
Leap Pstart
P r o g r am a t o r

Leap Pstart (fot.
1) jest przeznaczo-
ny do programowa-
nia mikrokontrolerÛw rodziny
PIC. ZamkniÍto go w†plastiko-
wej obudowie, ktÛra charakte-
ryzuje siÍ niewielkimi rozmia-
rami. Programowane uk³ady s¹
instalowane w†standardowej,
czterdziestonÛøkowej podstaw-
ce umieszczonej na p³ycie
czo³owej wraz z†dwoma dio-
dami LED informuj¹cymi
o†stanie pracy i†zasilaniu.
W†sk³ad zestawu, oprÛcz pro-
gramatora, wchodzi kabel do
po³¹czenia go z†portem COM
komputera, zasilacz oraz op-
rogramowanie. Wszystkie z³¹-
cza oraz w³¹cznik zasilania
umieszczono na tylnej úciance
programatora. Leap Pstart mo-
øe byÊ zasilany z†wewnÍtr-
znych baterii 9V (2 szt.)
umieszczonych w†spodniej
czÍúci programatora. DziÍki ta-
kiemu rozwi¹zaniu programa-
tor moøe byÊ przydatny uøyt-
kownikom pracuj¹cym w†tere-
nie, gdy nie ma moøliwoúci
pod³¹czenia go do sieci 220V.
Przyjrzyjmy siÍ nieco oprog-

ramowaniu dostarczanemu
w†zestawie programatora. Do-
³¹czony do zestawu CD-ROM
zawiera m.in. oprogramowanie
firmy Microchip z†wieloma
bardzo uøytecznymi dodatka-
mi, m.in. informacjami katalo-
gowymi dotycz¹cymi mikro-
kontrolerÛw, pamiÍci itp. ele-
mentÛw z†oferty firmy. Obs³u-
ga programowa Leap Pstart
odbywa siÍ w†standardowym
úrodowisku MPLAB firmy

Microchip
(rys. 1†i 2). Wymagania

sprzÍtowe, konieczne do zain-
stalowania tej aplikacji, nie s¹
wysokie. NiezbÍdne minimum,
jakie powinien spe³niaÊ kom-
puter to: procesor 386, zain-
stalowany Windows, 4MB pa-
miÍci RAM, 8MB wolnego
miejsca na dysku oraz wolny
port COM. Instalacja oprogra-
mowania polega na odnalezie-
niu i†uruchomieniu aplikacji
MPLAB, ktÛra znajduje siÍ
w†postaci skompresowanej na
CD-ROM-ie.

Programator Leaper-3
W†odrÛønieniu od Leap

Pstart, programator Leaper-3
(fot. 3) s³uøy do programowa-
nia uk³adÛw pamiÍci typu:
EPROM, EEPROM, FLASH
rÛønych producentÛw. Wypo-
saøony w†dwie trzydziesto-
dwunÛøkowe podstawki, ozna-
czone jako Master i†Slave, Le-
aper-3 stanowi rodzaj przenoú-
nej ìkopiarkiî pamiÍci. Na
p³ycie czo³owej urz¹dzenia,
obok podstawek, znajduje siÍ
piÍÊ przyciskÛw funkcyjnych
s³uø¹cych do obs³ugi progra-
matora, a†takøe wyúwietlacz
ciek³okrystaliczny s³uø¹cy do
komunikacji z†uøytkownikiem.
Udogodnienia te sprawiaj¹, øe
urz¹dzeniem moøemy dosko-
nale pos³ugiwaÊ siÍ w†terenie,
bez pod³¹czania go do kom-
putera i†zewnÍtrznego zasila-
nia (pracuje z†baterii). Oczy-
wiúcie praca bez uøycia kom-
putera jest opcjonalna i†pro-

Na naszym rynku pojawia siÍ coraz

wiÍcej programatorÛw rÛønego rodzaju

uk³adÛw. Producenci tych urz¹dzeÒ

przeúcigaj¹ siÍ w†wymyúlaniu coraz to

nowszych konstrukcji.

W†artykule prezentujemy dwa

programatory, ktÛre powsta³y

w†laboratoriach firmy Leap Electronic:

Leap Pstart i†Leaper-3.

g r a m a t o r
wyposaøony jest w†odpo-

wiednie z³¹cze s³uø¹ce do ko-
munikacji z†PC. Podobnie jak
w†LEAP PSTART znajduje siÍ
ono wraz z†w³¹cznikiem zasi-
l an i a na ty lne j úc i ance .
W†komplecie otrzymujemy od-
powiedni kabel, zasilacz oraz
oprogramowanie.
Praca z†programatorem Lea-

per-3, jako jednostk¹ samo-
dzieln¹, sprowadza siÍ do wy-
korzystywania go jako ìkopiar-
kiî kodu programu z†uk³adu
do uk³adu. Do obs³ugi urz¹-
dzenia s³uø¹ w†tym wypadku
znajduj¹ce siÍ po prawej stro-
nie przyciski oraz wyúwietlacz
LCD. PrzystÍpuj¹c do kopiowa-
nia, naleøy wybraÊ typ ele-
mentu, z†ktÛrym pracujemy.
Wyboru dokonujemy przycis-
kiem opisanym jako TYPE,
przy czym kolejne naciúniÍcie

Rys. 1.

powoduje zmianÍ na kolejny
typ uk³adu. Informacja o†aktu-
alnie wybranym typie wy-
úwietlana jest na LCD. Naleøy
dodaÊ, øe oba uk³ady, tj. ory-
ginalny oraz ten, na ktÛry ko-
piujemy, powinny byÊ tego sa-
mego typu i†umieszczone od-
powiednio w†podstawkach
Master i†Slave. Po wybraniu
interesuj¹cego nas elementu
i † umi e s z c z en iu uk ³ adÛw
w†podstawkach moøemy przy-
st¹piÊ do kopiowania. Docelo-
wy uk³ad musi byÊ ìczystyî.
£atwo to sprawdziÊ za pomo-
c¹ przycisku BLANK. PrÛba za-
pisu na uk³ad z†niewykasowa-
n¹ zawartoúci¹ koÒczy siÍ ko-
munikatem FAIL (widocznym
na wyúwietlaczu) oraz wygene-
rowaniem przez programator
sygna³u düwiÍkowego. W†przy-
padku stwierdzenia przez urz¹-
dzenie, øe uk³ad docelowy jest
skasowany (co jest sygnalizo-
wane na wyúwietlaczu), wystar-
czy wcisn¹Ê przycisk COPY.
Po wykonaniu kopiowania au-
tomatycznie przeprowadzana
jest weryfikacja, a†jej wyniki
odzwierciedlane (podobnie jak
postÍp kopiowania) na LCD.
Naleøy dodaÊ, øe proces wery-
fikacji moøna wykonaÊ rÍcznie,
wykorzystuj¹c do tego celu
przycisk VER/SUM.
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lub SLAVE), w†zaleø-
noúci od procesu jaki prze-
prowadzamy. I†tak:
- zapisuj¹c zawartoúÊ bufora
do uk³adu, sprawdzaj¹c stan
pamiÍci uk³adu, kasuj¹c za-
wartoúÊ pamiÍci uk³adu lub
wykonuj¹c RAM test, obsa-
dzamy uk³ad w†podstawce
SLAVE,

- chc¹c odczytaÊ zawartoúÊ
uk³adu do bufora pamiÍci
wykorzystujemy podstawkÍ
MASTER.
Jeúli chodzi o†przeprowadze-

nie weryfikacji, to twÛrcy ap-
likacji przewidzieli programo-
wy wybÛr podstawki, w†ktÛrej
obsadzony jest weryfikowany
uk³ad. Wyboru tego dokonuje-
my z†poziomu MENU>DEVICE
poleceniem PROCESS. Dodat-
kowo ustalamy tutaj pewne
w³aúciwoúci procesu progra-
mowania dotycz¹ce uaktywnie-
nia dodatkowych operacji, jak
AUTOBLANK i†AUTOVERIFY
podczas wykonywania tego
procesu.

Dla kaødego coú
dobrego
Zaprezentowane urz¹dzenia

s¹ zapewne interesuj¹cym
uzupe³nieniem bogatej listy
dostÍpnych na rynku progra-
matorÛw. ZarÛwno Leap Pstart
obs³uguj¹cy szerok¹ gamÍ co-
raz bardzie j popularnych
u†nas mikrokontrolerÛw PIC,

Wykorzystanie Leaper-3 do
programowania uk³adÛw pa-
miÍci bez uøywania kompute-
ra sprowadza rolÍ tego urz¹-
dzenia jedynie do kopiarki.
Wprowadzenie nowego progra-
mu, a†dok³adnie mÛwi¹c stwo-
rzenie orygina³u zaprogramo-
wanej pamiÍci, z†ktÛrej powie-
lany bÍdzie kod, nie jest bez
PC moøliwe.
WspÛ³praca Leaper-3 z†kom-

puterem odbywa siÍ przez
port szeregowy. Obs³ugÍ pro-
gramow¹ producent przewi-
dzia³ zarÛwno dla úrodowiska
DOS, jak i†Windows. Ponie-
waø wydaje siÍ nam, øe
wiÍkszoúÊ przysz³ych uøytkow-
nikÛw sk³oni siÍ raczej ku
wersji pracuj¹cej pod Win-
dows, zajmiemy siÍ szerzej t¹
w³aúnie wersj¹. Proces insta-
lacji aplikacji LP3 odbywa siÍ
w†standardowy dla systemu
sposÛb. TwÛrcy zapewniaj¹
poprawn¹ pracÍ oprogramowa-
nia w†WIN95/98/NT. Po za-
koÒczeniu instalacji i†wyzero-
waniu komputera moøemy
przyst¹piÊ do pracy. Widok
g ³Ûwnego okna programu
przedstawiamy na rys. 3.
Podczas prog ramowania

uk³adÛw za pomoc¹ LEAPER-
3 wspÛ³pracuj¹cego z†kompu-
terem waøne jest w³aúciwe
wybranie podstawki (MASTER

Rys. 2.

Rys. 3.

jak i†Leaper-3, programator-ko-
piarka pamiÍci, s¹ alternaty-
wne dla tych programistÛw,
ktÛrzy potrzebuj¹ stosunkowo
niedrogiego i†wyspecjalizowa-
nego urz¹dzenia. Zalety, takie
jak prostota obs³ugi oraz moø-
liwoúÊ pracy z†baterii, powin-
ny zachÍciÊ uøytkownikÛw
czÍsto pracuj¹cych w†terenie.

SzczegÛlnie ciekaw¹ ofertÍ
stanowi Leaper-3, ktÛry moøe
pracowaÊ bez komputera. Nie-
bagateln¹ zalet¹ obu progra-
matorÛw jest dodatkowo moø-
liwoúÊ bezp³atnej aktualizacji
wspÛ³pracuj¹cego z†nimi op-
rogramowania.
RK

Programatory do testÛw w re-
dakcji udostÍpni³a firma RK-
System, tel. (0-22) 755-69-83.
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