S P R Z Ę T

Uniwersalny programator firmy
RK-System jest wyzwaniem dla
producentÛw podobnych urz¹dzeÒ.
Prezentowany w†artykule
programator moøe bowiem
úmia³o rywalizowaÊ
z†produktami úwiatowych
liderÛw w†tej
dziedzinie. Jest to
spowodowane g³Ûwnie
nowatorskimi
rozwi¹zaniami
zastosowanymi
w†czÍúci sprzÍtowej.
Wygl¹d zewnÍtrzny oraz interfejs
uøytkownika, niemal identyczny z†interfejsem wczeúniejszej wersji UPROGa, nie zdradzaj¹ na pierwszy rzut oka
istotnych rÛønic pomiÍdzy tymi programatorami. Jest to jednak ca³kowicie
nowy programator o†innej budowie wewnÍtrznej. Jego ìsercemî jest bowiem
programowalny uk³ad typu FPGA firmy Xilinx, w†ktÛrym ìzaszytoî specjalizowany procesor umoøliwiaj¹cy uzyskanie poø¹danych parametrÛw pracy.
SzczegÛlnie zwiÍkszy³a siÍ szybkoúÊ
dzia³ania programatora oraz uniwersal-
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noúÊ sterowania poszczegÛlnymi wyprowadzeniami podstawki.
Poniewaø uk³ady FPGA pozwalaj¹ na
rekonfiguracjÍ uk³adu w†ich strukturze,
j¹dro procesora steruj¹cego programatorem oraz jego peryferia s¹ dynamicznie
modyfikowane w†trakcie pracy urz¹dzenia i†dopasowywane automatycznie do
potrzeb. Moøna wiÍc stwierdziÊ, øe budowa czÍúci sprzÍtowej jest optymalizowana, a†wszystko to odbywa siÍ w†sposÛb ca³kowicie automatyczny. PrzyjÍcie
takiej koncepcji podczas projektowania
programatora pozwoli³o uzyskaÊ duø¹
szybkoúÊ jego pracy,
np. pÛ³megabajtowa
pamiÍÊ firmy Macronix jest programowana w†czasie poniøej
5s, a†odczyt tej pamiÍci, wraz z†weryfikacj¹ jej zawartoúci,
trwa mniej niø 1s.
PrÍdkoúÊ programowania w†przypadku
UPROG HS nie jest
uzaleøniona od prÍdkoúci komputera.
UniwersalnoúÊ programatora uzyskano
przez zastosowanie
uniwersalnych ste-

rownikÛw, tzw. pin-driverÛw, z†wyjúÊ
ktÛrych s¹ sterowane wszystkie wyprowadzenia podstawki. Rozwi¹zanie to
pozwala na dowolne, programowe sterowanie funkcjami, jakie s¹ realizowane na poszczegÛlnych wyprowadzeniach. Tak wiÍc kaøda nÛøka danego
uk³adu moøe byÊ pod³¹czana - w†zaleønoúci od potrzeb - do napiÍcia zasilaj¹cego, masy, napiÍcia programuj¹cego lub wyjúcia zegara. Na dowoln¹
z†koÒcÛwek moøna wyprowadziÊ np.
sygna³y interfejsu RS232 i†wykorzystywaÊ j¹ jako nadawcz¹ lub odbiorcz¹.
Linie RxD, TxD mog¹ byÊ przy tym
ustawiane na zakres prÍdkoúci od
300kbd do 115kbd. CzÍúÊ sprzÍtowa
zapewnia wspÛ³pracÍ z†dowolnym roz-
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Rys. 3.
k³adem wyprowadzeÒ zasilania i†danych, a†co za tym idzie pozwala na
dodawanie kolejnych uk³adÛw do listy
uk³adÛw obs³ugiwanych i†nie wymaga
øadnych ingerencji w†sprzÍt. Kaødy nowy uk³ad dodawany jest do listy obs³ugiwanych przez uaktualniane oprogramowanie steruj¹ce programatorem.
Jak przysta³o na programator uniwersalny, UPROG HS obs³uguje wszystkie
rodzaje uk³adÛw tj. EPROM, EEPROM,
FLASH, GAL, PAL, PALCE, PLD,
CPLD oraz mikrokontrolery rÛønych
producentÛw. Pe³na ìelastycznoúÊî poszczegÛlnych wyprowadzeÒ 48-pinowej
podstawki eliminuje stosowanie dodatkowych adapterÛw dla uk³adÛw
w†obudowach DIP. Programator moøe
pracowaÊ zarÛwno ze standardowymi
uk³adami o†napiÍciu zasilania 5V, jak
rÛwnieø z†uk³adami niskonapiÍciowymi
(3,3V, 2,7V, 1,8V). Zalet¹ UPROG HS
jest moøliwoúÊ programowania uk³adÛw PLD bezpoúrednio w†uk³adzie docelowym (JTAG, SPI), bez koniecznoúci ich wylutowywania. Sygna³y niezbÍdne do zaprogramowania uk³adu
wyprowadzane s¹ w†tym przypadku
bezpoúrednio z†podstawki programatora, zgodnie ze wskazÛwkami pojawiaj¹cymi siÍ na monitorze.
OprÛcz funkcji zwi¹zanych z†programowaniem uk³adÛw, UPROG HS jest
doskona³ym testerem uk³adÛw cyfrowych oraz umoøliwia emulacjÍ pamiÍci EPROM. Funkcja uniwersalnego testu uk³adÛw cyfrowych pozwala na podanie dowolnej kombinacji sygna³Ûw
wejúciowych do wybranego wyprowadzenia uk³adu scalonego (GND, VZZ,
CLK). Opcja ta potwierdza pe³n¹ uniwersalnoúÊ programatora umoøliwiaj¹c
dowoln¹ konfiguracjÍ jego wyprowadzeÒ. Funkcja emulatora pozwala natomiast na emulacjÍ pamiÍci EPROM
o†pojemnoúci do 128kB. Na øyczenie
klienta rozmiar emulowanej pamiÍci
moøe byÊ rozszerzony do 512kB.
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Podobnie jak pozosta³e programatory
rodziny UPROG, UPROG HS charakteryzuje siÍ niewielkimi wymiarami. Jego
wymiary wynosz¹ zaledwie 19x12x2,5cm,
a†waga nie przekracza 1kg. P³yta czo³owa urz¹dzenia, oprÛcz podstawki
DIP48, zawiera przycisk AUTO RUN,
wykorzystywany do sterowania programatorem w†przypadku programowania
automatycznego oraz dwie diody LED
sygnalizuj¹ce stan zasilania oraz stan
pracy urz¹dzenia.
Obs³ugÍ programatora zapewnia
wchodz¹cy w†sk³ad zestawu program
steruj¹cy. Jest on wspÛlny dla wszystkich programatorÛw rodziny UPROG.
Jego cech¹ charakterystyczn¹ jest przejrzystoúÊ i†oryginalna szata graficzna.
DostÍp do wszystkich funkcji programatora jest moøliwy za pomoc¹ ikon
i†przyciskÛw znajduj¹cych siÍ w†g³Ûwnym oknie programu (rys. 1) oraz komend dostÍpnych pod prawym przyciskiem myszki. TwÛrcy programu zaproponowali wiele rozwi¹zaÒ pozwalaj¹cych na znaczne u³atwienie pracy.
S³uø¹ temu m.in. komunikaty wyúwietlane na pasku OPERATION STATUS,
ktÛre informuj¹ uøytkownika o†aktualnie wykonywanej operacji. DostÍp do
grup ikon odpowiadaj¹cych za programowanie, zaprojektowany w†postaci
zak³adek, sprawia, øe program jest wyj¹tkowo czytelny.
Programator wyposaøony jest w†polskojÍzyczn¹ instrukcjÍ obs³ugi, ktÛra
jest dostÍpna po zainstalowaniu oprogramowania.
Z†myúl¹ o†uøytkownikach czÍsto
programuj¹cych kilka uk³adÛw rÛønych typÛw przewidziano pewne u³atwienie. Polega ono na moøliwoúci wybrania do dziesiÍciu uk³adÛw, ktÛre
s¹
zapamiÍtywane
na
liúcie
ìpodrÍcznejî i†wyúwietlane w†kolumnie DEVICES, znajduj¹cej siÍ po lewej
stronie g³Ûwnego okna programu (rys.
1). Kaødy uk³ad ma w†tym przypadku
przypisany w³asny bufor, ktÛry moøe
byÊ wype³niony dowolnym zbiorem
danych. Szybkie prze³¹czanie pomiÍdzy poszczegÛlnymi uk³adami znajduj¹cymi siÍ w†kolumnie uk³adÛw ìpodrÍcznychî jest realizowane za pomoc¹
myszy i†nie wymaga ci¹g³ego otwierania okna SELECT DEVICE. Aplikacja
umoøliwia wykonanie wszystkich niezbÍdnych operacji zwi¹zanych z†programowaniem.
Oprogramowanie akceptuje wszystkie
popularne formaty: hex, bin, jed, jam,
svf, rom, txt. W†przypadku zmian kodu dokonywanych bezpoúrednio w†oknie bufora, projekt moøna zachowaÊ na
dysku komputera. Wprowadzanie
ewentualnych zmian w†kodzie, bezpoúrednio w†obszarze bufora, wspiera
funkcja automatycznego podawania adresu, wskazuj¹ca adres danej komÛrki
po wskazaniu jej kursorem.

OprÛcz klasycznego programowania
rÛwnoleg³ego, czyli bezpoúrednio
w†podstawce, UPROG HS pozwala na
programowanie szeregowe przy wykorzystaniu interfejsu SPI, JTAG, BDM.
Oczywiúcie dotyczy to tylko tych uk³adÛw, w†ktÛrych moøliwy jest taki sposÛb programowania. W†przypadku programowania w†uk³adzie docelowym
wystarczy tylko po³¹czyÊ odpowiednie
koÒcÛwki uk³adu ze wskazanymi na
monitorze wyprowadzeniami podstawki. Podpowiedü, jak po³¹czyÊ uk³ad
z†podstawk¹, jest bowiem pokazywana
w†oknie SETUP SPI (rys. 2)
Bardzo waøn¹ funkcj¹, ktÛr¹ udostÍpnia UPROG HS, jest sprawdzanie poprawnoúci styku pomiÍdzy programowanym uk³adem, a†podstawk¹ urz¹dzenia.
Programator automatycznie testuje kontakty na poszczegÛlnych nÛøkach uk³adu scalonego w†momencie wykonywania jakiejkolwiek operacji. Brak styku
na jednej z†koÒcÛwek sygnalizowany
jest odpowiednim komunikatem, a†niekontaktuj¹ce nÛøki wskazywane s¹
w†oknie CHECK PIN CONNECTION
(rys. 3). Funkcja ta jest szczegÛlnie
waøna przy programowaniu uk³adÛw
OTP lub innych o†duøej liczbie wyprowadzeÒ, gdzie brak kontaktu na ktÛrejú
z†nÛøek jest bardzo trudny do stwierdzenia i†uniemoøliwia w³aúciwe zaprogramowanie uk³adu, a†czasem moøe doprowadziÊ nawet do jego zniszczenia.
Inn¹ funkcj¹ dodatkow¹, o†ktÛrej naleøy wspomnieÊ, jest funkcja autodetekcji typu uk³adu w³oøonego w†podstawkÍ. Funkcja dzia³a - co prawda - tylko
dla tych uk³adÛw, ktÛre posiadaj¹ wewnÍtrzny identyfikator (pamiÍci EPROM, Flash), ale w†pewnych warunkach moøe okazaÊ siÍ bardzo pomocna.

Podsumowanie
Programator UPROG HS jest niew¹tpliwie udanym urz¹dzeniem. Walory
uøytkowe, na ktÛre sk³adaj¹ siÍ takie
czynniki jak: pe³na uniwersalnoúÊ
urz¹dzenia, szeroka lista uk³adÛw programowanych, funkcjonalnoúÊ oprogramowania zapewniaj¹cego szereg funkcji dodatkowych, testowanie uk³adÛw
cyfrowych czy emulacja pamiÍci EPROM sprawiaj¹, øe produkt jest naprawdÍ uniwersalny i†atrakcyjny. Jednym z†podstawowych atutÛw tego programatora jest jednak jego szybkoúÊ,
ktÛra ze wzglÍdu na rosn¹c¹ pojemnoúÊ uk³adÛw, zaczyna byÊ bardzo istotnym czynnikiem. W†przypadku
UPROG HS szybkoúÊ programowania
jest naprawdÍ imponuj¹ca.
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Dodatkowe informacje
Programator prezentowany w artykule udostêpni³a redakcji firma RK-System, tel. (22) 724-3039, www.rk-system.com.pl.
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