
Na pierwszy rzut oka JetProg nie
odrÛønia siÍ niczym od dotychczaso-
wych opracowaÒ Elneca, a†zw³aszcza
od programatora LabProg. Jest to jed-
nak pozorne, poniewaø zarÛwno budo-
wa elektryczna, jak i†mechaniczna,
a†takøe moøliwoúci JetProga s¹ zupe³-
nie inne niø pierwo-
wzorÛw.
Z†punktu widzenia

uøytkownika, najpowaø-
niejszym rozszerzeniom
uleg³y moøliwoúci funk-
cjonalne programatora.
Zamiast montowanej na
sta³e podstawki ZIF,
w †modu l e ba zowym
umieszczono dwa z³¹cza
szpilkowe, ktÛre s³uø¹
do zamontowania adap-
tera z†podstawk¹ dosto-
sowan¹ do wymagaÒ
uøytkownika. W†ramach
standardowego wyposa-
øenia producent dostar-

cza najbardziej uniwersalny adapter
z†podstawk¹ ZIF48, ktÛry umoøliwia
programowanie wszystkich uk³adÛw
w†obudowach DIL. Wyj¹tkiem s¹ ar-
chaiczne pamiÍci EPROM 1702 i†2708
(programatory Elneca s¹ jednymi z†nie-
wielu radz¹cymi sobie z†tymi pamiÍ-
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W skład prezentowanego zestawu
wchodzą:
✗ moduł bazowy programatora,
✗ adapter z podstawką ZIF48,
✗ zasilacz sieciowy,
✗ dyskietki z oprogramowaniem,
✗ osłona na podstawkę ZIF,
✗ kabel połączeniowy,
✗ podstawka do autokalibracji,
✗ podręcznik użytkownika (niestety nie po

polsku),
✗ karta rejestracyjna.

Sugerowana cena netto: 3100 zł
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nowy programator

uniwersalny JetProg. Jest to
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przyznaÊ bogatych,
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ciami), wymagaj¹ce zastosowania do-
datkowych specjalnych adapterÛw.
W†miejsce standardowego adaptera

moøna zastosowaÊ takøe modu³y przy-
stosowane do programowania uk³adÛw
w†obudowach PLCC52 i†TSOP56, mo-
du³y umoøliwiaj¹ce programowanie kil-
ku uk³adÛw jednoczeúnie, a†takøe spe³-
niaj¹ce rolÍ interfejsu JTAG. DostÍpne
s¹ takøe adaptery-konwertery umoøli-
wia j¹ce programowanie uk³adÛw
w†obudowach innych niø DIL. Kon-
struktorzy JetProga przewidzieli moøli-
woúÊ programowego sterowania maksy-
malnie 256 wyprowadzeniami, ktÛrych

konfiguracje mog¹ byÊ
niemal dowolne: kaøde
wyprowadzenie moøe byÊ
do³¹czone do napiÍcia lub
masy zasilania, a†takøe do
jednego z†dwÛch napiÍÊ
programuj¹cych. Wyprowa-
dzenia s¹ zabezpieczone
przed przetÍøeniem, a†tak-
øe przed wy³adowaniami
elektrostatycznymi.
Drugim, niebagatelnym

usprawnieniem wprowa-
dzonym do JetProga jest
skrÛcenie czasÛw progra-

mowania. I†tak, wed³ug danych produ-
centa, czas programowania i†weryfika-
cji pamiÍci Am29F040 mieúci siÍ
w†przedziale 42..49 sekund (wed³ug
naszych testÛw 47 sekund), a†pamiÍci
27C010 20..24 sekund (wed³ug naszych
testÛw 19 sekund). Jedn¹ z†przyczyn
uzyskania tak dobrych wynikÛw jest
wyposaøenie programatora w†szybki in-
terfejs rÛwnoleg³y, zgodny ze standar-
dem IEEE1284 (ECP/EPP). Maksymalny
transfer osi¹gany przez ten interfejs
wynosi 1Mbd.
Trzecim atutem JetProga jest moøli-

woúÊ programowania uk³adÛw niskona-
piÍciowych, zasilanych napiÍciami
o†wartoúci do 1,8V.
JetProg automatycznie wykrywa w³o-

øenie uk³adu do podstawki, moøe tak-
øe oceniÊ jakoúÊ styku wyprowadzeÒ
uk³adu z†kontaktami podstawki. Funk-
cja ta, w†po³¹czeniu z†identyfikacj¹
sygnatury uk³adu, pozwala zapobiec
m.in. uszkodzeniu uk³adu lub progra-
matora po nieprawid³owym w³oøeniu
uk³adu do podstawki. W†celu u³atwie-
nia diagnozowania i†kalibracji uk³a-
dÛw detekcyjnych, w†sk³ad standardo-
wego wyposaøenia programatora wcho-
dzi specjalna podstawka z†elementami
niezbÍdnymi do przeprowadzenia au-
tomatycznej kalibracji programatora.
Moøna j¹ zainicjowaÊ za pomoc¹ pro-
gramu steruj¹cego. Jest to dok³adnie
to samo oprogramowanie (PG4UW -
rys. 1), ktÛre Elnec dostarcza z†inny-
mi programatorami w³asnej produkcji.
Charakteryzuje siÍ ono bardzo prze-
jrzystym interfejsem znacznie upra-
szczaj¹cym obs³ugÍ, znacznym stop-
niem zautomatyzowania pracy, a†takøe
³atwoúci¹ przystosowania konfiguracji
programu do w³asnych przyzwyczajeÒ,
dziÍki czemu moøna unikn¹Ê k³opot-
liwego dostosowywania nastaw progra-
mu po jego uruchomieniu. Duøe
moøliwoúci ma takøe edytor zawartoú-
ci bufora (rys. 2), do ktÛrego moøna
wczytaÊ pliki we wszystkich standar-
dowych formatach: HEX, MOT-HEX,
TEK-HEX, JED, POF, ASCII, MOS,
a†takøe BIN. Program steruj¹cy umoø-
liwia rÛwnieø prowadzenie definiowa-
nych statystyk programowania oraz

Rys. 2.

prowadzenia zautomatyzowanego pro-
gramowania masowego. Jedynym nie-
doci¹gniÍciem ze strony producenta
jest  brak w standardzie polskiej wer-
sji jÍzykowej menu. DostÍpne s¹
natomiast wersje: niemiecka, angiels-
ka i†s³owacka. Trwaj¹ jednak prace
nad opracowaniem polskiego menu
(testowaliúmy je w redakcyjnym labo-
ratorium), ktÛre powinno byÊ dostÍp-
ne w pe³nej wersji w najbliøszym
czasie.
Uzupe³nieniem moøliwoúci programa-

tora jest testowanie uk³adÛw cyfro-
wych. Producent wyposaøy³ biblioteki
programu w†wektory testowe dla uk³a-
dÛw TTL, CMOS4000/4500, a†takøe dla
pamiÍci SRAM. Program steruj¹cy pra-
c¹ programatora umoøliwia takøe sa-
modzielne definiowanie wektorÛw tes-
towych dla dowolnych innych uk³a-
dÛw.
Za klasyczn¹ (dla programatorÛw fir-

my Elnec) naleøy uznaÊ specjaln¹, es-
tetycznie wykonan¹ os³onÍ na pod-
stawkÍ programatora, ktÛra zapobiega
jej brudzeniu podczas przerw w†eks-
ploatacji.
JetProg, podobnie do pozosta³ych

programatorÛw Elneca, ma zapewniony
przez producenta serwis, w†ramach
ktÛrego jest dostÍpny niespotykany
u†innych producentÛw program przygo-
towywania algorytmÛw na øyczenie
uøytkownikÛw - AlgOR (ang. Algo-
rithm on Request), a†takøe moøliwoúÊ
bezp³atnego uaktualniania programu
steruj¹cego wraz z†bibliotekami zawie-
raj¹cymi nowe elementy (dostÍpny na
stronie internetowej producenta).
W†zestawie dostarczanym przez pro-

ducenta znajduj¹ siÍ wszystkie ele-
menty niezbÍdne do natychmiastowego
rozpoczÍcia pracy z†programatorem,
dziÍki czemu niecierpliwi z†natury
projektanci powinni byÊ usatysfakcjo-
nowani.
Prezentowany w†artykule programator

poddaliúmy w†redakcyjnym laborato-
rium testom, podczas ktÛrych potwier-
dzi³ on swoj¹ klasÍ, radz¹c sobie
m.in. z†wieloma ma³o popularnymi
uk³adami CPLD.
Piotr Zbysiñski, AVT

Prezentowany w†artykule programa-
tor udostÍpni³a redakcji firma Eurodis,
tel. (71) 301-04-00.
Dodatkowe informacje o†programato-

rze JetProg oraz us³ugach oferowanych
przez producenta s¹ dostÍpne w†In-
ternecie pod adresami:
- http://www.elnec.com/jetpg_uk.htm,
- http://www.elnec.com/sw/jetpdev.htm,
- http://www.elnec.com/keepc_uk.htm,
- http://www.elnec.com/algor_uk.htm.
Najnowsz¹ wersjÍ programu steruj¹-

cego PG4UW zamieúciliúmy na p³ycie
CD-EP9/2001B.
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