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W†programatorze zastosowano szereg
rozwi¹zaÒ sprzÍtowych pozwalaj¹cych na
dowolne sterowanie wszystkimi wypro-
wadzeniami programowanego uk³adu.
Kaøde wyprowadzenie podstawki progra-
matora moøe byÊ skonfigurowane jako
wejúcie, wyjúcie, zasilanie lub masa, po-
zwalaj¹c na dowolny rozk³ad wyprowa-
dzeÒ zasilaj¹cych i†sygna³owych w†pro-
gramowanym uk³adzie. DziÍki temu roz-
szerzenie moøliwoúci programatora jest
moøliwe przez wymianÍ oprogramowania
steruj¹cego, a to powoduje, øe dodawa-
nie nowych uk³adÛw do listy uk³adÛw
obs³ugiwanych nie wymaga ingerencji w
jego wnÍtrze.
Programator GALEP III wspÛ³pracuje

z†komputerem PC poprzez rÛwnoleg³y
port drukarkowy. Minimalne wymagania
sprzÍtowe to komputer 486/33MHz, 8MB

wolnych uk³adÛw
w†obudowach DIP
bez dodatkowych
p r z e j ú c i Û w e k .
W†przypadku ko-
niecznoúci zastoso-
wania adaptera do
obudÛw typu
PLCC, PQFP lub in-
nych, uøytkownik
moøe znaleüÊ w†sys-
temie pomocy ich

opis, dziÍki czemu
moøe samodzielnie wyko-

naÊ wiÍkszoúÊ niezbÍdnych
przejúciÛwek. Adaptery, ze wzglÍ-

du na uniwersalnoúÊ programatora, s¹
zazwyczaj zwyk³ymi mechanicznymi
przejúciÛwkami nie wymagaj¹cymi do³¹-
czania øadnych elementÛw zewnÍtr-
znych.
Programowanie uk³adu zaczynamy od

wybrania jego typu. W†tym wypadku

Rys. 1.

Przedstawiamy bardzo funkcjonalny

programator uk³adÛw scalonych

GALEP III. Jest to kolejna

nowoúÊ z†tej grupy

urz¹dzeÒ na naszym

rynku.

RAM i system operacyjny Windows 3.1/
95/98/NT oraz wolny
port drukarkowy. Lista
uk³adÛw programowanych
przez GALEP III jest doúÊ
obszerna. Programuje on
bowiem uk³ady z†nastÍpu-
j¹cych rodzin:
- pamiÍci EPROM (8 i†16
bitÛw), EEPROM,

- pamiÍci FLASH,
- pamiÍci szeregowe,
- uk³ady GAL, PALCE,
ATF,

- mikrokontrolery 87xxx,
89xxx, PIC12/16/17Cxx.
GALEP III jest wyposa-

øony w†uniwersaln¹ pod-
stawkÍ DIP40, pozwalaj¹-
c¹ na programowanie do-
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uøytkownik ma do dyspozycji doúÊ wy-
godn¹ przegl¹darkÍ elementÛw (rys. 1),
w†ktÛrej wystÍpuj¹ trzy formy indekso-
wania: wed³ug typu uk³adu, nazwy pro-
ducenta oraz oznaczenia elementu. Po
wybraniu symbolu interesuj¹cego nas
elementu przechodzimy do wczytania
pliku z†danymi do zaprogramowania.

Rys. 2. Rys. 4.

Rys. 3.

Program steruj¹cy do programatora
GALEP III czyta nastÍpuj¹ce formaty pli-
kÛw danych: Intel HEX, Bin, JEDEC, Mo-
torola MHX, Motorola MS3, Motorola
MS2, Motorola MS1, Motorola HEXS3,
Motorola HEXS2, Motorola HEXS1.
Po wczytaniu interesuj¹cego nas pli-

ku, moøna poddaÊ go edycji za pomoc¹
prostego edytora (rys. 2). Warto tutaj
zwrÛciÊ uwagÍ na dosyÊ unikaln¹ funk-
cjÍ programatora, polegaj¹c¹ na moøli-
woúci otwarcia kilku okien bufora z†rÛø-
n¹ zawartoúci¹. W†kaødym z†nich moøe
byÊ zawarty kod przeznaczony do zapro-
gramowania innego uk³adu scalonego.
Uøytkownik przez wskazanie myszk¹ jed-
nego z†okien okreúla, ktÛry uk³ad bÍdzie
programowany w†danej chwili. Ponadto
automatycznie s¹ z†nim kojarzone: odpo-
wiedni zbiÛr z†kodem oraz wybrane
przez uøytkownika opcje.
Naleøy tutaj podeprzeÊ siÍ przyk³adem

ilustruj¹cym zaletÍ tego rozwi¹zania. Po
prze³¹czeniu siÍ z†okna zawieraj¹cego
kod przeznaczony dla pamiÍci EPROM
na okno zawieraj¹ce kod dla kontrolera,
w†opcjach ogÛlnych automatycznie poja-
wi siÍ moøliwoúÊ programowania bitÛw
zabezpieczeÒ, a†okno ustawieÒ (rys. 3)
zostanie zmodyfikowane automatycznie.
Uruchomienie programowania jest bar-

dzo proste - na dolnym pasku poleceÒ

naleøy wcisn¹Ê przycisk Prog i†progra-
mowanie jest wykonywane automatycz-
nie (rys. 4). Przed rozpoczÍciem progra-
mowania GALEP III wykrywa nieprawid-
³owe w³oøenie uk³adu oraz brak kontak-
tu na ktÛrejú z†nÛøek elementu. Po za-
programowaniu uk³adu uøytkownik mo-
øe dokonaÊ weryfikacji zapisanego w†nim
kodu.
Na koniec warto wspomnieÊ o†dosyÊ

unikalnym wyposaøeniu programatora -
wbudowanym akumulatorku, ktÛry po-
zwala na jego pracÍ przez oko³o 11 go-
dzin. Jest to bardzo wygodne w†pracy
serwisowej oraz podczas wspÛ³pracy
z†notebookiem. Stan akumulatora jest na
bieø¹co monitowany przez program ste-
ruj¹cy. W†sk³ad zestawu wchodzi rÛw-
nieø ma³a ³adowarka pozwalaj¹ca na
uzupe³nienie energii w†akumulatorze
programatora.
RK

Dodatkowe informacje o†programato-
rze GALEP III s¹ dostÍpne w†Internecie
pod adresami: http://conitec.net/hardwa-
re/epages/galep3.htm oraz http://www.rk-
system.com.pl/program.html#galep.

Opisane urz¹dzenie udostÍpni³a redak-
cji firma RK-System, tel. (0-22) 724-30-
39, http://www.rk-system.com.pl.


