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Micromaster LV48 naleøy do rodzi-
ny programatorÛw produkowanych
przez brytyjsk¹ firmÍ ICE Technology.
Obok prezentowanego na zdjÍciu Mic-
romastera LV48, producent oferuje
takøe†dwa podobne programatory:
Speedmaster LV48 oraz Epmaster
LV48, ktÛre s¹ przeznaczone nie tylko
do zastosowaÒ pÛ³przemys³owych, ale
takøe dla odbiorcÛw prywatnych.
Programatory rodziny master maj¹

identyczny wygl¹d zewnÍtrzny oraz in-
terfejs uøytkownika w†programach ste-
ruj¹cych. RÛønice, bo takie oczywiúcie
s¹, wynikaj¹ z†moøliwoúci poszcze-
gÛlnych programatorÛw, przy czym
Micromaster LV48 moøe siÍ tu po-
szczyciÊ najlepszymi ìosi¹gamiî.

Moøliwoúci
Jeúli chodzi o†moøliwoúci, to tymi

Micromaster LV48 niew¹tpliwie wyrÛø-
nia siÍ spoúrÛd dostÍpnych na rynku
programatorÛw. Nie chodzi tu jedynie
o†liczbÍ uk³adÛw obs³ugiwanych, choÊ
ta jest tu naprawdÍ imponuj¹ca, ale
rÛwnieø o†inne bardzo uøyteczne fun-
kcje, o†ktÛrych za chwilÍ. Wyposaøony
w†48-nÛøkow¹ podstawkÍ Micromaster
LV48 programuje w³aúciwie wszystko,
pocz¹wszy od szerokiej gamy pamiÍci,
poprzez mikrokontrolery, aø†do progra-

mowalnych uk³adÛw logicznych. Ob-
s³uguje zarÛwno standardowe uk³ady
o†napiÍciu zasilania 5V, jak rÛwnieø
uk³ady niskonapiÍciowe 3,3V, 2,7V,
1,8V. Lista uk³adÛw obejmuje:
- 8- i†16-bitowe pamiÍci: EPROM, sze-
regowe i†rÛwnoleg³e EEPROM, szere-
gowe EPROM i†FLASH do 128Mb,

- pamiÍci NVRAM i†PROM,
- programowalne uk³ady logiczne:
PAL, GAL, PEEL, PALCE itd.,

- uk³ady CPLD firm: ALTERA, XI-
LINX, VANTIS itd.,

- ponad 500 mikrokontrolerÛw, po-
cz¹wszy od podstawowych 87C48/51
do 89Cxxx, PIC, AVR, COP8, Z86,
ST6, TMS370, H8 i†wiele innych.
Naleøy dodaÊ, øe Micromaster LV48

zaprojektowano w†taki sposÛb, aby wy-
eliminowaÊ koniecznoúÊ stosowania
dodatkowych adapterÛw dla uk³adÛw
w†obudowach DIL do 48 nÛøek.
Niew¹tpliw¹ zalet¹ tego programato-

ra jest duøa szybkoúÊ programowania,
ktÛra przy ci¹gle wzrostaj¹cej pojem-
noúci uk³adÛw zaczyna byÊ czynni-
kiem bardzo istotnym. Czasy progra-
mowania wraz z†weryf ikac j¹ dla
przyk³adowych uk³adÛw zaprezentowa-
no w tab. 1.
Udogodnieniem funkcjonalnym wpro-

wadzonym przez producenta do oma-
wianego programatora jest moøliwoúÊ
testowania uk³adÛw TTL, CMOS, DRAM
i†SRAM. Opcjonalnie przewidziano rÛw-
nieø moøliwoúÊ wykorzystania go jako
emulatora pamiÍci ROM/RAM.

SprzÍt
W†zestawie dostarczanym przez pro-

ducenta, oprÛcz samego programatora
(wymiary 24x15x5cm, waga poniøej

1kg), znajduje siÍ kabel do po³¹czenia
go z†komputerem (port rÛwnoleg³y),
zasilacz i†oczywiúcie CD z†oprogramo-
waniem. Na p³ycie czo³owej programa-
tora umieszczono, oprÛcz podstawki
ZIF, dwie diody LED sygnalizuj¹ce ak-
tualny jego stan. Wszystkie gniazda, tj.
wejúcie zasilania, z³¹cze Centronics
i†opcjonalne z³¹cza emulatora usytuo-
wano w†tylnej czÍúci programatora.
Istotn¹ zalet¹ Micromaster LV48 jest

moøliwoúÊ jego pracy z†zasilaniem ba-
teryjnym. Zasobnik baterii znajduje
siÍ pod spodem i†mieúci 8†szt. ogniw

Rys. 1.

Konkurencja
rośnie

Tab. 1. Czas programowania wybranych
układów

Typ układu Czas programowania [s]
27C512 11

28F400B3 6,5

28F128J3A 285

PIC16C54 2

GAL16V8 2

Co mamy na myúli, mÛwi¹c
ìprogramator uniwersalnyî? Czy
w†dobie mnogoúci procesorÛw,
EPROM-Ûw, pamiÍci Flash itp.

chodzi tylko o†liczbÍ
obs³ugiwanych uk³adÛw?

Wydaje mi siÍ, øe lektura tego
artyku³u zweryfikuje PaÒstwa
pogl¹d na znaczenie s³owa

ìuniwersalnyî w†odniesieniu do
programatorÛw. Jak siÍ bowiem

okazuje, pomys³owoúÊ
producentÛw tych urz¹dzeÒ nie
zosta³a jeszcze wyczerpana,
czego przyk³adem moøe byÊ

Micromaster LV48.
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typu R6. W†przypadku stosowania
akumulatorkÛw nie musimy siÍ mart-
wiÊ o†ich ³adowanie, poniewaø ³ado-
warka jest wbudowana w†zasilacz
urz¹dzenia.
W programatorze Micromaster LV48

nie ma wy³¹cznika zasilania. Nie jest
to oczywiúcie niedopatrzenie projektan-
tÛw, a†jedynie dowÛd, øe producent
bardzo powaønie podszed³ do proble-
mÛw wynikaj¹cych z†ograniczonej po-
jemnoúci baterii, wyposaøaj¹c progra-
mator w†system inteligentnego w³¹cza-
nia programatora, wspÛ³pracuj¹cy
z†programem steruj¹cym.

Oprogramowanie
Oprogramowanie Micromaster LV48

zapewnia pe³ny zakres opcji programo-
wania wynikaj¹cych ze specyfiki po-
szczegÛlnych uk³adÛw. Program steru-
j¹cy rozpoznaje nastÍpuj¹ce formaty
danych: Intel HEX, Motorola S-Record,
TekHex, Extended TekHex, ASCII, Raw
Binary, Octal, MOSTech, Altera POF,
Altera JAM itd. Oczywiúcie, jest do-
stÍpna funkcja rozpoznania formatu
pliku wejúciowego.
Przy ³adowaniu kodu do bufora jest

dostÍpnych wiele opcji pozwalaj¹cych
na jego zape³nienie w†oczekiwany
przez uøytkownika sposÛb. Na przy-
k³ad moøliwe jest wybranie adresu po-
cz¹tkowego, od ktÛrego rozpocznie siÍ
³adowanie bufora, okreúlenie adresu
koÒcowego itp. Ponadto oprogramowa-
nie zapewnia edycjÍ bufora i†zapis je-
go zawartoúci na dysku komputera.
Ø¹dany ci¹g bitÛw moøemy natych-
miast odszukaÊ, wykorzystuj¹c funkcjÍ
FIND, natomiast funkcja GO TO szy-
bko ustawi kursor na wybranym przez
uøytkownika adresie.
Program wyposaøono w wiele us-

prawnieÒ, zdecydowanie u³atwiaj¹cych
pracÍ z†aplikacj¹. Jednym z†nich jest
funkcja FIND DEVICE, stosunkowo rza-
dko spotykana w†innych programato-
rach. W†Micromaster LV48 wystarczy
wpisaÊ w†odpowiednim polu symbol
(lub fragment symbolu) szukanego uk³a-
du, aby natychmiast uzyskaÊ listÍ ìpa-
suj¹cychî uk³adÛw (rys. 1). Oczywiú-
cie, programowany uk³ad moøemy wy-
braÊ takøe zwyczajnie, za pomoc¹
przejrzystego, hierarchicznego menu
(rys. 2).

Poniewaø Micromaster LV48 moøe
pracowaÊ jako tester, emulator (op-
cja) lub programator, dostÍpne uk³a-
dy s¹ podzielone odpowiednio na
trzy grupy: testera, emulatora i†pro-
gramatora. W†przypadku programatora
wybranie uk³adu powoduje wyúwiet-
lenie g³Ûwnego okna programu przed-
stawiaj¹cego aktualn¹ zawartoúÊ bufo-
ra. Teraz wystarczy juø tylko za³ado-
waÊ plik z danym kodem i†rozpocz¹Ê
programowanie. W†celu zabezpiecze-
nia kodu znajduj¹cego siÍ†w†buforze
przed przypadkow¹ modyfikacj¹ (lub
przed jego zmian¹ przez osoby trze-
cie), moøemy uaktywniÊ blokadÍ bu-
fora. Edycja danych jest w†tym przy-
padku moøliwa dopiero po podaniu
ustalonego has³a.
Program steruj¹cy umoøliwia stoso-

wanie przez uøytkownika zaawanso-
wanych opcji programowania, np.
konfigurowania bitÛw zabezpieczeÒ
czy ustalenie numeru seryjnego pro-
gramowanego uk³adu. Dla tych, ktÛ-
rzy chc¹ siÍgn¹Ê ìg³Íbiejî w†paramet-
ry programowania, przewidziano fun-
kcjÍ PROGRAMMING OPTIONS. DziÍ-
ki niej uøytkownik moøe wp³ywaÊ
m.in. na sposÛb obliczania sumy kon-
trolnej, sposÛb weryfikacji danych po
zaprogramowaniu uk³adu itd. Oczy-
wiúcie dostÍp do poszczegÛlnych op-
cji zaleøny jest od aktualnie wybra-
nego uk³adu i†jego w³aúciwoúci. Usta-
wienia opcji dla danego uk³adu mo-
øemy ponadto zachowaÊ na dysku, w
celu pÛüniejszego wykorzystania. Przy-
wrÛcenie tych ustawieÒ podczas na-
stÍpnego programowania odbywa siÍ
automatycznie i†nie zabiera uøytkow-
nikowi czasu.
W†zaleønoúci od rodzaju programo-

wanego uk³adu, program steruj¹cy sa-
moczynnie dostosowuje sposÛb wy-
úwietlania zawartoúci bufora. Przyk³a-
dowo, podczas programowania uk³a-
dÛw PLD zawartoúÊ bufora jest wy-
úwietlana jako JEDEC, VECTOR lub
WAVEFORM. W†kaødym z†trybÛw moø-
liwa jest edycja danych.
Uøyteczn¹ funkcj¹ udostÍpnian¹

przez Micromaster LV48 jest HANDS
FREE. Polega ona na powtarzaniu za-
danego przez uøytkownika ci¹gu
czynnoúci, co u³atwia pracÍ w†przy-
padku programowania serii jednako-

wych uk³adÛw. Zadanie osoby obs³u-
guj¹cej programator ogranicza siÍ je-
dynie do umieszczenia kolejnego
uk³adu w†podstawce i†jego wyjÍciu
po zaprogramowaniu. Wszystkie ope-
racje wykonywane s¹ automatycznie
i†sygnalizowane odpowiednimi komu-
nikatami.
Licznik znajduj¹cy siÍ w†obszarze

jednego z†okien programu steruj¹cego
na bieø¹co informuje o†liczbie zapro-
gramowanych uk³adÛw. Licznik podaje
rÛwnieø, ile z†uk³adÛw nie zosta³o za-
programowanych poprawnie.
Tester funkcjonalny jest standardo-

w¹ funkcj¹ programatora Micromaster
LV48. Wywo³anie okna testera (rys.
3) nastÍpuje natychmiast po wybra-
niu uk³adu z†grupy dostÍpnych do
testowania uk³adÛw. Niezwykle wy-
godn¹ funkcj¹ testera jest funkcja au-
torozpoznania. W†przypadku, gdy nie
znamy symbolu uk³adu wystarczy
umieúciÊ go w†podstawce i†nacisn¹Ê
odpowiedni¹ ikonÍ. O†ile uk³ad ten
jest dostÍpny w†bibliotekach Micro-
master LV48, na pewno zostanie roz-
poznany. Projektanci oprogramowania
steruj¹cego przewidzieli moøliwoúÊ
samodzielnego rozbudowywania przez
uøytkownika bibliotek obs³ugiwanych
uk³adÛw.
Funkcja emulatora, o†ktÛry moøna

rozszerzyÊ moøliwoúci Micromaster
LV48, jest opcjonalna. W†przypadku
wyposaøenia programatora w†specjaln¹
kartÍ, moøe on emulowaÊ 8- i†16-bito-
we uk³ady pamiÍci ROM/RAM. Wywo-
³anie czÍúci oprogramowania odpowie-
dzialnej za emulacjÍ nastÍpuje po wy-
braniu uk³adu z†listy dostÍpnych uk³a-
dÛw emulowanych.
W†niektÛrych sytuacjach moøe oka-

zaÊ siÍ przydatna funkcja autotestu,
zapewniaj¹ca pe³n¹ diagnozÍ popra-
wnoúci dzia³ania sprzÍtu i†oprogramo-
wania.

Wnioski
Zastanawiaj¹c siÍ nad zakupem pro-

gramatora, na pewno warto wzi¹Ê pod
uwagÍ Micromaster LV48. D³uga lista
obs³ugiwanych uk³adÛw, funkcja teste-
ra i†opcjonalnie emulatora sprawiaj¹,
øe prezentowane urz¹dzenie dorÛwnu-
je obecnym od lat na naszym rynku
programatorom konkurencyjnym, jak
choÊby LabTool 48. Warto zwrÛciÊ
uwagÍ, øe oprogramowanie steruj¹ce
wraz bibliotekami ulega ci¹g³emu roz-
wojowi. Najnowsze wersje oprogramo-
wania s¹ bezp³atnie udostÍpniane na
stronie WWW producenta. Producent
zapewnia takøe pe³ny asortyment
adapterÛw dla uk³adÛw w†obudowach
innych niø DIP.
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