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pornoúÊ konstrukcji, ale stano-
wi jednoczeúnie doskona³y ek-
ran zabezpieczaj¹cy elektronikÍ
przed przepiÍciami elektrosta-
tycznymi. Na p³ycie czo³owej
programatora oprÛcz podstawki
DIP40 lub DIP48 (w zaleønoúci
od modelu) s¹: przycisk AUTO
RUN oraz dwie úwiec¹ce dio-
dy LED, ktÛre sygnalizuj¹ w³¹-
czenie zasilania i†aktualny stan
programatora. Z³¹cze s³uø¹ce
do komunikacji z†komputerem
poprzez port rÛwnoleg³y (do
kompletu jest do³¹czony kabel),
znajduje siÍ na tylnej úciance
programatora. Z†ty³u znajdzie-
my takøe gniazdo do do³¹-
czenia zasilacza, ktÛry takøe
wchodzi w†sk³ad zestawu.

W†za leønoúc i od wers j i ,
Uprog pozwala na obs³ugÍ sze-
rokiej gamy uk³adÛw w†obudo-
wach DIL do 40 pinÛw (Uprog
40) oraz DIL do 48 pinÛw
(Uprog 48) bez koniecznoúci
stosowania øadnych dodatko-
wych adapterÛw. Jak przysta³o
na programator uniwersalny,
Uprog 40/48 obs³uguje wszyst-
kie rodzaje uk³adÛw standardo-
wych, tj . pamiÍci EPROM,
EEPROM, FLASH, wybrane
uk³ady PLD (w tym GAL, PAL,
PALCE oraz szereg CPLD),
a†takøe mikrokontrolery. Moøli-
we jest programowanie standar-
dowych uk³adÛw o†napiÍciu
zasilania 5V, jak rÛwnieø uk³a-
dÛw zasilanych napiÍciami:
3,3V 2,7V 1,8V.
Elastyczne pin-drivery, w†ja-

kie wyposaøono programator,
pozwalaj¹ do³¹czyÊ do kaødego
wyprowadzenia podstawki: na-
piÍcie zasilaj¹ce, masy, napiÍcie
programuj¹ce lub sygna³ zegaro-
wy. Taka konstrukcja czÍúci
sprzÍtowej zapewnia obs³ugÍ do-
wolnego rozk³adu wyprowadzeÒ
uk³adu, a†co za tym idzie, moø-
liwa jest obs³uga uk³adÛw, ktÛre
pojawi¹ siÍ dopiero w†przysz³oú-
ci. Dodanie uk³adu do listy ob-
s³ugiwanych wymaga tylko uak-
tualnienia oprogramowania ste-
ruj¹cego programatorem.

Programatory Uprog 40/48 s¹
pierwszymi dostÍpnymi na ryn-
ku przyrz¹dami z† rodz iny
Uprog. W†sprzedaøy s¹ dostÍp-
ne dwa modele: Uprog 40
i†Uprog 48, ktÛre rÛøni¹ siÍ
wielkoúci¹ podstawki DIL. Oby-
dwa s¹ wyposaøone w†takie
samo oprogramowanie, ktÛrego
niestandardowo wygl¹daj¹cy in-
terfejs graficzny jest stosowany
w oprogramowaniu dla kolej-
nych wersji programatora.
Uprog 40/48 jest programato-

rem o†niewielkich rozmiarach
(19x12x2,5cm), a†jego masa nie
przekracza 1kg. Programator
wyposaøony jest w†solidn¹ me-
talow¹ obudowÍ, ktÛra nie tyl-
ko zapewnia mechaniczn¹ od-

Rys. 1.

Istotn¹ zalet¹ programatorÛw
Uprog jest duøa szybkoúÊ pro-
gramowania. Zadowoli ona
szczegÛlnie tych uøytkowni-
kÛw, ktÛrzy chc¹ programowaÊ
uk³ady z†pamiÍciami o†duøej
pojemnoúci. Specjalnie zapro-
jektowany interfejs rÛwnoleg³y
urz¹dzenia zapewnia bowiem
transfer danych z†maksymaln¹
prÍdkoúci¹ portu komputera
i†w†znacznym stopniu zaleøy
od typu PC oraz szybkoúci pro-
cesora. W†przypadku kompute-
ra wyposaøonego w†procesor
633MHz, ktÛrego port rÛwno-
leg³y pracuje w†trybie EPP,
prÍdkoúÊ transmisji dochodzi
do 800kB/s. Interesuj¹c¹ cech¹
programatorÛw Uprog jest moø-
liwoúÊ programowania uk³adÛw
w†systemie za pomoc¹ interfej-
sÛw JTAG, SPI i†BDM.
OprÛcz funkcji zwi¹zanych

z†programowaniem uk³adÛw,
programator Uprog 40/48 spe³-
nia takøe rolÍ testera uk³adÛw
cyfrowych. Funkcja uniwersal-
nego testu uk³adÛw cyfrowych
pozwala na podanie dowol-
nych napiÍÊ i†sygna³Ûw wej-
úciowych do konkretnie wybra-
nej nÛøki uk³adu scalonego
(GND, VZZ, CLK). Opcja ta po-
twierdza pe³n¹ uniwersalnoúÊ
programatora odnoúnie konfigu-
rowania jego wyprowadzeÒ.

Po raz drugi przedstawiamy na ³amach EP

nowoczesny programator zaprojektowany

i†produkowany w†naszym kraju. Uprog40/48

moøe z†powodzeniem rywalizowaÊ

z†najlepszymi programatorami uniwersalnymi.

Jego przemyúlana konstrukcja, przyjazny

interfejs uøytkownika i umiarkowana cena

powoduj¹, øe moøe byÊ zaakceptowany przez

nawet najbardziej wymagaj¹cych uøytkownikÛw.



   65Elektronika Praktyczna 10/2001

S  P  R  Z  Ę  T

Obs³ugÍ programatora zapew-
nia oprogramowanie znajduj¹ce
siÍ na do³¹czonej do zestawu
p³ycie CD. Aplikacja wspÛ³pra-
cuje z†Windows 95/98/2000/NT
i†ma niewielkie wymagania
sprzÍtowe. Po uruchomieniu
programu wyúwietlany jest bar-
dzo przejrzysty i†³adnie zapro-
jektowany interfejs graficzny
s³uø¹cy do komunikacji z†uøyt-
kownikiem. Juø na wstÍpie na-
leøy zaznaczyÊ, øe interfejs op-
rog r amowan ia s t e ru j ¹ cego
Uprog 40/48 zdecydowanie od-
rÛønia siÍ od stosowanych
przez innych producentÛw. Jak
widaÊ na rys. 1, zrezygnowano
przede wszystkim ze stosowa-
nia systemowych okien Win-
dows i†zast¹piono je oknami
o†odmiennej szacie graficznej.
Brak tu rÛwnieø, wystÍpuj¹ce-
go standardowo w†Windows,
paska zadaÒ. DostÍp do wszys-
tkich funkcji programatora re-
alizowany jest za pomoc¹ gru-
py ikon zna jdu j¹cych s iÍ
w†gÛrnej czÍúci g³Ûwnego okna
programu oraz znajduj¹cych siÍ
w†obszarze tego okna przycis-
kÛw.
TwÛrcy programu zapropono-

wali szereg rozwi¹zaÒ pozwala-
j¹cych na znaczne u³atwienie
pracy. Komunikaty pojawiaj¹ce
siÍ podczas programowania na
pasku OPERATION STATUS
oraz ³atwy dostÍp do grup ikon
odpowiadaj¹cych za programo-
wanie poprzez zak³adki spra-

wiaj¹, øe obs³uga programu nie
jest skomplikowana.
Programowanie uk³adu, po-

dobnie jak w†przypadku in-
nych programatorÛw, rozpoczy-
namy od wybrania uk³adu, ktÛ-
ry chcemy zaprogramowaÊ.
WybÛr ten realizowany jest za
pomoc¹ przycisku ìplusî znaj-
duj¹cego siÍ po prawej stronie
g³Ûwnego okna. Uøycie tego
przycisku powoduje otwarcie
okna SELECT DEVICE, ktÛre
zawiera listÍ wszystkich do-
stÍpnych uk³adÛw (rys. 2). Or-
ganizacja tego okna umoøliwia
szybkie odszukanie interesuj¹-
cego nas uk³adu, co u³atwia
m.in. filtr wyszukiwania.
Oprogramowanie Uprog 40/

48 posiada u³atwienie dla
uøytkownikÛw, ktÛrzy czÍsto
programuj¹ kilka uk³adÛw rÛø-
nych typÛw. Polega ono na
moøliwoúci wybrania do dzie-
siÍciu typÛw uk³adÛw, ktÛre s¹
zapamiÍtywane na liúcie ìpod-
rÍcznejî i†wyúwietlane w†ko-
lumnie DEVICES znajduj¹cej
siÍ po prawej stronie g³Ûwnego
okna programu. Podobnie jak
przy pierwszym, kaødy kolejny
uk³ad dodajemy wykorzystuj¹c
przycisk ìplusî. Kaødy uk³ad
ma wÛwczas przypisany w³as-
ny bufor, ktÛry moøe byÊ wy-
pe³niony dowolnym zbiorem
danych. Szybkie prze³¹czanie
pomiÍdzy poszczegÛ lnymi
uk³adami znajduj¹cymi siÍ
w†kolumnie uk³adÛw ìpodrÍcz-
nychî realizowane jest za po-
moc¹ myszy i†nie wymaga
ci¹g³ego otwierania okna SE-
LECT DEVICE.
£adowanie zbioru, ktÛrym

chcemy zaprogramowaÊ wybra-
ny uk³ad, jest moøliwe za po-
moc¹ przycisku LOAD, a†za-
wartoúÊ bufora wyúwietlana
jest zarÛwno w†formacie HEX,
jak i†ASCII. Aplikacja akceptu-
je nastÍpuj¹ce formaty danych:

txt, bin, hex, MOTOROLA S1.
W†przypadku zmian kodu do-
konywanych bezpoúrednio
w†oknie bufora, dany projekt
moøemy zapisaÊ na dysku wy-
korzystuj¹c przyciski SAVE lub
SAVE AS . Wprowadzan i e
zmian w†buforze oraz odszuki-
wanie interesuj¹cych uøytkow-
nika komÛrek wspomaga funk-
cja automatycznego podawania
adresu. Po najechaniu kurso-
rem na dowoln¹ komÛrkÍ jej
adres podawany jest automa-
tycznie w†postaci HEX i†dzie-
siÍtnej. Ca³y obszar bufora lub
wybrany dowolny jego frag-
ment moøna ponadto zape³niaÊ
seriami danych zdefiniowany-
mi przez uøytkownika. Funkcja
ta jest ukryta pod prawym
przyciskiem myszy, a†jej uak-
tywnienie nastÍpuje po klikniÍ-
ciu tym przyciskiem w†obsza-
rze bufora. Okno pozwalaj¹ce
na zadanie parametrÛw, z†jaki-
mi ma byÊ wykonane dzia³anie
na buforze, prezentuje rys. 3.
Ikony steruj¹ce prac¹ progra-

matora s¹ zorganizowane w†po-
staci zak³adek. Do wyboru ma-
my zak³adki z†modyfikowalny-
mi algorytmami procesu pro-
gramowania, odczytu i†kasowa-
nia pamiÍci uk³adu oraz za-
k³adkÍ SINGLE, ktÛrej ikony
pozwalaj¹ na pojedyncze wyko-
nanie poszczegÛlnych operacji.
Zak³adki: PROGRAM, READ
i†ERASE zawieraj¹ serie opera-
cji wchodz¹cych w†sk³ad pro-
cesu zaprogramowania, kopio-
wania do bufora lub skasowa-
nia zawartoúci pamiÍci. Dodat-
kowo moøliwe jest pominiÍcie
wybranej lub ci¹gu wybranych
przez uøytkownika operacji
wchodz¹cych w†sk³ad poszcze-
gÛlnych procesÛw. Na przyk³ad
pominiÍcie operacji BLANK
CHECK podczas procesu pro-
gramowania wymaga jedynie
klikniÍcia myszk¹ na ikonie
o†nazwie BLANK. Program na-
tychmiast zmienia interesuj¹c¹
nas ikonÍ na napis SKIP. Po-
zosta³e operacje wykonywane
s¹ automatycznie po naciúniÍ-
ciu znajduj¹cego siÍ pod za-
k³adkami przycisku RUN (poje-
dyncze wykonanie wybranego
procesu) lub AUTO RUN (po-
wtarzanie wybranego procesu -
w†wypadku programowania se-
rii takich samych uk³adÛw - aø
do momentu przerwania go
przez uøytkownika). Wykorzys-
tanie funkcji AUTO RUN po-
zwala na znaczne udogodnie-
nie pracy podczas programowa-
nia wiÍkszej liczby uk³adÛw
tego samego typu (t¹ sam¹ za-
wartoúci¹). Programator auto-
matycznie przeprowadza okreú-

Rys. 4.

Rys. 2.

Rys. 3.

lony proces, a†uøytkownik po
umieszczeniu kolejnego uk³adu
w†podstawce obs³uguje jedynie
przycisk AUTO RUN znajduj¹-
cy siÍ na p³ycie czo³owej pro-
gramatora. Podczas wykonywa-
nia wybranego procesu jego
postÍp pokazywany jest w†po-
staci procentowej osobno dla
kaødej operacji i†sygnalizowany
odpowiednimi komunikatami
pojawiaj¹cymi siÍ na pasku
OPERATION STATUS.
Wykorzystuj¹c przycisk SE-

TUP, uøytkownik moøe zmie-
niÊ pewne parametry progra-
mowania uk³adu dotycz¹ce ad-
resu pocz¹tkowego, od ktÛrego
rozpocznie siÍ zapis w†uk³a-
dzie, adresu koÒcowego oraz
ustawienia bitÛw zabezpieczeÒ.
Okno SETUP pokazano na rys.
4. Naleøy zwrÛciÊ uwagÍ na
fakt, øe modyfikowane para-
metry s¹ udostÍpniane dyna-
micznie w†zaleønoúci od typu
wybranego uk³adu. W†celu
maksymalnego zwiÍkszenia
szybkoúc i programowania ,
twÛrcy aplikacji zastosowali
unikaln¹ funkcjÍ SMART uak-
tywnian¹ w†oknie SETUP. Fun-
kcja ta moøe byÊ wykorzystana
dla wszystkich uk³adÛw, ktÛre
w†stanie skasowanym maj¹
okreúlon¹, znan¹ zawartoúÊ pa-

Rys. 5.
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miÍci. Dzia³anie tej funkcji po-
lega na zmienianiu podczas
programowania zawartoúci tyl-
ko tych komÛrek pamiÍci uk³a-
du, ktÛre w†buforze maj¹ war-
toúÊ rÛøn¹ od okreúlonej. Roz-
wi¹zanie to sprawia, øe proces
programowania przebiega w†za-
uwaøalnie krÛtszym czasie, co
jest szczegÛlnie odczuwalne
w†przypadku uk³adÛw o†znacz-
nym rozmiarze pamiÍci.
Oprogramowanie programato-

rÛw Uprog 40/48 umoøliwia
takøe niezaleøny dostÍp do pa-
miÍc i p rog r amu i †danych

w†procesorach posiadaj¹cych
dodatkow¹ pamiÍÊ danych.
Prze³¹czanie pomiÍdzy oboma
obszarami pamiÍci zapewniaj¹
prze³¹czniki CODE i†DATA
zna jdu j¹ce siÍ w†obszarze
g³Ûwnego okna programu (po-
kazanego na rys. 1).
Bardzo istotn¹ funkcj¹ wbu-

dowan¹ w†programatory Uprog
40/48 jest moøliwoúÊ spraw-
dzenie jakoúci styku miÍdzy
p r o g r amowanym uk ³ ad em
a†podstawk¹. Programator auto-
matycznie weryfikuje jakoúÊ
styku na poszczegÛlnych nÛø-

Rys. 6.

kach uk³adu scalonego w†mo-
mencie wykonywania kaødej
operacji. W†przypadku braku
styku na ktÛrejú z†koÒcÛwek,
wyúwietlany jest odpowiedni
komunikat w†postaci okna
CHECK PIN CONNECTION, po-
kazanego na rys. 5. Jak widaÊ,
oprogramowanie graf icznie
wskazuje, ktÛre z†koÒcÛwek
nie maj¹ prawid³owego styku.
Uprog 40/48 wykrywa ponadto
odwrotne w³oøenie uk³adu do
podstawki programatora. Uøyt-
kownik widzi to w†postaci wy-
úwietlenia wszystkich wypro-

wadzeÒ uk³adu w†kolorze czer-
wonym.
Moøl iwoúci opisywanego

programatora nie koÒcz¹ siÍ
jednak na samym programowa-
niu. Niezaleønie od modelu,
Uprog jest wyposaøony w†fun-
kcjÍ testera dowolnych uk³a-
dÛw cyfrowych. Unikalna fun-
kcja uniwersalnego testu uk³a-
dÛw cyfrowych pozwala na po-
danie do uk³adu cyfrowego do-
wolne j kombinac j i napiÍÊ
i†sygna³Ûw wejúciowych do
konkretnie wybranych nÛøek
(GND, VZZ, CLK - rys. 6). Po
podaniu odpowiedniej sekwen-
cji i†klikniÍciu w†podstawkÍ,
wybrane napiÍcia i†sygna³y s¹
przenoszone na uk³ad i†jedno-
czeúnie czytany jest i†wyúwiet-
lany stan pozosta³ych koÒcÛ-
wek. W†ten sposÛb moøemy
praktycznie przetestowaÊ kaødy
uk³ad cyfrowy, jak na przyk³ad
komparator, licznik, uk³ad pro-
gramowalny CPLD, a†nawet
procesor.

Podsumowanie
Moøliwoúci prezentowanych

w†ar tykule programatorÛw
rodziny Uprog dowodz¹, øe po-
mimo intensywnego rozwoju
tego typu przyrz¹dÛw nie
wszystkie ich moøliwoúci zo-
sta³y dotychczas wyczerpane.
W†ich elastycznej konstrukcji
tkwi ogromny potencja³, szcze-
gÛlnie istotny dla uøytkowni-
kÛw traktuj¹cych kupowany
programator jako wieloletni¹
inwestycjÍ. DecyzjÍ moøe u³at-
wiÊ fakt zapewniania przez
producenta ci¹g³ego rozwoju
oprogramowania steruj¹cego,
a†takøe ci¹g³y rozwÛj bibliotek
ob s ³ u g iwany ch uk ³ adÛw .
Wszelkie uzupe³nienia progra-
mu steruj¹cego s¹ udostÍpnia-
ne bezp³atnie.
AG

Prezentowany w†artykule
programator udostÍpni³a do
testÛw firma RK-System, tel.
( 2 2 ) 724 - 3 0 - 3 9 , www . r k -
system.com.pl.


