
Elektronika Praktyczna 8/200758

S P R Z Ę T

XProg2 – jeśli nie 
musisz, nie przepłacaj

Konstruktorów systemów mikro-
procesorowych można podzielić na 
takich, którzy bezustannie poszuku-
ją nowych typów układów i stosują 
je w swoich projektach oraz takich, 
którzy wszystkie swoje urządzenia 
projektują na jednej rodzinie mi-
krokontrolerów. Obie strategie mają 
swoje wady i zalety. W pierwszym 
przypadku konstruktor musi się 
wykazać opanowaniem wielu, czę-
sto bardzo różniących się między 
sobą rodzin mikrokontrolerów, za 
to mogą w sposób optymalny wyko-
rzystać ich możliwości do potrzeb 
tworzonej aplikacji. W tym przypad-
ku konieczne jest też posiadanie 
wielu narzędzi uruchomieniowych. 
Jeśli są one darmowe, to nie sta-
nowi to wielkiej przeszkody, jeśli 
jednak trzeba za nie zapłacić, to 
może to być czynnik zniechęcający 
do sięgania po nowe podzespoły. 
Wszystkich tych kłopotów unika-
ją konstruktorzy wykonujący swoje 
projekty w oparciu o jedną, dobrze 
opanowana rodzinę mikrokontrole-
rów. Trudno jednak przypuszczać, 
żeby takie projekty były wykonane 
w sposób optymalny pod względem 
możliwości zastosowanych układów. 

Mimo, że obecnie większość 
mikrokontrolerów jest przystosowa-
na do programowania w systemie, 
gdzie nie jest wymagany skompliko-
wany programator, wielkość sprze-
daży tradycyjnych programatorów 
wcale nie maleje. Wciąż powstają 
nowe ich typy, zarówno uniwersal-

Zadziwiającym może się 
wydawać fakt, że mimo 

obowiązującego aktualnie 
standardu programowania 

mikrokontrolerów w systemie, nie 
maleje sprzedaż programatorów 

zewnętrznych. Ciekawą formę 
zachęcania klientów do 

kupowania tych urządzeń 
zaproponowała znana polskim 

elektronikom słowacka firma 
Elnec.

nych, jak i tych, które są kierowane 
do określonych grup użytkowników. 
Słowacka firma Elnec dostrzegła po-
wyższy trend i znalazło to odzwier-
ciedlenie w jej ofercie handlowej. 
Powstały programatory dedykowane 
dla użytkowników zainteresowa-
nych jedynie określonymi rodzina-
mi układów. Wybór padł na mikro-
kontrolery ’51 i AVR (obsługuje je 
programator T51prog2), PIC–e (dla 
nich jest przeznaczony PIKprogr2), 
trzeci model tej rodziny – MEM-
prog2 znajduje zastosowanie do 
programowania wszelkiego rodzaju 
pamięci zewnętrznych (patrz opis 
poniżej). Programatory te są nie-
mal identyczne z wyglądu (różnią 
się tylko napisem oznaczającym typ 
i wewnętrznym oprogramowaniem 
firmowym). Są oczywiście rozróż-
niane przez jeden, wspólny zresz-
tą dla większości urządzeń Elneca 
program PG4UW przystosowany do 
pracy w systemach: Windows 98/
Me/NT/2000/XP/2003/XPx64/Vista. 

Każdy z programatorów posiada 
40–pinową podstawkę typu DIL ZIF 
umożliwiającą włożenie elementów 
w obudowach o szerokości 300/600 
milsów, w pobliżu której są umiesz-
czone LED–y sygnalizujące stan 
pracy urządzenia. Tu też znajduje 
się przycisk „Yes!” wykorzystywany 

przy seryjnym programowaniu ukła-
dów, umożliwiający natychmiasto-
we rozpoczęcie programowania po 
włożeniu kolejnego układu do pod-
stawki. Na ściance bocznej znajdu-
je się gniazdo ISP, dzięki któremu 
można również programować mi-
krokontrolery w systemie. Pindrivery 
tego interfejsu mogą generować sta-
ny i przebiegi: H, L, CLK, pull–up, 
pull–down. Poziom wysoki może 
być wybierany z zakresu napięć od 
1,8 do 5 V, co pozwala programo-
wać wszystkie dostępne obecnie 
układy niskonapięciowe. 

Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek 
operacji dostępu do programowa-
nego układu, sprawdzana jest pra-
widłowość umieszczenia go w pod-
stawce. Wykrywane są przesunięcia, 
a nawet obrócenie układu. W tym 
drugim przypadku, podczas testów 
nie był jednak wyświetlany normal-
ny komunikat sygnalizujący błąd 
umieszczenia układu w podstawce 
(rys. 1), a pojawił się komunikat 
o błędzie zasilania, po czym nastą-
piło zerwanie komunikacji pomię-
dzy programatorem i komputerem. 
Błąd jest również sygnalizowany 
w przypadku włożenia do podstawki 
innego układu niż został wybrany 
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w opcji programu. Jest to możli-
we dzięki odczytywaniu sygnaturek 
programowanych układów. Sygnatur-
ki te znajdują się w bazie danych 
programu PG4UW, uaktualnianej 
systematycznie przez producenta 
programatora.

Wszystkie programatory są dołą-
czane do komputera przez interfejs 
USB. Zgodnie z obowiązującymi wy-
maganiami posiadają certyfikat CE. 
Na wszystkie modele obowiązuje 
3–letnia gwarancja. 

Umieszczenie na obudowie pod-
stawki DIL ZIF może nasuwać pew-
ną wątpliwość co do jej przydatno-
ści. Kto w dzisiejszych czasach uży-
wa jeszcze układów w obudowach 
DIL? Jest to jednak standard przy-
jęty dla większości programatorów. 
W razie konieczności do podstawki 
można włożyć odpowiedni do po-
trzeb adapter. Tu mamy całą gamę 
możliwości (włącznie z rozwiąza-
niami pod układy BGA), o których 
trudno mówić indywidualnie. Ofertę 
na adaptery można znaleźć na stro-
nie Elneca (http://www.elnec.com/pro-
ducts/socket–converters/).

Gusta się zmieniają
Rozsądnym z punktu widzenia 

ekonomii rozwiązaniem dla użyt-
kowników zainteresowanych progra-
mowaniem mikrokontrolerów tylko 
jednej z wyżej wymienionych grup 

będzie zakupienie 
programatora de-
dykowanego  d la 
tej grupy układów. 
Jeśli więc planu-
jemy stosowanie 
wyłącznie układów 
’51 i AVR, kupuje-
my T51prog2, jeśli 
będą to mikrokon-
trolery  PIC,  ku-
pujemy PIKprog2, 
do programowania 
pamięci zewnętrz-
n y c h  ku p u j e m y 
MEMprog2. W każ-
dym z powyższych 
przypadków koszt 
będzie jednakowy 
– 279 Euro (netto). Co zrobić, gdy 
jednak po jakimś czasie z różnych 
powodów okaże się, że musimy 
stosować też układy, których nasz 
„Prog2” nie potraf programować? 
Trzeba oczywiście kupić nowy pro-
gramator – odpowie każdy zapytany 
fachowiec. Otóż nie. W ofercie El-
neca jest jeszcze jeden typ progra-
matora – SmartProg2, który potrafi 
wszystko (umówmy się, że 17526 
wersji różnych układów, jakie są ak-
tualnie w bazie danych SmartProg2
to jest właśnie to „wszystko”). No 
tak, ale ten programator kosztu-
je 439 Euro. Jeśli dodamy do tego 
koszt poprzedniego modelu, to wy-
chodzi nam dość pokaźna suma. 
To oczywiście byłby raczej czynnik 
zniechęcający do zakupu, a każdy 
producent dba o to, by jego wyroby 
sprzedawały się jak ciepłe bułeczki. 
Elnec proponuje więc dokupienie 
upgrade’u z Xprog2 do SmartProg2. 
Upgrade taki kosztuje jedynie 199 
Euro. Z prostych rachunków wynika, 
że w takim przypadku nadpłacamy 
tylko 39 Euro w stosunku do ceny 
oryginalnego SmartProg2. Taka kwo-
ta jest jednak chyba do przyjęcia. 

Jak operacja upgrade’owania wy-
gląda w praktyce? Za przekształce-

nie prostszego modelu 
programatora w pełny, 
odpowiedzialny jest je-
den mały klucz sprzęto-
wy (fot. 3), który nale-
ży włożyć w odpowied-
nie gniazdo na płytce 
programatora. Konieczne 
jest więc do tego roz-
kręcenie obudowy. Klucz 
to mały moduł z pamię-
cią EEPROM. Zapisane 
w niej kody rozszerzają 

oprogramowanie firmowe programa-
tora do wersji SmartProg2. W tym 
miejscu od razu trzeba ostudzić 
ewentualne niecne zamiary wszel-
kich piratów. Dostęp do danych 
zapisanych w zastosowanej pamięci 
jest zabezpieczony 160–bitowym ko-
dem identyfikacyjnym. 

Rys. 1. Komunikat wyświetlany 
w przypadku wykrycia nieprawidło-
wego umieszczenia programowanego 
układu w podstawce

Rys. 2. Błąd zasilania zgłaszany po odwróceniu 
układu w podstawce

Fot. 3. Moduł upgrade’ujący programatory Xprog2 do 
wersji SmartProg2

Fot. 4. Adapter pod układy w obudo-
wie BGA

Program PG4UW
Do obsługi wszystkich programa-

torów Elneca służy jeden program 
uruchamiany na komputerze. Był 
on już wielokrotnie opisywany na 
łamach EP, więc teraz tylko krótko 
przypomnimy jak z niego korzystać. 

Główne okno programu PG4UW 
przedstawiono na rys. 5. W środko-
wej części widoczne jest okno logów, 
w którym są zapisywane wszystkie 
raporty z wykonanych operacji. Nad 
nim znajduje się zestaw ikonek uru-
chamiających komendy programatora 
(ładowanie i zachowywanie zawartości 
bufora, wejście w tryb edycji bufora, 
wybór typu programowanego układu, 
wybór typu używanego programatora, 
ładowanie i zachowywanie projektu, 
a także operacje wykonywane bezpo-
średnio na programowanym układzie 
– sprawdzenie zawartości, czytanie, 
kasowanie, programowanie, weryfika-
cja danych). Wybierając opcje z me-
nu można w optymalny dla siebie 
sposób skonfigurować program. Opcje 
dotyczą m.in. domyślnych formatów 
plików dyskowych, wyboru języka 
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(niestety polskiego nie ma), usta-
wień sygnałów dźwiękowych, zdal-
nego sterowania programem itp. Na 
uwagę zasługują też opcje związane 
z programowanym układem, w szcze-
gólności możliwość wpisywania do 
nich kolejnych numerów seryjnych, 
prowadzenia statystyk (np. zliczanie 
operacji programowania zakończonych 
błędem), edycji bitów zabezpiecza-
jących (Lock Bits). Przydatne mogą 
też być dane techniczne programo-
wanych układów, udostępniane po 

Rys. 6. Wyświetlenie pełnej informacji o programowanym układzie

Rys. 5. Okno programu PG4UW

naciśnięciu na 
link zamiesz-
czony w oknie 
p r o g r a m u . 
Dane zawie-
rają m.in. ry-
sunki obudów 
oraz dokładne 
r o z k o d o w a -
nie oznacze-
nia elementu 
(rys. 6). 

Tak czy in-
aczej...

...w warsz-
tacie elektro-
nika progra-

mator musi być. Prędzej czy póź-
niej, ale zawsze wystąpi potrzeba 
zaprogramowania układu metodą 
nazwijmy to „klasyczną”. Przed 
zakupem na pewno warto prze-
analizować ofertę firmy Elnec. Jej 
programatory są bardzo atrakcyjne 
pod względem użytkowym, ceny są 
na akceptowalnym poziomie. Zaletą 
jest też fakt, że wyroby Elneca są 
stale rozwijane, klient nie czuje się 
osamotniony po dokonaniu zakupu. 

W sytuacjach specjalnych użyt-

kownik może skorzystać z darmo-
wej usługi AlgOR, umożliwiają-
cej zgłoszenie inżynierom Elneca 
układu, który nie występuje na 
liście układów obsługiwanych i dla 
którego potrzebne są odpowiednie 
procedury programowania. Jest też 
możliwość skorzystania z oprogra-
mowania OnDemand, czyli wersji 
oprogramowania na żądanie, ale 
dotyczy ona jedynie multiprograma-
torów i programatorów uniwersal-
nych z 48–pinową podstawką. Usłu-
ga ta jest przydatna w sytuacjach, 
gdy natychmiast są potrzebne pro-
cedury programowania najnowszych 
układów, jakie ukazały się na ryn-
ku. Czas oczekiwania na nie skra-
ca się w tym przypadku z tygodni 
do pojedynczych dni.
Jarosław Doliński, EP
jaroslaw.dolinski@ep.com.pl

Charakterystyki programatorów Xprog2 
T51Prog2 – Liczba obsługiwanych wersji 

pamięci i mikrokontrolerów ’51 i AVR: 6415
PIKProg2 – Liczba obsługiwanych wersji 

pamięci i mikrokontrolerów PIC: 6173 
MemProg2 – Liczba obsługiwanych wersji 
pamięci EPROM, EEPROM, Flash EPROM, 

NVRAM i szeregowych EEPROM: 8171
SmartProg2 – Liczba obsługiwanych wersji 

pamięci i mikrokontrolerów: 17526

Za pomocą programatorów T51Prog2 
i PIKProg2 można bez dodatkowych adapterów 

programować układy w obudowach DIL, 
maksymalnie do 40 wyprowadzeń, a także 
pamięci szeregowe EEPROM (I2C – 24Cxx, 

Microwire – 93Cxx i SPI – 25Cxx). 
Obsługiwane są zarówno szeregowe, jak 

i równoległe algorytmy, gwarantujące krótkie 
czasy programowania. 

Dodatkowe informacje
WG Electronics Sp. z o.o., ul. Modzelewskiego 

35, 02-679 Warszawa, tel. 022 847 97 20, 
fax 022 647 06 42, www.wg.com.pl, e-mail: 

wg@wg.com.pl




