
Ze wzglÍdu na swoje wymiary
programator PREPROM-02aLV dosko-
nale nadaje siÍ zarÛwno do stoso-
wania w†laboratorium, jak i†w†ìtere-
nieî, np. podczas prac serwisowych.
Urz¹dzenie umoøliwia:

- programowanie 8-bitowych pamiÍ-
ci EPROM (nawet 2708!), NVRAM,
EEPROM i†Flash, takøe z†interfej-
sem szeregowym,

- testowanie pamiÍci SRAM,
- po zastosowaniu dodatkowych ad-
apterÛw programowanie mikrokon-
trolerÛw (m.in. MCS48, MCS51

i†pochodnych, AVR, PIC12/14/16,
kilku mikrokontrolerÛw Hitachi,
NEC-a i†Toshiby), pamiÍci EEP-
ROM typu MDA2061/2062, 16-bi-
towych pamiÍci EPROM, a†takøe
programowanie uk³adÛw GAL16/
20/22V, GAL6001 i†GAL6002.
Za pomoc¹ prezentowanego progra-

matora moøna takøe programowaÊ
niestandardowe pamiÍci szeregowe
firmy Xicor (X84xxx), Pioneer oraz
Rohm, programowany termostat
DS1620 firmy Dallas, szeregowe kon-
figuratory dla uk³adÛw FPGA firmy

Atmel, a†takøe generatory ci¹gÛw
liczbowych do cyfrowych kluczy
HCS firmy Microchip. Tak wiÍc,
wybÛr uk³adÛw jest bardzo duøy
i†wyraünie zoptymalizowany pod k¹-
tem zastosowaÒ serwisowych.
Wad¹ programatora jest koniecz-

noúÊ zakupienia wielu dodatkowych
adapterÛw, ktÛre s¹ niezbÍdne do
wykorzystania wszystkich jego moø-
liwoúci. Bior¹c jednak pod uwagÍ,
øe w†wiÍkszoúci typowych przypad-
kÛw w†pracach laboratoryjnych wy-
korzystuje siÍ tylko kilka typÛw
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uk³adÛw moøe siÍ okazaÊ, øe moø-
na siÍ obyÊ bez dodatkowych adap-
terÛw lub w†zupe³noúci wystarczy
jeden.
O†ile podobn¹ do PREPROMa-

02aLV listÍ obs³ugiwanych uk³adÛw
moøna znaleüÊ w†wielu innych pro-
gramatorach, to rzadko spotykan¹
moøliwoúci¹, zw³aszcza w†tej klasie
urz¹dzeÒ, jest obs³uga uk³adÛw nis-
konapiÍciowych. W†odrÛønieniu od
wiÍkszoúci dostÍpnych na rynku
programatorÛw, takøe napiÍcie zasi-
laj¹ce porty I/O jest programowane,
a†jego najmniejsza wartoúÊ wynosi
1,8V. DziÍki temu moøna programo-
waÊ i†testowaÊ uk³ady zasilane na-
piÍciem ok. 2V.
Programator PREPROG-02aLV jest

standardowo wyposaøony w†podstaw-
kÍ ZIF32, ale producent oferuje sze-
reg dodatkowych adapterÛw umoøli-
wiaj¹cych programowanie uk³adÛw
montowanych w†praktycznie dowol-
nych obudowach (takøe SMD).
W†klasyczny (dla Elneca) sposÛb
podstawka ZIF jest chroniona przed
zakurzeniem: w†sk³ad zestawu do-
starczanego uøytkownikowi wchodzi
niewielka metalowa przykrywka s³u-
ø¹ca do zas³oniÍcia podstawki pod-
czas przerw w†eksploatacji programa-
tora.
W†sk³ad zestawu wchodzi takøe

specjalna podstawka s³uø¹ca do
diagnostyki programatora. ProcedurÍ
autokalibracji uruchamia siÍ za po-
moc¹ programu steruj¹cego prac¹
programatora (rys. 1). W†razie wy-
krycia istotnych odchy³ek paramet-
rÛw sygna³Ûw podawanych na wej-

W skład zestawu wchodzą:
✗ programator PREPROM−02aLV
✗ kabel połączeniowy,
✗ zasilacz sieciowy,
✗ podstawka do autokalibracji,
✗ instrukcja obsługi,
✗ dyskietki 3,5" z oprogramowaniem,
✗ karty zgłoszeniowe: do usługi AlgOR

i reklamacyjna.

Rys. 3.

úcia programowanych uk³adÛw pro-
gramator samoczynnie je koryguje,
dziÍki czemu okres niezawodnej
eksploatacji urz¹dzenia znacznie siÍ
wyd³uøa (producent udziela 3-letniej
gwarancji na programator).
Prac¹ programatora steruje kompu-

ter PC poprzez standardowe z³¹cze
Centronics. Do tego celu jest oczy-
wiúcie niezbÍdne oprogramowanie,
ktÛre Elnec przygotowa³ w†dwÛch
wersjach: dla DOS i†wszystkich wer-
sji 32-bitowych Windows (NT4/Me/
95/98/2000). Program PG4UW jest
uniwersalnym úrodowiskiem dla
wszystkich programatorÛw Elneca,
dziÍki czemu uøytkownik zaznajo-
miony z†jednym z†urz¹dzeÒ tej fir-
my nie musi siÍ oswajaÊ z†nowym
oprogramowaniem. Program po uru-
chomieniu automatycznie wykrywa
numer portu i†typ do³¹czonego do
niego urz¹dzenia (rys. 2), dostoso-
wuj¹c do niego opcje w†menu.
Moøliwoúci programu PG4UW s¹

doúÊ duøe: oprÛcz automatycznej se-
rializacji programowanych uk³adÛw
(rys. 3), detekcji typu programowa-
nej pamiÍci, konfigurowalnej statys-
tyki programowania program wypo-
saøono w†edytor zawartoúci bufora
(rys. 4). Przydatnymi funkcjami s¹
takøe: wype³nianie bufora liczbami
losowymi oraz wyúwietlanie jego za-
wartoúci w†postaci 8†lub 16-bitowej.
Niebagatelnym atutem oprogramo-

wania dostarczanego przez firmÍ El-
nec jest jego regularne ìodúwieøa-
nieî, dziÍki czemu lista obs³ugiwa-
nych przez programator uk³adÛw
ci¹gle siÍ rozwija. Elnec jest jednym
z†niewielu na úwiecie producentÛw
programatorÛw, ktÛry przewiduje
moøliwoúÊ opracowania ì³atyî z†al-

gorytmem dla nietypowych lub rza-
dko stosowanych uk³adÛw. Procedu-
ra ta nosi nazwÍ AlgOR, co ozna-
cza Algorithms On Request. Us³uga
AlgOR jest bezp³atna, ale objÍta
drobnymi zastrzeøeniami ze strony
producenta. Dotycz¹ one przede
wszystkim fizycznej moøliwoúci im-
plementacji algorytmu w†programato-
rze.
Wyposaøenie zestawu jest bogate,

poniewaø oprÛcz programatora, op-
rogramowania i†podstawowej doku-
mentacji producent dostarcza takøe
zasilacz sieciowy, podstawkÍ kalib-
racyjn¹ oraz kabel po³¹czeniowy ze
z³¹czami DB25. Dokumentacja jest
przejrzysta i†zawiera wszystkie infor-
macje u³atwiaj¹ce pos³ugiwanie siÍ
programatorem. Jej jedyn¹ wad¹ (?)
jest brak polskiej wersji jÍzykowej,
co dotyczy rÛwnieø programu steru-
j¹cego.
Andrzej Gawryluk, AVT

Prezentowany w†artykule progra-
mator udostÍpni³a redakcji firma
Eurodis , tel . (0-71) 367-57-41,
www.eurodis.com.pl.
Najnowsze wersje programÛw ste-

ruj¹cych do urz¹dzeÒ firmy Elnec
opublikowaliúmy na p³ycie CD-EP3/
2001B.

Dodatkowe informacje o†wyrobach
firmy Elnec s¹ dostÍpne w†Interne-
cie, pod adresem:
- http://www.elnec.com/pr02lvuk.htm
(opis programatora),

- http://www.elnec.com/algor_uk.htm
(informacje o†procedurze AlgOR),

- h t t p : / / w w w . e l n e c . c o m / s w /
sw____uk.htm (informacje o†no-
wych wersjach oprogramowania).
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