
Elektronika Praktyczna 5/200668

S P R Z Ę T

Rys. 1. Okno podpowiedzi dla ręcz-
nej konfiguracji programatora

Oczywistą odpowiedzią 
jest... pozbawić wyrobu 
(nas głównie interesują 
urządzenia elektroniczne) 
obudowy. Okazuje się, że 
przy masowej produkcji 
podzespołów elektronicz-
nych ich udział w całko-
witym koszcie urządzenia 
wcale nie musi być prze-
ważający. Cena obudowy 
wraz kosztami jakie trzeba 
ponieść przy jej montażu 
stanowi niemały procent 
ceny końcowego produk-
tu. Fakt ten zauważono 
w dobrze znanej Czytelni-
kom EP firmie RK–System. 
Najnowszy jej programator 
– Uprog Lite to goła płyt-
ka dokręcona tylko pod-
stawy wykonanej z pleksi, 
podobnie jak to się prakty-
kuje w przypadku różnych 
zestawów ewaluacyjnych. 
Wszystko wykonane bar-
dzo starannie i estetycznie. 
Większą część górnej po-
wierzchni PCB programa-
tora zajmuje 44–nóżkowa 
podstawka typu ZIF pod 
układy w obudowach DIP 
wraz ze specjalnym polem 
konfiguracyjnym goldpi-
nów. Do podstawki mogą 
być wkładane różnorodne 

adaptery przeznaczone do 
programowania układów 
w obudowach: SOIC, PLCC, 
QFP, TSOP, i innych. Dzię-
ki narzędziu Adapter Cre-
ator możliwe jest nawet 
stosowanie adapterów in-
nych producentów.

Przed przystąpieniem 
do programowania dowol-
nego układu użytkownik 
musi powtykać do odpo-
wiednich szpilek zworki, 
które ma do dyspozycji 
z podręcznego magazyn-
ka Spare Jumpers. Jest to 
dość nietypowe rozwiąza-
nie, które doczekało się 
jednak miło brzmiącej na-
zwy Finger Drive. Z jednej 
strony taka metoda uprasz-
cza elektronikę, a więc sta-
nowi kolejny czynnik ob-
niżający cenę urządzenia, 
z drugiej jednak przerzuca 
na użytkownika odpowie-
dzialność za prawidłowe 
skonfigurowanie progra-
matora. Ręcznym ustawie-
niom podlegają wyprowa-
dzenia masy, napięć zasi-
lających i programujących. 
Konstruktor, który stanie 
w obliczu wpisania efektu 
swojej pracy intelektualnej 
do pamięci np. mikrokon-

t r o l e r a 
nie musi 
s i ę  j ednak 
czuć zupełnie 
zagubiony w gęstwinie 240 
szpilek. Ustawianie zwo-
rek jest bowiem wspiera-
ne przez oprogramowanie 
firmowe Uproga i każdy 
poczyniony błąd jest na-
tychmiast sygnalizowany 
odpowiednim ostrzeże-
niem. Jak zatem wygląda 
obsługa programatora?

Obsługa programatora 
Uprog Lite

Przed pierwszym jego 
użyciem trzeba dołączyć 
programator do komputera 
przez port równo-
legły oraz zainsta-
lować na kompu-
terze odpowiednie 
s terowniki  wraz 
z oprogramowaniem 
firmowym. Tu moż-
na mówić o kolej-
nej nietypowości 
Uproga, gdyż port 
równoległy jest ak-
tualnie stosowany 
już bardzo rzadko 
w praktyce. Jeśli po-
wyższe czynności 

zostaną przeprowadzone pra-
widłowo, to po podłączeniu 
zasilania do płytki progra-
matora i uruchomieniu opro-
gramowania firmowego na 
płytce powinny zabłysnąć 
na krótko lampki, a w oknie 
programu powinien się po-
jawić komunikat, że zo-
stał wykryty programator 
Uprog Lite. Pamiętajmy, aby 
w chwili włączania zasilania 
w podstawce nie znajdował 
się żaden układ przeznaczo-
ny do programowania – jest 
to zresztą ogólna uwaga do 
wszystkich tego typu urzą-
dzeń. Teraz z menu progra-
mu wybieramy typ układu, 
który za chwilę zostanie 
umieszczony w podstawce 

Uprog Lite
Programator soute
Gdy na rynku robi się ciasno, producenci 
zaczynają szukać różnych metod 
pozyskiwania klientów. Najprostszą 
z nich jest obniżenie ceny wyrobu, ale 
przecież nie można tego robić bez 
końca. Barierą stają się 
koszty produkcji, których 
przekroczenie grozi 
rychłym upadkiem firmy. 
Jeśli nie, to co zrobić, 
żeby zachować wszystkie 
cechy wyrobu i jednocześnie 
skutecznie obniżyć jego cenę?

adaptery przeznaczone do 
programowania układów 
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QFP, TSOP, i innych. Dzię-
ki narzędziu Adapter Cre-
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Rys. 3. Okno programu Updater

Rys. 2. Okno programu firmowego dla 
programatorów serii Uprog 

i przystępujemy do najbar-
dziej stresującej części pracy, 
czyli do ustawiania zworek. 
Na ekranie komputera jest 
wyświetlona podpowiedź 
w postaci graficznej (rys. 1), 
która powinna ułatwić kon-
figurację programatora. Za-
bezpieczeniem przed niepra-
widłowym umieszczeniem 
układu jest automatyczna 
kontrola jakości styków, jaką 
realizuje oprogramowanie 
firmowe przed przystąpie-
niem do programowania. Je-
śli układ zostanie włożony 
nieprawidłowo, to błąd taki 
zostanie zauważony i zasy-
gnalizowany.

W przypadku programa-
tora Uprog Lite mamy jak 
widać nieco więcej czynno-
ści do wykonania przed za-
programowaniem układu niż 
w dzieje się to w programa-
torach klasycznych. Nie 
wystarczy włożyć układ do 
podstawki i wybrać z menu 
odpowiednią opcję. Powyż-
sze utrudnienia nie są jed-
nak w praktyce zbyt uciążli-
we, gdyż często jest tak, że 
konstruktorzy w większości 
swoich projektów używają 
jednego typu mikrokontro-
lera, więc raz ustawione 
zworki będą służyły do za-
programowania wielu eg-
zemplarzy układów.

Samo programowanie 
przebiega w sposób podob-
ny jak w większości progra-
matorów. O możliwościach 
i wygodzie wykonywania tej 
czynności decyduje opro-

g r a m o w a -
nie firmowe.
W przypad-
ku produk-
tów RK–Sys-
tem jest ono 
i d e n t y c z n e 
dla wszyst-
kich typów 
programato-
rów, co jest 
dużą zaletą 
dla użytkow-
ników (firm)
używających 
w i e l u  t y -
p ó w  u r z ą -
dzeń. Szata 

graficzna programu odbiega
nieco od tradycyjnego wy-
glądu aplikacji okienkowych 
(rys. 2), ale ogólna zasada 
poruszania się po opcjach 
i menu jest podobna jak 
w większości programów 
przeznaczonych dla systemu 
Windows.

Zawartość bufora może 
być odczytywana z dysku, 
edytowana i ponownie za-
pisywana na dysku. Cały 
bufor można też zapełnić 
(fill), dowolną wartością 
wprowadzoną wcześniej 
w odpowiednim oknie. Dane 
przeznaczone do zapisa-
nia mogą być umieszczone 
w buforze z przesunięciem 
(offset) o ustalonej wartości. 
Dopuszczalne jest również 
przesunięcie danych zawar-
tych w pliku dyskowym, 
z którego są pobierane. Bio-
rąc pod uwagę także możli-
wość zignorowania ustalone-
go zakresu danych z pliku 
dyskowego uzyskujemy dużą 
swobodę lokowania danych 
w pamięci programowanego 
układu. 

Uprog Lite służy do 
równoległego programowania 
układów, ale może też być 
wykorzystany do programo-
wania szeregowego w syste-
mie. W tym trybie wykorzy-
stywane są interfejsy: SPI, 
JTAG, Microwire, BDM, itp. 

Dobra wiadomość 
– Updater

Użytkownicy programa-
torów w chwili ich kupo-

wania zadają sobie 
zawsze pytanie, jak 
to będzie w przy-
szłości. Na pew-
no już na drugi 
dzień po dokona-
niu zakupu okaże 
się bowiem, że do 
sprzedaży wszedł 
np. nowy typ mikrokon-
trolera, którego w dniu 
zakupu nie było na li-
ście obsługiwanych ukła-
dów. Różni producenci ra-
dzą sobie w różny sposób 
z tym zagadnieniem. Więk-
szość z nich śledzi zamia-
ny na rynku i najszybciej 
jak to tylko możliwe dora-
bia odpowiednie procedu-
ry programowania nowych 
typów układów. Najprost-
szą metodą dostarczenia 
update’ów jest umieszcze-
nie ich w Internecie, tak 
aby użytkownicy mogli 
sobie je stąd pobrać. Fir-
ma RK–System wykorzy-
stuje również tę metodę, 
przy czym użytkownik 
ma do dyspozycji specjal-
ny program Updater, któ-
ry po uruchomieniu łączy 
się z serwerem RK–System, 
sprawdza automatycznie 
czy są dostępne nowe pli-
ki do pobrania i jeśli tak 
jest to je automatycznie 
pobiera. Wszystko oczywi-
ście w ramach wykupionej 
licencji. Cały proces prze-
biega bardzo sprawnie, 
w sposób niemal niewi-
doczny dla użytkownika. 
Aby wykonać update wy-
starczy odpowiedzieć tylko 
na dwa pytania. Po pobra-
niu nowej wersji programu 
konieczne jest ponowne 
jej zainstalowanie na kom-
puterze. Program Updater 
robi to automatycznie po 
zakończeniu pobierania 
plików, trzeba tylko pamię-
tać o tym,. żeby zamknąć 
oprogramowanie firmowe
i wstrzymać jakiekolwiek 
operacje programowania. 

Czy osiągnięto cel?
Oprogramowanie firmo-

we programatora Uprog 
Lite składa się z kilku bi-

bliotek przeznaczonych dla 
różnych rodzin układów 
(na przykład: pamięci 8–
–bitowe, pamięci 16–bi-
towe, procesory rodziny 
8051, procesory AVR, itd.). 
Dwie dowolnie wybrane 
biblioteki są udostępniane 
bez żadnych opłat (zawie-
rają się one w cenie za-
kupu programatora). Plik 
licencyjny pozwalający na 
jej użytkowanie jest do-
starczany pocztą elektro-
niczną. W zależności od 
potrzeb użytkownik może 
w dowolnym momencie 
dokupić kolejne biblioteki, 
a tym samym uzyskać do 
nich plik licencyjny. Cena 
netto programatora (z jedną 
biblioteką) wynosi 500 zł. 
Za każdą dodatkową biblio-
tekę należy dopłacić 100 zł 
netto. Dla użytkowników 
wykorzystujących układy 
jednego producenta cena 
programatora może być 
dosyć atrakcyjna, jednak 
każdy kolejny producent, 
którego układy mają być 
programowane w Uprogu 
Lite atrakcyjność tę będzie 
niewątpliwie zmniejszał. 
Uprog Lite, tak jak i inne 
urządzenia firmy RK–Sys-
tem jest wykonany z dużą 
starannością, jego użytko-
wanie mimo konieczności 
wykonywania manualnej 
konfiguracji jest stosun-
kowo proste i może być 
wręcz przyjemnością. No 
i najważniejsze – jest to 
nasz rodzimy producent, 
a tych należy popierać.
Jarosław Doliński, EP
jaroslaw.dolinski@ep.com.pl

Dodatkowe informacje
Programator udostępniła do testów 

firma RK–System, 
www.rk–system.com.pl, 

tel. 22–724–30–39.


