
Opisany poni¿ej programator
umo¿liwia programowania nastêpuj¹-
cych typów procesorów :
AT89C1051 – zawiera 1kB Flash,

obudowa DIL 20;
AT89C2051 – zawiera 2kB Flash,

obudowa DIL 20;
AT89C4051 – zawiera 4kB Flash,

obudowa DIL 20;
AT89C51 – zawiera 4kB Flash,

obudowa DIL 40;
AT89C52 – zawiera 8kB Flash,

obudowa DIL 40.

Wszystkie powy¿sze procesory wy-
magaj¹ do zaprogramowania napiêcia
Vpp = 12 V. Dwa ostatnie procesory do-
stêpne s¹ te¿ w wersji z Vpp = 5 V. Maj¹
one oznaczenia:
AT89C51-5;
AT89C52-5.

Firma Atmel zapewnia dla swoich
procesorów minimum 1000 cykli pro-
gramowanie/kasowanie. Oznacza to, ¿e
ka¿dy procesor powinien daæ siê prze-
programowaæ co najmniej 1000 razy.
Jest to iloœæ w zupe³noœci wystarczaj¹ca
do uruchomienia konstruowanego
urz¹dzenia.

Programator w po³¹czeniu z do-
brym programem asemblera jest tak¿e
doskona³ym narzêdziem do nauki pro-
gramowania i konstruowania syste-
mów mikroprocesorowych, a jego
koszt jest znacznie ni¿szy od ró¿nego
rodzaju dydaktycznych makiet urucho-
mieniowych.

Schemat programatora z³o¿ony jest
z dwóch czêœci. Pierwsza (rys. 1) przed-
stawia po³¹czenia miêdzy elementami
elektronicznymi tworz¹cymi uk³ad pro-
gramatora, druga zaœ (rys. 2) pokazuje
sposób po³¹czenia podstawek pod pro-
gramowane procesory z uk³adem z ry-
sunku 1. Najkorzystniej jest zastosowaæ
podstawki precyzyjne, które s¹ tanie
oraz trwalsze i wygodniejsze w u¿yciu
ni¿ zwyk³e. Mo¿na te¿ pokusiæ siê o za-
stosowanie podstawek z dŸwigni¹. 

Programator po³¹czony jest z kom-
puterem IBM-PC przez z³¹cze drukarki
przewodem 14-¿y³owym o d³ugoœci ok.
1,5 m (nie jest wymagany port dwukie-
runkowy). Najlepiej nadaje siê do tego
celu wstêga przewodów komputero-
wych lub 14-¿y³owy kabel ekranowany
zakoñczony wtykiem typu DB25. Port
drukarki posiada 12 linii wyjœciowych,
przez które przekazywane s¹ sygna³y
steruj¹ce do uk³adu programatora. Ca³y
programator z³o¿ony jest z 5 cyfrowych
uk³adów scalonych i paru elementów
dyskretnych. 

Uk³ady US1, US2, US3 stanowi¹ 
8-bitowe rejestry–zatrzaski, których
wejœcia s¹ po³¹czone ze sob¹ i do³¹czo-
ne do 8 linii wyjœciowych z³¹cza drukar-
ki (gniazdo G1 nó¿ki 2÷9). Wpis da-
nych do rejestrów odbywa siê przez po-
danie stanu wysokiego na wejœcie 
C – wtedy stany logiczne z wejœæ

D1÷D8 rejestrów przepisywane s¹ na
ich wyjœcia Q1÷Q8. Gdy na wejœciu
C rejestrów jest poziom niski, to zmiana
stanów na wejœciach D1÷D8 nie powo-
duje zmiany stanów na wyjœciach
Q1÷Q8 - rejestry pamiêtaj¹ dane. 

Wejœcia C steruj¹ce wpisem i pa-
miêtaniem danych sterowane s¹ przez
trzy linie z³¹cza drukarki. Ostatnia wol-
na linia tego z³¹cza jest do³¹czona do
wejœcia OC uk³adu US1. Jeœli wyst¹pi na
niej wysoki poziom logiczny, to wyjœcia
Q1÷Q8 uk³adu US1 przejd¹ w stan wy-
sokiej impedancji. W przeciwnym przy-
padku na tych wyjœciach bêd¹ panowa-
³y okreœlone stany logiczne wpisane
wczeœniej wysokim stanem na wejœciu
C uk³adu US1.

Wyjœcia Q1÷Q8 rejestru US1 po³¹-
czone s¹ z wejœciami procesora, przez
które podawane s¹ kolejne bajty do za-
programowania, oraz z wejœciami uk³a-
du US4, który jest 8-bitowym rejestrem
przesuwaj¹cym z wejœciami równoleg³y-
mi i szeregowym wyjœciem. Wyjœcie re-
jestru przesuwaj¹cego po³¹czone jest
z lini¹ wejœciow¹ z³¹cza drukarki. Umo¿-
liwia to odczyt-weryfikacjê ka¿dego za-
programowanego bajtu danych i wykry-
cie ewentualnych b³êdów programowa-
nia, b¹dŸ te¿ odczyt kodu programu
znajduj¹cego siê w procesorze i jego za-
pis do pliku w komputerze.

Zastosowanie szeregowego rejestru
przesuwaj¹cego jest konieczne za wzglê-
du na to, ¿e z³¹cze drukarki (szczególnie
jednokierunkowe) posiada tylko 5 linii
wejœciowych, a dla odczytu jednego
bajtu (8 bitów) potrzebne jest 8 wejœæ.
Takie rozwi¹zanie umo¿liwia te¿ zao-
szczêdzenie kilku dodatkowych ¿y³ prze-
wodu po³¹czeniowego pomiêdzy uk³a-
dem programatora, a komputerem. 

Podczas odczytu kodu programu za-
pisanego w procesorze wyjœcia uk³adu
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Jednymi z najbardziej popularnych obecnie procesorów wykorzystywa-
nych przez amatorów i hobbystów s¹ procesory rodziny 51 produkowa-
ne przez firmê Atmel. Procesory te zawieraj¹ wewnêtrzn¹ pamiêæ pro-
gramu Flash, co pozwala wyeliminowaæ zewnêtrzn¹ pamiêæ EPROM,
a tym samym znacznie uproœciæ konstrukcjê budowanego urz¹dzenia.
Procesory s¹ ogólnie dostêpne w sklepach na terenie ca³ego kraju. Aby
jednak zmusiæ je do wykonywania zamierzonych zadañ nale¿y je wcze-
œniej zaprogramowaæ. Do tego celu potrzebny jest odpowiedni progra-
mator. Programatory dostêpne w handlu s¹ zazwyczaj uniwersalne, ma-
j¹ mo¿liwoœæ zaprogramowania wielu typów procesorów, przez co ich
koszt jest doœæ wysoki. Proponujê wykonanie we w³asnym zakresie pro-
stego i taniego programatora maj¹cego mo¿liwoœæ zaprogramowa-
nia/odczytu kilku podstawowych typów procesorów, które s¹ najczêœciej
wykorzystywane w konstrukcjach amatorskich.

4/99

Programator procesorów 
ATMEL
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US1 znajduj¹ siê w stanie wysokiej im-
pedancji, aby zapobiec zwarciom miê-
dzy sygna³ami z procesora, a sygna³ami
z wyjœæ Q1÷Q8 uk³adu US1.

Wpis 8 bitów danych do rejestru
przesuwaj¹cego US4 nastêpuje podczas
podania niskiego stanu logicznego na
wejœcie SH/LD rejestru. Przesuw danych
w rejestrze o 1 bit odbywa siê po poda-
niu narastaj¹cego zbocza sygna³u na
wejœcie CLK US4. Podaj¹c kolejno 8 na-
rastaj¹cych zboczy na wejœcie CLK US4
uzyskujemy pojawianie siê na wyjœciu
QH US4 kolejnych bitów danych w ko-
lejnoœci od najstarszego do najm³odsze-
go. Bity te s¹ odczytywane przez kom-
puter i sk³adane w 1 bajt.

Wejœcia steruj¹ce CLK i SH/LD reje-
stru przesuwaj¹cego s¹ po³¹czone z wyj-

œciami uk³adu US2, który podaje tak¿e
sygna³y steruj¹ce na wejœcia procesora.
Odpowiednia kombinacja stanów lo-
gicznych na liniach S1, S2, S3, S4 okre-
œla tryb pracy procesora – odczyt kodu
programu, odczyt sygnatury procesora,
programowanie danych, programowa-
nie bitów zabezpieczaj¹cych przed od-
czytem. Linia INC ADR s³u¿y do zwiêk-
szania licznika adresów wewnêtrznej
pamiêci Flash.

Procesory w obudowach 20-koñ-
cówkowych, DIP 20 (AT89C1051,
2051, 4051) maj¹ wbudowany licznik
adresów, zaœ procesory w obudowach
40-koñcówkowych, DIP 40 (AT89C51,
52) wymagaj¹ podania adresu przez
wyprowadzenia zewnêtrzne. Z tego te¿
wzglêdu zastosowano uk³ad US5, bê-

d¹cy 12-bitowym licznikiem binar-
nym. Jego wejœcie zliczaj¹ce CLK do³¹-
czone jest do linii INC ADR. Wyjœcia
licznika US5 do³¹czone s¹ do wejœæ ad-
resowych programowanego lub odczy-
tywanego procesora w obudowie 40-
koñcówkowej.

Procesor AT89C51 posiada 4 kB
wewnêtrznej pamiêci programu Flash,
co wymaga u¿ycia 12 linii adresowych
(212 = 4096), a wiêc dok³adnie tyle ile
posiada licznik. Pojemnoœæ pamiêci
w procesorze AT89C52 jest jednak dwu-
krotnie wiêksza - wynosi 8 kB. Wymaga
to zastosowania jednej dodatkowej linii
adresowej. Linia ta wyprowadzona jest
z jednego z wyjœæ rejestru US3, z które-
go podawany jest te¿ sygna³ zerowania
licznika US5. 
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Rys. 1 Schemat ideowy programatora



Linia PROG s³u¿y
do podania krótkiego
impulsu programuj¹-
cego, który nastêpuje
po uprzednim usta-
wieniu sygna³ów S1,
S2, S3, S4 na tryb
programowania, usta-
wieniu odpowiednie-
go adresu, bajtu da-
nych oraz napiêcia
programuj¹cego Vpp.
Linia Vpp mo¿e przyj-
mowaæ trzy wartoœci
napiêcia: 0,5 lub 
12 V, aby zapewniæ
mo¿liwoœæ zerowania,
odczytu i programo-
wania procesora.
Ustawienie odpowie-
dniej wartoœci napiê-
cia nastêpuje za po-
moc¹ dwóch tranzy-
storów T1 i T2 stero-
wanych z rejestru US3
(przez rezystory ogra-
niczaj¹ce pr¹d bazy
R1 i R2). 

Podanie zera lo-
gicznego na bazê
tranzystora powoduje
jego zatkanie, zaœ po-
danie jedynki logicz-
nej wprowadza tran-
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zystor w stan przewodzenia. Gdy oba
tranzystory s¹ zatkane, na linii Vpp pa-
nuje napiêcie 12 V. Otwarcie tranzysto-
ra T1 powoduje podanie na liniê Vpp

potencja³u masy (zera logicznego) nie-
zale¿nie od stanu tranzystora T2. Jeœli
tranzystor T1 jest zatkany, a tranzystor
T2 przewodzi, to na linii Vpp pojawia siê
napiêcie wyjœciowe dzielnika z³o¿onego
z rezystorów R3 i R4 zasilanego napiê-
ciem 12 V. Wartoœci rezystorów R3, R4
s¹ dobrane tak, aby napiêci wyjœciowe
dzielnika odpowiada³o poziomowi je-
dynki logicznej, 4÷5 V.

Procesory w obudowach 40-koñ-
cówkowych wymagaj¹ dodatkowo do³¹-
czenia zewnêtrznego oscylatora kwarco-
wego o czêstotliwoœci z przedzia³u 3 do
24 MHz, który zosta³ umieszczony
w uk³adzie programatora. 

Ca³y uk³ad programatora zmontowa-
ny jest na p³ytce drukowanej przedsta-
wionej na rysunku 3. Jest
to p³ytka jednostronna,
dlatego te¿ wymagane
jest za³o¿enie ok. 40 kro-
sów (zworek). Zasilanie
uk³adu mo¿na zrealizowaæ
wykorzystuj¹c zewnêtrz-
ny zasilacz 5 V/100 mA 
i 12 V/10 mA. Najprost-
szym jednak rozwi¹za-
niem jest wykorzystanie
napiêæ zasilaj¹cych z kom-
putera. Przewody wycho-
dz¹ce z zasilacza kompute-
rowego maj¹ kolory okre-
œlaj¹ce wartoœci napiêæ:
– przewód czerwony, 5 V
– przewód ¿ó³ty, 12 V
– przewody czarne (œrod-
kowe) – masa zasilania.

Uk³ad mo¿na zasilaæ
równie¿ pojedynczym na-
piêciem stabilizowanym
12 V (ze Ÿród³a o wydaj-
noœci minimum 100 mA).
Wówczas konieczne staje
siê zastosowanie stabiliza-
tora na 5 V typu 7805.
Przy podaniu obu napiêæ
5 i 12 V z zewn¹trz, stabi-
lizator jest zbêdny.

Jako podstawkê
PD1 mo¿na zastoso-
waæ zwyk³¹ podstawkê 

DIP 20, podstawkê precyzyjn¹, lub
podstawkê z „dŸwigni¹”. Nie jestem
pewien, czy w handlu dostêpne s¹
„dŸwigniowe” podstawki 20-koñców-
kowe, dlatego te¿ na p³ytce drukowa-
nej przewidziano miejsce na d³u¿sz¹
podstawkê 24-koñcówkow¹. Przy za-
stosowaniu tego typu podstawki nale-
¿y zwracaæ uwagê na w³aœciwe umie-
szczenie ma³ych Atmeli (20-nó¿ko-
wych) w podstawce. Powinny byæ one
tak umieszczone aby koñcówka nr 1
procesora znajdowa³a siê w koñcówce
nr 1 podstawki. Podstawki z dŸwigni¹
s¹ jednak stosunkowo drogie, dlatego
bardziej op³acalne jest zastosowanie
podstawek precyzyjnych. 

Kabel ekranowany, ³¹cz¹cy pro-
gramator z komputerem zakoñczony
jest wtykiem DB25 (od strony kompu-
tera. Od strony uk³adu najproœciej jest
przylutowaæ przewody kabla bezpo-
œrednio do p³ytki, bez stosowania ja-
kichkolwiek z³¹cz. Aby przewody
w miejscu po³¹czenia z p³ytk¹ druko-

wan¹ nie ³ama³y siê, nale¿y na odcin-
ku ok. 1 cm przykleiæ je do p³ytki. Od-
powiedni do tego celu jest klej z masy
plastycznej (do pistoletów) topi¹cej
siê po podgrzaniu.

Do obs³ugi programatora przez kom-
puter PC potrzebny jest odpowiedni pro-
gram steruj¹cy. Zosta³y opracowane dwie
wersje programu – pierwsza pod DOS,
druga pod WINDOWS. Program pod DOS
ma t¹ zaletê, ¿e bêdzie dzia³a³ praktycznie
na ka¿dym komputerze, nawet starszego
typu. Przeznaczony jest do wspó³pracy
z programami asemblera ³atwo obs³ugi-
walnymi z poziomu NC. Jeœli jednak pra-
cujemy (programujemy) w œrodowisku
WINDOWS, wygodniejsza w u¿yciu bê-
dzie druga wersja programu. Obie wersje
programów posiadaj¹ identyczne opcje
i dzia³anie. Poni¿ej przedstawiony jest
szczegó³owy opis obs³ugi i dzia³ania na
przyk³adzie programu pod DOS.
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Program obs³uguj¹cy uk³ad progra-
matora o nazwie „Progat” napisany jest
w Turbo Pascalu 7.0. Posiada on nastê-
puj¹ce opcje:
– odczyt kodu programu zapisanego

w procesorze i jego zapis do pliku 
o podanej nazwie w formacie Intel-hex;

– zaprogramowanie procesora danymi 
z pliku o podanej nazwie (dane w pli-
ku musz¹ byæ zapisane w formacie 
Intel-hex);

– zaprogramowanie bitów zabezpiecza-
j¹cych w procesorze, czyli uniemo¿li-
wienie póŸniejszego odczytu progra-
mowanych danych (ka¿dy bajt odczy-
tany z zabezpieczonego procesora bê-
dzie mia³ wartoœæ 255, czyli same je-
dynki);

– wybór adresu z³¹cza drukarki, do 
którego pod³¹czony jest programator, 
mo¿liwe ustawienie adresów: 278H, 
378H oraz 3BCH (na karcie graficznej 
Hercules);

– ustawienie opóŸnienia powoduj¹cego 
spowolnienie dzia³ania programu, co 
jest przydatne dla komputerów z ze-
garem o czêstotliwoœci powy¿ej 
300 MHz (przy braku opóŸnienia 
uk³ad elektroniczny programatora 
mo¿e nie nad¹¿aæ za zmianami sygna-
³ów na porcie drukarki).

Wybór poszczególnych opcji odby-
wa siê przez uruchomienie programu
z odpowiednim parametrem. Urucho-
mienie programu bez podania nazwy
pliku lub opcjonalnie parametru spowo-
duje wyœwietlenie informacji dotycz¹-
cych sposobu w³aœciwego wywo³ania
programu. Sam plik programu „pro-
gat.exe” nie powinien mieæ ustawione-
go atrybutu „tylko do odczytu”, gdy¿
podczas zmiany adresu portu drukarki
lub opóŸnienia, nowe wartoœci zapa-
miêtywane s¹ w tym w³aœnie pliku. 

Przy programowaniu lub odczyty-
waniu danych za ka¿dym razem tworzo-
ny jest plik o nazwie „progat.bin”. Za-
wiera on kod binarny danych odpowia-
daj¹cych danym w formacie Intel-hex
w odczytywanym lub utworzonym pli-
ku. Podczas operacji programowania
dokonywana jest weryfikacja po ka¿-
dym zaprogramowanym bajcie. Polega
ona na odczytaniu ostatniego zaprogra-
mowanego bajtu i porównaniu go z baj-
tem, który by³ programowany. Jeœli te
wartoœci s¹ ró¿ne, to nastêpuje przerwa-
nie programowania i wyœwietlenie ko-
munikatu o b³êdzie. W rzeczywistoœci

program po stwierdzeniu b³êdu próbuje
jeszcze dwukrotnie zaprogramowaæ
i zweryfikowaæ dany bajt, zanim defini-
tywnie przerwie operacjê programowa-
nia. Pozwala to wyeliminowaæ przypad-
kowe b³êdy jakie mog¹ wyst¹piæ
w transmisji danych, spowodowane np.
zak³óceniami zewnêtrznymi.

Czas programowania uzale¿niony
jest g³ównie od iloœci programowanych
bajtów kodu programu. Zaprogramowa-
nie ca³ego obszaru pamiêci dostêpnej
w procesorze trwa kilka sekund. Pro-
gram obs³uguj¹cy wyœwietla na bie¿¹co
iloœæ zaprogramowanych danych w baj-
tach oraz w procentach. Bajty o warto-
œci 0FFH nie s¹ programowane, gdy¿
podczas operacji kasowania wszystkie
bajty w pamiêci Flasch przyjmuj¹ war-
toœæ 0FFH. Powoduje to znaczne przy-
spieszenie programowania, szczególnie
dla danych zawieraj¹cych wiele „pu-
stych” bajtów. 

Program „Progat” ma mo¿liwoœæ
automatycznego rozpoznawania typu
programowanego lub odczytywanego
procesora. Je¿eli po umieszczeniu wy-
branego procesora w odpowiedniej
podstawce (20 lub 40 nó¿ek) i urucho-
mieniu programu nie nast¹pi automa-
tyczne rozpoznanie procesora, to wy-
œwietlone zostan¹ wszystkie mo¿liwe ty-
py procesorów obs³ugiwanych przez
programator wraz z poleceniem wyboru
tego w³aœciwego, przez wciœniêcie od-
powiedniego klawisza (1 do 7) na kla-
wiaturze komputera. Przyczyn¹ nie roz-
poznania typu procesora mo¿e byæ:
– brak zasilania uk³adu;
– brak procesora w podstawce;
– b³êdne lub niedok³adne umieszczenie

procesora w podstawce;
– brak sygnatury w procesorze;
– uszkodzony procesor.

Z doœwiadczenia wiem, ¿e w nie-
których procesorach czasami „znika” sy-
gnatura, co uniemo¿liwia ich automa-
tyczne wykrywanie. Dzieje siê tak czêsto
po zbyt „brutalnym” potraktowaniu
procesora, np. chwilowym odwrotnym
umieszczeniu go w podstawce (odwrot-
ne zasilanie). Jednak utrata sygnatury
nie powoduje uszkodzenia procesora
i mo¿na go nadal z powodzeniem wyko-
rzystywaæ.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e na raz mo¿e
byæ programowany tylko jeden proce-
sor w obudowie 20- albo 40-koñców-
kowej.

UWAGA:
Po pod³¹czeniu uk³adu programatora

do zasilania i z³¹cza drukarki komputera
na wyjœciach uk³adów scalonych, a wiêc
i na nó¿kach podstawek pod procesory
mog¹ wystêpowaæ nieokreœlone stany lo-
giczne, a na linii Vpp napiêcie 12 V. Mo¿e
to spowodowaæ pewne komplikacje po
umieszczeniu procesora w podstawce za-
raz po w³¹czeniu zasilania. Aby unikn¹æ
przykrych niespodzianek powinno siê
przed pierwszym umieszczeniem proce-
sora w podstawce uruchomiæ program
„Progat” w celu ustalenia odpowiednich
poziomów logicznych na pinach podsta-
wek. Wystarczy uruchomiæ sam program
„Progat.exe” bez podawania jakichkol-
wiek parametrów.

Program „Progat” mo¿na zakupiæ
w redakcji PE razem z p³ytk¹ drukowan¹
programatora. W Internecie pod adresem
www.pe.com.pl. bêdzie dostêpna demon-
stracyjna wersja programu „Progat”.
P³ytki drukowane wysy³ane s¹ za zalicze-
niem pocztowym. P³ytki i dyskietkê z pro-
gramem „Progat” z dopiskiem PROGAT
mo¿na zamawiaæ w redakcji PE.
Cena: p³ytka numer 460 – 11,60 z³ 

dyskietka PROGAT – 30,00 z³
+ koszty wysy³ki.
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US1, US2, 

US3 – 74HC573 lub 74HCT573

US4 – 74LS165

US5 – CD 4040

US6 – LM 7805, patrz opis w tekœcie

T1, T2 – BC 547 lub podobne npn

R4 – 2,2 kW/0,125 W

R3 – 3,9 kW/0,125 W

R1, R2 – 10 kW/0,125 W

C1, C2 – 33 pF/50 V ceramiczny

C6 – 47 nF/50 V ceramiczny

C4 – 100 nF/50 V ceramiczny

C5, C7 – 47 mF/16 V

C3 – 470 mF/16 V

Q1 – rezonator kwarcowy 

od 3 do 24 MHz

PD1 – podstawka 20-, 

lub T24-nó¿kowa

PD2 – podstawka 40-nó¿kowa

p³ytka drukowana numer 460

Wykaz elementów

Pó³przewodniki                                

Rezystory                                         

Kondensatory                                  

Inne                                               

à Jaros³aw Konieczny



W nr 4/99 PE zosta³ opisany programator
procesorów ATMEL. W zwi¹zku z licznymi
uwagami, jakie nap³ynê³y od u¿ytkowni-
ków wymagane jest krótkie sprostowanie.
Program obs³uguj¹cy programator odczy-
tuje dane z pliku zapisanego w formacie
Intel-Hex. Dane w tym pliku powinny byæ
zapisane w kolejnoœci wzrastaj¹cych adre-
sów, gdy¿ inaczej program 'progat.exe'
nie bêdzie w stanie prawid³owo ich od-
czytaæ. Praktycznie wszystkie kompilatory
programów asemblerowych generuj¹ po-
prawny kod w pliku Intel-Hex. Jednak
kompilatory jêzyków wy¿szego poziomu
(np. C - KEIL) mog¹ wytwarzaæ dane
w pliku, które s¹ „pomieszane” pod
wzglêdem adresów. Dlatego dla unikniê-
cia tego typu problemów napisa³em pro-
sty program sortuj¹cy linie z danymi
w pliku Intel-Hex wg adresów. Z pewno-
œci¹ bêdzie on przydatny dla wszystkich
programuj¹cych’51 w jêzykach wy¿szego
poziomu. Program napisany jest w Pasca-
lu. Listing programu przedstawiam obok.
Jest on tak¿e dostêpny na www.pe.com.pl.
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Uwagi do „Programatora
procesorów Atmel”

àà Jaros³aw Konieczny

1. Zamówienia na prenumeratê przyjmujemy
pocz¹wszy od dziewi¹tego numeru w 1999 
roku.

2. Cena dla prenumeratorów wynosi 3,80 z³ za je-
den egzemplarz pisma „Praktyczny elektronik” 
wraz z kosztami wysy³ki do koñca 1999 roku.

3. Gwarantujemy wys³anie wszystkich op³aco-
nych numerów bez koniecznoœci dop³aty 
w przypadku wzrostu ceny pisma w okresie 
objêtym prenumerat¹.

4. Prosimy dokonywaæ wp³at odpowiednio wcze-
œniej, tak aby wype³niony kupon dotar³ do Wy-
dawnictwa w terminie do 20 wrzeœnia 1999
roku. 

{ Program sortujacy linie w pliku Inel-Hex wg adresow }
Program Sort_hex;
var

licz, adr1, adr2   :word;
t1, t2   :text;
s, slin  :string;

function Adres ( s :string ) :word;
var

adr :word;
kod :integer;

begin
val ( ’$’ + copy(s,4,4), adr, kod );
Adres := adr;

end;
begin

writeln;
writeln(’Program sortujacy linie w pliku Inel-Hex

wg adresow.’);
writeln(’Sposob wywolania programu:’);
writeln(’sort_hex.exe plik1.hex plik2.hex’);
writeln(’gdzie:’);
writeln(’plik1.hex - wejsciowy istniejacy plik do

posortowania’);
writeln(’plik2.hex - tworzony wynikowy plik

posortowany’);
assign ( t1, paramstr(1) );
reset ( t1 );
assign ( t2, paramstr(2) );
rewrite ( t2 );
licz := 0;

while not eof ( t1 ) do
begin

readln ( t1, s );
if (s[1]=’:’) and (s[9]=’0’) then

if Adres(s) = 0 then  writeln ( t2, s ) else 
inc ( licz );

end;
adr1 := 0;
for licz := licz downto 1 do
begin

adr2 := $FFFF;
reset ( t1 );
while not eof ( t1 ) do
begin

readln ( t1, s );
if (s[1]=’:’) and (s[9]=’0’) then

if ( Adres(s) < adr2 ) and ( Adres(s) > 
adr1 ) then
begin

adr2 := Adres(s);
slin := s;

end;
end;
writeln ( t2, slin );
adr1 := adr2;

end;
writeln ( t2, ’:00000001FF’ );
close ( t1 );
close ( t2 );

end.

Zasady prenumeraty

à Redakcja


