصد مشابه آلترا تبدیل شده و در  ١٠٠پروگرامر   به یک ۵٠٠٠این برنامه ، پروگرامر اجرای پس از .را اجرا کنيد

درون آنھا ھمانند پروگرامر اصلی قادر به پروگرام کليه قطعات  ۵٠٠٠پروگرامر صورت نصب بودن نرم افزار ھای آلترا ، 

 .آلترا است

  
-  ARM JTAG Debugger : محتویات دایرکتوری ، برای استفاده از این برنامهARM_JTAG  را به محل دلخـواه از ھـارد

بـه  ۵٠٠٠پس از نصب و اجرای این برنامـه ، پروگرامـر .را اجرا کنيد GDB_Server.exeدیسک خود کپی کرده و برنامه 

برای پروگرام و دیباگ قابل اسـتفاده  IARدر کمپایلرھایی مثل  GDBتبدیل شده و تحت  ARMھای سییک دیباگر آی

بدون نياز  ARMبا کمک برنامه فلشر که در ھمان دایرکتوری است نيز قادر به برنامه ریزی انواع آی سی ھای . است

 .خواھيد بودبه برنامه دیگری 

  
  

  

 .برای استفاده از سه برنامه با^ ، باید قبZ برنامه پروگرامر نصب شده باشد: نکته
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  سوکت پروگرامر سی رویقرار گيری انواع آی. ٥
  

پایه و در  ۴٠دارای  ٢٠٠٠+نام دارد که در مدل  (ZIF)زیف  می باشدیا سبز سوکت روی پروگرامر که معمو_ به رنگ سياه 

  .پایه است ۴٨دارای  ۵٠٠٠مدل 

 ١در قسمت چپ و با_ی آن قرار می گيرد و عموما پایه  زیف سوکت ١وقتی اھرم فلزی زیف سمت شما قرار دارد ، پایه 

  :مانند تصویر زیر. قطعات که با یک نقطه مشخص می شوند باید در این نقطه قرار گيرند

  

            
  
  

  .دارند نيز مانند قطعات تصویر فوق در با_ی زیف نصب می شوند زیفتبدیلھایی که پایه ھای کمتر از 

توسط  سی ھای خاص با انتخاب آنھا از ليستشمار برای این قانون وجود دارد که در مورد این آیچند استثنا انگشت 

  .پروگرامر پيغامی نمایش داده می شود و محل صحيح آنھا به شما نمایش داده می شود

  

سوکت زیف قطعه ای مکانيکی است و دارای عمر محدود برای چند ھزار با کارکرد صحيح می باشد و گردو خاک و  :توجه

ع مت ظاھری خرابی زیف کج و  .رطوبت زیاد و فشار بروی تبدیل در حاليکه روی زیف قرار دارد باعث خرابی آن می شود

و با جا زدن مجدد  نمی شوندز گاھی اوقات قطعات شناسایی ناصاف بودن صفحات فلزی درون آن بوده و در ھنگام کار ني

گاھی نيز ممکن است _زم باشد با اسپری خشک در حاليکه پروگرامر را وارونه نگه داشته اید تا به درون آن .درست ميشود

 .نفوذ نکند سوکت را شستشو دھيد
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  ھای دستگاهسوکت . ٦
  
 ٢٠٠٠+در مدل  ISP سوکت  

  

  
  

  سی درون مدار در این کانکتور برای انتقال برنامه به آی. در تصویر با_ مشخص شده است ISP ترتيب پينھای کانکتور

  .باشداست، میحاليکه برق قطعه وصل 

  

  

  ٥٠٠٠در مدل   ISP سوکت 

  

خروجی ک ک قابل  ۴پين ميلی آمپر و  ٣٠ولت با جریان  ۵حاوی ولتاژ  ٢پين ،  ٢٠٠٠ع وه بر پينھای مدل  ۵٠٠٠در مدل 

  ) File/Setupدر منوی  Clockoutتوسط (  کيلوھرتز است ٢۵٠مگاھرتز تا  ١۶ تنظيم از

  .زمين ھستند ١٠و  ٨پينھای اضافه است و  IOنيز یک  ۶پين  

  

  

  

  :٥٠٠٠کانکتور تغذیه در مدل  

  
در اکثر کامپيوترھا . نظر گرفته شده استدر قسمت جلوی دستگاه یک کانکتور برای اتصال تغذیه کمکی در  ۵٠٠٠در مدل 

نامناسب یا  USBدر صورت استفاده از کابل . برای تغذیه دستگاه کفایت ميکند و ھيچ نيازی به تغذیه وجود ندارد USBولتاژ 

بعضی مدل ھای لپتاپ با جریاندھی ضعيف، توسط نرم افزار به شما اع م افت ولتاژ ميشود و یا بطور ناگھانی ھنگام 

. ميلی آمپر به کانکتور تغذیه وصل کنيد  ۵٠٠ولتی  ٩در این حالت یک ترانس . روگرام قطعات ، پروگرامر قطع ميشود پ

  .فيش مھم نيست) مثبت و منفی ( قطبيت 
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  صفحه اصلی نرم افزار. ٧
  

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

  
  

دامپ قرار دارد که در سمت چپ آن آدرس اط عات و در قسمت ميانی مقدار عددی در قسمت ميانی صفحه بافر یا 

  .انداط عات و در قسمت راست اط عات بصورت متنی قرار گرفته

 Programبا زدن دکمه . کنيد از دیسک به بافر منتقل ميشودوقتی فایلی را لود می. بافر محل ذخيره موقت اط عات است

با زدن دکمه . اط عات از قطعه خوانده و به بافر منتقل ميشود  Read و برعکس با زدن دکمهد بافر به قطعه کپی می شو

Verify در ھنگام ورود به برنامه آخرین فایل لود شده در دفعه قبل به بافر بار می . محتویات بافر با قطعه مقایسه ميشود

  .شود

بافر قبلی دن فایل جدید محتویات ردر ھنگام خروج از برنامه اط عات درون بافر دور ریخته ميشود و ھمچنين با باز ک :توجه

آن را روی  SaveAsتوسط دکمه  Readشود، بنابراین اگر اط عات را از قطعه ای خوانده اید ب فاصله بعد از بازنویسی می

  .دیسک ذخيره کنيد

. قابليت نوشتن در آن را فعال کنيد Buffer/Editآن مھار شده است، برای ایجاد تغييرات ابتدا از منوی  تایپ در بافر و تغيير

  .انواع امکانات برای جستجو و پر کردن بافر و امکان تعریف شماره سریال وجود دارد Bufferدر منوی 

  

  

  .دستگاه م حظه فرمائيددی ھمراه شرح کامل منوھا و دکمه ھا را در فيلم ھای آموزشی در سی
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  )رعایت ترتيب مراحل الزامی است(  اصول کلی کار با پروگرامر بصورت قدم به قدم. ٨
  

  .در صورتيکه فایل برای پروگرام در اختيار دارید - الف 
  

یا توسط  از ليست انتخاب کرده و Selectابتدا شماره آی سی را از توسط دکمه سی را روی سوکت قرار داده آی - ١

توجه داشته باشيد برای شناسایی خودکار خود قطعه باید دارای این .آنرا شناسایی خودکار کنيد Detectدکمه 

در روی سوکت فاقد این قابليت  PICپایه و ميکروھای  ٨سریال ایپرامھای  ،ایپرامھا  باشد و) کد شناسایی( قابليت 

 .اغلب ميکروھا دارای این قابليت ھستندھستند و باید دستی انتخاب شوند اما اکثر آی سی ھای فلش و 
 

در صورتيکه فایل دارای پسوند استاندارد . افزار پر کنيدمورد نظر خود را انتخاب و در بافر نرم فایل Load توسط دکمه - ٢

را انتخاب کنيد تا نمایش داده  AllFilesگزینه  ProgFilesبجای شود از پایين صفحه دیده نمی Openنيست و در پنجره 

 .شود

  
 :وجود دارد علت ٣خاموش است  Eraseدر صورتی که دکمه . سی را پاک کنيدآی Eraseتوسط دکمه  - ٣

سی از نوع یکبار قابل پروگرام یا اینکه آی )EEPROMمثل (از نوعی است که نياز به پاک شدن ندارد یا آی سی

 .پاک شود UVای است که باید با اشعه دارای پنجره شيشه EPROMیا  (OTP)است 

  

 .سی بعد از مرحله قبل پاک شده استچک کنيد آی Blankبا دکمه  - ٤

  

 .سی منتقل کنيدبرنامه لود شده در بافر را به آی  Programبا دکمه  - ٥

  

 .سی تطابق دارد و مرحله قبل صحيح انجام شده استچک کنيد که آیا محتویات بافر با آی  Verifyبا دکمه  - ٦

  
کار به پایان رسيده است و اگر ھمه موارد فوق ھای فلش و ایپرام و انواع حافظه سیدر این مرحله برای آی
را در سایر قطعات مدار  در صورت عدم کار کرد علت. اند قطعه ميباید در مدار کار کندبا موفقيت انجام شده

  .خود و یا در صحت فایل لود شده جستجو کنيد

  
  Lockھای آن است که با دکمه  ریزی فيوزسی ھای ميکرو کنترلر یک مرحله دیگر وجود دارد و آن برنامهدر مورد آی - ٧

 .شودانجام می 

  

   .سی مشابه داریدسی به آیدر صورتيکه قصد کپی از یک آی - ب 

  
این روش  توسط ھيچ پروگرامری قابل کپی نيستند و بھيچ وجهدارای قفل بوده و   GALھای ميکروکنترلر و سیآی  :توجه

  .باشدبرای آنھا قابل استفاده نمی

  

از ليست انتخاب کرده ویا  Selectشماره آی سی را از توسط دکمه سی سالم را روی سوکت قرار داده و آیابتدا  - ١

توجه داشته باشيد برای شناسایی خودکار خود قطعه باید دارای این . آنرا شناسایی خودکار کنيد Detectتوسط 

در روی سوکت فاقد این قابليت  PICپایه و ميکروھای  ٨باشد و ایپرامھا ، سریال ایپرامھای ) کد شناسایی( قابليت 

 .روھا دارای این قابليت ھستندھستند و باید دستی انتخاب شوند اما اکثر آی سی ھای فلش و اغلب ميک
 

  .افزار پر کنيدسی را خوانده و در بافر نرممحتویات آی Read توسط دکمه - ٢

  
این احتمال وجود دارد که اتصا_ت کنيد، ھای زیاد استفاده میاست و از تبدیل با پایه SMDسی در صورتی که آی - ٣

در مورد این قطعات برای اطمينان بھتر . شده معتبر نباشندتبدیل در حين خواندن قطعی پيدا کنند و اط عات خوانده 

بروید و در صورت  ۴بودن به مرحله  okرا بزنيد در صورت  Verifyسی را از سوکت خارج کرده و دکمه است یکبار آی

 .برگردید ٢خطا ، به مرحله 
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 .کنيدلخواه ذخيره محتویات بافر را روی دیسک با نام د SaveAsتوانيد با دکمه در صورت تمایل می - ٤

  

 .سی مورد نظر را روی زیف یا تبدیل قرار دھيدسی سالم را خارج کرده و آیآی - ٥

  

 :علت وجود دارد ٣خاموش است  Eraseدر صورتی که دکمه . سی را پاک کنيدآی Eraseتوسط دکمه  - ٦

سی از نوع یکبار قابل پروگرام یا اینکه آی )EEPROMمثل (از نوعی است که نياز به پاک شدن ندارد یا آی سی

 .پاک شود UVای است که باید با اشعه دارای پنجره شيشه EPROMیا  (OTP)است 

  

 .سی بعد از مرحله قبل پاک شده استچک کنيد آی Blankبا دکمه  - ٧

  

 .سی منتقل کنيدبرنامه لود شده در بافر را به آی  Programبا دکمه  - ٨

  

 .سی تطابق دارد و مرحله قبل صحيح انجام شده استچک کنيد که آیا محتویات بافر با آی  Verifyبا دکمه  - ٩

  

اند قطعه ميباید در این مرحله کار به پایان رسيده است و اگر ھمه موارد فوق با موفقيت انجام شده

 ٢مرحله در صورت عدم کار کرد علت را در سایر قطعات مدار خود و یا در صحت . در مدار کار کند

  .جستجو کنيد

  

  :گرفتن پيغام خطا در ھریک از مراحل تدر صور

  
بخصوص پاک نکردن قطعه قبل از پروگرام یا پروگرام نکردن فيوز بيتھا ذکر شده شایعترین خطا عدم رعایت مراحل  - ١

 .برای ميکروکنترلرھا است

 

با تعداد پایه زیاد اتصا_ت ضعيف به علت پينھای اکسيده و یا کج و یا  SMDدومين عامل شایع بخصوص برای قطعات  - ٢

 .ھا  یا کثيفی خود تبدیل استباقيماندن روغن لحيم روی پایه

  

سال بھتر است برای تعویض سوکت مستھلک دستگاه به  ٢در صورت استفاده سنگين از سوکت زیف بيش از  - ٣

 .شرکت ارسال گردد

  

اصلی دستگاه استفاده کنيد استفاده از کابلھای متفرقه باعث عملکرد غير طبيعی پروگرامر  USBحتما از کابل  - ٤

 .خواھد شد

  

 .سی معيوب نباشدسی استفاده کنيد تا احتما_ آیاز یک نمونه دیگر آی - ٥

  

 .را بزنيد تا دستگاه خودش را چک کند Help/ProgrammerTestبرای تست س مت خود پروگرامر از منوی  - ٦

  

شوند در حاليکه قابل کپی ھستند ولی قابل پاک کردن سی ھای حافظه پروتکت میموارد معدود بعضی از آیدر  - ٧

 .نيستند

  
  

  و پروگرام خودکار AUTOاستفاده از دکمه . ٩
  

پشت سر ھم انجام  ديخواھیگه م ییکارھا Device\EditAuto یاز منو توانیمختلف م یھاچند بار زدن دکمه یبجا

 ديدر خطوط تول. کارھا پشت ھم انجام خواھند شد نیبطور خودکار ا AUTOزده و سپس با زدن دکمه  کيشوند را ت

دیگر  AUTO و با زدن ديبزن کيترا ھم  نهیگز نیآخر ديتوانيمدر صورت داشتن کدشناسایی قطعه  ادیپروگرام تعداد ز یبرا

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



	 

 

  AVRميکروھای اصول کلی کار با . ١٠
  

از ليست  Selectابتدا شماره آی سی را از توسط دکمه .متصل کنيد  ISPیا به کابل سی را روی سوکت قرار داده آی - ١

قابليت شناسایی ، بعضی حا_ت فيوزھا در . آنرا شناسایی خودکار کنيد Detectانتخاب کرده و یا توسط دکمه 

 .انتخاب شود(ISP)قطعه از ليست با پسوند، ISP حالت برای .خاموش است و باید دستی انتخاب شود AVRخودکار 

 
در صورتی که بخواھيد  .افزار پر کنيدانتخاب و در بافر نرم Hex با پسوندمورد نظر خود را  فایل Load توسط دکمه - ٢

EEPROM  آنرا نيز پروگرام کنيد فایل پسوندEEP  یا توسط   بعد از لود فایل اول لود کنيد تا در انتھای بافر قرار بگيردرا

 .بطور مجزا آنرا پروگرام کنيد  Device\Write MCU EEPROMمنوی 

  
 . را پاک کنيد سیآی Eraseتوسط دکمه  - ٣

  

 .سی بعد از مرحله قبل پاک شده استچک کنيد آی Blankبا دکمه  - ٤

  

 .سی منتقل کنيدبرنامه لود شده در بافر را به آی  Programبا دکمه  - ٥

  

 .سی تطابق دارد و مرحله قبل صحيح انجام شده استچک کنيد که آیا محتویات بافر با آی  Verifyبا دکمه  - ۶
  

 و ) ضد کپی شدن( باید در آن وضعيت قفل شدن شود که باز می Configپنجره در اولين بار  Lockبا زدن دکمه  - ٧

در روی مدار کریستال دارید حتما منبع ک ک اگر . است را تنظيم کنيد ClockSourceوضعيت فيوزھا که مھمترین آنھا 

. با فرکانس مناسب را انتخاب کنيد  Internal Oscillatorاسي تور داخلی را روی کریستال و در صورت استفاده از 

سی موج مربعی برای ک ک وارد تنھا برای مواردی است که ازبيرون از قطعه دیگری به آی External Clockگزینه 

 .باید تنظيم شوندسی سایر فيوزھا نيز بسته به کاربرد شما از روی برگه اط عاتی آی. شودمی

  .با_ی این پنجره ذخيره کنيد و بعدا آنھا را باز کنيد FuseListFileرا از منوی می توانيد وضعيت فيوزھا 

دیگر این پنجره باز نميشود و وضعيت فيوزھا مستقيما  Lockبعد از تنظيم فيوزھا در دفعات بعدی با زدن دکمه  :نکته

  .را بزنيد Configر تنظيمات بدھيد دکمه در صورتيکه بخواھيد تغييری د. سی پروگرام ميشوددر آی

  
اند قطعه ميباید در مدار کار در این مرحله کار به پایان رسيده است و اگر ھمه موارد فوق با موفقيت انجام شده

  .جستجو کنيد ٧مرحله  تنظيماتدر صورت عدم کار کرد علت را در سایر قطعات مدار خود و یا در .کند

  

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

  

  ):در مدار( ISPنکات پروگرام 
ھمه زمينھا و  AVCC,AVSS,AGNDحتما تغذیه قطعه متصل باشد و اگر قطعه بيش از یک پين زمين یا تغذیه دارد مثل  - ١

ولت را  ۵ولتاژھای زیر قابليت کارکرد در  AVRبا اینکه مدارات . چه دیجيتال باید متصل شوندھمه تغذیه ھا چه آنالوگ و 

 ١٠٠بين پينھای زمين و مثبت حتما یک خازن . ولت دارند ۵.٢تا  ۴.۵دارند اما برای پروگرام شدن اکثرا نياز به تغذیه بين 

  .نانوفاراد نویز گير قرار دھيد

قابل نمایش است از منوی  Help/DeviceInfoنقشه پينھایی که برای پروگرام نياز است از منوی  - ٢

Help/ISPConnector پينی که برای پروگرام استفاده ميشوند نباید در  ۴. نيز می توانيد نقشه کانکتور پروگرامر را ببينيد

باشد و ترجيحا بھتر است قطعات دیگر توسط جامپر  مدار شما از قطعات دیگر به آنھا خروجی ھيچ قطعه ای وصل شده

کيلو باشد یا ترجيحا موقع  ۴.٧نانوفاراد و مقاومت آن با_ی  ١٠٠خازن پين ریست باید زیر . از این پایه ھا جدا شده باشند

  .پروگرام با جامپر قطع شود

قابل پروگرام  ISPگر قطعه به روش موجب ميشود که دی ISPEnableو  ResetDisableپروگرام بعضی فيوزھا مانند  - ٣

  .نباشد و حتما روی سوکت زیف باید به وضعيت قبل برگردد

در اینحالت از  کارنکند ISPشود دیگر قطعه به روش تعویض منبع ک ک در صورتيکه وجود نداشته باشد نيز باعث می

  .و مجددا قطعه را پروگرام کنيد سی وصل کنيدآی Xtal1مگاھرتز به ورودی  ٨-٢بيرون یک موج مربعی حدود 

تاخير  File/Setup/ISP Delayميشوند در این حالت از منوی  ISPبعضی فيوزھا نيز با تقسيم ک ک باعث از کاز افتادن 

ISP  کاھش دھيد و مجددا ت ش کنيد ١٠٠یا  ۵٠به عدد بزرگتری مانند  ٠را از.  
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 PICميکروھای اصول کلی کار با . ١١
  

شماره  سی روی سوکت قرار دارددر صورتی که آی .متصل کنيد  ISPسی را روی سوکت قرار داده یا به کابل آی - ١

ولت  ١٢در روی سوکت به علت . کنيداز ليست انتخاب   Selectرا توسط دکمه ) ISPبدون پسوند (آی سی دقيق 

 .امکان شناسایی خودکار وجود ندارد PICسی ھای بودن آی

یا توسط  کنيداز ليست انتخاب   Selectرا توسط دکمه ) ISPبا پسوند (آی سی دقيق شماره   ISPدر صورت اتصال 

 آنرا شناسایی خودکار کنيد Detectدکمه 

 

سی اط عات فيوزھای آی .افزار پر کنيدانتخاب و در بافر نرم Hex مورد نظر خود را با پسوند فایل Load توسط دکمه - ٢

 .فایل ذخيره است و نياز به تنظيم نداردنيز در ھمين 

 

 . سی را پاک کنيدآی Eraseتوسط دکمه  - ٣
  

 .سی بعد از مرحله قبل پاک شده استچک کنيد آی Blankبا دکمه  - ٤
  

 .سی منتقل کنيدبرنامه لود شده در بافر را به آی  Programبا دکمه  - ٥
  

 .سی تطابق دارد و مرحله قبل صحيح انجام شده استچک کنيد که آیا محتویات بافر با آی  Verifyبا دکمه  - ۶
  

 Configبا زدن دکمه )  ضد کپی شدن( در صورتی که تمایل به قفل کردن . پروگرام کنيدفيوزھا را  Lockبا زدن دکمه  - ٧

 .سی را تنظيم کنيدميتوانيد وضعيت پروتکشن آی
  

اند قطعه ميباید در مدار کار پایان رسيده است و اگر ھمه موارد فوق با موفقيت انجام شدهدر این مرحله کار به 

  .جستجو کنيد ٧مرحله در صورت عدم کار کرد علت را در سایر قطعات مدار خود و یا در تنظيمات .کند

  
  .قبلی مراجعه کنيد اتدر صفح ٨می توانيد خودکار انجام دھيد به توضيحات فصل  AUTOمراحل فوق را از طریق  :نکته

  

  ):در مدار( ISPنکات پروگرام 
ھمه زمينھا و  AVCC,AVSS,AGNDحتما تغذیه قطعه متصل باشد و اگر قطعه بيش از یک پين زمين یا تغذیه دارد مثل  - ١

ولت را  ۵قابليت کارکرد در ولتاژھای زیر  PICبا اینکه مدارات . ھمه تغذیه ھا چه آنالوگ و چه دیجيتال باید متصل شوند

 ١٠٠بين پينھای زمين و مثبت حتما یک خازن . ولت دارند ۵.٢تا  ۴.۵دارند اما برای پروگرام شدن اکثرا نياز به تغذیه بين 

  .قرار دھيد نانوفاراد نویز گير

  

قابل نمایش است از منوی  Help/DeviceInfoنقشه پينھایی که برای پروگرام نياز است از منوی  - ٢

Help/ISPConnector پينی که برای پروگرام استفاده ميشوند نباید در  ٣. نيز می توانيد نقشه کانکتور پروگرامر را ببينيد

عه ای وصل شده باشد و ترجيحا بھتر است قطعات دیگر توسط جامپر مدار شما از قطعات دیگر به آنھا خروجی ھيچ قط

کيلو باشد یا ترجيحا موقع  ١٠نانوفاراد و مقاومت آن با_ی  ١٠٠خازن پين ریست باید زیر . از این پایه ھا جدا شده باشند

  .پروگرام با جامپر قطع شود

  

  

  

  
 Configبايد در  یم LVP (Low Voltage Programming)ه ، گزين PIC یھا یسیآ یصحيح بعض عملكرد یبرا :چند نکته

  .خاموش كنيد) WDT(آنرا  هكنيد، گزين یاستفاده نم Watch dog Timerكه از  یدر صورت. باشد خاموش

يعني يكبار قابل پروگرام ھستند و بعد از يكبار  OTPاز نوع 12CXX و16CXX مانند  C یسر PICھاي  یس یآ 
  .باشد یپروگرام قابل پاك كردن نم
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  ھای ناندسیپروگرام آیاصول . ١٢
  
گيگابيت توسط  ۴شوند تا ظرفيت استفاده می MP3/MP4که در فلش دیسکھا و حافظه دستگاھھای  Nandسی ھای آی

برای ظرفيت ھای با_تر و سرعت بيشتر ميتوانيد از پروگرامر . پایه و کفی ناند قابل پروگرام ھستند ۴٨آداپتور با  ٢٠٠٠مدل 

  . استفاده کنيد ۵٠٠٠مدل 

را از سی دی  +TNM Programmer Nandبرای پروگرام آی سی ھای ناند باید برنامه  ۵٠٠٠در مدل : نکته 
  .قابل رویت است helpراھنمای فارسی کاربری آن توسط دکمه . ابتدا نصب کنيد 

  
  ٢٠٠٠+در مدل  کپی از یک آی سی سالم

  
آن قرار دھيد، و آداپتور را  یرا رو NAND یسیقرار دھيد و با رعايت جھت آ TSOP0را در زير   NAND (TSOP2) یفک .١

بھتر است آی سی مورد اسفاده مربوط به یک دستگاه نو باشد و قب  حافظه آن پر  .پروگرامر محكم كنيد ZIF یرو
سی نخواھد گذاشت و موجب پاک کردن فایل تاثيری روی حجم اط عات آینشده باشد چون فرمت کردن و 
 .طو_نی شدن زمان کپی می شود

 
مگابایت مستقيما  ١٢٨ناندھای با_ی ،بر خ ف سایر قطعات . خوانده شود یس یرا بزنيد تا محتويات آ Read هدكم .٢

 .به ھارد دیسک منتقل ميشوند و نياز به ذخيره بافر در پایان کار ندارید
 

 .را بزنيد تا پاك شود Eraseدكمه . سوكت قرار دھيد یخواھيد پروگرام به آن منتقل شود رويكه م یسیآ  .٣

  

 .شود یمنتقل م یسیبه آ دلخواه  نيز فايل Program هبا زدن دكم .۴

  

بخصـوص (نانـد  یھا یس یخراب در آ یبعلت وجود بلوكھا. شود یچك م ی، محتويات آي س Verifyبا زدن دكمه  .۵

باز مي شود كه محل بلـوك خـراب  Verify Errorوجود دارد كه پنجره   Verifyاحتمال خطا در) كاركرده یھایسیآدر 

بلوكھاي خراب را چنانچه كه قابـل تعميـر  Retryمي توان با دكمه .  شود یو بافر نمايش داده م یس یو محتويات آ

چنانچـه . عمليات را لغو كـرد Abortبلوك خراب را رد كرد و يا با زدن   Ignoreباشند پروگرام مجدد كرد يا با زدن دكمه 

نباشـد  0xFF داشـته باشـد و محتويـات بـافر دستگاه مي باشـد بلـوك خـراب وجـود bootاوليه كه حاوي  یدر بلوكھا

ایـن كه احتمال دارد  ھر چند. قابل استفاده در آن دستگاه نخواھد بود یس یاحتما_ آ) اط عات باشد یيعني حاو(

  .باشد قابل استفاده باشد   0xFFیكه در محل بلوك خراب، بافرحاو یپروگرام مدل دستگاه ديگر یبرا یسیآ

 Bootاط عـات  یكـه حـاو یسـ یاول آ% ١٠پيشنھاد مـي شـود تنھـا بـراي  Verifyبا توجه به زمانبر بودن عمليات 

  .انجام شود Verifyاست 

  

خراب دستگاه تعمير شـده ، يكبـار آنـرا  یدستگاه ، جھت تطبيق بلوكھا یو راه انداز یس یبھتر است بعد از مونتاژ آ  .۶

  .فرمت كرد

 

در سوكت پروگرام توسط تينر و فرچـه پـاك و صـاف شـوند و  یبايد قبل از قرار گير یم  یس یپايه آ: نكته

  .پاك شود یس یآ یاز پايه ھابعد از مونتاژ نيز روغن لحيم ميبايد 

  
  
  
  
  
  



�� 

 

  
  ذخيره تمام حالتھای کاری دستگاه. ١٣
  

سی انتخاب شده ، از جمله شماره آی تمام مشخصات کاری دستگاه Save All settingsبا زدن  Fileدر منوی 
شود در فایل دلخواه شما ذخيره می  (Auto)سی و وضعيت پروگرام خودکار فایل لود شده ، وضعيت فيوزھای آی

  . می توانيد آنرا بازیابی کنيددر ھمين منو  Load All Settings  از طریق گزینه   و بعد
  

نفر از یک پروگرامر استفاده ميکنند و ھر فرد تنظيمات متفاوتی دارد استفاده این قابليت در مواردی است که چند 
و کافيست ھرفرد برای خود یک فایل تنظيمات درست کند و با بازیابی تنظيمات کاری خود به راحتی پروگرامر را 

  .به وضعيت دلخواه ببرد
  

يکنند و می توانند برای ھر پروژه یک مورد استفاده دیگر برای افرادیست که ھمزمان روی چند پروژه یا قطعه کار م
  .فایل تنظيمات درست کنند و ھنگام کار با پروژه آنرا باز کنند

  
  File/Setupمنوی . ١۴
  

  .با برداشتن تيک اولين گزینه، در پایان ھر عمليات پنجره برای اع م پایان عمليات باز نميشود
سی روی سوکت متفاوت باشد، پروگرامر شده با آی سی انتخاببا برداشتن تيک سومين گزینه، در صورتيکه آی

  .گرددسی نمیبطور خودکار بدنبال شناسایی آی
را بزنيد از  Eraseآخرین گزینه اگر تيک داشته باشد، برای جلوگيری از پاک شدن تصادفی قطعه ھرگاه که دکمه 

  .شما سوال ميشود
  

یکبار گزینه . دھندکه در ھنگام وریفای ، خطا میسی ھایی استفاده دارد برای آی VCC Toleranceگزینه  
VCC+%5  سی را پروگرام و وریفای کنيد و در صورت عدم موفقيت گزینه را انتخاب کنيد و مجدد آیVCC-%5   را

  .انتخاب کنيد و مجدد ت ش کنيد
  

  پروگرامرخرابی ھا و اشکا^ت . ١۵
  

اصلی دستگاه استفاده کنيد  USBحتما از کابل  .متفرقه است USBشایعترین اشکال ، استفاده از کابلھای  - ١
گاھی ممکن است نياز باشد محل پورت  .استفاده از کابلھای متفرقه باعث عملکرد غير طبيعی پروگرامر خواھد شد

USB را عوض کنيد. 
 

 .باید تميز شود کثيفی آن است که با تينر یا اسپری) آداپتور(دومين مشکل شایع در صورت استفاده از تبدیل  - ٢
  

ع مت این امر خاموش . معدودی از مدلھای لپتاپ ، توانایی جریان دھی کافی برای راه اندازی پروگرامر را ندارند - ٣
تا ریستارت سيستم  USBدر ابتدای اتصال یا پس از مدتی کار است و پورت  USBشدن و قطع شدن ناگھانی 

دارای تغذیه بيرونی  USBدر این حالت یا از ھاب . خاموش می ماند و ھيچ وسيله دیگری نيز به آن وصل نميشود
این مبدل را از نمایندگيھا . پروگرامر استفاده کنيد اندازیبرای راه TNMاستفاده کنيد یا اینکه از مبدل تغذیه مخصوص 

 .یا خود شرکت بخواھيد
  

کار غلطی است و ممکن است موجب ) اصط حا اتصال کليپس( سيم کشی از روی سوکت زیف به روی مدار  - ٤
تنھا اتصال بيرونی مجاز ، از طریق کانکتور . پروگرامر شود که این امر شامل گارانتی دستگاه نمی باشدآسيب به 

ISP پروگرامر است. 
  

بزنيد تا دستگاه خودش را چک کند در صورت  را Help/ProgrammerTestبرای تست س مت پروگرامر از منوی  - ٥
 .اع م خرابی در ھر پينی ، حتما دستگاه برای تعمير ارسال شود

  
را باز کـرده و در صـورتی روی آیکـون درایـور ع مـت زرد  DeviceMangerدر صورت عدم شناسایی پروگرامر در ویندوز،  - ۶

 USBو سـپس مجـددا نـرم افـزار را در حاليکـه  را انتخاب کنيـد Uninstallاخطار بود روی آن کليک راست کرده و گزینه 

را پاک کرده ونصب مجـدد  Windows\System32\Windrvr6.sysفایل گاھی نيز _زم است که . قطع است نصب کنيد

  .کرده و سيستم را ریست کنيد
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  )SMD(ھای مونتاژ سطحی سیآی) تبدیل(واع آداپتور ان. ١٦
  

روی کنند و ھای آنھا کوتاه بوده و از برد عبور نمیقطعاتی ھستند که پایه SMDیا ھای مونتاژ سطحی سیآی
تبدیل دارند در تصویر زیر عکس نياز به برای قرار گيری روی پروگرامر این قطعات . شوندمی برد لحيم سطح

  .و تبدیل مورد نياز آنھا قرار دارد SMDسی ھای تعدادی از آی
  برای کاھش ھزینه مصرف کننده   (TSOP)پایه دوطرفه  ۴٨ -  ۴٠ -  ٣٢سی ھای ته باشيد که تبدیل آیتوجه داش

ھای مختلف باید کفی را تعویض سیتکه ساخته شده اند و سقف آنھا مشترک است و برای کار با آی ٢بصورت 
پایه ھستند که  ۴٨و دوربينھای دیجيتال از نوع ناند  MP3/MP4/FlashDiskھای فلش دستگاھھای سیآی .کنيد

 TNMگيگابایت باید از پروگرامر مخصوص ناند شرکت  ٢برای ظرفيتھای با_ی ( استفاده کنيد  TSOP2باید از کفی 
  .استفاده کنيد

  
  .دارند 548T2پایه تنھا یک کفی به شماره  ۴٨-٣٢تمامی آی سی ھای  ۵٠٠٠در مدل 

  
  کار کرد با مشکل تبدیل ،در صورت . ھا استبيشترین مشک ت تبدیل کثيف شدن و اکسيد پایهیکی از : توجه

  .سقف و کف آنرا جدا کرده و با تينر فوری یا اسپری خشک و فرچه شستشو دھيد
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  سی ھا درون تبدیلقرار گيری آی

که  ھا نيز سمتیسیدر بعضی آی .ی ھا با یک نقطه فرورفته یا لکه سفيد نشان داده شده اندساکثر آی ١پين 
  :مانند تصویر زیر. باشدپين یک قرار دارد دارای یک پخی می

  

  

گيرند و خود تبدیل نيز در با_ترین نقطه سوکت زیف ترین نقطه قرار میپایه در روی تبدیل در با_ ٨ی سی ھاآی
  :مانند تصویر زیر. پروگرامر قرار می گيرد

  
  

آنھا روبروی نقطه سفيد  ١که پایه ای قرار ميگيرند گونه به ٤٨روی تبدیل  TSOPپایه  ٤٠و  ٣٢ی سی ھاآی
   .رنگ چاپ شده روی تبدیل قرار بگيرد

  

  
  

  .گيردپروگرامر جا نمیزیف س روی سوکت ای طراحی شده است که برعکبه گونهپایه  ۴٨تبدیل 
غير نو را قبل از قرار دادن درون تبدیل حتما با ھویه قلع گيری نمایيد و با  SMDھای آی سی ھا پایه :نکته

ھای اسپری و فرچه روغن لحيم آنرا بگيرید و ترجيحا با کشيدن سطح یک تيغ کاتر روی سطح رویی ھمه پایه
  .رار کنيددر صورت عدم خواندن قطعه توسط پروگرامر، مراحل با_ را تک. قطعه آنھا را صاف و یکنواخت کنيد


