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Velleman Kits

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.

The Velleman Kit team
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1 Yleistä

K8048 on yleiskäyttöinen Microchip ® PIC™ FLASH –mikro-ohjaimien ohjelmointilaite.Mainitun
tyyppiset piirit voidaan ohjelmoida uudelleen useita kertoja, joten niitä käytettäessä ohjelmisto on
helposti päivitettävissä. Sovelluksien kokeileminen ja kehittäminen on helppoa. Ohjelmointilaitteen
avulla on mahdollista ohjelmoida eri tyyppisiä piirejä, jonka lisäksi LED:it ja painokytkimet
mahdollistavat ohjelmointilaitteen piirikortille rakennettujen pienimuotoisten kytkentöjen testauksen.
Tämän ohjelmointilaitteen toiminta tapahtuu kaksivaiheisesti: Ensiksi ohjelmakoodi kirjoitetaan
ASCII-tekstinkäsittelyohjelman avulla (esim. Windowsin NotePAD). Voit myös käyttää Microchipin
MPLAB-kehityspakettia, joka on ladattavissa Microchipin Internet-sivuilta osoitteesta
www.microchip.com. Ohjelman kääntämisen jälkeen prosessori ohjelmoidaan K8048:n avulla
PICPROG2-ohjelmaa käyttämällä. K8048 on toteutettu siten, että siihen voidaan liittää neljä
erikokoista piiriä, joiden nastaluku voi olla joko 8, 14, 18 tai 28. Muun kokoisten piirien ohjelmointi
on myös mahdollista käyttämällä ICSP-liitintä. Mainitun ominaisuuden ansiosta ohjelmointi
onnistuu myös muun tyyppisillä liitännöillä varustettujen piirien sekä laitteeseen jo asennettujen
piirien osalta. Jälkimmäisenä mainitut voidaan ohjelmoida poistamatta niitä niiden
mikropiirikannasta (katso ICSP). Voit ottaa ohjelmointilaitteen välittömästi käyttöön.

* Microchip nimi ja logo, PIC ja PICmicro ovat Microchip Technology Inc. –yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä USA:ssa  ja
muissa maissa.

2 FCC tiedot

Tämä laite täyttää FCC:n Part 15:n asettamat vaatimukset edellyttäen, että laitetta käytetään tarkoin
ohjeiden mukaan. Laitteen tulee täyttää seuraavat vaatimukset: (1) Laite ei saa emittoida haitallisia
häiriöitä (2) Laitteen toiminnan tulee olla riittävän hyvin suojattu ulkoisilta häiriölähteiltä.

Lisätietoja FCC:stä Internet-osoitteessa http://www.fcc.gov/
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3 Tekniset tiedot

• Soveltuu Microchip® FLASH PIC(tm) -mikro-ohjaimien ohjelmointiin.
• Tukee neljää eri piirikotelotyyppiä (300 mil). PIC-piirit: 8-, 14-, 18- ja 28-nastaiset tyypit.
• Varustettu testipainikkeilla ja LED:eillä, jotka mahdollistavat opettavien harjoituksien

suorittamisen esim. oheistettuja esimerkkejä käyttämällä.
• Yksinkertainen kytkentä PC:hen sarjaportin kautta.
• Mukana Flash-mikro-ohjainpiiri (PIC16F27), joka voidaan ohjelmoida jopa 1000 kertaa.
• Mukana toimituksessa myös ohjelmisto kääntämistä ja lähdekoodin ohjelmointia varten.
• Teholähde: 12 tai 15VDC, min. 300mA,  ei-vakavoitu adapteri:

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

• IBM-yhteensopiva PC, Pentium tai uudempi varustettuna Windows™ 95/98/ME/NT/2000/XP
–käyttöjärjestelmällä, CD-ROM-asema sekä ilmainen pienikokoinen RS232-sarjaporttikaapeli
(ei toimiteta mukana, vrt. CW014).

• Tukee seuraavia FLASH-mikro-ohjaimia
• PIC12F629, PIC12F675, PIC16F83, PIC16F84(A), PIC16F871, PIC16F872,
• PIC16F873, PIC16F874, PIC16F876, PIC16F627(A),PIC16F628(A),PICF630, ….*

• Mitat:145 mm x 100 mm.

(*) Voit tarkistaa uusimmat päivityslúottelot sekä ohjelmistopäivityksiä:  www.velleman.be

4 Liitännät
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5 Laitteen asennus

• Kytke PC-tietokoneesi K8048:aan 9-nastaisen sarjaporttikaapeli.
Käytä vapaata sarjaporttia ja varmistu siitä, että asennettu ohjelmisto ei kykene aiheuttamaan
keskeytystä ko. portin osalta silloin, kun käytetään K8048:n ohjelmia  muun tyyppisen
ohjelmointilaitteen, mittalaitteen, PDA:n jne. Kanssa.

• Aseta valintakytkin (SW5) keskiasentoon (valmiustila).
• Kytke ei-vakavoitu 12 – 15 VDC verkkolaite K8048:aan SK1:tä käyttämällä (yhteensopiva

Velleman-adapterien kanssa). Virrankeston tulee olla vähintään 300 mA. PS1205 / PS1208/
PS1508 (230VAC) tai PS1208USA (115VAC))

• Laitteen "POWER LED"  (LD7) on ainoa valo, joka syttyy
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6 Ohjelmointiin liittyvät toimenpiteet

Mikro-ohjainpiirien ohjelmointi: valmistelevat toimenpiteet

• Lähdekoodin kirjoitus tai kirjoitetun lähdekoodin muokkaaminen: lähdekoodi laaditaan
useimmiten PIC-assemblerin avulla. Esimerkkiohjelmia löytyy kansiosta
Velleman\K8048\Examples\.

• Kääntäminen: selkokielelle kirjoitettu ohjelma käännetään konekielelle. Tässä yhteydessä
käytetään Microchip PIC -assembler-ohjelmistoa (MPASMWIN.EXE).

• Ohjelmointi: konekielinen koodi ohjelmoidaan prosessoriin PC:n ja K8048:n avulla
PROGPIC2.EXE-ohjelmaa käyttämällä.

• PIC-piirin tyhjentäminen: Ohjainpiirin sisällön tyhjentäminen

6.1 Ohjelman kirjoittaminen/muuttaminen

Ohjelman kirjoittaminen tai muuttaminen:\Velleman\K8048\Examples\DEMOF627.ASM

Esimerkki ohjelmasta, jota on muokattu "MUISTIO"-ohjelman (NOTEPAD) avulla.

6.2 Kääntäminen:

Käynnistä MPASMWIN.EXE-ohjelman kansiosta \Velleman\K8048.

Näyttöön ilmestyy seuraava ikkuna (voit saada lisätietoja napsauttamalla ao. kohdan numeroa).
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1 Lähdekoodin nimi ja sijainti, esim. C:\TEST\DEMOF267.ASM.
2. Valitse konekoodimuoto, jollaisen haluat luoda. Valitse aina vaihtoehto "HEXADECIMAL".
3. Muuttujat tarkistetaan kirjoitusvirheiden osalta, mikäli tämä valinta on ei-valitussa tilassa (isot tai

pienet kirjaimet).
4. Tämän avulla määritetään, miten laajasti virheilmoitukset ja varoitukset kerätään

virhetiedostoon. Suositeltavaa on, että poistat valinnan kohdasta "ALL MESSAGES of ERRORS
ONLY".

5. Älä muuta tätä muuttujaa oletusarvosta. Jos asento on "ON" (päällä), makrot kirjoitetaan täysin
auki LIST-tiedostoon (xxx.LST).

6. Tämä vastaa tavujen sanapituuksia. Valitse aina "INHX8M"-vaihtoehto PROGPIC2-ohjelmiston
avulla (ohjelma toimitetaan K8048:n avulla). Muut vaihtoehdot tuottavat epäselvää tai
toimimatonta konekieltä.

7. Tässä voit napsauttaa niitä tiedostoja, jotka haluat muodostaa HEX-konekoodin avulla.

Virhetiedosto: virheisiin liittyvät viestit tallennetaan tähän tiedostoon.
Luettelotiedosto: tämä tiedosto sisältää lähdekoodin sekä virheviestit ja muita tietoja.

CROSS REFERENCE & OBJECT –tiedostoja ei tarvitse luoda, sillä ne ole yhteensopivia
K8048:n kanssa.

8. Valitse käyttämäsi ohjainpiiri. Tärkeitä huomautuksia: Tiettyjen PIC-piirien tapauksissa numeroa
seuraa muodostamiskoodi. esim. PIC16F84A

9. Määrittää sarakkeen leveyden (merkkien määrä) muodostaessa tekstitiedostoja.

Napsauta <ASSEMBLE>-vaihtoehtoa kun olet muuttanut asetukset haluamallasi tavalla.
Mikäli lähdekoodissa ei havaita virheitä, näyttöön ilmestyy seuraavanlainen ikkuna.
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Assembleri luo seuraavat tiedostot:

• xxx.ERR => Virhetiedosto, joka sisältää tiedot kaikista virheistä ja/tai varoituksista, jotka
MPASM-assembleri on löytänyt

lähdekoodista.
• xxx.Hex => Varsinainen konekielinen tiedosto, jota ohjelmointiohjelmisto käyttää ohjainpiirin

ohjelmointiin.
• xxx.LST => Luettelotiedosto, joka sisältää lähdekoodin sekä assemblerin mahdollisesti

muodostamat huomautukset.
• xxx.COD => Kooditiedosto, jota vain MPLAB-ohjelmointiympäristö käyttää. K8048-ohjelmisto ei

käytä tätä tiedostoa.

6.3 Mikro-ohjaimen varsinainen ohjelmointi

• Yhdistä K8048 tietokoneeseen vapaan sarjaportin avulla.
• Ko. sarjaportin IRQ-linja (IRQ3 tai IRQ4) tulee varata ainoastaan K8048:n käyttöön.
• Kytke sopiva jännitelähde ja varmista, että LD7 syttyy ("Power LED").
• Käynnistä PROGPIC2-ohjelma (PIC-ohjelmointiohjelma) kansiosta C:\Velleman\K8048.
• Napsauta 'FILE' -> 'OPEN' ja valitse sitten käännetty ohjelma (Hex 8M –tiedosto), jonka haluat

polttaa piiriin.
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• Tarkista ohjelman asetukset

1. Määritä ja valitse K8048:aan liitetty sarjaportti.
2. KOODIN kirjoittaminen: (vakio = ON).
3. EEPROM-datan kirjoittaminen (vakio = ON).
4. Asetuksien kirjoittaminen (vakio = ON).
5. ERASE eli tyhjennys ennen WRITE-toimintoa eli kirjoitusta: (vakio = ON). Ilmaisee, että

ohjainpiiri on tyhjennetty ennen ohjelmointia.
6. LOW VOLTAGE –eli matalajänniteohjelmointi: ei koske K8048:aa. Kaikki ohjainpiirit

ohjelmoidaan 13 V ohjelmointijännitteellä (VPP) 15 V sijaan.
7. Valitse käyttämäsi mikro-ohjainpiiri. Mukana toimitettu ohjainpiiri on joko: PIC16F627 tai

PIC16F627A. Varmista, että olet valinnut oikean tyyppinumeron.
8. Config eli määritys: Yleisesti ottaen ohjainpiirin konfigurointi tapahtuu _CONFIG-kääntäjän

toimesta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa lähdekoodia. Näiden säätöjäen manuaalinen
asettaminen tai säätö on tarkoitettu vain kokeneille käyttäjille.
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6.3.1 Ohjelmointi

• Varmista, että kytkin SW5 on keskiasennossa (standby eli valmiustila)
• Aseta ohjainpiiri soveltuvaan mikropiirikantaan

o Asenna 8-nastainen PIC-piiri kantaan IC1
o 14-nastainen PIC-piiri kantaan IC2
o Asenna 18-nastainen PIC-piiri kantaan IC3
o Asenna 28-nastainen PIC-piiri kantaan IC4

• Kytke seuraavaksi kytkin SW5 asentoon "PROG". LED LD9 alkaa vilkkua. Merkkivalo
ilmoittaa, että ohjainpiiriä ei tule irrottaa kannastaan tai liittää kantaan.

• Napsauta WRITE, jonka jälkeen ohjainpiiri ohjelmoidaan. Voit seurata polton edistymistä
"Actitivy"-laatikon avulla. 'READ/WRITE'merkkivalo syttyy (LED LD8).

• Aseta kytkin SW5 keskisasentoon (STANDBY eli Valmiustila), kun ohjelmointi on päättynyt.
Voit poistaa ohjainpiirin vasta tämän toimenpiteen jälkeen. Lisätietoja testipainikkeista ja
diagnostiikkaan liittyvistä LED:eistä kohdassa "Kokeilut".
Aseta kytkin SW5 asentoon "RUN" testausta varten (mikäli laadittu ohjelma on suunniteltu
toimimaan painikkeiden ja LED:ien avulla.

1. Painamalla tätä painiketta voit lukea ohjelman sisällön sekä mikropiiriohjaimen datan mikäli
jälkimmäisenä mainittu ei ole varustettu suojauksella. Koodinsuojauksella varustettuja PIC-
piirejä ei voi enää lukea "ulos". Vain tyhjennys on mahdollista jolloin myös koodi poistuu
automaattisesti. Heksadesimaalimuodossa oleva konekoodi tallennetaan tekstitiedostoksi.

* Huomautus: Aseta kytkin SW5 "PROG"-asentoon tätä toimintoa käytettäessä!

2. Ohjain on ohjelmoitava. Voit seurata polton edistymistä "Actitivy"-laatikon avulla.
READ/WRITE" merkkivalo syttyy (LED LD8).

3. Voit käyttää tätä avainta kun haluat tarkistaa, onko PIC tallentanut ohjelman virheettömästi.
Muista, että ohjaimen on oltava ei-suojatussa tilassa, muutoin tarkistus ei ole mahdollista.
Ohjelmoinnin yhteydessä kukin tavu tarkistetaan automaattisesti virheettömän tallennuksen
varmistamiseksi.
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* Huomautus: Aseta kytkin SW5 "PROG"-asentoon tätä toimintoa käytettäessä!

4. voidaan käyttää, kun halutaan tarkastella tai muuntaa ohjaimen EEPROM-muistiin tallennettua
dataa. * Huomautus: Aseta kytkin SW5 "PROG"-asentoon tätä toimintoa käytettäessä!

5. Käytä standardiasetusta: 'NORMAL'. Mikäli ohjelmoinnin yhteydessä ilmenee ongelmia, voit
asettaa nopeuden arvoon  'LOW' mikäli käytössä on hidas PC tai vastaavasti arvoon 'HIGH',
jos tietokone on nopea. Asetuksen avulla voit kompensoida erilaisista nopeuksista muutoin
aiheutuvat ongelmat.

6. Tämän avulla voit tarkastella, mitä osoitetta tai osoitteita ohjelma käyttää kirjoitukseen tai
lukuun.

7. Muistiin ladatun ja ohjelmointiin käytettävän tiedoston nimi.

6.4 PIC-piirin tyhjentäminen

Ohjainpiirin sisällön tyhjentäminen

1. Käytetään kun halutaan tyhjentää ohjainpiirin sisältö kokonaisuudessaan.
2. Käytetään vain silloin, kun halutaan tyhjentää EEPROM.
3. Voidaan käyttää koodin suojauksen purkamiseen. Et kuitenkaan voi enää lukea sisältöä tai
käyttää ohjelmaa.

* Huomautus: Aseta kytkin SW5 "PROG"-asentoon tätä toimintoa käytettäessä!

1. Käytetään kun halutaan tyhjentää ohjainpiirin sisältö kokonaisuudessaan.
2. Käytetään vain silloin, kun halutaan tyhjentää EEPROM.
3. Voidaan käyttää koodin suojauksen purkamiseen. Et kuitenkaan voi enää lukea sisältöä tai

käyttää ohjelmaa.

Esimerkkiohjelmia kansiossa C:\Velleman\K8048\Examples.
Ohjelman päivitykset sekä muut esimerkkiohjelmat ovat ladattavissa Internet-osoitteesta
www.velleman.be
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7 Kokeet

Testipainikkeiden ja LED:ien käyttö:

K8048 on varustettu enintään neljällä testitulolla, joita voidaan ohjata manuaalisesti kytkimien
SW1, SW2, SW3 ja SW4 avulla.
Laite sisältää myös 6 diagnostiikka-LED:iä, joiden avulla käyttäjä voi simuloida lähtöjen ohjaamia
laitteita.

Napsauta linkkiä "cross-reference table", jos haluat määrittää kunkin mikropiirikannan ja I/O-
linjojen sekä testipainikkeiden ja LED:ien vastaavat kytkennät.

8 nastainen PIC-
kanta

14 nastainen PIC-
kanta

18 nastainen PIC-
kanta

28 nastainen PIC-
kanta

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)

 

Huomautus : LED:eihin liitetyt I/O-liitännät tulee konfiguroida lähdöiksi (arvo 0 TRIS-rekisterissä
ao. kohdassa). LED:eihin liitetyt I/O-liitännät tulee konfiguroida lähdöiksi (arvo 0
TRIS-rekisterissä ao. kohdassa).

Oskillaattorin valinta jumppereilla

Näillä jumppereilla voit valita mitä IC kantaa kide X1 käyttää.

• Sijoita jumpperi JP1 & JP2 käytettäessä 14 napaista kantaa (esim. PIC16F630).

• Sijoita jumpperi JP3 & JP4 käytettäessä 18 napaista kantaa (esim. PIC16F627).

• Sijoita jumpperi JP5 & JP6 käytettäessä 28 napaista kantaa (esim. PIC16F87x).

• Jumppereita ei sijoiteta käytettäessä 8 napaista kantaa koska silloin menettäisit kaksi I/O:ta.
Tällä kannalla voit ainoastaan käyttää sisäistä oskillaattoria.
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Esimerkkiohjelman käyttöönotto

Esimerkkinä käytämme demo1.asm ohjelmaa, yksinkertaista juoksevaa valoa:

• Varmista, että teholähde ja sarjaliitäntä ovat liitetty K8048/VM111:n ja ohjelmisto asennettu
tietokoneeseen.

• Käännä demo1.asm tiedosto MPASM.EXEllä (katso osa kääntäminen)
• Käynnistä ohjelmisto, PICPROG2.EXE
• Tarkista kaikki asetukset (PIC16F627), sarjaportti ja yhteysnopeus (aloita aina 'LOW'

asetuksella).
• Lue käännetty tiedosto, demo1.hex (File...open file...).
• Aseta SW5 kytkin asentoon 'PROG'.
• Click on 'WRITE' in the PICPROG2 software.
• Klikkaa 'WRITE' PICPROG2 ohjelmassa.
• Kirjoitusprosessi pitäisi nyt näkyä aktiivi-ikkunassa.
• Aseta SW5 kytkin asentoon 'RUN' kun ohjelmointi on valmis. Ledit LD1-LD6 muodostavat nyt

juoksevan valon.
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8 ICSP

ICSP mahdollistaa ohjainpiirien ohjelmoinnin niiden ollessa asennettuna sovelluskytkentään.
Tätä prosessia kutsutaan myös nimellä lataus. Ohjainpiiri kytketään neljä tai viisi johtoa sisältävän
kannan avulla ICSP-väylään. Saatavissa on useita PIC-perheeseen kuuluvia ohjainpiirejä, jotka
voidaan ohjelmoida tai uudelleenohjelmoida piirejä kytkennästä poistamatta ja ilman tarvetta
kytkeä jännitelähde pois päältä.
Mainitun tyyppiset piirit asetetaan ohjelmointitilaan tuomalla ohjelmointijännite (12 tai 14V)
"/MCLR"-nastaan.
Tämän jälkeen RB6 toimii CLOCK- eli KELLO-tulona ja RB7 vastaavasti DATA-tulona/lähtönä.


