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Emulator opracowany przez bydgosk¹ fir-
mÍ Elprod nosi nazwÍ ESYM8. Cyfra w†na-
zwie oznacza szerokoúÊ magistrali danych
emulowanych pamiÍci. Za pomoc¹ prezen-
towanego urz¹dzenia moøna wiÍc zast¹piÊ
dowolny uk³ad z†serii 27xx (2716..27512).
Czas dostÍpu emulowanej pamiÍci wynosi
110 ns, co naleøy uznaÊ za wynik zupe³nie
wystarczaj¹cy w†wiÍkszoúci aplikacji.
Dane wpisywane s¹ do emulatora ze ste-

ruj¹cego komputera PC poprzez z³¹cze sze-
regowe RS232. SzybkoúÊ transmisji danych
moøna wybraÊ z†przedzia³u 2400..57600bd.
Za transmisjÍ i†konwersjÍ danych do emu-
latora odpowiada program, ktÛry - niestety
- dostÍpny jest tylko w†wersji dla DOS.
Program ESYM8.EXE ma doúÊ duøe moø-
liwoúci. Potrafi m.in. samoczynnie rozpoz-
naÊ typ ³adowanego pliku (binarny lub In-
telHEX), automatycznie wype³niaÊ nie wy-
korzystane obszary programowanej pamiÍci
bajtami o†zadanej wartoúci, potrafi takøe
inteligentnie skrÛciÊ czas ³adowania pliku do
emulatora, jeøeli kolejne przesy³ane bajty
maj¹ identyczn¹ wartoúÊ. Transfer danych
oraz ewentualne b³Ídy mog¹ byÊ sygnali-
zowane akustycznie, dziÍki wbudowaniu mi-
niaturowego przetwornika piezoelektryczne-
go. Wszystkie parametry dzia³ania tego pro-
gramu s¹ przechowywane w†dodatkowym,
edytowalnym pliku tekstowym.
Jak przysta³o na przyzwoity emulator pa-

miÍci, ESYM8 generuje sygna³ zeruj¹cy emu-
lowany system. Polaryzacja tego sygna³u jest
programowana, dziÍki czemu bez trudu moø-
na stosowaÊ emulator w†dowolnym systemie
cyfrowym.
Z†zewn¹trz emulator prezentuje siÍ doúÊ

efektownie. Czarno-bia³y, dobrze opisany

i†przejrzysty panel uøytkownika wzbogacaj¹
trzy diody LED. Sygnalizuj¹ one do³¹czenie
zasilania, transmisjÍ danych oraz w³¹czenie
trybu emulacji.
W†zaleønoúci od wymagaÒ uøytkownika,

ESYM8 moøe byÊ zasilany z†zewnÍtrznego
zasilacza 9V lub bezpoúrednio z†systemu, do
ktÛrego jest pod³¹czona sonda emulacyjna.
Urz¹dzenie prze³¹cza siÍ samoczynnie na
zasilanie z†zewnÍtrznego zasilacza, jeøeli na-
piÍcie na koÒcÛwce wejúciowej przekroczy
zadan¹ przez producenta wartoúÊ progow¹.
W†przypadku zbyt niskiej wartoúci tego na-
piÍcia emulator bÍdzie zasilany przez sondÍ,
przy czym pobÛr pr¹du nie przekracza
60mA. Wejúcie zasilania jest zabezpieczone
przed odwrotnym pod³¹czeniem napiÍcia.
W†sk³ad standardowego wyposaøenia pre-

zentowanego urz¹dzenia wchodzi kabel
RS232 (7-øy³owy!), 28-koÒcÛwkowa sonda
emulacyjna z†dodatkowym zaciskiem zeru-
j¹cym oraz doskonale napisana instrukcja
obs³ugi (w jÍzyku polskim!). Emulacja pa-
miÍci montowanych w†obudowach 24-koÒ-
cÛwkowych wymaga niestety wykonania lub
zakupienia dodatkowej sondy, co nieco ob-
niøa komfort (zw³aszcza ekonomiczny) uøyt-
kowania. Rekompensat¹ za tÍ niedogodnoúÊ
jest z†ca³¹ pewnoúci¹ instrukcja, ktÛr¹ przy-
gotowano wed³ug najlepszych wzorÛw: jest
kompletna, logicznie u³oøona, ³atwa w†zro-
zumieniu i†napisana niez³ym jÍzykiem (chy-
ba nie pisa³ jej inøynier!).
Zdaniem autora ESYM8 jest wart polece-

nia.
Tomasz Jaworski

Emulator ESYM8 udostÍpni³a redakcji
firma Elprod, tel. (0-52) 37-22-748.
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− zastąpisz nim pamięć EPROM!

Przy coraz wiÍkszej integracji
mikrokontrolerÛw popularnoúÊ

emulatorÛw standardowych
pamiÍci EPROM nie maleje.

Dotyczy to zw³aszcza urz¹dzeÒ
uniwersalnych, ktÛre umoøliwiaj¹
emulacjÍ kilku typÛw pamiÍci.

W†artykule przedstawiamy
emulator opracowany

w†bydgoskiej firmie Elprod, ktÛry
ze wzglÍdu na swoje cechy

uøytkowe moøe staÊ siÍ
interesuj¹c¹ alternatyw¹ dla

urz¹dzeÒ dostÍpnych na rynku.


