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Wskutek cenowej wojny pomiÍdzy
Advantechem i†ìreszt¹ úwiataî powsta³
programator LabTool 148C. Chociaø
nadrzÍdnym celem konstruktorÛw tego
programatora by³o obniøenie jego ce-
ny, to od pierwszej chwili po wyjÍ-
ciu z†pude³ka urzeka jakoúci¹ wykona-
nia i†zastosowanych elementÛw.
Prawdziwe arcydzie³o za wzglÍdnie

niewielkie pieni¹dze! ZewnÍtrznie Lab-
Tool 148C przypomina jeden z†najbar-
dziej popularnych w†naszym kraju pro-
gramatorÛw - LabTool 48, ktÛry sta³
siÍ prekursorem nowoczesnych progra-
matorÛw. W†odrÛønieniu od pierwo-
wzoru, do zasilania programatora Lab-

Tool 148C zastosowano zewnÍtrzny za-
silacz impulsowy co powoduje, øe
komfort korzystania z†programatora jest
nieco mniejszy. Jest to jedyna widocz-
na i†istotna, oprÛcz nieco ograniczonej
biblioteki (do 1200 elementÛw) obs³u-
giwanych elementÛw, rÛønica pomiÍ-
dzy programatorami LabTool 48
i†148C.
Podobnie do pierwowzoru LabTool

148C wspÛ³pracuje z†PC poprzez z³¹-
cze rÛwnoleg³e Centronics. Poprawn¹
wspÛ³pracÍ zapewnia oprogramowanie
pracuj¹ce w úrodowisku Windows 95/
98/Me/2000. G³Ûwne okno programu
pokazano na rys. 1. Podobnie jak ma

to miejsce w†przypadku in-
nych programatorÛw, oprogra-
mowanie steruj¹ce umoøliwia
wyszukiwanie programowa-
nych elementÛw (rys. 2), za-
pewnia takøe obs³ugÍ progra-
mowania duøej liczby jedna-
kowych uk³adÛw (tryb maso-
wy). Podczas pracy w†tym
trybie programator wykrywa
w³oøenie uk³adu do podstaw-
ki i†po stwierdzeniu, øe za-
ciski podstawki ZIF popra-
wnie kontaktuj¹ z†wyprowa-
dzeniami programowanego
uk³adu (rys. 3) samoczynnie

rozpoczyna programowanie zgodnie
z†wczeúniej ustalonymi opcjami (rys. 4).
Interesuj¹c¹ moøliwoúci¹ oferowan¹
przez oprogramowanie steruj¹ce prac¹
programatora jest konfigurowalny blok
obliczeÒ statystycznych z†funkcjami
alarmÛw (np. po przekroczeniu zadanej
liczby b³ÍdÛw podczas programowania)
definiowanych przez uøytkownika (rys.
5). Pozosta³e moøliwoúci programu ste-
ruj¹cego nie odbiegaj¹ od dostÍpnych
we wspÛ³czesnych programatorach.
Dla programowanych uk³adÛw produ-

cent przewidzia³ 48-stykow¹ podstaw-
kÍ ZIF (ang. Zero Insertion Force) ty-
pu DIL. DziÍki zastosowaniu specjal-
nych, wczeúniej sprawdzonych obwo-
dÛw sterowania pinami programowa-
nych uk³adÛw, liczba niezbÍdnych do
programowania adapterÛw jest mini-
malna i w wiÍkszoúci przypadkÛw

Rys. 2.Rys. 1.

Producenci programatorÛw dos³ownie zasypuj¹ nimi nasz rynek.
Niemal co miesi¹c przedstawiamy na ³amach EP nowe na naszym
rynku programatory dostarczane nam przez firmy zajmuj¹ce siÍ
ich dystrybucj¹. W tej sytuacji nawet najwiÍksze na tym rynku
firmy s¹ zmuszone wprowadzaÊ do swojej oferty
urz¹dzenia nieco taÒsze, aby podj¹Ê
ìcenow¹ walkÍî z†konkurentami.
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Rys. 3.

Rys. 5.

i†weryfikacjÍ dokonanych wpisÛw przy
napiÍciu zasilania wybranym z†prze-
dzia³u 2..6,5V.
Kilkudniowe testy w†redakcyjnym la-

boratorium wykaza³y, øe LabTool 148C
jest urz¹dzeniem bardzo dopracowa-
nym konstrukcyjnie, a†dostarczane
wraz z†nim oprogramowanie steruj¹ce
zaspokaja typowe wymagania konstruk-
torÛw. Urz¹dzenie pozbawiono wszel-
kich gadøetÛw, a†jego poprawn¹, d³u-

gotrwa³¹ pracÍ zapewniaj¹ mechanizmy
autokalibracji inicjowane przez uøyt-
kownika za pomoc¹ programu steruj¹-
cego.
Andrzej Gawryluk, AVT

Prezentowane w†artykule urz¹dzenie
dostarczy³a redakcji firma Elmark Au-
tomatyka , te l . (0 -22) 821-30-54 ,
www.elmark.com.pl.

Dodatkowe informacje moøna zna-
leüÊ w†Internecie pod adresami:
- ht tp : / /www.aec .com.tw/products/
lt148c.htm,

- http://www.aec.com.tw/service/up-
date.htm (nowe wersje programÛw),

oraz na p³ycie CD-EP5/2001B w†kata-
logu \LT148C.Rys, 4.

moøliwa do wykonania we w³asnym
zakresie.
Producent programatora szczegÛlnie

zadba³ o umoøliwienie programowania
za pomoc¹ LabToola 148C nowoczes-
nych pamiÍc i F la sh i †EEPROM,
w†zwi¹zku z†tym zastosowano w†nim
ìinteligentneî algorytmy szybkiego pro-
gramowania. Przyk³adowo kompletny
cykl programowania 16Mb pamiÍci
Flash (kontrola czystoúci, programowanie
i†weryfikacja) trwa zaledwie 160 sekund.
LabTool 148C umoøliwia takøe pro-

gramowanie nowoczesnych uk³adÛw
zasilanych napiÍciem 2,7V, 3V i†3,3V
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