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Dlaczego ChipStation?
Programator ChipStation CS-

84\48, wyposaøony w†podstawkÍ
DIL 48 oraz modu³ PLCC84, po-
zwala na ìobs³ugÍî szerokiej gamy
uk³adÛw programowalnych w†obu-
dowach DIL do 48 wyprowadzeÒ
oraz w†obudowach PLCC do 84
wyprowadzeÒ. Inne dostÍpne adap-
tery, o†ktÛre moøna uzupe³niÊ ze-
staw, to SOP-44, TSOP-48, TSOP-
56, SSOP, SDIP itd. Programator
(co prawda opcjonalnie) umoøliwia
takøe programowanie uk³adÛw z†in-
terfejsem JTAG/ISP.
Elastyczny sterownik, odpowiada-

j¹cy za sterowanie wyprowadzeÒ
wymiennych podstawek, daje moø-
liwoúÊ pod³¹czenia kaødego wypro-
wadzenia uk³adu do napiÍcia zasi-
laj¹cego, masy, napiÍcia programu-
j¹cego lub sygna³u†zegarowego.
Moøliwe jest wiÍc programowanie
uk³adÛw o†dowolnym rozk³adzie
wyprowadzeÒ zasilania i†danych.
Za pomoc¹ tego programatora bÍ-
dzie moøna programowaÊ takie

uk³ady, ktÛre jeszcze nie zosta³y
opracowane!
ChipStation CS-84\48 prezentuje

siÍ okazale . Przy wymiarach
27,1x22,7x6,1mm i†wadze 3,5kg pro-
gramator nie naleøy do kieszonko-

wych, ale celem konstruktorÛw by³o
raczej maksymalne zwiÍkszenie jego
moøliwoúci, a†nie miniaturyzacja. Za-
silacz wbudowany w†doln¹ czÍúÊ
obudowy dodatkowo zwiÍksza wy-
miary programatora, ale w†sumie jest

Rys. 1.

Nowy programator firmy LEAP

ELECTRONIC ChipStation

CS-84\48 wyrÛønia siÍ pod

wieloma wzglÍdami wúrÛd

urz¹dzeÒ s³uø¹cych do

programowania uk³adÛw

elektronicznych. UniwersalnoúÊ

tego programatora powinna

bowiem zadowoliÊ nawet

najbardziej wymagaj¹cych

projektantÛw, dla ktÛrych jest

on podstawowym narzÍdziem

pracy.  W†artykule

przedstawiamy opis tego

programatora oraz

charakterystykÍ

zwi¹zanego z†nim

oprogramowania.
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to rozwi¹zanie bardzo praktyczne.
Zasilacz jest ma³o wymagaj¹cy - bo-
wiem zadowala go dowolne napiÍcie
z†przedzia³u 100..240V, co jest jego
niew¹tpliw¹ zalet¹. Solidna, metalo-
wa obudowa zapewnia ochronÍ
przed ewentualnymi ³adunkami elek-
trostatycznymi i ma jednoczeúnie
wp³yw na trwa³oúÊ konstrukcji. P³yta
czo³owa, oprÛcz gniazda, w†ktÛrym
umieszczane s¹ wymienne podstaw-
ki, jest wyposaøona w†cztery diody
LED. Po pod³¹czeniu do portu rÛw-
noleg³ego komputera i†podaniu zasi-
lania sygnalizuj¹ one aktualny stan
programatora, a†wiÍc zasilanie, pra-
cÍ, oczekiwanie i†b³¹d. KomunikacjÍ
z†uøytkownikiem wspomaga wbudo-
wany w†programator sygnalizator
akustyczny. Z³¹cze portu s³uø¹cego
do komunikacji z†komputerem (po-
przez do³¹czony do kompletu kabel)
znajduje siÍ na tylnej úciance progra-
matora. Z†ty³u znajduje siÍ rÛwnieø
z³¹cze portu szeregowego do progra-
mowania uk³adÛw w†systemie oraz
w³¹cznik zasilania.

Oprogramowanie
Obs³ugÍ programatora zapewnia

wchodz¹cy w†sk³ad zestawu pro-
gram o†nazwie ìChipStationî, ktÛ-

ry wraz z†zawartymi na p³ycie CD-
ROM sterownikami naleøy zainsta-
lowaÊ w†katalogu g³Ûwnym kompu-
tera. Jak zapewnia producent, apli-
kacja wspÛ³pracuje z†Windows 95/
98/NT, pozwalaj¹c na kontrolÍ
i†sterowanie poprzez sieÊ lokaln¹.
Po uruchomieniu programu wi-

dzimy ³adnie zaprojektowany inter-
fejs graficzny (rys. 1). TwÛrcy pro-
gramu przygotowali szereg funkcji
pozwalaj¹cych na znaczne u³atwie-
nie obs³ugi programatora. Komuni-
katy pojawiaj¹ce siÍ podczas pro-
cesu programowania ìwpadaj¹
w†okoî zaraz po uruchomieniu ap-
likacji. DostÍp do grup ikon zapro-
jektowano w†postaci zak³adek. Jak
widaÊ na rysunku, w g³Ûwnym ok-
nie programu znajduje siÍ: standar-
dowy w†Windows pasek MENU,
grupa ikon umieszczonych poniøej,
okna RUN-TIME MESSAGE WIN-
DOW i†DUMP EDIT, okna komuni-
katÛw (lewa dolna strona ekranu)
oraz grupa dodatkowych ikon (ana-
logicznie strona prawa).

Programowanie
Programowanie rozpoczynamy od

wybrania typu uk³adu, z†ktÛrym
aktualnie pracujemy. Wyboru tego
dokonujemy za pomoc¹ polecenia
SELECT IC dostÍpnego w†ME-
NU>DEVICE lub bezpoúrednio, ko-
rzystaj¹c z†ikony umieszczonej
w†dolnej prawej czÍúci g³Ûwnego
okna programu. Polecenie to uak-
tywnia okno SELECT IC DIALOG
przedstawiaj¹ce listÍ dostÍpnych
uk³adÛw (rys. 2). WystÍpuje tutaj
kilka ciekawych dodatkÛw. Miano-
wicie w†rozpoznaniu producenta
uk³adu pomaga pojawiaj¹ce siÍ
obok logo, a†jego stronÍ WWW
moøemy odwi edz i Ê k l i k a j ¹ c
umieszczony poniøej przycisk (np.
w†celu uzyskania dodatkowych in-
formacji o†interesuj¹cym nas uk³a-
dzie).
Biblioteka obs³ugiwanych ìkoúciî

jest bardzo bogata. Zawiera d³ug¹
listÍ elementÛw oferowanych przez
rÛønych producentÛw i†zapewnia
wspÛ³pracÍ z†uk³adami: EPROM,
EEPROM, FLASH EPROM, PLD
wliczaj¹c uk³ady typu PAL, GAL,
EPLD, CPLD, a†takøe mikrokontro-
lery, DSP i†inne. Po wybraniu in-
teresuj¹cego nas elementu (w na-
szym przypadku ATMEL AT89C52)
ìChipStationî wyúwietla okno in-

formuj¹ce uøytkownika o†podsta-
wowych jego parametrach, takich
jak typ, rozmiar pamiÍci, napiÍcia
zasilania, napiÍcie programowania
itp. (rys. 3).
PoprawnoúÊ obsadzenia uk³adu

w†podstawce warto sprawdziÊ kli-
kaj¹c ikonÍ SCAN dostÍpn¹ w†gÛr-
nej czÍúci okna programu. W†przy-
padku stwierdzenia nieprawid³o-
woúci np. braku styku pomiÍdzy
nÛøkami a†podstawk¹ sygnalizowa-
ny jest b³¹d oraz automatycznie
wyúwietlany komunikat wskazuj¹cy
graficznie wyprowadzenia, w ktÛ-
rych brak kontaktu (rys. 4). Inno-
wacj¹ w†tym programie jest funk-
cja autodetekcji pozwalaj¹ca auto-
matycznie rozpoznaÊ posiadany
uk³ad. Po wykonaniu powyøszych
czynnoúci uk³ad jest gotowy do za-
programowania.
W†zaleønoúci od tego co chcemy

zrobiÊ, producent przewidzia³ kil-
ka algorytmÛw procesu programo-
wania. Wyboru operacji jak¹ za-
mierzamy przeprowadziÊ dokonuje-
my poprzez uaktywnienie interesu-
j¹cej nas zak³adki z†ikonami. Jak
widaÊ†na rys. 1 znajduj¹ siÍ one
w†gÛrnej czÍúci okna g³Ûwnego. Do
wyboru mamy zak³adki z†modyfi-
kowalnymi algorytmami procesu
programowania, odczytu i†kasowa-
nia pamiÍci uk³adu oraz zak³adkÍ
SINGLE, na ktÛrej znajduj¹ siÍ iko-

Rys. 2.

Rys. 3. Rys. 5.

Rys. 4.
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ny pozwalaj¹ce na pojedyncze wy-
konanie poszczegÛlnych operacji.
Zak³adki PROGRAM, READ, ERA-

SE umoøliwiaj¹ wykonanie serii
operacji wchodz¹cych w†sk³ad pro-
cesu zaprogramowania, wczytania
do bufora lub skasowania zawar-
toúci pamiÍci. Dodatkowo moøliwe
jest pominiÍcie wybranej (lub
wybranych) przez uøytkownika
operacji wchodz¹cych w†sk³ad po-
szczegÛlnych procesÛw. Na przy-
k³ad pominiÍcie operacji BLANK
CHECK podczas procesu programo-
wania wymaga jedynie klikniÍcia
myszk¹ na ikon i e o †nazwie
BLANK. Program natychmiast zmie-
nia interesuj¹c¹ nas ikonÍ na na-
pis SKIP. Pozosta³e operacje wyko-
nywane s¹ automatycznie po na-
ciúniÍciu znajduj¹cego siÍ pod za-
k³adkami przycisku RUN (pojedyn-
cze wykonanie wybranego procesu)
lub AUTORUN (powtarzanie wy-

branego procesu - w†przypadku
programowania serii takich samych
uk³adÛw - aø do momentu prze-
rwania go przez uøytkownika).
Podczas wykonywania wybranego
procesu jego postÍp pokazywany
jest w†postaci graficznej z†podanym
czasem trwania poszczegÛlnych
operacji.
Okno DUMP EDIT (rys. 1) za-

pewnia dostÍp do zawartoúci bufo-
ra pamiÍci. Zak³adki z†napisami
8BITS i†16BITS zawieraj¹ informa-
cje dotycz¹ce odpowiednio 8- i†16-
bitowego adresu komÛrek bufora
oraz kodu programu w†postaciach:
binarnej i†ASCII. Zak³adka BUFFER
INFORMATION pokazuje nazwÍ
programu ostatnio ³adowanego do
bufora wraz z†jego úcieøk¹ dostÍpu
oraz podstawowymi parametrami
typu format, rozmiar pliku itp.
Wybieraj¹c ostatni¹ z†zak³adek,
opisan¹ jako BUFFER MAP, moøe-
my zobaczyÊ mapÍ bufora pamiÍci
zorganizowan¹ w†bloki. Adres in-
teresuj¹cego nas bloku wyúwietla-
ny jest automatycznie w†prawym
dolnym rogu okna, zaraz po naje-
chaniu na niego kursorem.
Okno DUMP EDIT umoøliwia po-

nadto wykonanie szeregu operacji
na zawartoúci bufora pamiÍci. S³u-
øy do tego celu pionowy rz¹d ikon
znajduj¹cych siÍ po lewej stronie
okna (rys. 1). OgÛlne informacje
dotycz¹ce przeznaczenia kolejnych
ikon uzyskujemy poprzez najecha-
nie na nie kursorem.
Aplikacja umoøliwia zapis zawar-

toúci bufora w†wybranym formacie
oraz pozwala na zapisanie wybra-
nego fragmentu bufora. Fragment
ten wybieramy, podaj¹c jego zakres
pocz¹tkowy i†koÒcowy ìrÍcznieî
w†postaci HEX lub korzystaj¹c
z†przyciskÛw FILE, MAX, IC (rys.
5). Moøliwe jest takøe wype³nienie
bufora wartoúciami wybranymi
przez uøytkownika. Zadany obszar
zape³niamy, w†zaleønoúci od po-
trzeb, danymi zaproponowanymi
przez twÛrcÛw aplikacji (do wybo-
ru) lub danymi zdefiniowanymi
przez siebie. Opcja rÍcznego okreú-
lenia interesuj¹cego nas fragmentu
bufora, na ktÛrym chcemy przepro-
wadziÊ operacje, polega na poda-
niu jego adresu pocz¹tkowego
i†koÒcowego (rys. 6). Zaawansowa-
ne moøliwoúci oferuje takøe edytor
zawartoúci bufora: dostÍpne jest

kopiowanie, przesuwanie i†zamie-
nianie miejscami wybranych przez
uøytkownika fragmentÛw pamiÍci.
Mamy tu moøliwoúÊ samodzielne-
go okreúlenia fragmentu ürÛd³owe-
go pamiÍci, ktÛry chcemy skopio-
waÊ, przesun¹Ê czy zamieniÊ. Po-
nadto, dostÍpne s¹ narzÍdzia do
wyszukiwania interesuj¹cego nas
ci¹gu kodu programu w†buforze.
W†oknie uruchomionym ikon¹ SE-
ARCH DATA podajemy interesuj¹-
cy nas ci¹g†(w kodzie binarnym
lub ASCII) oraz kierunek przeszu-
kiwania (rys. 7).

Dodatkowe funkcje programu
W†g³Ûwnym oknie programu znaj-

duje siÍ takøe okno o†nazwie RUN-
TIME MESSAGE WINDOW, widocz-
ne w†postaci przewijanego paska
na rys. 1. Pokazuje ono przebieg
pracy programatora, sygnalizu-
j¹c†jednoczeúnie aktualny stan
urz¹dzenia oraz wykonanie po-
szczegÛlnych operacji. ZarÛwno
w†tym oknie, jak i†w†oknie komu-
nikatÛw sygnalizowane s¹ natych-
miast wszystkie b³Ídy oraz inne
informacje dodatkowe. Okno RUN-
TIME MESSAGE WINDOW moøemy
zmaksymalizowaÊ klikaj¹c na od-
powiedni¹ ikonÍ znajduj¹c¹ siÍ
w†dolnej czÍúci ekranu lub korzys-
taj¹c†z†prawego przycisku myszki.
Ciekaw¹ funkcj¹ jak¹ udostÍpnia

program ìChipStationî jest funkcja
REPORT (ikona w†dolnej czÍúci
g³Ûwnego okna programu). Pomoøe
ona szczegÛlnie tym uøytkowni-
kom, ktÛrzy programuj¹ ìmasowoî
i†potrzebuj¹ informacji na temat
skutecznoúci swoich ìdzia³aÒî. RE-
PORT bowiem to przedstawiona

Rys. 7.

Rys. 8.

Rys. 6.

Rys. 9.
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w†pigu³ce historia wykonanych
przy uøyciu programatora operacji
i ich skutecznoúci (procentowo).
TwÛrcy programu zadbali takøe
o†graficzne przedstawienie stosun-
ku ìsukces - poraøkaî w†postaci
wykresu, daj¹c jednoczeúnie moø-
liwoúÊ zapisu na dysk danych
z†wybranego przez nas okresu pra-
cy. Z†opcji tych korzystamy wybie-
raj¹c odpowiednie zak³adki w†ok-
nie REPORT (rys. 9).
Kolejn¹ nowink¹ jaka wyrÛønia

opisywany program od innych
o†podobnym przeznaczeniu jest
EXTEND PARAMETER SETUP (rys.
10). Opcja dostÍpna jest z†pozio-
mu menu lub poprzez ikonÍ o†na-
zwie MATH i†pozwala na zmianÍ
(w okreúlonym zakresie) podstawo-
wych parametrÛw programowania
jak: napiÍcie zasilania uk³adu, po-
ziomy napiÍÊ wyjúciowych i†wej-
úciowych, poziomy napiÍÊ i†czÍs-
totliwoúci programowania, kasowa-
nia itp. Uk³ady ìz odzyskuî, ktÛre
chcemy ponownie wykorzystaÊ,
moøemy sprÛbowaÊ ìzmusiÊî do
pracy, w†przypadku pojawienia siÍ
problemÛw, poprzez odpowiednie
dobranie parametrÛw programowa-
nia (zak³adaj¹c, øe ìreanimowanyî
element jest sprawny).
Naleøy dodaÊ, øe funkcja ta jest

przeznaczona dla bardziej doúwiad-
czonych uøytkownikÛw. Nieumie-
jÍtne obchodzenie siÍ z†EXTEND
PARAMETER SETUP moøe spowo-
dowaÊ nieodwracalne uszkodzenie
uk³adu.
Do ustawienia parametrÛw pracy

programu s³uøy dostÍpna w†ME-

NU>DEVICE (lub za po-
moc¹ ikony SET) funkcja
COMMON SETUP. Uøyt-
kownik moøe zmieniÊ au-
tomatycznie przyjmowane
przez program, dla rÛø-
nych elementÛw, wartoúci
dotycz¹ce np. zakresu
uøywanej w†uk³adzie pa-
miÍci, adresu pocz¹tkowe-

go, od ktÛrego rozpocznie siÍ za-
pis w†îkoúciî, adresu pocz¹tkowe-
go bufora itp. W†COMMON SETUP
ustawiamy takøe format numeru
seryjnego zapisywanego w†uk³a-
dzie, parametry weryfikacji oraz
zabezpieczenia blokÛw.
Warto zwrÛciÊ uwagÍ na fakt, øe

poszczegÛlne opcje ustawiane
przez uøytkownika uaktywniane s¹
dynamicznie w†zaleønoúci od ty-
pu wybranego uk³adu. Dotyczy to
nie tylko COMMON SETUP czy
CONFIGURATION SETUP, ale pra-
wie wszystkich okien programu.
Nieaktywne aktualnie opcje wy-
úwietlane s¹ w†standardowy dla
Windows sposÛb, czyli w†kolorze
szarym.
W†îChipStationî mamy rÛwnieø

czÍúciowy wp³yw na szatÍ graficz-
n¹ samej aplikacji. Pewnych mo-
dyfikacji moøemy dokonaÊ bowiem
w†wygl¹dzie okna przedstawiaj¹ce-
go postÍp wykonywania programo-
wania, odczytu czy kasowania. Je-
øeli komputer wyposaøony jest
w†kartÍ düwiÍkow¹, dostÍpna jest
takøe opcja wyboru ìwydawanychî
przez program düwiÍkÛw. Waøn¹
funkcj¹ dostÍpn¹†z†tego samego po-
ziomu jest ADDITION NEW IC
NUMBER. W†pojawiaj¹cym siÍ tu
oknie (rys. 11) definiujemy nowe
uk³ady, ktÛre s¹ automatycznie do-
dawane do listy obs³ugiwanych
elementÛw. Oczywiúcie operacja ta-
ka wymaga zdobycia odpowiednich
plikÛw z†algorytmami. Na szczÍú-
cie udostÍpniane s¹ one w†miarÍ
rozwoju oprogramowania na stro-
nie producenta.

Rys. 10.

Rys. 11.

Decyzja naleøy do Was
Mamy nadziejÍ, øe po przeczyta-

niu tego artyku³u Czytelnik wyrobi³
sobie ogÛlny pogl¹d na temat Chip-
Station CS-84/48. Naszym zdaniem
firma LEAP ELECTRONIC daje kon-
struktorom silne narzÍdzie. Szcze-
gÛlnie duøo zyskuj¹ ci konstrukto-
rzy, ktÛrzy korzystaj¹ z†szerokiego
wachlarza dostÍpnych na rynku
uk³adÛw programowalnych. Urz¹-
dzenie jest wiÍc idealnym narzÍ-
dziem w laboratoriach badawczych,
zak³adach†produkcyjnych, zajmuj¹-
cych siÍ tworzeniem i†testowaniem
nowych projektÛw. Znika koniecz-
noúÊ korzystania z†kilku rÛønych
programatorÛw, a†wiÍc uzyskuje siÍ
oszczÍdnoúÊ czasu i†cennego miejs-
ca na biurku. Niew¹tpliw¹ zalet¹
oprogramowania jest jego prostota
i†- jak obiecuj¹ twÛrcy - ci¹g³y roz-
wÛj. MoøliwoúÊ úci¹gniÍcia ze stro-
ny producenta bezp³atnej aktualiza-
cji oprogramowania, w†po³¹czeniu
z†zaawansowanym sposobem stero-
wania wyprowadzeniami programa-
tora, pozwoli na utrzymanie prze-
wagi ChipStation nad podobnymi
urz¹dzeniami.
RK

Urz¹dzenie przedstawione w†ar-
tykule udostÍpni³a redakcji firma
RK-System, tel. (0-22) 724-30-39,
www.rk-system.com.pl.


