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Welcome to the exciting world of Velleman Kits.

Velleman Kit is known all over the world for our High Quality electronic
kits. Our range goes from easy to build Mini Kits to more advanced
Kits such as High-End audio circuits, domotic systems and computer
interface kits.
Because of the huge success of our sophisticated measuring
instruments like the PC- and hand-held oscilloscopes, we've founded
the Velleman Instruments division.
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1 Allmänt

K8048 är ett flerfunktionsprogram till mikrochipset ® PIC™ FLASH
microcontrollers*(mikroregulatorer).  Dessa regulatorer kan omprogrammeras ett stort antal
gånger, vilket förenklar uppgraderingen av programvaran för den enhet, som har programvaran
implementerad, eller tillåter användaren att experimentera av hela sitt hjärtas lust. Olika typer av
integrerade kretsar (IC) kan programmeras och olika lysdioder (LEDar) och tryckknappar tillåter
test av små kretsar på kretskortet.
Användningen av detta program består av två viktiga steg: under det första steget skrivs
programkod på en ordbehandlare för ASCII ( ex. NotePAD), vilken ingår i Microsofts
standardpaket för Windows eller så kan man använda Microchip's utvecklingspaket MPLAB, vilket
man hittar på deras 'site': www.microchip.com.
Steg två omfattar programmering av den kompilerade programkoden i processorn via K8048 med
hjälp av programvaran PICPROG2. K8048 har plats för direktmontering av 4 olika 'footprints', 8
pinnar, 14 pinnar, 18 pinnar och 28 pinnar. Andra typer av 'footprints' kan också användas via
ICSP-kontakten. Detta tillägg tillåter användningen av regulatorer med olika anslutning eller
regulatorer monterade i någon enhet. Den senare typen av regulatorer kan programmeras utan att
lösgöra dem från sina hållare.
Man kan omedelbart starta programmeringen av den medföljande mikroregulatorn.

* Namnet The Microchip and logorna PIC och PICmicro är registrerade varumärken för Microchip Technology Inc. i USA
och andra länder.

2 FCC information

Denna enhet uppfyller part 15 i FCC reglerna ingående i bifogade intruktioner.
Följande villkor gäller för enhetens avändande: (1) enheten får ej orsaka skadlig interferens och (2)
användningen av denna enhet får ej utsättas för oönskad interferens.

Ytterligare information om FCC är tillgänglig på http://www.fcc.gov/
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3 Specifikationer

• Lämplig för programmering av Microchip® FLASH PIC(tm) microcontrollers(mikroregulatorer).
• Supporterar 4 olika 300 mil. PICs: 8p, 14p, 18p and 28p.
• Testknappar och LED indikatorer för att utföra experiment i lärosyfte t.ex. medföljande

programmeringsexempel.
• Lätt att ansluta till PC via serieporten.
• En Flash Microcontroller (PIC16F627) medföljer, som kan omprogrammeras upp till 1000

gånger.
• Progamvara är inkluderad för att kompilera och programmera din källkod.
• Kraft: 12 eller 15V DC, min. 300mA,  oreglerad adapter:

• (PS1205 / PS1208/PS1508 (230Vac))
• (PS1208USA (115Vac))

• IBM-kompatibel PC, Pentium eller högre, med Windows™ 95/98/ME/NT/2000/XP, CDROM
och en ledig  RS232 port (kabel EJ inkluderad, t.ex. CW014).

• Supporterar dessa FLASH 'microcontrollers':
• PIC12F629, PIC12F675, PIC16F83, PIC16F84(A), PIC16F871, PIC16F872,
• PIC16F873, PIC16F874, PIC16F876, PIC16F627(A),PIC16F628(A),PICF630, ….*

• Dimensioner: 145 mm x 100 mm.

(*) Besök vår website för en uppdaterad lista och uppdateringar av programvara:  www.velleman.be

4 Anslutning
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5 Installation av hårdvaran

• Anslut din PC till K8048 via en 9-pinnars seriell kabel. Använd en ledig serieport och försäkra
dig om att den installerade programvaran inte kan orsaka avbrottskonflikt på porten när du
jobbar med K8048 t.ex. andra exekutiva program, mätningsenheter, PDA'er, etc...

• Placera väljaren (SW5) centralt (standby).
• Anslut en oreglerad 12 eller15V DC adapter med min. 300mA till K8048 via SK1 (kompatibla

Velleman adaptrar: PS1205 / PS1208/ PS1508 (230Vac) or PS1208USA (115Vac))
• 'POWER' LED (LD7) är den enda som skall lysa, vilket indikerar att K8048s kraftenhet är OK.
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6 Programmeringsprocedur

Programmering av mikroregulatorer: förberedelser

• Skriva eller modifera källkod: källkoden är vanligtvis skriven i PIC assembler. Titta på
exemplen i foldern  Velleman\K8048\Examples\.

• Kompilera: koden du har skrivit i ett 'begripligt' progarmmeringsspråk konverteras till
maskinspråk. I detta fall används Microchip PIC assembler programvaran MPASMWIN.EXE.

• Programmering: maskinkoden laddas i processorn via din PC och K8048 med hjälp av
programmet PROGPIC2.EXE.

• Radera PIC enhet: Radering av regulatorns innehåll

6.1 Skriva/förändra ett program

För att skriva eller modifiera ett program: \Velleman\K8048\Examples\DEMOF627.ASM

Exempel på ett program där 'NOTEPAD' har använts.

6.2 Kompilering

Starta MPASMWIN.EXE i foldern \Velleman\K8048.

Följande fönster med setupval visas (klicka på numret för ytterligare detaljer):
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1 Detta är namnet på och foldern för din källkodsfil t.ex C:\TEST\DEMOF267.ASM
2. Välj format på maskinkoden du tänker skapa. Välj alltid 'HEXADEMICAL' för K8048
3. Variablerna kontrolleras för stavfel, om denna option ej är vald(versaler eller gemener
4. Betämmer i vilken utsträckning felmeddelanden och varningar genereras i felfilen. Helst bör du

bara 'ticka av' ALLA FELMEDDELANDEN.
5. Enklast behåller du 'default'-sättningen för denna option. Vid sättningen ON skrivs makrona ut

fullständigt i listfilen (xxx.LST).
6. Detta är ordlängden i bytes. Välj alltid 'INHX8M' i maskinkodsfilen för PROGPIC2-

programvaran, som medföljer K8048. Andra val kommer att resultera i oläslig eller icke
fungerande maskinkod.

7. Här kan du klicka på filerna du önskar generera som tillägg till HEX-maskinkoden.

Error file: felmeddelandena sparas i denna fil.
List file: denna fil innehåller din källkod + felmeddelanden och ytterligare information.

Det finns inget behov av att generera CROSS REFERENCE & OBJECT-filerna eftersom de hur
som helst inte är kompatibla med K8048.

8. Välj den processor du använder. Viktig anmärkning : för några PIC:ar följs numret av en
generationskod t.ex. PIC16F84A.

9. Indikerar kolumnbredden i antalet tecken för de genererade textfilerna.

Klicka på <ASSEMBLE> när alla uppsättningar är korrekta.
Följande fönster visas om inga fel kan påvisas i källkoden.
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Assemblern kommer nu att generera följande filer:

• xxx.ERR => Fil med fel, innehåller alla fel och alla varningar MPASM-assemblern har
lokaliserat i din källkod.

• xxx.Hex => Detta är den verkliga maskinkodsfilen, som används av programmet för
programmering av regulatorn).

• xxx.LST => Listfil, innehåller din källkod och tillkomna anmärkningar genererade av
assemblern.

• xxx.COD => Kodfil, används bara av programutvecklingspaketet MPLAB och EJ av K8048-
programvaran.

6.3 Faktisk programmering av mikroregulatorn

• Anslut K8048 till en dator via en ledig serieport.
• IRQ linjen hos denna port (IRQ 3 eller 4) får ej användas av någon annan enhet t.ex. internt

modem.
• Anslut lämplig kraftadapter och verifiera om LD7 tänds ("Kraft LED").
• Starta programmet PROGPIC2, PIC (i foldern C:\Velleman\K8048\).
• Klicka på 'FILE' -> 'OPEN' och välj kompilerat program (Hex 8M-fil),som du önskar

programmera.
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• Kontrollera programvarans uppsättningar.

1. Sätt numret på den serieport K8048 är ansluten till.
2. Skriv CODE: (standard = ON).
3. Skriv  EEPROM data (standard = ON).
4. Skriv konfigurationssuppsättningar (standard = ON).
5. ERASE före WRITE: (standard = ON). Detta indikerar att regulatorn har 'nollställts' före

programmering.
6. LOW VOLTAGE(LÅG SPÄNNING) Programmering: gäller ej K8048. Alla regulatorer är

programmerade för en 'programming voltage' (VPP) på 13 och ej 5V.
7. Välj vilken mikroregulator du använder. Den medföljande mikroregulatorn tillhör någon av

följande typer : PIC16F627 eller PIC16F627A. Var säker på att du använder rätt
typbeteckning!

8. Config: I normalfallet identifieras mikroregulatorns konfiguration med  __CONFIG-
kompileringsdirektivet så tidigt som i källkoden. Bara erfarna användare kan sätta dessa
optioner manuellt eller korrigera dem.
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6.3.1 Programmering

• Säkerställ att SW5 är centralt placerad (standby)
• Placera regulatorn i lämplig IC-socket:

o placera   8-pin PIC i socket IC1
o placera 14-pin PIC i socket IC2
o placera 18-pin PIC i socket IC3
o placera 28-pin PIC i socket IC4

• Sätt nu SW5 i position 'PROG'. Varningslysdioden LD9 börjar att blinka. Detta betyder att
ingen regulator kan anlutas till eller bortkopplas från en socket med SW5 i denna position.

• Klicka på WRITE och regulatorn är programmerad. Du kan monitorera processen i 'Activity'-
boxen. 'READ/WRITE'-indikatorn tänds (LED LD8).

• Sätt tillbaka SW5 i central position (STANDBY) igen när programmeringen är avslutad. Endast
då kan du ta bort regulatorn eller byta till testmod (se tryckknappar för test- och
diagnostikLEDar under 'Experiments').
Sätt SW5 i position 'RUN' för att testa programmet (om det var skrivet på så sätt att det skall
kunna användas med hjälp av tryckknappar och LEDar.

1. Tryck på denna knapp för att läsa av program och data från en regulator, förutsatt att dessa ej
är kodskyddade. PIC:ar för vilka kodskyddsbiten har aktiverats kan inte längre läsas, bara
raderas vilket automatiskt betyder att även all kod kommer att raderas. Den hexadecimala
maskinkoden sparas i en textfil.

* Observera: Sätt SW5 i position 'PROG' för att använda denna funktion!

2. Regulatorn är programmerad. Du kan monitorera processen i 'Activity'-boxen. 'READ/WRITE'-
indikatorn tänds (LD8).

3. Denna nyckel möjliggör för dig att kontrollera om PIC har sparat programmet du programmerat
korrekt. Kom ihåg att regulatorn EJ får vara kodskyddad; annars kommer du ej att kunna
utföra kontrollen. Under programmeringen kommer varje byte att checkas automatiskt för att
verifiera om programmet sparats korrekt. Bara då kommer kodskyddet att aktiveras.
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*Observera: Sätt SW5 i position 'PROG' för att kunna använda denna funktion!

4. Möjliggör för användaren att titta på och modifiera data lagrade i regulatorns EEPROM. *
Observera: Sätt SW5 i position 'PROG' för att kunna använda denna funktion!

5. Behåll denna justering i standardsättningen : 'NORMAL'. Om du får problem vid
programmeringen, kan du sätta hastigheten till 'HIGH' om du har en slö PC eller så kan du
välja 'LOW' om din PC är extremt snabb. Detta kompenserar för skillnaden i hastighet.

6. Möjliggör för dig att se vilken adress eller adressarea programvaran använder för att läsa eller
skriva.

7. Namnet på den fil som är laddad i minnet, och som kommer att användas för
programmeringen.

6.4 Radera PIC enhet

Radering av regulatorns innehåll:

1. Används för att radera hela innehållet i ett regulatorprogram.
2. Används bara för att radera EEPROM data.
3. Kan användas för att stänga av kodskyddet. Men då kommer du inte längre att kunna läsa

innehållet i eller använda programmet.

* Observera: Sätt SW5 i position 'PROG' vid användningen av denna funktion!

1. Används för att radera hela innehållet i regulatorns program.
2. Används bara för att radera EEPROM-data.
3. Kan användas för att stänga av kodskyddet. Märk väl att du då ej längre kan läsa innehållet i

eller använda dig av programmet.

Titta i foldern C:\Velleman\K8048\Examples, där olika programexempel finns.
Uppdateringar av programvaran och ytterligare programexempel kan laddas ner från vår site
www.velleman.be
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7 Experiments

Användning av experimenttryckknappar och LEDar:

K8048 är utrustad med max 4 testingångar, som kan opereras manuellt genom SW1,SW2,SW3
och SW4.
Enheten har också 6 diagnostikLEDar, som möjliggör för användaren att simulera utgångar.

Klicka på länken "cross-reference table" för att för varje IC socket bestämma vilken I/O linje är
länkad till vilken tryckknapp eller LED.

8 pin PIC socket 14 pin PIC socket 18 pin PIC socket 28 pin PIC socket

LD1 GP2 (pin 5) RC0 (pin 10) RB0 (pin 6) RA0 (pin 2)

LD2 GP4 (pin 3) RC1 (pin 9) RB1 (pin 7) RA1 (pin 3)

LD3 NC RC2 (pin 8) RB2 (pin 8) RA2 (pin 4)

LD4 NC RC3 (pin 7) RB3 (pin 9) RA3 (pin 5)

LD5 NC RC4 (pin 6) RB4 (pin 10) RA4 (pin 6)

LD6 NC NC RB5 (pin 11) RA5 (pin 7)

SW1 GP5 (pin 2) RC5 (pin 5) RA0 (pin 17) RB0 (pin 21)

SW2 NC RA2 (pin 11) RA1 (pin 18) RB1 (pin 22)

SW3 NC NC RA2 (pin 1) RB2 (pin 23)

SW4 NC NC RA3 (pin 2) RB4 (pin 25)

 

Anmärkning: I/O-linjerna anslutna till en LED måste konfigureras som utgångar i källkoderna (0 i
TRIS-registret för den särskilda ingången).

Välja en oscillator med hjälp av 'jumprar'

Dessa jumprar ger möjlighet att välja vilken IC 'socket' kristall X1 skall använda.

• Placera shuntarna på platserna JP1 & JP2 för användning med 14-pin 'socket' (t.ex.
PIC16F630).

• Placera shuntarna på platserna JP3 & JP4 för användning med 18-pin 'socket' (t.ex.
PIC16F627).

• Placera shuntarna på platserna JP5 & JP6 för användning med 28-pin 'socket' (t.ex.
PIC16F87x).

• Inget val kan göras för 8-pin 'socket, eftersom man skulle 'förlora' två I/O's. Med detta speciella
experimentkort kan bara denna 'socket' användas med den interna oscillatorn.
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Steg-för-steg exekvering av ett enkelt program.

Vårt exempel använder sig av programmet demo1.asm, ett enkelt 'rinnande' ljus(alt tomgång):

• Verifiera om adaptern och den seriella anslutningen hos Din K8048/VM111 är kopplade och
säkerställ att programmeringsmjukvaran har installerats på Din PC.

• Kompilera filen 'demo1.asm' med MPASM.EXE (se kompilering)
• Starta programmeringsmjukvaran, PICPROG2.EXE
• Kontrollera alla inställningar (PIC16F627), serieport och kommunikationshastigheten (starta alltid

med inställningen 'LOW').
• Läs in den kompilerade filen, demo1.hex. (Fil...öppna fil...)
• Ställ SW5 i 'PROG' position.
• Klicka på 'WRITE' i PICPROG2 mjukvaran.
• Du bör nu kunna följa skrivningsprocessen på aktivitetsskärmen. Ställ SW5 i 'RUN' position när

programmeringen är avslutad. LEDs LD1 till LD6 bör nu forma ett 'rinnande' ljus(alt. tomgång).
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8 ICSP

ICSP tillåter dig att programmera regulatorer "direkt på kretsen".
Processen är också känd som nerladdning av kod. Detta betyder helt enkelt att chipset i fråga
ansluts till en socket bestående av fyra eller fem trådar, nämligen ICSP-bussen. Flera
medlemmar av PIC-familjen kan programmeras eller omprogrammeras utan att behöva ta bort
dem från kortet eller koppla ur kraftenheten.
Dessa IC'ar konverteras till programmeringsmod genom att applicera
programmeringsspänningen på 12 till 14V på "/MCLR" pinnen. Härifrån och framåt används
RB6 som CLOCK-ingång medan RB7 modifieras till en DATA-input/output-anslutning.


