S P R Z Ę T
Chyba nie ma juø na
krajowym rynku takiego
programatora, ktÛry nie
by³by opisywany
w†Elektronice
Praktycznej. A†przyznaÊ
trzeba, øe jest w†czym
wybieraÊ. Moøna je
dziú kupiÊ niemal
w†kaødym kiosku razem
z†biletami autobusowymi. PomyúleÊ, øe przed laty kupowa³o siÍ je w†firmach maj¹cych ìlinie
montaøoweî w†garaøach. Firmy takie osi¹gnÍ³y po latach niema³e sukcesy. Czy tak zaczyna³a
rÛwnieø w†odleg³ej Kaliforni firma Xeltek?

Stara prawda mÛwi, øe ³atwo jest towar wyprodukowaÊ, trudniej go sprzedaÊ. Czasami dochodzi do tak absurdalnych sytuacji, jak w†jednej z†rosyjskich
fabryk produkuj¹cych garnki, w†ktÛrej
pracownicy dostali pewnego razu wyp³atÍ w†towarze, ktÛry sami wyprodukowali. No cÛø, podobno w†gospodarstwie
wszystko moøe siÍ przydaÊ. Wyroby
owej fabryki widocznie wzbudza³y niedostateczne zainteresowanie gospodyÒ
domowych. I†w†tym tkwi klucz do rozwi¹zania problemu - towar powinien byÊ
atrakcyjny dla klienta. Z†podobnymi
problemami borykaj¹ siÍ rÛwnieø producenci programatorÛw. Oni teø ci¹gle zastanawiaj¹ siÍ, jak uatrakcyjniÊ swÛj wyrÛb, aby zachÍciÊ klienta do zakupu tego, a†nie innego modelu konkurencyjnej
firmy. Nie jest jednak ³atwo wymyúliÊ
coú, co by mog³o zadziwiÊ wybrednego, potencjalnego odbiorcÍ. Wydaje siÍ, øe
wszystko - no, powiedzmy prawie

wszystko - zosta³o juø zrobione. Projektanci maj¹ pewien dylemat. Uøytkownik
oczekuje jak najwiÍkszej liczby opcji, ale
zwiÍkszanie moøliwoúci wyrobu na ogÛ³
wi¹øe siÍ ze wzrostem ceny, a†to z†kolei
zniechÍca klienta do zakupu.

Nowoúci
Firma Xeltek postanowi³a wiÍc zaoferowaÊ programator SUPERPRO 2000,
ktÛry oprÛcz swojej podstawowej cechy
umoøliwia rÛwnieø testowanie uk³adÛw
logicznych TTL i†CMOS, a†takøe pamiÍci RAM. Ponadto w†pewnych sytuacjach
programator ten moøe pracowaÊ bez do³¹czonego komputera. W†tym trybie programator moøe byÊ przydatny wtedy,
gdy chcemy tylko sprawdziÊ zawartoúÊ
uk³adu lub skopiowaÊ zawartoúÊ jednego uk³adu do drugiego. W†trybie autonomicznym moøna rÛwnieø dokonywaÊ
ìrÍcznejî edycji bufora, do ktÛrego
wczeúniej zosta³y wczytane dane.
Nie s¹dzÍ jednak, by komuú
wystarczy³o cierpliwoúci
na sensowne wype³nienie bufora (512kB)
t¹ metod¹. Chodzi

raczej o†moøliwoúÊ wprowadzania drobnych zmian. Aby moøna by³o programowaÊ uk³ady w†trybie rÍcznym, wczeúniej
trzeba skopiowaÊ do pamiÍci nieulotnej
programatora odpowiednie algorytmy
programowania. Dokonuje siÍ tego poprzez port rÛwnoleg³y, wykorzystuj¹c
firmowe oprogramowanie udostÍpnione
na stronach internetowych firmy Xeltek.
Powyøsze czynnoúci wymagaj¹ interakcji miÍdzy obs³uguj¹cym i†urz¹dzeniem.
Model 2000 wyposaøono wiÍc w†wyúwietlacz alfanumeryczny oraz ma³¹ klawiaturkÍ foliow¹. Nie ma ich natomiast
model SUPERPRO V, ktÛry moøe pracowaÊ tylko z†komputerem (do³¹czonym
rÛwnieø poprzez port rÛwnoleg³y). Oba
programatory wyposaøono - tak jak najczÍúciej siÍ to robi - w†48-nÛøkow¹ podstawkÍ ZIF (Zero Insertion Force),
umoøliwiaj¹c¹ wk³adanie i†wyjmowanie
uk³adÛw, bez naraøania ich na uszkodzenia mechaniczne. Standardowo przeznaczone s¹ wiÍc dla uk³adÛw w†obudowach PDIP, opcjonalnie zaú moøna
instalowaÊ adaptery pod obudowy:
PLCC, QFP, SOP, TSOP, PSOP, SSOP,

Rys. 1. Okno programu podczas
edycji bufora danych
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Rys. 2. Edytor wektorów testujących
układy TTL/CMOS
TSSOP, SOIC, SDIP, a†nawet BGA.
W†przypadku obudÛw maj¹cych powyøej 100 wyprowadzeÒ niezbÍdne jest zainstalowanie specjalnego adaptera
(PEP100 dla modelu 2000 i†PEP500 dla
V), w†miejsce standardowej podstawki
ZIF. W†programatorze SUPERPRO V
operacja ta odbywa siÍ bezproblemowo,
gdyø nawet podstawka ZIF jest w†nim
zamontowana jako modu³ zewnÍtrzny.
Firma Xeltek dostarcza algorytmy programowania uk³adÛw PROM, EPROM,
PLD i†mikrokontrolerÛw od ponad 60 producentÛw. W†sumie uwzglÍdniono ponad
6000 rÛønych uk³adÛw, a†prace rozwojowe s¹ prowadzone na bieø¹co, rÛwnolegle z†pojawiaj¹cymi siÍ nowymi uk³adami.
Pliki z†danymi powinny byÊ przygotowane w†formacie binarnym, Intel HEX, Motorola S, Tektronix lub JEDEC. Przed prÛb¹ skomunikowania siÍ z†programowanym uk³adem sprawdzana jest jego obecnoúÊ i†prawid³owe ulokowanie w†podstawce. Program steruj¹cy prac¹ programatora potrafi wykryÊ brak uk³adu lub jego uszkodzenie, odwrotne w³oøenie do
podstawki, a†nawet informuje o†ile slotÛw
jest przesuniÍty uk³ad w†podstawce
w†stosunku do prawid³owego po³oøenia.

Program steruj¹cy
Gdy ìmechanicznieî wszystko jest juø
w†porz¹dku, moøna za³adowaÊ dane do
bufora i†zaj¹Ê siÍ ich ewentualn¹ edycj¹
(rys. 1). Do dyspozycji mamy tu typowe
funkcje: kopiowanie bloku danych, wype³nianie bloku danych okreúlon¹ zawartoúci¹, poszukiwanie zadanego ci¹gu danych (wzorzec moøe byÊ podany w†postaci liczb heksadecymalnych lub znakÛw
ASCII). Jest teø opcja Swap umoøliwiaj¹ca zamianÍ miejscami danych w†obrÍbie
2, 4 lub 8 bajtÛw. Jakakolwiek zmiana zawartoúci bufora powoduje natychmiastowe wyliczenie sumy kontrolnej. Po skoÒczonej edycji zmiany moøna zachowaÊ na

Rys. 3. Komunikat o błędzie podczas
testowania układu 74373
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dysku komputera i†przyst¹piÊ do programowania uk³adu. Poø¹dane przy tym
czynnoúci, takie jak: kontrola wykasowania uk³adu, programowanie, weryfikacja
zapisu i†programowanie bitÛw zabezpieczaj¹cych, szyfrowanie danych (w niektÛrych mikrokontrolerach), wykonujemy
rÍcznie lub w†trybie automatycznym.
W†tym drugim decydujemy, ktÛre z†powyøszych operacji maj¹ byÊ zaliczone do
trybu automatycznego. Ustawienia warto
zachowaÊ w†pliku konfiguracyjnym. Dane
z†bufora nie musz¹ byÊ w†ca³oúci zapisywane do uk³adu. Moøna zapisaÊ dowoln¹
partiÍ danych, pod dowolnym adresem,
a†wiÍc w†typowy dla wiÍkszoúci programatorÛw sposÛb. Na uwagÍ zas³uguje duøa szybkoúÊ programowania. Na przyk³ad
w†przypadku modelu 2000, pamiÍÊ Flash
o†pojemnoúci 8Mb jest zapisywana tylko
36 sekund.

Rys. 4. Komunikat o typie rozpoznane−
go układu
przecieø, øeby sprawdziÊ wszystkie
moøliwe stany badanego uk³adu, zrobiÊ
to w†sposÛb moøliwie optymalny, tzn.
w†jak najmniejszej liczbie krokÛw oraz
w†miarÍ jednoznacznie wskazaÊ miejsce
wyst¹pienia b³Ídu.

Subiektywna ocena
Tester uk³adÛw cyfrowych
Jak juø pisa³em wczeúniej, programatory SUPERPRO umoøliwiaj¹ testowanie
uk³adÛw logicznych i†pamiÍci RAM,
chociaø ca³a ìinteligencjaî jest w†tym
przypadku ìzaszytaî w†programie komputerowym. Programator pe³ni tu jedynie rolÍ interfejsu. Producent przygotowa³ doúÊ pokaün¹ listÍ wektorÛw testowych, ale trzeba przyznaÊ, øe ich tworzenie nie jest czynnoúci¹ bardzo skomplikowan¹. W†zasadzie wystarczy jedynie znajomoúÊ tabeli przejúÊ-wyjúÊ lub
grafu przejúÊ badanego uk³adu oraz funkcje poszczegÛlnych jego wyprowadzeÒ.
Do definiowania wektorÛw testowych
s³uøy specjalny edytor. Na rys. 2 przedstawiono przyk³adowy test przygotowywany dla uk³adu 74373. W†wierszach podajemy wymuszenia na poszczegÛlnych wejúciach i†oczekiwane stany wyjúÊ w†danym
kroku. Jak widaÊ, moøna w†ten sposÛb
napisaÊ test dla w³asnego uk³adu kombinacyjnego lub sekwencyjnego, zrealizowanego np. w†strukturze PLD. W†przypadku
wyst¹pienia b³Ídu, na ekranie ukazuje siÍ
okno z†komunikatem informuj¹cym o†tym,
gdzie wykryto nieprawid³owoúÊ. Na rys.
3 przedstawiono tak¹ w³aúnie sytuacjÍ.
Na wyprowadzeniu 19 uk³adu spodziewano siÍ poziomu niskiego, a†podczas testu
wyst¹pi³ poziom wysoki. WidaÊ wiÍc, øe
uøytkownik oprÛcz ogÛlnej informacji
o†niesprawnoúci uk³adu, otrzymuje rÛwnieø wskazanie na podejrzane wyprowadzenie.
Jedn¹ z†opcji testu jest automatyczne
rozpoznawanie uk³adÛw serii TTL/
CMOS. Chociaø odpowiedü nie zawsze
jest jednoznaczna (rys. 4), to na pewno
w†niektÛrych sytuacjach opcja ta moøe
byÊ bardzo przydatna.
Pisa³em wczeúniej, øe opracowywanie
sekwencji wektorÛw testowych jest
czynnoúci¹ bardzo ³atw¹. Trzeba jednak
wiedzieÊ, øe istnieje na ten temat ca³a
teoria, opisuj¹ca metodÍ generowania
niezbÍdnych wymuszeÒ. Waøne jest

Programatory serii SUPERPRO powinny zainteresowaÊ elektronikÛw, ktÛrzy
maj¹ na co dzieÒ do czynienia z†pamiÍciami, mikrokontrolerami i†uk³adami programowalnymi. Nawiasem mÛwi¹c, czy
s¹ jeszcze tacy, ktÛrzy siÍ z†nimi nie zetknÍli? Ze wzglÍdu na wydajne algorytmy programowania, bÍd¹ z†pewnoúci¹
chÍtnie wykorzystywane w†warsztatach
zajmuj¹cych siÍ produkcj¹. W†tym przypadku, warto zaznajomiÊ siÍ z†ca³¹ ofert¹ firmy Xeltek (www.xeltek.com). Wyroby tej firmy nie naleø¹ do najtaÒszych,
ale wydaje siÍ, øe cena jest usprawiedliwiona moøliwoúciami sprzÍtu. MuszÍ
jednak stwierdziÊ, øe zaproponowany design programatora jest daleki nawet od
úrednich wzorcÛw estetycznych - szczegÛlnie modelu SUPERPRO 2000. Obudowa jest wed³ug mojej oceny bardzo toporna. W†modelu SUPERPRO V natomiast, konstruktorzy pope³nili b³¹d,
umoøliwiaj¹c za³oøenie modu³u z†podstawk¹ w†pozycji odwrÛconej o†180 o .
Umieszczenie napisu na nim, wcale nie
gwarantuje, øe nierozwaøny uøytkownik
tak w³aúnie go nie zainstaluje. Jak mÛwi¹ prawa Murphy'ego, jeúli moøna coú
zrobiÊ üle, to na pewno prÍdzej, czy
pÛüniej, tak siÍ stanie. W¹tpliwoúci mam
rÛwnieø do opcji testowania uk³adÛw logicznych. Wydaje mi siÍ, øe 10, 15 lat
temu mog³aby to byÊ doúÊ atrakcyjna
oferta, dzisiaj natomiast entuzjazmu takiego - przynajmniej we mnie - nie
wzbudza. Bardzo silnym argumentem
przemawiaj¹cym za zakupem programatorÛw firmy Xeltek jest jednak to, øe
moøna liczyÊ na ci¹g³e uwzglÍdnianie
w†jej produktach postÍpu w† technologii
uk³adÛw scalonych.
Jaros³aw Doliñski, AVT
jaroslaw.dolinski@ep.com.pl

Dodatkowe informacje
Prezentowane w artykule urz¹dzenia udostêpni³a redakcji firma ACS tel. (48) 617-60-00,
www.acs.ats.pl.
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