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Programator uniwersalny UprogHS
48 Portable jest najnowszym
opracowaniem firmy RKSystem. Moøna powiedzieÊ,
øe pod wieloma wzglÍdami
jest to urz¹dzenie
unikalne w†swojej
klasie. Szereg
interesuj¹cych
rozwi¹zaÒ oraz
zupe³nie nowe
moøliwoúci
oferowane przez
prezentowany
programator zainteresuj¹ na
pewno wielu CzytelnikÛw.

Programator UprogHS 48 Portable
Uniwersalny programator uk³adÛw
scalonych postrzegany jest jako urz¹dzenie nierozerwalnie zwi¹zane z†komputerem. Pogl¹d taki wynika z†przyzwyczajenia: zdecydowana wiÍkszoúÊ
programatorÛw dostÍpnych na rynku
dzia³a†jak przystawka do³¹czona do
komputera, sterowana za pomoc¹ odpowiedniego oprogramowania. Takie
rozwi¹zanie, choÊ najbardziej rozpowszechnione, niesie ze sob¹ koniecznoúÊ ci¹g³ej ìobecnoúciî komputera†podczas pracy z†programatorem,
bez niego bowiem programator jest
w³aúciwie bezuøyteczny. Dyskomfort
odczuwaj¹ najbardziej ci uøytkownicy,
ktÛrzy czÍsto pracuj¹ w†terenie, zajmuj¹c siÍ np. serwisem urz¹dzeÒ. Najlepszym wyjúciem jest oczywiúcie zakup
komputera przenoúnego, jednak sumaryczny koszt takiego rozwi¹zania jest
stosunkowo wysoki.
Rozwi¹zaniem problemu mobilnoúci
programatora jest UprogHS 48 Portable
- najnowszy model programatora opracowany przez firmÍ RK-System. Ma on
kilka cech, ktÛre w†istotny sposÛb odrÛøniaj¹ to urz¹dzenie od pozosta³ych
modeli programatorÛw rodziny Uprog.
Jednym z†atutÛw nowego programatora
jest wbudowany interfejs USB. Liczba
dostÍpnych na rynku modeli programatorÛw uniwersalnych wykorzystuj¹cych
ten interfejs jest ci¹gle niewielka.
Drugim atutem nowego programatora
jest moøliwoúÊ pracy samodzielnej, bez
koniecznoúci wspÛ³pracy z†komputerem. Niewielkie wymiary programatora
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21x12x3,5 cm oraz niewielka waga
u³atwiaj¹ jego przenoszenie, a†opcjonalne wyposaøenie dodatkowe, w†postaci estetycznej torby oraz baterii zapewniaj¹cej ìterenoweî ürÛd³o energii,
dodatkowo poprawia mobilnoúÊ.
Jeúli chodzi o†wygl¹d zewnÍtrzny,
to UprogHS 48 Portable odbiega nieco od pozosta³ych programatorÛw rodziny Uprog. W†odrÛønieniu od nich
nowy model wyposaøony jest bowiem
w†wyúwietlacz LCD (2x16) oraz klawiaturÍ membranow¹, ktÛre - oprÛcz
podstawki ZIF48 - znajduj¹ siÍ na
p³ycie czo³owej urz¹dzenia. Dodatki te
umoøliwiaj¹ uøytkownikowi komunikacjÍ z†programatorem pe³ni¹c rolÍ interfejsu podczas pracy w†trybie standalone. RolÍ pamiÍci masowej, na ktÛrym przechowujemy dane w†tym trybie, pe³ni karta typu Smartmedia
z†pamiÍci¹ o†pojemnoúci 16 MB lub
wiÍkszej. Z³¹cze w†ktÛre wsuwamy
kartÍ, port USB oraz gniazdo zasilacza znajduj¹ siÍ w†tylnej czÍúci programatora (fot. 1).
Tak jak w†przypadku pozosta³ych
modeli rodziny Uprog, konstrukcja
UprogHS 48 Portable oparta jest
o†uk³ad typu FPGA (Field Programmable Gate Array) firmy Xilinx, ktÛrego pracÍ wspomaga dodatkowy procesor. Zaawansowane rozwi¹zania czÍúci
sprzÍtowej programatora pozwoli³y na
uzyskanie znakomitych czasÛw programowania. Poniewaø uk³ady typu FPGA
pozwalaj¹ na rekonfiguracjÍ swojej
struktury, j¹dro procesora steruj¹cego

programatorem oraz jego peryferia poddawane s¹ dynamicznej modyfikacji
w†trakcie pracy urz¹dzenia i†dopasowywane automatycznie w†zaleønoúci
od potrzeb aktualnie programowanego
uk³adu. Moøna wiÍc powiedzieÊ, øe
hardware jest automatycznie optymalizowany i†zmieniany w†celu maksymalnego dopasowania do wybranego w†danej chwili uk³adu. Konstrukcja czÍúci sprzÍtowej UprogHS 48
Portable zapewnia
wspÛ³pracÍ z†dowolnym rozk³adem wyprowadzeÒ zasilania i†danych,
a†co za tym
idzie dodawanie kolejnych
uk³adÛw do

Fot. 1
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Rys. 2
listy uk³adÛw obs³ugiwanych nie wymaga wprowadzania øadnych zmian
w†sprzÍcie.
Kaøde z†wyprowadzeÒ 48-stykowej
podstawki ma w³asny sterownik, ktÛry
w†zaleønoúci od potrzeb umoøliwia
pod³¹czenie do dowolnej nÛøki uk³adu
napiÍcia zasilaj¹cego, masy, napiÍcia
programuj¹cego lub sygna³u†zegarowego. KoniecznoúÊ stosowania dodatkowych adapterÛw dla uk³adÛw w†obudowach DIP do 48 wyprowadzeÒ jest
w†tym wypadku ca³kowicie wyeliminowana, a†dodanie kolejnego uk³adu do
biblioteki uk³adÛw obs³ugiwanych odbywa siÍ wy³¹cznie na zasadzie aktualizacji oprogramowania. Biblioteka
uk³adÛw obs³ugiwanych obejmuje
wszystkie typy uk³adÛw tj. EPROM,
EEPROM, Flash, GAL, PAL, PALCE,
PLD, CPLD oraz szerok¹ gamÍ mikrokontrolerÛw rÛønych producentÛw.
Urz¹dzenie pozwala na pracÍ z†uk³adami o†napiÍciu zasilania 5†V, jak rÛwnieø z†uk³adami niskonapiÍciowymi
(3,3 V, 2,7 V, 1,8 V). Producent przewidzia³ dodatkowo moøliwoúÊ programowania
uk³adÛw
bezpoúrednio
w†uk³adzie docelowym (interfejsy szeregowe JTAG, SPI, ICSP, BDM), bez
koniecznoúci ich wylutowywania.
W†celu usprawnienia komunikacji szeregowej sygna³y niezbÍdne do zaprogramowania uk³adu s¹ wyprowadzane
z†podstawki programatora poprzez tzw.
serial programming adapter, ktÛry stanowi jeden z†elementÛw wyposaøenia
opcjonalnego.
OprÛcz moøliwoúci programowania
in-circuit, walory uøytkowe programatora podnosi kilka innych opcji dodatkowych, ktÛre dla prezentowanego modelu bÍd¹ dostÍpne juø wkrÛtce. Naleø¹ do nich: uniwersalny tester uk³adÛw cyfrowych, symulator pamiÍci 8bitowych, symulator pamiÍci 16-bitowych oraz 16-kana³owy analizator stanÛw logicznych. OprÛcz typowych
operacji zwi¹zanych z†programowaniem uk³adÛw†UprogHS 48 Portable
bÍdzie wiÍc mÛg³ byÊ rÛwnieø wykorzystywany do innych celÛw zwi¹zanych z†uruchamianiem czy testowaniem uk³adÛw elektronicznych. Uni-
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wersalny tester uk³adÛw cyfrowych to
standardowa opcja dostÍpna w†przypadku wszystkich modeli uniwersalnych rodziny Uprog. DostÍpna ona bÍdzie rÛwnieø w†UprogHS 48 Portable.
Wbudowany w†programator symulator pamiÍci 8-bitowych obs³uguje uk³ady pamiÍci o†pojemnoúci do 128 kB.
Istnieje jednak moøliwoúÊ rozszerzenia
pamiÍci wewnÍtrznej programatora do
512 kB. W†takiej konfiguracji bÍdzie
moøna symulowaÊ pamiÍci 8-bitowe
o†pojemnoúciach do 512 kB. Czas dostÍpu dla symulatora pamiÍci 8-bitowych to ok. 10 ns. W†przypadku pamiÍci 16-bitowych obs³ugiwane s¹ odpowiednio uk³ady o†pojemnoúciach do
64 kB lub 256 kB w†zaleønoúci od tego, ile RAM-u ma programator, a†czas
dostÍpu wynosi ok. 70 ns. Sygna³y
emuluj¹ce w†obu przypadkach wyprowadzane s¹ bezpoúrednio z†podstawki
ZIF programatora i†przekazywane do
uk³adu docelowego za pomoc¹ kabla
zakoÒczonego sond¹ emulacyjn¹. Odpowiednie kable dostarczane s¹ w†zestawie. Kolejn¹ opcj¹, o†ktÛr¹ moøna
rozbudowaÊ moøliwoúci i†zastosowania
UprogHS 48 Portable jest funkcja szesnastokana³owego analizatora stanÛw†logicznych. Jest juø ona od d³uøszego
czasu dostÍpna w†programatorach
UprogHS 48 oraz UprogHS 84. Sygna³y zbierane z†testowanego urz¹dzenia
przekazywane s¹ do programatora poprzez gniazdo ZIF za poúrednictwem
odpowiedniej przejúciÛwki, ktÛra razem z†klipsami dostarczana jest przez
producenta w†przypadku zakupienia
opcji analizatora. Analizator stanÛw logicznych moøe pracowaÊ w†trybie 8lub 16-kana³owym. Maksymalna czÍstotliwoúÊ prÛbkowania wynosi odpowiednio 100 MHz w††trybie 8-kana³owym i†50 MHz, jeúli pomiar odbywa
siÍ w†trybie 16-kana³owym.

Oprogramowanie
Oprogramowanie do³¹czone do
UprogHS 48 Portable zapewnia obs³ugÍ programatora podczas pracy z†komputerem oraz umoøliwia odpowiednie
przygotowanie urz¹dzenia do pracy
w†trybie stand-alone. WspÛ³pracuje
ono z†dowoln¹ wersj¹ Windows pocz¹wszy od Win 95 po Win XP.
Podczas pracy z†komputerem sterowanie programatorem odbywa siÍ za
pomoc¹ szeregu ikon i†przyciskÛw dostÍpnych w†obszarze g³Ûwnego okna
programu (rys. 2) oraz komend ukrytych pod prawym klawiszem myszy.
DostÍp†do grup ikon odpowiadaj¹cych
za programowanie zaprojektowany jest
w†postaci zak³adek, co sprawia, øe
produkt jest wyj¹tkowo czytelny. Zak³adki PROGRAM, READ, ERASE zawieraj¹ ikony symbolizuj¹ce poszcze-

gÛlne operacje sk³adaj¹ce siÍ na proces programowania, sczytania do bufora lub skasowania zawartoúci pamiÍci
uk³adu. Aplikacja pozwala na samodzielne ustalenie, ktÛre z†operacji bÍd¹ wykonywane podczas danego procesu. W†ten sposÛb moøemy zadecydowaÊ, czy na przyk³ad po zaprogramowaniu danego uk³adu zostanie przeprowadzona weryfikacja jego zawartoúci
itd. Koncepcja ta pozwala na zachowanie pe³nej kontroli nad programatorem.
Uøytkownicy, ktÛrzy nie chc¹ korzystaÊ z†zak³adek zbiorczych, maj¹ do
dyspozycji zak³adkÍ SINGLE, ktÛra zapewnia niezaleøny dostÍp do wszystkich operacji, jakie moøe wykonaÊ†programator na okreúlonym uk³adzie. PostÍp i†rezultat wykonywania kaødej
z†operacji sygnalizowany jest odpowiednim komunikatem pojawiaj¹cym
siÍ na pasku OPERATION STATUS
oraz na wyúwietlaczu LCD urz¹dzenia.
Aplikacja posiada wszystkie funkcje,
w††jakie powinien byÊ wyposaøony profesjonalny programator uniwersalny
oraz kilka funkcji dodatkowych, ktÛrych celem jest usprawnienie obs³ugi
urz¹dzenia. Jednym z†usprawnieÒ jest
na przyk³ad koncepcja ìlisty podrÍcznejî, na ktÛrej uøytkownik moøe zapamiÍtaÊ do dziesiÍciu najczÍúciej uøywanych uk³adÛw. Kaødy uk³ad znajduj¹cy siÍ na liúcie podrÍcznej ma przypisany w³asny bufor, ktÛry moøe byÊ
wype³niony dowolnym zbiorem danych. Szybkie prze³¹czanie pomiÍdzy
poszczegÛlnymi uk³adami znajduj¹cymi
siÍ w†kolumnie uk³adÛw ìpodrÍcznychî wymaga jedynie klikniÍcia mysz¹ i†nie wymaga ci¹g³ego przeszukiwania biblioteki. WybÛr uk³adu z†biblioteki uk³adÛw dostÍpnych u³atwia
filtr selekcji (rys. 3). Filtr ten pozwala
na filtrowanie bazy pod k¹tem typu
uk³adu, jego producenta, umoøliwia
takøe odszukanie uk³adu na podstawie
fragmentu nazwy.
Oprogramowanie steruj¹ce programatorem akceptuje wszystkie popularne
formaty tj. hex, bin, jed, jam, svf, rom,
txt. Kod, ktÛrym chcemy zaprogramowaÊ okreúlony uk³ad (lub kod odczytany z†uk³adu), prezentowany jest w†ob-
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wany jest odpowiednim komunikatem,
a†niekontaktuj¹ce nÛøki wskazywane
s¹†w†odrÍbnym oknie (rys. 5).
OprÛcz programowania rÛwnoleg³ego,
czyli bezpoúrednio w†podstawce,
UprogHS 48 Portable pozwala na programowanie szeregowe przy wykorzystaniu interfejsu SPI, JTAG, ICSP, BDM.
Oczywiúcie dotyczy to tylko tych uk³adÛw, w†ktÛrych zaimplementowano jeden z†wymienionych interfejsÛw.
Rys. 4
szarze g³Ûwnego okna programu w†postaci HEX i†ASCII. Odczytane z†uk³adu
lub zmodyfikowane przez uøytkownika
dane moøna zachowaÊ na dysku komputera lub na karcie Flash. Oprogramowanie steruj¹ce programatorem zapewnia oczywiúcie moøliwoúÊ wykorzystania wszelkich dodatkowych zasobÛw
uk³adu, takich jak np. fuse bits czy
lock bits, jak rÛwnieø niezaleøny dostÍp
do pamiÍci programu i†pamiÍci danych
w†przypadku procesorÛw posiadaj¹cych
dodatkow¹ pamiÍÊ danych. Jedn¹ z†dodatkowych funkcji, jakie daje do dyspozycji UprogHS 48 Portable, jest tzw.
OPERATION RECORDER (rys. 4). Rejestrator ten stanowi rodzaj archiwizera
umoøliwiaj¹cego gromadzenie informacji
dotycz¹cych poszczegÛlnych operacji
(za³adowanie pliku, dodanie/usuniÍcie
uk³adu, operacje na uk³adzie), ktÛre s¹
wykonywane przez uøytkownika.
Inn¹ z†istotnych funkcji, jak¹ posiadaj¹ zreszt¹ wszystkie programatory rodziny Uprog, w†tym UprogHS 48 Portable, jest funkcja PIN CHECK kontroluj¹ca poprawnoúÊ obsadzenia uk³adu
w†podstawce. Sprawdzanie poprawnoúci styku pomiÍdzy programowanym
uk³adem a†podstawk¹ urz¹dzenia odbywa siÍ w†sposÛb automatyczny. Brak
styku na ktÛrejú z†koÒcÛwek sygnalizo-

Podsumowanie
Programator uniwersalny UprogHS
48 Portable jest interesuj¹c¹ propozycj¹ dla uøytkownikÛw urz¹dzeÒ tego
typu. Decyduje o†tym kilka czynnikÛw:
oprÛcz obszernej bazy obs³ugiwanych
uk³adÛw, braku koniecznoúci stosowania wielu adapterÛw i†wbudowanego
interfejsu USB, UprogHS 48 Portable
oferuje moøliwoúÊ samodzielnej pracy.
Jest to wiÍc szczegÛlnie dobre rozwi¹zanie dla rÛønego rodzaju serwisÛw,
ktÛre
czÍsto pracuj¹ w†ìterenieî,
a†takøe producentÛw urz¹dzeÒ, w†ktÛrych s¹ stosowane programowane uk³ady. W†tym przypadku zakup typowego
programatora wi¹øe siÍ zwykle z†koniecznoúci¹ zakupu dodatkowego komputera, ktÛry jest potem wykorzystywany jedynie do obs³ugi programatora.
UprogHS 48 Portable posiada poza tym
specjalne funkcje, ktÛre mog¹ byÊ wykorzystywane przez firmy programuj¹ce znaczne iloúci uk³adÛw. Jedn¹
z†nich jest np. funkcja AUTORUN
usprawniaj¹ca programowanie wiÍkszej
partii jednakowych uk³adÛw. Nie bez
znaczenia jest tu rÛwnieø duøa szybkoúÊ dzia³ania tego programatora.
Szereg unikalnych funkcji, takich jak
analizator stanÛw logicznych, emulator
pamiÍci, tester uk³adÛw cyfrowych, to
kolejne atuty prezentowanego urz¹dzenia. Funkcje te s¹ bowiem bardzo rzadko spotykane w†typowych programatorach uniwersalnych.
Pe³na uniwersalnoúÊ sprzÍtowa
UprogHS 48 Portable zapewnia ci¹g³y
rozwÛj listy uk³adÛw obs³ugiwanych.
Dowolny uk³ad programowalny moøna
bowiem ìdopisaÊî do listy tylko i†wy³¹cznie poprzez aktualizacjÍ oprogramowania bez koniecznoúci wprowadzania zmian w†czÍúci sprzÍtowej.
KJ
Dodatkowe informacje
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Cena: 3700 netto (w podanej cenie uwzglêdniono wszystkie akcesoria).
Urz¹dzenie do testów udostêpni³a firma RK-System, tel. (22) 724-30-39, www.rk-system.com.pl.
Lista uk³adów obs³ugiwanych przez prezentowany programator jest dostêpna pod adresem:
http://www.rk-system.com.pl/uprog.shtml#uproghs48p.
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