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Producent programatora
prezentowanego w†artykule -
brytyjska firma ICE Techno-
logy - juø w†1996 roku (kie-
dy to rozpoczÍ³a produkcjÍ
LV40 Portable) postawi³a na
rozszerzenie swojej oferty
o†urz¹dzenie mog¹ce praco-
waÊ samodzielnie bez ko-
niecznoúci do³¹czania do ze-
wnÍtrznego komputera, przy
tym kosztuj¹cego niemal ty-
le samo, co standardowe
programatory uniwersalne.
Z†tego powodu LV40 Portab-
le wyposaøono w†dwulinio-
wy (w kaødej linii 40 zna-
k Ûw ) wyúw i e t l a c z LCD
z†moøliwoúci¹ pod-
úwietlania oraz 30-
przyciskow¹ klawia-
turÍ. DziÍki tak bo-
gatemu interfejsowi
uøytkownika prze-
prowadzenie wiÍk-
szoúci standardo-
wych operacji, ³¹cz-
nie z†testowaniem
funkcjonalnym wy-
branych uk³adÛw
cyfrowych, moøna
przeprowadziÊ bez
udzia³u komputera.
Jest on natomiast
niezbÍdny do mody-
fikacji i†aktualizacji
bibliotek z†opisem
modeli programowa-

nych uk³adÛw. WspÛ³praca
z†komputerem jest moøliwa
za pomoc¹ interfejsÛw Cen-
tronics lub RS232, przy czy
ten drugi s³uøy g³Ûwnie do
wymiany firmwareíu progra-
matora i†moøe s³uøyÊ do ak-
tualizacji bibliotek. OperacjÍ
tÍ moøna przeprowadziÊ tak-
øe przez Centronics, ktÛry
jest ponadto domyúlnym in-
terfejsem komunikacyjnym,
zapewniaj¹cym wspÛ³pracÍ
programatora z†programem
steruj¹cym jego prac¹ uru-
chomionym na komputerze.
Walory uøytkowe programa-

tora LV40 Portable s¹ podob-

Po krÛtkiej przerwie wracamy do

prezentacji nowych na naszym rynku

programatorow uniwersalnych,

ktÛrych producenci odkryli

w†naszym kraju prawdziw¹

ìz³ot¹ øy³Íî.

Tym razem przedstawiamy

programator uniwersalny, ktÛry

rÛøni siÍ od wiÍkszoúci dostÍpnych

na rynku moøliwoúci¹ pracy

samodzielnej, bez koniecznoúci

do³¹czania do PC, a†do tego

zasilany bateryjnie. Wprost idealny dla

serwisÛw!
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ne do innych urz¹dzeÒ tej klasy: po-
trafi on samodzielnie wykrywaÊ fakt
w³oøenia w†podstawkÍ uk³adu, automa-
tycznie odczytuje sygnatury pamiÍci
i†porÛwnuje z†zadanym przez uøytkow-
nika typem programoanego uk³adu,
umoøliwia programowanie uk³adÛw nis-
konapiÍciowych (do 1,8V), ma wbudo-
wany jeden z†wiÍkszych w†swojej kla-
sie buforÛw - jego standardowa pojem-
noúÊ wynosi 512kB z†moøliwoúci¹ roz-
szerzenia do 1MB. DziÍki nowoczesnej
konstrukcji elektrycznej programator nie
wymaga stosowania dodatkowych adap-
terÛw, oczywiúcie poza przypadkami
gdy programowane uk³ady s¹ montowa-
ne w†obudoeach innych niø DIP. Istot-
n¹ w†niektÛrych aplikacjach przewag¹
tego programatora nad rozwi¹zaniami
konkurencyjnymi jest moøliwoúÊ zasila-
nia bateryjnego oraz wbudowana w†pro-
gramator ³adowarka akumulatorÛw.
Producent dostarcza wraz z†urz¹dze-

niem oprogramowanie w†dwÛch wersjach
dla DOS i†dla Windows 9x. Na rys. 1
pokazano g³Ûwne okno dzia³aj¹cego pro-
gramu, ktÛre domyslnie spe³nia rolÍ edy-
tora zawartoúci bufora, ktÛrego rozmiar
uøytkownik moøe ustaliÊ - w†przypadku
takiej koniecznoúci samodzielnie, dodaj¹c
do standardowej pamiÍci buforowej pro-
gramatora o†pojemnoúci 4Mb wirtualn¹
pamiÍÊ systemu Windows. Do tego celu
s³uøy specjalne okno konfiguracyjne, ktÛ-
rego widok pokazano na rys. 2.
WybÛr obs³ugiwanego uk³adu umoøli-

wia bardzo przejrzyúcie zorganizowany
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menadøer bilbilotek z†opisem elementÛw
(rys. 3). WúrÛd obs³ugiwanych przez
programator elementÛw dostÍpne s¹
wszytskie standardowe pamiÍci NVRAM,
EPROM, EEPROM i†Flash, a†takøe mik-
rokontrolery wszystkich licz¹cych siÍ na
rynku firm, w†tym Microchipa, Atmela,
Motoroli, STM, Ziloga, Temica, Philipsa
a†takøe szeregu mniej znanych i†popu-
larnych firm. Niebagatelnie prezentuje
siÍ takøe lista ob³sugiwanych przez pro-
gramator uk³adÛw PLD, na ktÛrej zna-
jduj¹ siÍ uk³ady CPLD programowane
w†systemie (ISP, STAPL) firmy Altera,
a†takøe uk³ady wielu innych producen-
tÛw (w tym Xilinx, Lattice, Waferscale,
Philips, STM itp.).
Interesuj¹cym i†bardzo przydatnym

narzÍdz i em za implemen towanym
w†programie steruj¹cym jest kalkulator
sumy kontrolnej zadanego przez uøyt-
kownika obszaru pamiÍci buforowej
(rys. 4). W†przypadku takiej koniecz-
noúci programator umoøliwia takøe
przeprowadzenie testÛw funkcjonalnych
uk³adÛw cyfrowych. Wektory testowe
dla wybranych uk³¹dÛw s¹ dostarcza-
ne przez producenta wraz programato-
rem, istnieje jednak moøliwoúÊ stwo-
rzenia w³asnej biblioteki uk³adÛw, za-
wieraj¹cej zestawy samodzielnie opra-
cowanych testÛw. Wektory mog¹ byÊ
prezentowane w†postaci cyfrowej lub
graficznej, nieco ³atwiejsze w†analizie
(rys. 5).

Po kilkutygodniowych, doúÊ inten-
sywnych, testach programatora LV40
Portable mogÍ stwierdziÊ jest to urz¹-
dzenie o†moøliwoúciach przewyøszaj¹-
cych klasyczne rozwiazania spotykane
na rynku. Najs³abszym elementem ze-
stawu jaki otrzymaliúmy do testÛw by-
³a dokumentacja: estetycznie wydruko-
wan¹ instrukcjÍ przygotowano w†paü-
dzierniku 1996 roku, w†zwi¹zku z†czym
wiele zawartych w†niej informacji nie
mia³o øadengo zwi¹zku z†moøliwoúcia-
mi aktualnej wersji programatora. Jed-
nym z†najpowaøniejszych niedoci¹gniÍÊ
dokumentacji jest brak opisu window-
sowej wersji programu, w†zwi¹zku
z†czym uøytkownik jest skazany na sa-
modzielne poznawanie programu. Bra-
kuje takøe precyzyjnego opisu sposobu
aktualizacji firmwareíu, co nie powin-
no mieÊ miejsca w†dokumentacji urz¹-
dzenia z†natury rzeczy wymagaj¹cego
stosunkowo czÍstych aktualizacji. Sytu-
acjÍ ratuje nieco do³¹czona do zestawu
p³yta CD-ROM z†uzupe³nieniami doku-
mentacji oraz najnowsz¹ wersjÍ oprog-
ramowania steruj¹cego. KopiÍ zamiesz-
czonych na niej materia³Ûw zamieúci-
liúmy na CD-EP8/2001B.
Andrzej Gawryluk, AVT

Prezentowany programator do testÛw
w redakcji dostarczy³a firma Spezial
Electronic (tel. (22) 639-34-50), e-mail:
info@spezial.pl.
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