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a†takøe potencja³u masy, napiÍcia zasilania
b¹dü sygna³u zegarowego o†ustalanych pa-
rametrach. Taka budowa programatora po-
zwala uaktualniaÊ listÍ obs³ugiwanych

uk³adÛw poprzez prost¹ wymianÍ oprogra-
mowania steruj¹cego (na PC), bez koniecz-
noúci modyfikowania samego programato-
ra. Za pomoc¹ Uproga moøna programo-
waÊ uk³ady zasilane napiÍciami z†prze-
dzia³u od 1,8 V†do 8†V.
OprÛcz funkcji programatora urz¹dzenie

moøe spe³niaÊ rolÍ 8-kana³owego analiza-
tora stanÛw logicznych o†czÍstotliwoúci
prÛbkowania do 100 MHz, oraz emulatora
8-bitowych i†16-bitowych pamiÍci o†czasie
dostÍpu (odpowiednio): 10 ns/70 ns.

Analizator stanÛw logicznych (rys. 2)
wyposaøono w†pamiÍÊ prÛbek o†pojemnoú-
ci 128/512 kB. Pomimo jej relatywnie du-
øej pojemnoúci maksymalny czas przesy³a-

nia danych nie przekracza 4†se-
kund (w przypadku pamiÍci 512
kB). RejestracjÍ sygna³Ûw w†pa-
miÍci moøna zainicjowaÊ poprzez
synchronizacjÍ: zboczem, pozio-
mem sygna³u lub kombinacj¹ lo-
giczn¹ wielu sygna³Ûw (funkcje
logiczne AND lub OR). Bufor mo-
øe byÊ dzielony przez uøytkowni-
ka na dwie czÍúci: Pre-trigger
i†Post-trigger (rys. 3), dziÍki cze-

mu obserwacja stanÛw monitorowanych li-
nii przed wyzwoleniem rejestracji jest rÛw-
nieø moøliwa. Sygna³ prÛbkuj¹cy moøna
pobieraÊ zarÛwno z†wewnÍtrznego generato-
ra, jak i†zewnÍtrznego ürÛd³a sygna³u TTL.
Interesuj¹c¹ i†bardzo uøyteczn¹ funkcj¹

zaimplementowan¹ w†programatorze jest
takøe tester uk³adÛw cyfrowych, za pomo-
c¹ ktÛrego moøna weryfikowaÊ sposÛb dzia-
³ania praktycznie dowolnych uk³adÛw kom-
binacyjnych i†sekwencyjnych. Budowa pro-
gramatora pozwala na podanie na dowolne
wyprowadzenie testowanego uk³adu ustalo-
nej przez uøytkownika kombinacji sygna³Ûw
wejúciowych, przy czym moøliwe s¹ nastÍ-
puj¹ce stany: ì0î, ì1î, Vcc, CLK i†GND. Po
podaniu sekwencji testowej na wybrane
wyprowadzenia uk³adu, odczytywane i†wy-
úwietlane s¹ stany pozosta³ych.
Przed rozpoczÍciem operacji na uk³adzie

w³oøonym do podstawki, programator
sprawdza jakoúÊ styku pomiÍdzy wyprowa-
dzeniami uk³adu i†zaciskami podstawki.
Zapobiega to moøliwoúci uszkodzenia pro-
gramowanego uk³adu lub driverÛw wbudo-
wanych w†programator.

Programatory opracowane i†produkowane przez firmÍ RK-System

kilkukrotnie prezentowaliúmy na ³amach EP. Ich producent nie

spocz¹³ na laurach i†regularnie rozszerza listÍ obs³ugiwanych

uk³adÛw, zwiÍksza takøe moøliwoúci funkcjonalne programatorÛw.

Ostatnio wprowadzone udoskonalenia zachÍci³y nas do powtÛrnego

przedstawienia tych urz¹dzeÒ, ktÛre mog³yby byÊ powodem do dumy

w†ofercie niejednego rynkowego potentata.

TwÛrcy programatorÛw Uprog
od samego pocz¹tku stawiali na
zoptymalizowanie szybkoúci ich
pracy. St¹d rekordowe czasy
programowania pamiÍci Flash
i†EEPROM, ktÛre przek³adaj¹ siÍ
na duøy komfort pracy z†progra-
matorem.
Rodzina programatorÛw Uprog

sk³ada siÍ z†nastÍpuj¹cych modeli:
UprogHS 48 (fot. 1), sztandarowy

w†ofercie producenta, szybki programator
z†48-stykow¹ podstawk¹ ZIF. Komunikuje
siÍ on z†komputerem poprzez interfejs
rÛwnoleg³y, z†maksymaln¹ szybkoúci¹ (w
trybie EPP) dochodz¹c¹ do 800 kB/s. Moø-
liwoúci programatora s¹ bardzo duøe, po-
niewaø zastosowane w†nim rozwi¹zania
umoøliwiaj¹ niezaleøne podawanie na do-
wolne wyprowadzenie napiÍÊ o†wartoúci
programowanej w†przedziale 0†V†do 30 V,

Rys. 2

Fot. 1

Rekordowe czasy
Według danych producenta, czas programowania

pamięci Flash firmy Macronix typ MX29F040 (512
kB) wynosi zaledwie 5 s, a odczyt około 1,5 s.

Czas programowania mikrokontrolera ATmega323
(32 kB) nie przekracza (via SPI) 10 s, a odczyt

zabiera zaledwie 4 s.

Programatory Uprog 40/48

Wiadomość z ostatniej chwili:
jest już dostępna nowa wersja programatora Uprog HS84

W odróżnieniu od poprzednich programatorów rodziny Uprog, nowy model jest standardowo wyposażony w dwa
gniazda ZIF48 oraz uniwersalne gniazdo PLCC84 lub SOIC/TSOP44 (w zależności od wymagań użytkownika). Ponadto
Uprog HS84 może pracować jako ośmiopodstawkowy programator przemysłowowy w konfiguracji na przykład
8 x ZIF48, co pozwala na szybkie programowanie dużych partii układów. Górna płyta obudowy programatora jest wy−
mienna, co pozwala na szybką i łatwą jej wymianę. Dzięki temu standardowe podstawki ZIF48 oraz PLCC84 (lub alter−
natywnie SOIC/TSOP44) mogą być zastąpione adapter typu gangpod wyposażony w 8 podstawek dowolnego typu.

Podstawowe cechy użytkowe i wyposażenie nowego programatora:
✦ Dwie podstawki uniwersalne ZIF48 oraz PLCC84 (ewentualnie SOIC/TSOP44) zapewniające pełną uniwersalność, fun−

kcjonalność i wysoki komfort pracy z urządzeniem (wyposażenie standardowe).
✦ Możliwość zastąpienia górnej płyty programatora gangpodem przemysłowym, wyposażonym w 8 podstawek dowolne−

go typu (gangpody można dokupić w dowolnym momencie).
✦ Programator obsługuje około 7000 typów układów, a ich lista jest cały czas rozszerzana.
✦ Funkcja emulatora pamięci 8−bitowych o pojemności do 128 kB (10 ns) z możliwością rozszerzenia do 512 kB (w standardzie).
✦ Funkcja emulatora pamięci 16−bitowych o pojemności do 64 kB (70 ns) z możliwością rozszerzenia do 256 kB (opcja).
✦ Funkcja 8−kanałowego analizatora stanów logicznych 100 MHz (opcja).
✦ Każde wyprowadzenie ma możliwość niezależnego wysterowania przez VPP: 0...30 V, VZZ: 1,8...8 V, CLK:

244 Hz...8 MHz. Każde wyprowadzenie może również pełnić funkcję nadajnika lub odbiornika linii szeregowej RS232
o prędkości transmisji od 300 bd do 115 kbd.

✦ Komunikacja z komputerem PC poprzez port równoległy (tryby: ECP, EPP, SPP).
✦ Oprogramowanie pracujące pod Windows 95/98/ME/2000/NT/XP.
✦ Rodziny obsługiwanych układów: pamięci EPROM, EEPROM, Flash, układy PLD: GAL,

PAL, PALCE, szeroka gama układów CPLD, mikrokontrolery 8 i 16−bitowe.
✦ Umożliwia programowanie w układzie docelowym (JTAG, SPI).
✦ Funkcja automatycznego rozpoznawania pamięci EPROM lub Flash.
✦ Posiada możliwość testowania cyfrowych układów scalonych.
✦ Przycisk AUTO RUN pozwala na programowanie dużej ilości układów bez użycia kla−

wiatury komputera lub myszy.
✦ Umożliwia sprawdzenie jakości styku wszystkich nóżek układu przed zaprogramowaniem.
✦ Akceptuje następujące formaty danych: HEX, BIN, Text, JED, JAM (STAPL), SVF, ROM, POF.
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Rys. 3

Rys. 4

Programator do testów udostêpni³a firma RK-
SYSTEM, ul. Che³moñskiego 30, 05-825 Grodzisk
Mazowiecki, tel. (22) 724-30-39, http://www.rk-
system.com.pl.

Dodatkowe informacje

Uprog 48 jest z†zewn¹trz niemaløe iden-
tyczny ze swoim m³odszym bratem, nato-
miast funkcjonalnie jest to uproszczona
wersja programatora HS. Uprog 48 - oprÛcz
swojej podstawowej funkcji moøe spe³niaÊ
takøe rolÍ testera uk³adÛw cyfrowych.
Uprog 40 umoøliwia programowanie

uk³adÛw o†maksymalnej liczbie wyprowa-
dzeÒ wynosz¹cej 40. Poza tym jego w³aú-
ciwoúci funkcjonalne s¹ identyczne
z†Uprogiem 48.
Uprog 48 Memories Only jest wyspecja-

lizowanym programatorem pamiÍci z†48-
stykow¹ podstawk¹ ZIF.
Uprog 40 Memories Only - odpowiednik

Uproga 48 Memories Only z†40-stykow¹
podstawk¹ ZIF.

Oprogramowanie
Producent programatorÛw zada³ sobie spo-

ro trudu, aby przygotowaÊ niebanalne (w ob-
s³udze i†wygl¹dzie - rys. 4) oprogramowanie
steruj¹cego jego prac¹. Szybko moøna siÍ
przekonaÊ, øe jego twÛrcy doskonale znaj¹
specyfikÍ pracy z†programatorami, w†zwi¹zku

z†czym zadbali o†maksymalnie wysoki kom-
fort pracy. Nie bez znaczenia dla wygody ob-
s³ugi jest takøe fakt, øe wszystkie wersje pro-
gramatorÛw s¹ obs³ugiwane za pomoc¹ tak
samo wygl¹daj¹cego oprogramowania.
Oprogramowanie steruj¹ce jest dostÍpne

wy³¹cznie w†wersji angielskiej, ale bior¹c
pod uwagÍ nasze prounijne d¹øenia, moø-
na to potraktowaÊ jako zaletÍ.

Nie tylko DIP/DIL
Standardowo producent wyposaøa pro-

gramatory w†podstawki ZIF dla uk³adÛw
w†obudowach DIL. Programowanie uk³a-
dÛw dostÍpnych w†innych obudowach jest
moøliwe po zastosowaniu adapterÛw, ktÛ-
re sk³adaj¹ siÍ z†prostych przelotek pin-to-
pin. W†ofercie producenta znajduje siÍ kil-
ka wersji adapterÛw, dla obudÛw: SOIC,
PLCC32, PLCC44, TSOP itp.
DziÍki przemyúlanej budowie programa-

tora, konstruktorzy korzystaj¹cy z†uk³adÛw
wyposaøonych w†interfejs JTAG (IEE-
E1149.1) mog¹ w†wielu przypadkach zre-
zygnowaÊ z†koniecznoúci instalowania pro-
gramowanego/testowanego uk³adu w†pod-
stawce - za pomoc¹ ³atwego w†wykonaniu
kabla moøna je programowaÊ i†reprogramo-
waÊ juø zainstalowaniu w†systemie (ISP),
co - przynajmniej moim zdaniem - radykal-
nie zwiÍksza walory uøytkowe urz¹dzenia.

Podsumowanie
KilkumiesiÍczne testy programatora

Uprog 48HS prowadzone w†redakcyjnym
laboratorium dowiod³y, øe pomimo krÛt-

kiej obecnoúci na rynku, jest to rozwi¹-
zanie dojrza³e konstrukcyjnie. SzybkoúÊ
rozwoju listy obs³ugiwanych uk³adÛw su-
geruje, øe fani nowoczesnych uk³adÛw
nie bÍd¹ musieli d³ugo czekaÊ na moøli-
woúÊ ich programowania za pomoc¹
Uproga.
Pozytywny wizerunek urz¹dzenia

uzupe³nia estetyczna i†ergonomiczna
obudowa, ktÛrej solidne wykonanie po-
zwala na korzystanie z†programatora
bez obaw w†typowych warunkach labo-
ratoryjnych.
Andrzej Gawryluk, AVT


