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Emulator Wice-M1 firmy
Leap Electronic jest prostym
w†obs³udze, przy tym bardzo
uøytecznym narzÍdziem wspo-
magaj¹cym pracÍ konstrukto-
rÛw stosuj¹cych w†swoich op-
racowaniach pamiÍci EPROM,
EEPROM i†Flash. Cech¹ cha-
rakterystyczn¹ wiÍkszoúci po-
dobnych urz¹dzeÒ jest skom-
plikowana budowa pozwalaj¹-
ca na emulowanie wielu ro-
dzajÛw pamiÍci, bogate op-
rogramowanie oferuj¹ce wiele
udogodnieÒ i†niestety wysoka
cena. Dla wielu projektantÛw
wykorzystuj¹cych popularne
EPROM-y alternatyw¹ moøe
staÊ siÍ w†tym przypadku
stosunkowo niedrogi Wice-
M1.

SprzÍt
Duø¹ zalet¹ Wice-M1 s¹

przede wszystkim niewielkie
wymiary zewnÍtrzne. Estetycz-
nie wykonana obudowa, chro-
ni¹ca wnÍtrze emulatora, ma
wymiary 9,5cm x†4cm x†2cm,
co sprawia, øe urz¹dzenie jest
porÍczne i†zajmuje niewiele
miejsca. Dodatkowo producent
zaproponowa³ bardzo wygodny
sposÛb pod³¹czania emulatora
do testowanego uk³adu. Emu-
lator umieszczamy bowiem
bezpoúrednio w†miejscu emulo-
wanej pamiÍci, eliminuj¹c ko-
niecznoúÊ stosowania dodatko-
wych przewodÛw. Takie roz-
wi¹zanie nie tylko poprawia
funkcjonalnoúÊ przyrz¹du, ale
takøe redukuje wszystkie nie-

poø¹dane zak³Ûcenia i†opÛünie-
nia transmisji, pojawiaj¹ce siÍ
przy po³¹czeniach kablowych.
Wice-M1 emuluje nastÍpuj¹-

ce typy pamiÍci: 2716 (2kB),
2732 (4kB), 2764 (8kB), 27128
(16kB), 27256 (32kB), 27512
(64kB), 27010 (128kB) zasila-
ne z†5V. WspÛ³praca z†kompu-
terem odbywa siÍ przez inter-
fejs rÛwnoleg³y. Naleøy przy
tym zaznaczyÊ, øe jeden port
rÛwnoleg³y moøe obs³ugiwaÊ
cztery emulatory Wice-M1
rÛwnoczeúnie, a†kaødy z†nich
moøe emulowaÊ inny typ pa-
miÍci.
W†sk³ad standardowego wy-

posaøenia emulatora wchodz¹:
oprogramowanie (DOS, Win
3.1/95), kabel ³¹cz¹cy emula-
tor z†komputerem, kabel do-
prowadzaj¹cy sygna³ zeruj¹cy,
zasilacz i†instrukcja obs³ugi.
Obs³uga emulatora jest bar-

dzo prosta. Przed przyst¹pie-
niem do pracy naleøy doko-
naÊ co prawda prostej konfi-
guracji czÍúci sprzÍtowej, ale
nie sprawi to øadnego proble-
mu nawet pocz¹tkuj¹cym
uøytkownikom. Konfigura-
cja ta realizowana jest za
pomoc¹ mikroprze³¹czni-
kÛw znajduj¹cych siÍ na
zewn¹trz emulatora. Od-
powiednie skonfigurowa-
nie czÍúci sprzÍtowej za-
pewnia prawid³ow¹ ko-
munikac j Í urz¹dzen ia
z†oprogramowaniem, ale

wp³ywa rÛwnieø
na pewne paramet-

ry pracy emulatora
w†testowanym uk³adzie.

Parametry te dotycz¹ spo-
sobu zasilania (Wice-M1 mo-
øe byÊ zasilany bezpoúrednio
z†uk³adu lub z†dostarczonego
w†zestawie zasilacza) oraz po-
ziomu sygna³u zeruj¹cego (wy-
soki, niski). Funkcje mikro-
prze³¹cznikÛw opisane s¹
w†instrukcji obs³ugi oraz bez-
poúrednio na obudowie urz¹-
dzenia.

Oprogramowanie
Oprogramowanie dostarczane

z†Wice-M1 wspÛ³pracuje z†DOS
3.0 i†Windows 3.1x/95. Wyma-
gania sprzÍtowe nak³adane na
komputer uøytkownika to pro-
cesor 386 lub wyøszy, 5MB
wolnego miejsca na dysku
i†oczywiúcie port drukarkowy.
Widok g³Ûwnego okna progra-
mu pokazano na rys. 1. Apli-
kacja posiada szereg funkcji
u³atwiaj¹cych pracÍ z†emulato-
rem. Natrafiamy na nie juø
przy ³adowaniu wybranego ko-
du do bufora. Opcje wystÍpu-
j¹ce w†oknie LOAD umoøliwia-
j¹ nie tylko wybranie formatu,
w†jakim zapisany jest kod (W-
ice-M1 obs³uguje 26 rÛønych
formatÛw), ale takøe pozwalaj¹
wybraÊ dowolny fragment ko-
du, ktÛry chcemy umieúciÊ
w†buforze. Dodatkowo ustala-

Pomimo tego, øe coraz czÍúciej s¹
stosowane mikrokontrolery
z†wewnÍtrzn¹ pamiÍci¹
programu, emulatory pamiÍci
EPROM ciesz¹ siÍ nadal duøym powodzeniem
wúrÛd konstruktorÛw. W†artykule przedstawiamy
ìemulatorow¹î nowoúÊ na naszym rynku -
emulator Wice-M1 produkowany przez firmÍ
Leap-Electronic.

Rys. 1. Rys. 2.
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my tu adres pocz¹tkowy bufo-
ra, od ktÛrego chcemy rozpo-
cz¹Ê zapis (rys. 2).
Po wczytaniu interesuj¹cego

nas pliku moøna dokonaÊ jego
edycji. Oprogramowanie zawie-
ra kilka funkcji wspomagaj¹-
cych edycjÍ danych. Wszystkie
z†nich dostÍpne s¹ bezpoúred-
nio z†paska MENU za pomoc¹
polecenia BUFFER. SzczegÛlnie
uøyteczne, z†punktu widzenia
uøytkownika, s¹ popularne fun-
kcje: JUMP (umoøliwiaj¹ca
ìskokî pod wybrany adres bu-
fora) oraz SEARCH (umoøliwia-
j¹ca odnalezienie w†buforze
wybranego ci¹gu danych). Fun-
kcja SEARCH posiada kilka do-
datkowych opcji. SzukaÊ moøe-
my bowiem nie tylko w†ca³ym
obszarze bufora, ale takøe
w†dowolnie okreúlonej jego

czÍúci. Format poszukiwanych
danych (HEX, ASCII) jest rÛw-
nieø do wyboru. Inn¹ funkcj¹
u³atwiaj¹c¹ edycjÍ zawartoúci
bufora jest funkcja BLOCK.
Umoøliwia ona kopiowanie,
przesuwanie i†zamianÍ miejsca-
mi dowolnych fragmentÛw
wczytanego pliku. Widok okna
BLOCK pokazano na rys. 3.
Wype³nienie bufora wartoú-

ciami wybranymi przez uøyt-
kownika umoøliwia polecenie
FILL. Okreúlony obszar moøe-
my wype³niÊ, w†zaleønoúci od
potrzeb, danymi zaproponowa-
nymi przez twÛrcÛw aplikacji
(all bit 0, all bit 1) lub dany-
mi zdefiniowanymi przez sie-
bie. Opcja rÍcznego okreúlenia
interesuj¹cego nas fragmentu
bufora, na ktÛrym chcemy
przeprowadziÊ tÍ operacjÍ, po-
lega na podaniu jego adresu
pocz¹tkowego i†koÒcowego.
SumÍ kontroln¹ moøemy

uzyskaÊ nie tylko dla ca³ego
obszaru bufora, ale takøe dla
wybranych fragmentÛw. Do
obliczania jej wartoúci s³uøy
funkcja GET CHECK SUM .
Oprogramowanie pozwala tak-
øe na do³¹czanie do aktualnej
zawartoúci bufora danych zna-
jduj¹cych siÍ w†innym pliku.
Wykonanie takiej operacji za-
pewnia funkcja INSERT FILE.
Adres pocz¹tkowy, od ktÛrego
rozpocznie siÍ ìdo³¹czanieî
danych, wprowadzamy w†tym
wypadku rÍcznie. ZawartoúÊ

Rys. 3.

Rys. 4.

bu fo ra moøemy w†kaøde j
chwili ìpodejrzeÊî w†trybie
graficznym. WÛwczas prezen-
towany jest ca³y obszar pa-
miÍci bufora w†postaci blo-
kÛw, jak pokazano na rys. 4.
Wygl¹d poszczegÛlnych blo-
kÛw zaleøny jest od ich aktu-
alnej zawartoúci. Adres intere-
suj¹cego nas bloku podawany
jest automatycznie natychmiast
po wskazaniu go kursorem.
Charakteryzuj¹c oprogramo-

wanie, naleøy zwrÛciÊ uwagÍ
na moøliwoúÊ pracy z†kilkoma
oknami bufora jednoczeúnie.
Kaøde okno moøe w†tym wy-
padku reprezentowaÊ inny
zbiÛr danych. W†przypadku
pracy z†wiÍcej niø jednym
emulatorem (maksymalnie czte-
ry do³¹czone do jednego portu
LPT), kaødy z†nich moøemy
wysterowaÊ z†innego okna. Jest
to szczegÛlnie wygodne, jeúli
poszczegÛlne z†emulatory maj¹
docelowo zawieraÊ inny kod.
Za³adowanie zawartoúci bu-

fora do wybranego emulatora
jest bardzo proste. W†tym ce-
lu wystarczy ìklikn¹Êî ikonÍ
z†napisem SEND. Proces prze-
sy³ania danych do urz¹dzenia
sygnalizowany jest automa-
tycznie pojawieniem siÍ nie-
wielkiego okna dialogowego.
Wskazuje ono procentowy po-
stÍp w†transmisji danych, ale
oprÛcz tego zawiera kilka do-
datkowych informacji. Wska-
zuj¹ one miÍdzy innymi typ

przesy³anych danych, wielkoúÊ
kodu, adres pamiÍci Wice-M1,
od ktÛrego rozpoczÍ³o siÍ je-
go ³adowanie, dostÍpny roz-
miar pamiÍci dla emulowane-
go uk³adu. Pewne parametry
dotycz¹ce transmisji moøemy
ustawiÊ przed przes³aniem da-
nych do urz¹dzenia. Paramet-
ry te to: adres pamiÍci Wice-
M1, od ktÛrego rozpocznie siÍ
przyjmowanie danych, oraz
typ danych do wys ³an ia
(wszystkie bity, tylko parzys-
te, tylko nieparzyste).

Podsumowanie
Niew¹tpliw¹ zalet¹ Wice-M1

jest ³atwoúÊ jego obs³ugi.
Wp³ywa na to nie tylko przy-
stÍpnie zorganizowany interfejs
uøytkownika, ale takøe prze-
myúlana konstrukcja czÍúci
sprzÍtowej. Zaproponowany
sposÛb pod³¹czania emulatora
do uk³adu testowanego jest
bardzo wygodny i†wp³ywa na
polepszenie parametrÛw pracy
urz¹dzenia. Emulator jest za-
bezpieczony przed niew³aúci-
wym pod³¹czeniem, w†zwi¹zku
z†tym ewentualna pomy³ka
podczas jego instalacji nie
spowoduje uszkodzenia. Wice-
M1 charakteryzuje duøa szyb-
koúÊ dzia³ania. Urz¹dzenie nie
generuje dodatkowych opÛü-
nieÒ, a†jak zapewnia produ-
cent, czas dostÍpu emulowanej
pamiÍci nie przekracza 15ns.
Uøytkownicy, ktÛrzy testuj¹
b a rdz i e j z ³ o øone uk ³ ady
i†chcieliby emulowaÊ wiÍcej
niø jedn¹ pamiÍÊ na pewno
bÍd¹ zadowoleni. MoøliwoúÊ
jednoczesnego pod³¹czania
czterech Wice-M1 do jednego
portu zdecydowanie u³atwia
pracÍ.
Podsumowuj¹c, naleøy po-

wiedzieÊ, øe producent zacho-
wuj¹c doúÊ atrakcyjn¹ cenÍ
wypo s a ø y ³ emu l a t o r we
wszystkie funkcje pozwalaj¹ce
na efektywne wykorzystanie
tego narzÍdzia.
RK

Prezentowany emulator udo-
stÍpni³a redakcji firma RK-Sys-
tem, tel. (0-22) 724-30-39,
www.rk-system.com.pl.


