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٢

:افزارطريقه نصب نرم. ١

.بايد نصب شودیآن مافزار ـ  قبل از اتصال پروگرامر به كامپیوتر براي اولین بار، نرم
.شودیدي درايو، برنامه نصب بطور خودكار اجرا منصب در سيیدیـ  با قرار دادن س

.را اجرا كنیدDemo.exeبرنامه CDخودكار برنامه نصب از درون یدر صورت عدم اجراـ
.شودی، نصب آغاز مInstall Productدر برنامه نصب با انتخاب ـ
.را بزنیدNEXTمسیر نصب را مشخص كرده و دكمه ـ
.را بزنیدFinishبه كامپیوتر به پايان برسد و سپس دكمه CDصبر كنید تا كپي فايلھا از ـ
.به كامپیوتر متصل كنیدUSBدرون كامپیوتر است پروگرامر را با كابل CDدر حالي كه ھنوز ـ

را انتخـاب Install the software Automaticallyگزينـه . شـودبـاز ميXP:Found New hardware wizardوينـدوز در 
.انجام شودUSBرا بزنید تا نصب درايور Nextكرده و دكمه 

را Install this driver software anywayای بـرای تاییـد نصـب درایـور بـاز شـد در صـورتیکه پنجـره٧ویندوز ویستا و در 
.جھت تائید انتخاب کنید

.دینکهعجارم٣هحفصهب١٠و٨یتیب۶۴ویندوز در 

.انجام شودIDAdministratorنصب درايور بايد تحت : توجه

:افزارنرمیاجرا.٢
.را اجرا كنیدTNM Mini Universal Programmerبرنامه TNM/Programs /Startیاز منو

:در صورت پیغام خطا كنترل كنید. كه نصب درايورھا موفق بوده باشد نرم افزار اجرا خواھد شدیدر صورت
.كامپیوتر وصل باشدUSBپروگرامر به كانكتور ـ
.مادربرد نصب باشدUSBیدرايورھاـ
.فعال باشدUSBدر بیوس كامپیوتر پورت ـ
.تنھا از كابل ارائه شده با دستگاه جھت اتصال به كامپیوتر استفاده شودو سالم باشدUSBكابل ـ
پروگرامر را به ReinstallDriverبرنامه TNM/Programs/Startاز منوي ـ .متصل كنیدUSBرا اجرا كنید و مجدداً
.رجوع كنیدInstall،Install problemsیبا عنوانھایدر صورت عدم رفع مشكل به دو فیلم آموزشـ
.را اجرا و سیستم را ریست کنیدReinstallDriverرا پاک کرده و Windows\System32\Drivers\Windrvr6.sysفایل -
.در صورت عدم حل مشكل با ذكر پیغام خطا با شركت طراحان نوين مدار تماس بگیريدـ

)٢٠٠٠+در مدل ( یبه زبان فارسیآموزشیفیلمھا. ٣

توسـط یقرار دارد شما مCDدرون Filmدر دايركتوري AVIآموزشي با فرمت یفیلمھا توانید آنھـا را مسـتقیماً
را بزنید تا به فیلمھا بر learning Tourمشاھده كنید يا در برنامه نصب، دكمه Windows media playerبرنامه 

.داشته باشیدیاساس عنوان دسترس
:یآموزشیلیست فیلمھا

Install.aviطريقه نصب نرم افزار
InstallProblemsطريقه رفع اشكاالت نصب avi

Main.aviافزاركلیات كار با نرم
FileMenu.aviفايلیتوضیح منو
BufferMenu.aviبافریتوضیح منو
DeviceDeviceMenu.aviیتوضیح منو
TestTestMenu.aviیتوضیح منو
HelpHelp Menu.aviیتوضیح منو

ISPISP.aviپروگرام به روش 
PICPIC.aviیھایسیآپروگرام 
AVRAVR.aviیھایسیپروگرام آ
XilinxCPLDCPLD.aviیھایسیپروگرام آ

SVF PlayerSVF.aviكار كردن با 
Auto Detect.aviیسآینحوه تشخیص خودكار 



٣

:بیت۶۴–١٠و٨درایور در ویندوز نصب راھنمای. ۴

د USBپروگرامر را بھ کابل نصبپایان نصببعد از  ھ . وصل کنی ایش گزین اال و راست صفحھ نم ک در گوشھ ب ا کلی را Settingsب
ل Control Pannel انتخاب کنید و سپس د در آن پروگرامر Device Managerو در داخل آنSystemو ازکنترل پن از کنی را ب

.با عالمت زرد نمایش داده میشود روی آن کلیک چپ کنید Unknown Deviceبعنوان 

.را انتخاب کنیدUpdate Driver Softwareگزینھ -١

سپس در پنجره باز شده دومین گزینھ را مطابق عکس انتخاب کنید-٢

. را بزنیدNextو در پنجره باز شده دومین گزینھ را مطابق عکس انتخاب کنید-٣

.را بزنیدNextرا انتخاب کنید و سپس Jungoاز لیست -۴



٤

را بزنیدNextانتخاب کنید و سپس WinDriverمدل را -۵

٥٠٠٠برنامه ھای کاربردی مخصوص مدل . ٥

، عالوه بر برنامه اصلی پروگرامر یکسری برنامه برای پروگرام کردن قطعات خاص وجود ۵٠٠٠در منوی نصب سی دی مدل 
.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 .)Mp3دوربین دیجیتال و –حافظه فلش دیسک (

. پروگرام میشوند
بعـد از. میتوانید اجرا کنیـدNand Programmer\Setup.exeتوسط CDرا از منوی نصب خودکار یا درون نصب برنامه 

.راھنمای کاربری فارسی نرم افزار قابل مطالعه استHelpنصب توسط دکمه 

-: Serial Port Emulatorبرای استفاده از این برنامه محتویات دایرکتوریSerial Port Emulator را به محل دلخواه
به یک پورت ۵٠٠٠، پروگرامرپس از اجرای این برنامهرا اجرا کنیدSerial.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 میتوانید از طریق برنامه ھایی مثل ISPطریق کانکتور 

.، اتصال مستقیم به انواع میکروکنترلر عملی استTTLبعلت سطح خروجی . قطعات خاص را انجام دھید

-: Altera USB-Blaster Emulatorنرم افزار کوارتوس آلترا را در سیستم خود نصب قبل از اجرای این برنامه باید
Altera.exeرا به محل دلخواه از ھارد دیسک خود کپی کرده و برنامه USB_Blasterمحتویات دایرکتوری کنید سپس 
درصد مشابه آلترا تبدیل شده و در ١٠٠پروگرامر به یک۵٠٠٠اجرای این برنامه ، پروگرامرپس از.را اجرا کنید

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

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



٥

سی روی سوکت پروگرامرقرار گیری انواع آی. ٦

پایه و در ۴٠دارای ٢٠٠٠+نام دارد که در مدل (ZIF)زیف می باشدیا سبز سوکت روی پروگرامر که معموال به رنگ سیاه 
.پایه است۴٨دارای ۵٠٠٠مدل 

١در قسمت چپ و باالی آن قرار می گیرد و عموما پایه زیفسوکت١وقتی اھرم فلزی زیف سمت شما قرار دارد ، پایه 
:مانند تصویر زیر. قطعات که با یک نقطه مشخص می شوند باید در این نقطه قرار گیرند

.دارند نیز مانند قطعات تصویر فوق در باالی زیف نصب می شوندزیفتبدیلھایی که پایه ھای کمتر از 
توسط سی ھای خاص با انتخاب آنھا از لیستشمار برای این قانون وجود دارد که در مورد این آیچند استثنا انگشت 

.پروگرامر پیغامی نمایش داده می شود و محل صحیح آنھا به شما نمایش داده می شود

سوکت زیف قطعه ای مکانیکی است و دارای عمر محدود برای چند ھزار با کارکرد صحیح می باشد و گردو خاک و :توجه
عالمت ظاھری خرابی زیف کج و .رطوبت زیاد و فشار بروی تبدیل در حالیکه 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 نی
گاھی نیز ممکن است الزم باشد با اسپری خشک در حالیکه پروگرامر را وارونه نگه داشته اید تا به درون آن .درست میشود

.نفوذ نکند سوکت را شستشو دھید



٦

ھای دستگاهسوکت . ٧

٢٠٠٠+در مدل ISP سوکت 

سی درون مدار در این کانکتور برای انتقال برنامه به آی. در تصویر باال مشخص شده استISPترتیب پینھای کانکتور
.باشداست، میحالیکه برق قطعه وصل 

٥٠٠٠در مدل  ISP سوکت 

خروجی کالک قابل ۴پین میلی آمپر و ٣٠ولت با جریان ۵حاوی ولتاژ ٢پین ، ٢٠٠٠عالوه بر پینھای مدل ۵٠٠٠در مدل 
)File/Setupدر منوی Clockoutتوسط (کیلوھرتز است٢۵٠مگاھرتز تا ١۶تنظیم از

.زمین ھستند١٠و ٨پینھای اضافه است و IOنیز یک ۶پین 

:٥٠٠٠کانکتور تغذیه در مدل  

در اکثر کامپیوترھا . 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 میکند و ھیچ نیازی به تغذیه وجود نداردUSBولتاژ 

بعضی مدل ھای لپتاپ با جریاندھی ضعیف، توسط نرم افزار به شما اعالم افت ولتاژ میشود و یا بطور ناگھانی ھنگام 
. میلی آمپر به کانکتور تغذیه وصل کنید ۵٠٠ولتی ٩در این حالت یک ترانس . روگرام قطعات ، پروگرامر قطع میشود پ

.فیش مھم نیست) مثبت و منفی ( قطبیت 



٧

صفحه اصلی نرم افزار. ٨

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

دامپ قرار دارد که در سمت چپ آن آدرس اطالعات و در قسمت میانی مقدار عددی در قسمت میانی صفحه بافر یا 
.انداطالعات و در قسمت راست اطالعات بصورت متنی قرار گرفته

Programبا زدن دکمه . کنید از دیسک به بافر منتقل میشودوقتی فایلی را لود می. بافر محل ذخیره موقت اطالعات است
با زدن دکمه . اطالعات از قطعه خوانده و به بافر منتقل میشودReadو برعکس با زدن دکمهد شوبافر به قطعه کپی می

Verifyدر ھنگام ورود به برنامه آخرین فایل لود شده در دفعه قبل به بافر بار می . محتویات بافر با قطعه مقایسه میشود
.شود

بافر قبلی دن فایل جدید محتویات ردر ھنگام خروج از برنامه اطالعات درون بافر دور ریخته میشود و ھمچنین با باز ک:توجه
آن را روی SaveAsتوسط دکمه Readشود، بنابراین اگر اطالعات را از قطعه ای خوانده اید بالفاصله بعد از بازنویسی می

.دیسک ذخیره کنید
. قابلیت نوشتن در آن را فعال کنیدBuffer/Editتایپ در بافر و تغییر آن مھار شده است، برای ایجاد تغییرات ابتدا از منوی 

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

.دی ھمراه دستگاه مالحظه فرمائیددر سیشرح کامل منوھا و دکمه ھا را در فیلم ھای آموزشی



٨

)رعایت ترتیب مراحل الزامی است( اصول کلی کار با پروگرامر بصورت قدم به قدم. ٩

.در صورتیکه فایل برای پروگرام در اختیار دارید- الف 

یا توسط از لیست انتخاب کرده وSelectابتدا شماره آی سی را از توسط دکمه سی را روی سوکت قرار داده آی-١
توجه داشته باشید برای شناسایی خودکار خود قطعه باید دارای این .آنرا شناسایی خودکار کنیدDetectدکمه 

در روی سوکت فاقد این قابلیت PICپایه و میکروھای ٨سریال ایپرامھای ،ایپرامھا باشد و) کد شناسایی( قابلیت 
.اغلب میکروھا دارای این قابلیت ھستندھستند و باید دستی انتخاب شوند اما اکثر آی سی ھای فلش و 

در صورتیکه فایل دارای پسوند استاندارد . افزار پر کنیدمورد نظر خود را انتخاب و در بافر نرمفایلLoadتوسط دکمه-٢
را انتخاب کنید تا نمایش داده AllFilesگزینه ProgFilesبجای شود از پایین صفحه دیده نمیOpenنیست و در پنجره 

.شود

:وجود داردعلت٣خاموش است Eraseدر صورتی که دکمه . سی را پاک کنیدآیEraseتوسط دکمه -٣
سی از نوع یکبار قابل پروگرام یا اینکه آی)EEPROMمثل (از نوعی است که نیاز به پاک شدن نداردیا آی سی

.پاک شودUVای است که باید با اشعه دارای پنجره شیشهEPROMیا (OTP)است 

.سی بعد از مرحله قبل پاک شده استچک کنید آیBlankبا دکمه -٤

.سی منتقل کنیدبرنامه لود شده در بافر را به آیProgramبا دکمه -٥

.سی تطابق دارد و مرحله قبل صحیح انجام شده استچک کنید که آیا محتویات بافر با آیVerifyبا دکمه -٦

کار به پایان رسیده 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 میباید در مدار کار کندبا موفقیت انجام شده

.خود و یا در صحت فایل لود شده جستجو کنید

Lockھای آن است که با دکمه  ریزی فیوزسی ھای میکرو کنترلر یک مرحله دیگر وجود دارد و آن برنامهدر مورد آی-٧
.شودانجام می

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

این روش توسط ھیچ پروگرامری قابل کپی نیستند وبھیچ وجهدارای قفل بوده و GALھای میکروکنترلر و سیآی:توجه
.باشدبرای آنھا قابل استفاده نمی

از لیست انتخاب کرده ویا Selectشماره آی سی را از توسط دکمه سی سالم را روی سوکت قرار داده و آیابتدا -١
توجه داشته باشید برای شناسایی خودکار خود قطعه باید دارای این . آنرا شناسایی خودکار کنیدDetectتوسط 
در روی سوکت فاقد این قابلیت PICپایه و میکروھای ٨باشد و ایپرامھا ، سریال ایپرامھای ) کد شناسایی( قابلیت 

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

.افزار پر کنیدسی را خوانده و در بافر نرممحتویات آیReadتوسط دکمه-٢

این احتمال وجود دارد که اتصاالت کنید، ھای زیاد استفاده میاست و از تبدیل با پایهSMDسی در صورتی که آی-٣
در مورد این قطعات برای اطمینان بھتر . شده معتبر نباشندتبدیل در حین خواندن قطعی پیدا کنند و اطالعات خوانده 

بروید و در صورت ۴بودن به مرحله okرا بزنید در صورت Verifyسی را از سوکت خارج کرده و دکمه است یکبار آی
.برگردید٢خطا ، به مرحله 



٩

.کنیدلخواه ذخیره محتویات بافر را روی دیسک با نام دSaveAsتوانید با دکمه در صورت تمایل می-٤

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

:علت وجود دارد٣خاموش است Eraseدر صورتی که دکمه . سی را پاک کنیدآیEraseتوسط دکمه -٦
سی از نوع یکبار قابل پروگرام یا اینکه آی)EEPROMمثل (از نوعی است که نیاز به پاک شدن نداردیا آی سی

.پاک شودUVای است که باید با اشعه دارای پنجره شیشهEPROMیا (OTP)است 

.سی بعد از مرحله قبل پاک شده استچک کنید آیBlankبا دکمه -٧

.سی منتقل کنیدبرنامه لود شده در بافر را به آیProgramبا دکمه -٨

.سی تطابق دارد و مرحله قبل صحیح انجام شده استچک کنید که آیا محتویات بافر با آیVerifyبا دکمه -٩

اند قطعه میباید در این مرحله کار به پایان رسیده است و اگر ھمه موارد فوق با موفقیت انجام شده
٢مرحله در صورت عدم کار کرد علت را در سایر قطعات مدار خود و یا در صحت . در مدار کار کند

.جستجو کنید

:گرفتن پیغام خطا در ھریک از مراحلتدر صور

بخصوص پاک نکردن قطعه قبل از پروگرام یا پروگرام نکردن فیوز بیتھا ذکر شده شایعترین خطا عدم رعایت مراحل -١
.برای میکروکنترلرھا است

با تعداد پایه زیاد اتصاالت ضعیف به علت پینھای اکسیده و یا کج و یا SMDدومین عامل شایع بخصوص برای قطعات -٢
.ھا  یا کثیفی خود تبدیل استباقیماندن روغن لحیم روی پایه

سال بھتر است برای تعویض سوکت مستھلک دستگاه به ٢در صورت استفاده سنگین از سوکت زیف بیش از -٣
.شرکت ارسال گردد

تگاه استفاده کنید استفاده از کابلھای متفرقه باعث عملکرد غیر طبیعی پروگرامر اصلی دسUSBحتما از کابل -٤
.خواھد شد

.سی معیوب نباشدسی استفاده کنید تا احتماال آیاز یک نمونه دیگر آی-٥

.را بزنید تا دستگاه خودش را چک کندHelp/ProgrammerTestبرای تست سالمت خود پروگرامر از منوی -٦

شوند در حالیکه قابل کپی ھستند ولی قابل پاک کردن سی ھای حافظه پروتکت میمعدود بعضی از آیدر موارد -٧
.نیستند

و پروگرام خودکارAUTOاستفاده از دکمه . ١٠

پشت سر ھم انجام دیخواھیگه مییکارھاDevice\EditAutoیاز منوتوانیمختلف میھاچند بار زدن دکمهیبجا
دیدر خطوط تول. کارھا پشت ھم انجام خواھند شدنیبطور خودکار اAUTOزده و سپس با زدن دکمه کیشوند را ت

دیگر AUTOو با زدندیبزنکیترا ھم نهیگزنیآخردیتوانیمدر صورت داشتن کدشناسایی قطعه ادیپروگرام تعداد زیبرا
نیازی به دخالت در نرم افزار نبوده و کافیست تنھا قطعات را روی سوکت زیف تعویض کنید تا مراحل تیک زده شده 

.بصورت خودکار انجام شوند



١٠

AVRمیکروھای اصول کلی کار با . ١١

از لیست Selectابتدا شماره آی سی را از توسط دکمه .متصل کنید ISPیا به کابل سی را روی سوکت قرار داده آی-١
قابلیت شناسایی ، بعضی حاالت فیوزھا در . آنرا شناسایی خودکار کنیدDetectانتخاب کرده و یا توسط دکمه 

.انتخاب شود(ISP)قطعه از لیست با پسوند،ISPحالتبرای.خاموش است و باید دستی انتخاب شودAVRخودکار 

در صورتی که بخواھید .افزار پر کنیدانتخاب و در بافر نرمHexبا پسوندمورد نظر خود را فایلLoadتوسط دکمه-٢
EEPROM آنرا نیز پروگرام کنید فایل پسوندEEP یا توسط بعد از لود فایل اول لود کنید تا در انتھای بافر قرار بگیردرا

.بطور مجزا آنرا پروگرام کنیدDevice\Write MCU EEPROMمنوی 

. را پاک کنیدسیآیEraseتوسط دکمه -٣

.سی بعد از مرحله قبل پاک شده استچک کنید آیBlankبا دکمه -٤

.سی منتقل کنیدبرنامه لود شده در بافر را به آیProgramبا دکمه -٥

.سی تطابق دارد و مرحله قبل صحیح انجام شده استچک کنید که آیا محتویات بافر با آیVerifyبا دکمه -۶

و) ضد کپی شدن( باید در آن وضعیت قفل شدن شود که باز میConfigپنجره در اولین بار Lockبا زدن دکمه -٧
در روی مدار کریستال دارید حتما منبع کالک اگر . است را تنظیم کنیدClockSourceوضعیت فیوزھا که مھمترین آنھا 

. با فرکانس مناسب را انتخاب کنیدInternal Oscillatorاسیالتور داخلی را روی کریستال و در صورت استفاده از 
سی موج مربعی برای کالک وارد تنھا برای مواردی است که ازبیرون از قطعه دیگری به آیExternal Clockگزینه 

.باید تنظیم شوندسی سایر فیوزھا نیز بسته به کاربرد شما از روی برگه اطالعاتی آی. شودمی
.باالی این پنجره ذخیره کنید و بعدا آنھا را باز کنیدFuseListFileرا از منوی می توانید وضعیت فیوزھا 

دیگر این پنجره باز نمیشود و وضعیت فیوزھا مستقیما Lockبعد از تنظیم فیوزھا در دفعات بعدی با زدن دکمه :نکته
.را بزنیدConfigر تنظیمات بدھید دکمه در صورتیکه بخواھید تغییری د. سی پروگرام میشوددر آی

اند قطعه میباید در مدار کار در این مرحله کار به پایان رسیده است و اگر ھمه موارد فوق با موفقیت انجام شده
.جستجو کنید٧مرحله تنظیماتدر صورت عدم کار کرد علت را در سایر قطعات مدار خود و یا در .کند

.در صفحه قبلی مراجعه کنید٨می توانید خودکار انجام دھید به توضیحات فصل AUTOمراحل فوق را از طریق :نکته

):در مدار(ISPنکات پروگرام 
ھمه زمینھا و AVCC,AVSS,AGNDحتما تغذیه قطعه متصل باشد و اگر قطعه بیش از یک پین زمین یا تغذیه دارد مثل -١

ولت را ۵ولتاژھای زیر قابلیت کارکرد در AVRبا اینکه مدارات . چه دیجیتال باید متصل شوندھمه تغذیه ھا چه آنالوگ و 
۴دارند اما برای پروگرام شدن اکثرا نیاز به تغذیه بین  ۵تا ۵ ١٠٠بین پینھای زمین و مثبت حتما یک خازن . ولت دارند٢

.نانوفاراد نویز گیر قرار دھید
قابل نمایش است از منوی Help/DeviceInfoنقشه پینھایی که برای پروگرام نیاز است از منوی -٢

Help/ISPConnectorپینی که برای پروگرام استفاده میشوند نباید در ۴. نیز می توانید نقشه کانکتور پروگرامر را ببینید
باشد و ترجیحا بھتر است قطعات دیگر توسط جامپر مدار شما از قطعات دیگر به آنھا خروجی ھیچ قطعه ای وصل شده

۴نانوفاراد و مقاومت آن باالی ١٠٠خازن پین ریست باید زیر . از این پایه ھا جدا شده باشند کیلو باشد یا ترجیحا ٧
.موقع پروگرام با جامپر قطع شود

قابل پروگرام ISPگر قطعه به روش موجب میشود که دیISPEnableو ResetDisableپروگرام بعضی فیوزھا مانند -٣
.نباشد و حتما روی سوکت زیف باید به وضعیت قبل برگردد

در اینحالت از کارنکندISPشود دیگر قطعه به روش تعویض منبع کالک در صورتیکه وجود نداشته باشد نیز باعث می
.و مجددا قطعه را پروگرام کنیدسی وصل کنیدآیXtal1مگاھرتز به ورودی ٨-٢بیرون یک موج مربعی حدود 

تاخیر File/Setup/ISP Delayمیشوند در این حالت از منوی ISPبعضی فیوزھا نیز با تقسیم کالک باعث از کاز افتادن 
ISP کاھش دھید و مجددا تالش کنید١٠٠یا ۵٠به عدد بزرگتری مانند ٠را از.



١١

PICمیکروھای اصول کلی کار با . ١٢

شماره سی روی سوکت قرار دارددر صورتی که آی.متصل کنید ISPسی را روی سوکت قرار داده یا به کابل آی-١
ولت ١٢در روی سوکت به علت . کنیداز لیست انتخاب Selectرا توسط دکمه ) ISPبدون پسوند (آی سی دقیق 

.امکان شناسایی خودکار وجود نداردPICسی ھای بودن آی
یا توسط کنیداز لیست انتخاب Selectرا توسط دکمه ) ISPبا پسوند (آی سی دقیق شماره ISPدر صورت اتصال

آنرا شناسایی خودکار کنیدDetectدکمه 

سی اطالعات فیوزھای آی.افزار پر کنیدانتخاب و در بافر نرمHexمورد نظر خود را با پسوندفایلLoadتوسط دکمه-٢
.فایل ذخیره است و نیاز به تنظیم نداردنیز در ھمین 

. سی را پاک کنیدآیEraseتوسط دکمه -٣

.سی بعد از مرحله قبل پاک شده استچک کنید آیBlankبا دکمه -٤

.سی منتقل کنیدبرنامه لود شده در بافر را به آیProgramبا دکمه -٥

.سی تطابق دارد و مرحله قبل صحیح انجام شده استچک کنید که آیا محتویات بافر با آیVerifyبا دکمه -۶

Configبا زدن دکمه )  ضد کپی شدن( در صورتی که تمایل به قفل کردن . پروگرام کنیدفیوزھا را Lockبا زدن دکمه -٧
.سی را تنظیم کنیدمیتوانید وضعیت پروتکشن آی

اند قطعه میباید در مدار کار پایان رسیده است و اگر ھمه موارد فوق با موفقیت انجام شدهدر این مرحله کار به 
.جستجو کنید٧مرحله در صورت عدم کار کرد علت را در سایر قطعات مدار خود و یا در تنظیمات .کند

.قبلی مراجعه کنیداتدر صفح٨می توانید خودکار انجام دھید به توضیحات فصل AUTOمراحل فوق را از طریق :نکته

):در مدار(ISPنکات پروگرام 
ھمه زمینھا و AVCC,AVSS,AGNDحتما تغذیه قطعه متصل باشد و اگر قطعه بیش از یک پین زمین یا تغذیه دارد مثل -١

ولت را ۵قابلیت کارکرد در ولتاژھای زیر PICبا اینکه مدارات . ھمه تغذیه ھا چه آنالوگ و چه دیجیتال باید متصل شوند
۴دارند اما برای پروگرام شدن اکثرا نیاز به تغذیه بین  ۵تا ۵ ١٠٠بین پینھای زمین و مثبت حتما یک خازن . ولت دارند٢

.قرار دھیدنانوفاراد نویز گیر

قابل نمایش است از منوی Help/DeviceInfoنقشه پینھایی که برای پروگرام نیاز است از منوی -٢
Help/ISPConnectorپینی که برای پروگرام استفاده میشوند نباید در ٣. نیز می توانید نقشه کانکتور پروگرامر را ببینید

عه ای وصل شده باشد و ترجیحا بھتر است قطعات دیگر توسط جامپر مدار شما از قطعات دیگر به آنھا خروجی ھیچ قط
کیلو باشد یا ترجیحا موقع ١٠نانوفاراد و مقاومت آن باالی ١٠٠خازن پین ریست باید زیر . از این پایه ھا جدا شده باشند

.پروگرام با جامپر قطع شود

Configبايد در یمLVP (Low Voltage Programming)ه ، گزينPICیھایسیآیصحیح بعضعملكردیبرا:چند نکته
.خاموش كنید) WDT(آنرا هكنید، گزينیاستفاده نمWatch dog Timerكه از یدر صورت. باشدخاموش

يعني يكبار قابل پروگرام ھستند و بعد از يكبار OTPاز نوع 12CXX و16CXX مانند CیسرPICھاي یسیآ
.باشدیپروگرام قابل پاك كردن نم



١٢

ھای ناندسیپروگرام آیاصول . ١٣

گیگابیت توسط ۴شوند تا ظرفیت استفاده میMP3/MP4که در فلش دیسکھا و حافظه دستگاھھای Nandسی ھای آی
برای ظرفیت ھای باالتر و سرعت بیشتر میتوانید از پروگرامر . پایه و کفی ناند قابل پروگرام ھستند۴٨آداپتور با ٢٠٠٠مدل 
. استفاده کنید۵٠٠٠مدل 

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

٢٠٠٠+در مدل کپی از یک آی سی سالم

آن قرار دھید، و آداپتور را یرا روNANDیسیقرار دھید و با رعايت جھت آTSOP0را در زير NAND(TSOP2)یفک.١
بھتر است آی سی مورد اسفاده مربوط به یک دستگاه نو باشد و قبال حافظه آن پر .پروگرامر محكم كنیدZIFیرو

سی نخواھد گذاشت و موجب پاک کردن فایل تاثیری روی حجم اطالعات آینشده باشد چون فرمت کردن و 
.طوالنی شدن زمان کپی می شود

مگابایت مستقیما ١٢٨ناندھای باالی ،بر خالف سایر قطعات . خوانده شودیسیرا بزنید تا محتويات آReadهدكم.٢
.به ھارد دیسک منتقل میشوند و نیاز به ذخیره بافر در پایان کار ندارید

.را بزنید تا پاك شودEraseدكمه . سوكت قرار دھیدیخواھید پروگرام به آن منتقل شود رویكه میسیآ.٣

.شودیمنتقل میسیبه آدلخواه نیز فايلProgramهبا زدن دكم.۴

بخصـوص (نانـد یھایسیخراب در آیبعلت وجود بلوكھا. شودیچك می، محتويات آي سVerifyبا زدن دكمه .۵

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

بلوكھاي خراب را چنانچه كه قابـل تعمیـر Retryمي توان با دكمه .  شودیو بافر نمايش داده میسیو محتويات آ

چنانچـه . عملیات را لغو كـردAbortبلوك خراب را رد كرد و يا با زدن Ignoreباشند پروگرام مجدد كرد يا با زدن دكمه 

نباشـد 0xFFداشـته باشـد و محتويـات بـافردستگاه مي باشـد بلـوك خـراب وجـودbootاولیه كه حاوي یدر بلوكھا

ایـن كه احتمال دارد ھر چند. قابل استفاده در آن دستگاه نخواھد بودیسیاحتماال آ) اطالعات باشدیيعني حاو(

.باشد قابل استفاده باشد0xFFیكه در محل بلوك خراب، بافرحاویپروگرام مدل دستگاه ديگریبرایسیآ

Bootاطالعـات یكـه حـاویسـیاول آ% ١٠پیشنھاد مـي شـود تنھـا بـراي Verifyبا توجه به زمانبر بودن عملیات 

.انجام شودVerifyاست 

خراب دستگاه تعمیر شـده ، يكبـار آنـرا یدستگاه ، جھت تطبیق بلوكھایو راه اندازیسیبھتر است بعد از مونتاژ آ.۶

.فرمت كرد

در سوكت پروگرام توسط تینر و فرچـه پـاك و صـاف شـوند و یبايد قبل از قرار گیریمیسیپايه آ: نكته

.پاك شودیسیآیاز پايه ھابعد از مونتاژ نیز روغن لحیم میبايد 



١٣

ذخیره تمام حالتھای کاری دستگاه. ١٤

سی انتخاب شده ، از جمله شماره آیتمام مشخصات کاری دستگاهSave All settingsبا زدن Fileدر منوی 
شود در فایل دلخواه شما ذخیره می(Auto)سی و وضعیت پروگرام خودکار فایل لود شده ، وضعیت فیوزھای آی

. می توانید آنرا بازیابی کنیددر ھمین منو Load All Settingsاز طریق گزینه و بعد

نفر از یک پروگرامر استفاده میکنند و ھر فرد تنظیمات متفاوتی دارد استفاده این قابلیت در مواردی است که چند 
و کافیست ھرفرد برای خود یک فایل تنظیمات درست کند و با بازیابی تنظیمات کاری خود به راحتی پروگرامر را 

.به وضعیت دلخواه ببرد

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

File/Setupمنوی . ١۵

.با برداشتن تیک اولین گزینه، در پایان ھر عملیات پنجره برای اعالم پایان عملیات باز نمیشود
سی روی سوکت متفاوت باشد، پروگرامر شده با آیسی انتخاببا برداشتن تیک سومین گزینه، در صورتیکه آی

.گرددسی نمیبطور خودکار بدنبال شناسایی آی
را بزنید از Eraseآخرین گزینه اگر تیک داشته باشد، برای جلوگیری از پاک شدن تصادفی قطعه ھرگاه که دکمه 

.شما سوال میشود

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

.انتخاب کنید و مجدد تالش کنید

پروگرامرخرابی ھا و اشکاالت . ١۶

اصلی دستگاه استفاده کنید USBحتما از کابل .متفرقه استUSBشایعترین اشکال ، استفاده از کابلھای -١
گاھی ممکن است نیاز باشد محل پورت .استفاده از کابلھای متفرقه باعث عملکرد غیر طبیعی پروگرامر خواھد شد

USBرا عوض کنید.

.باید تمیز شودکثیفی آن است که با تینر یا اسپری) آداپتور(دومین مشکل شایع در صورت استفاده از تبدیل -٢

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

دارای تغذیه بیرونی USBدر این حالت یا از ھاب . خاموش می ماند و ھیچ وسیله دیگری نیز به آن وصل نمیشود
این مبدل را از نمایندگیھا . پروگرامر استفاده کنیداندازیبرای راهTNMاستفاده کنید یا اینکه از مبدل تغذیه مخصوص 

.یا خود شرکت بخواھید

کار غلطی است و ممکن است موجب ) اصطالحا اتصال کلیپس( سیم کشی از روی سوکت زیف به روی مدار -٤
تنھا اتصال بیرونی مجاز ، از طریق کانکتور . پروگرامر شود که این امر شامل گارانتی دستگاه نمی باشدآسیب به 

ISPپروگرامر است.

بزنید تا دستگاه خودش را چک کند در صورت راHelp/ProgrammerTestبرای تست سالمت پروگرامر از منوی -٥
.اعالم خرابی در ھر پینی ، حتما دستگاه برای تعمیر ارسال شود

را باز کرده و در صـورتی روی آیکـون درایـور عالمـت زرد DeviceMangerدر صورت عدم شناسایی پروگرامر در ویندوز، -۶
USBو سـپس مجـددا نـرم افـزار را در حالیکـه را انتخاب کنیدUninstallاخطار بود روی آن کلیک راست کرده و گزینه 

را پاک کرده ونصب مجـدد Windows\System32\Windrvr6.sysفایل گاھی نیز الزم است که . قطع است نصب کنید
.کرده و سیستم را ریست کنید



١٤

)SMD(ھای مونتاژ سطحی سیآی) تبدیل(واع آداپتور ان. ١٧

روی کنند و ھای آنھا کوتاه بوده و از برد عبور نمیقطعاتی ھستند که پایهSMDیا ھای مونتاژ سطحی سیآی
تبدیل دارند در تصویر زیر عکس نیاز به برای قرار گیری روی پروگرامر این قطعات . شوندمیبرد لحیمسطح

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

ھای مختلف باید کفی را تعویض سیتکه ساخته شده اند و سقف آنھا مشترک است و برای کار با آی٢بصورت 
پایه ھستند که ۴٨و دوربینھای دیجیتال از نوع ناند MP3/MP4/FlashDiskھای فلش دستگاھھای سیآی.کنید

TNMگیگابایت باید از پروگرامر مخصوص ناند شرکت ٢برای ظرفیتھای باالی ( استفاده کنید TSOP2باید از کفی 
.استفاده کنید

.دارند548T2پایه تنھا یک کفی به شماره ۴٨- ٣٢تمامی آی سی ھای ۵٠٠٠در مدل 

کار کرد با مشکل تبدیل ،در صورت . ھا استبیشترین مشکالت تبدیل کثیف شدن و اکسید پایهیکی از : توجه
.سقف و کف آنرا جدا کرده و با تینر فوری یا اسپری خشک و فرچه شستشو دھید



١٥

سی ھا درون تبدیلقرار گیری آی. ١٨

که ھا نیز سمتیسیدر بعضی آی. اندی ھا با یک نقطه فرورفته یا لکه سفید نشان داده شده ساکثر آی١پین 
:مانند تصویر زیر. باشدپین یک قرار دارد دارای یک پخی می

گیرند و خود تبدیل نیز در باالترین نقطه سوکت زیف ترین نقطه قرار میپایه در روی تبدیل در باال٨ی سی ھاآی
:مانند تصویر زیر. پروگرامر قرار می گیرد

آنھا روبروی نقطه سفید ١که پایه ای قرار میگیرند گونهبه٤٨روی تبدیل TSOPپایه ٤٠و ٣٢ی سی ھاآی
.رنگ چاپ شده روی تبدیل قرار بگیرد

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

ھای اسپری و فرچه روغن لحیم آنرا بگیرید و ترجیحا با کشیدن سطح یک تیغ کاتر روی سطح رویی ھمه پایه
.رار کنیددر صورت عدم خواندن قطعه توسط پروگرامر، مراحل باال را تک. قطعه آنھا را صاف و یکنواخت کنید
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