
PR-BEEHIVE204 Programator wielokrotny firmy ELNEC (USB, LPT)
ponad 82516 programowanych uk adów 315producentów pami ci,

mikrokontrolerów, uk adów PLD,
4 niezale nie dzia aj cych modu ów (modu  oparty naBeeProg2)
2 programatory BeeHive204 mog  zosta  pod czone pod jeden komputer PC
super szybkie programowanie - jeden z najszybszych programatorów na

rynku. Programuje 64Mbit NOR Flash w mniej ni  9 sekund a 1Gbit pami  NAND Flash w mniej

ni  70 sekund.
zabezpieczenie ESD na ka dym wyprowadzeniu
pod czenie od komputera: USB (2.0/1.1)
obudowy do DIL48 obs ugiwane bez dodatkowych adapterów
obs uguje niskonapi ciowe pami ci Flash
wygodne i atwe w u yciu oprogramowanie kompatybilne z systemami:

Windows 95/98/Me/NT/2000/XP/2003/XPx64/Vista,7
3 lata gwarancji

Informacje ogólne

Programator BeeHive204 jest praktycznie identyczny jak programator
BeeHive4+, "jedyna" ró nica to wy sza pr dko  programowania (20-75%) pami ci o
du ej pojemno ci, dzi ki zastosowaniu bardziej wydajnego uk adu FPGA. BeeHive
204 jest kolejnym programatorem uniwersalnym w ofercie Elnec'a - który zosta
zaprojektowany aby sprosta  wymaganiom zak adów produkcyjnych.

BeeHive204 nie jest tylko programatorem, lecz równie  testerem uk adów
logicznych TTL/CMOS i pami ci. Udost pnia tak e mo liwo  tworzenia przez

ytkownika w asnych sekwencji wzorów testuj cych.
Prawdopodobnie najlepszy programator w tej klasie w stosunku jako ci do

ceny
Bardzo szybkie czasy programowania w zwi zku z zastosowaniem nowego

uk adu FPGA i poprawieniu krytycznych czasowo procedur. Testy wykaza y (na dzie



10/2009) i  ten programator dla wielu uk adów jest znacznie szybszy ni  produkty
konkurencji.

Programator pod czany jest do komputera PC poprzez port USB (2.0/1.1)

Cz  sprz towa

dzi ki zastosowaniu uk adu FPGA programator ma do dyspozycji 48
pindriverów pozwalaj cych na wysterowanie stanów H/L/pull up/pull down. Ka dy z
pinów umo liwia równie  odczyt danych.

Zastosowanie pindriverów mog cych wysterowa  napi ci od poziomu 1.8V
zezwala na obs ug  szerokiej gamy dost pnych dzisiaj uk adów niskonapi ciowych.

Programator sprawdza poprawne w enie uk adu w podstawk  (w
odpowiednie miejsce podstawki, czy odwrotnie) jak równie  jako  po cze  nó ek
uk adów z gniazdem podstawki. Te cechy w raz z zabezpieczeniem nad pr dowym
czy kontrol  bajtu sygnatury pomagaj  unikn  uszkodzenia uk adu w wyniku b du
operatora.

programator umo liwia przeprowadzenie "selftestu" w celu zdjagnozowania
jego stanu technicznego.

Wszystkie wej cia programatora, w czaj c, podstawk  ZIF, po czenie do
komputera PC i wej cie zasilania s  zabezpieczone przeciwko ESD do 15 kV.

Oprogramowanie (tryb produkcyjny)

Tryb produkcyjny zosta  zaprojektowany z my  o atwej kontroli masowej
produkcji

Przyjazne dla operatora oprogramowanie jest po czeniem funkcjonalno ci z
atwo ci  obs ugi. Graficzny interfejs dostarcza wszystkich niezb dnych informacji
dotycz cych procesu programowanie nie zasypuj c operatora ma o wa nymi  w
danym mom cie szczegó ami.

Program umo liwia zapisanie projektu do pliku. Zapisane zostaj  wszystkie
niezb dne informacje: dane u ytkownika, ustawienia programowanego uk adu,
konfiguracja programowanych danych, sekwencja autoprogramowania itp. W
wi kszo ci przypadków plik projektu tworzony jest przez do wiadczonego in yniera,
w zwi zku z czym ewentualne b dy powodowane przez operatora s
minimalizowane. Plik projektu mo e zosta  równie  zabezpieczony przed
ewentualnymi zmianami.

Ka dy z uk adów mo e by  programowany ró nymi danymi: (unikalnym
numerem seryjnym, konfiguracj  itp).

Oprogramowanie (tryb in ynierski)

Programator sterowany jest poprzez atwe w obs udze, czytelne, wyposa one
w intuicyjne menu oprogramowanie. Wybór danego uk adu mo na dokona  poprzez
dan  klas , producenta lub poprzez wpisanie cz ci jego numeru katalogowego.



Wspierane s  wszystkie znane formaty zapisu plików. Pliki s  rozpoznawane i
konwertowane automatycznie podczas wczytywania pliku.

funkcja "Autoincrement" pozwala na przypisanie ka demu z programowanych
uk adów indywidualnego numeru seryjnego, umo liwia równie  odczyt z pliku numeru
seryjnego lub innego podpisu identyfikuj cego uk ad

oprogramowanie dostarcza równie  podstawowe informacje dotycz ce
danego uk adu, np: wy wietla wszystkie dost pne rysunki obudów w jakim uk ad
wyst puje wraz z wymiarami, rozkodowane s  numery katalogowe uk adów (sposób
w jaki producent uk adu w jego nazwie zapisuje jego podstawowe parametry)

dostarcza pe nej informacji dotycz cej implementacji ISP: opis pinów ISP dla
wybranego uk adu, schemat po cze  i dodatkowe elementy elektroniczne
wymagane do programowania w systemie

program PG4UW mo e by  równie  sterowany przez zewn trzn  aplikacj
algorytmy: wykorzystane s  tylko algorytmy certyfikowane lub aprobowane

przez producenta uk adu.  Indywidualne algorytmu na zamówienie dost pne s  za
dodatkow  op at .

aktualizacja algorytmów: darmowe aktualizacja oprogramowania jest dost pna
regularnie raz na 4 tygodnie

Przyk adowe czasy programowania:
Uk ad Rozmiar [bity] Wykonane operacje Czas

. Am29DL640G (parallel NOR
Flash)

400080hx16 (64
Mega)

programowanie i
weryfikacja

24 s

K8P6415UQB (parallel NOR
Flash)

400100hx16 bit (64
Mega)

programowanie i
weryfikacja

13 s

K9F1G08U0M (parallel NAND
Flash)

8400000Hx8 (1 Giga) programowanie i
weryfikacja

122.7
s

QB25F640S33 (serial Flash) 800200hx8 (64 Mega) programowanie i
weryfikacja

30.7 s

AT89C51RD2 (microcontroller) 10000Hx8 programowanie i
weryfikacja

14.4 s

PIC32MX360F512L
(microcontroller)

80000hx8 programowanie i
weryfikacja

16.2 s

Parametry testu: PC Pentium 4, 2.4 GHz, 512 MB RAM, USB 2.0 HS, Windows XP.
Nale y pami ta  o tym i  Elnec do testowania pr dko ci programowania u ywa losowo
tworzonego wzorca danych.
Pr dko  programowania w niewielkim stopniu zale y od pr dko ci PC.
Je li programator jest pod czony do komputera PC po przez port LPT - programowanie mo e
potrwa  troch  d ej.
Specyfikacja techniczna
programatora BeeHive204:

4 x uniwersalny modu  z podstawk  DIP 48 dla uk adów o szeroko ci 300/600
mils, od 8 do 48 pinów

wynik operacji sygnalizowany na diodach LED, dioda zasilania
USB 2.0 high-speed

cze typu "banan" do podpi cia opaski ESD



cze typu "banan" do uziemienia obudowy programatora

Specyfikacja techniczna pojedynczego modu u programatora BeeHive204:
Jednostka podstawowa DAC's:

interfejs USB 2.0 high-speed - do 480Mbit/s
elektronika steruj ca: wydajny mikroprocesor i maszyna stanów na uk adzie

FPGA
trzy konwertery D/A wytwarzaj ce regulowane, niezale ne napi cia zasilania

uk adów (VCCP, VPP1, VPP2) z kontrolowanym czasem narastania i opadania
zbocza

VCCP zakres od 0 do 8V/1A
VPP1, VPP2 zakres od 0 do 26V/1A
wbudowany test startowy i funkcja autokalibracji

Podstawka ZIF i pin driver'y

Uniwersalna 48 pinowa podstawka DIL ZIF (Zero Insertion Force) dla uk adów
o szeroko ci 300/600 mils, od 8 do 48 pinów

48 universalych pin driverów
Do ka dego z pin driverów mo e zosta  niezale nie pod czone napi cie

VCCP, VPP1 i VPP2
dobre uziemienie ka dego z pinów
Mo liwo  wysterowania ka dego z 48 pinów stanem logicznym: H, L, Z, CLK,

pull-up, pull-down
Pe na obs uga uk adów niskonapi ciowych ju  1.8V
zabezpieczenie ESD ka dego z pinów podstawki (IEC1000-4-2: 15kV

powietrze, 8kV kontakt)
test przewodno ci: ka dy pin jest testowany przed ka dym programowaniem

cze ISP

20 pionowe m skie
6 pin driverów TTL dostarczaj cych stany logiczne: H, L, Z, CLK, pull-up, pull-

down. Poziom H mo na ustawia  w zakresie 1.8V..5V
1 x VCCP (zakres 2V..7V/100mA)
1 x VPP (zakres 2V..25V/50mA)
zabezpieczenie ESD ka dego z pinów podstawki (IEC1000-4-2: 15kV

powietrze, 8kV kontakt)
2 sygna y wyj ciowe: status pracy LED OK i LED Error (poziom aktywny: min

1.8V)
1 sygna  wej ciowy, odpowiednik przycisku YES! (poziom aktywny: max 0.8V)


