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S  P  R  Z  Ę  T

SuperPro III jest uniwer-
s a lnym prog r ama to r em ,
umoøliwiaj¹cym programo-
wanie bardzo wielu typÛw
uk³adÛw naleø¹cych do rÛø-
nych rodzin. Biblioteka za-
wiera aø 609 rÛønych ele-
mentÛw umoøliwiaj¹cych
programowanie zarÛwno pa-
miÍci EPROM, PROM, EEP-
ROM i†Flash (we wszystkich
ich odmianach), mikrokont-
rolerÛw i†uk³adÛw progra-
mowalnych.
Kolejn¹ moøliwoúci¹ pro-

gramatora SuperPro III jest
testowanie pamiÍci RAM
oraz uk³adÛw z†rodzin TTL
i†CMOS4000. ElastycznoúÊ
testera wbudowanego w†pro-
gramator zwiÍksza moøli-
woúÊ samodzielnego definio-
wania przez uøytkownika
wektorÛw testowych (rys. 1),
co z†jednej strony jest proce-
dur¹ ømudn¹, ale z†drugiej
strony pozwala na weryfika-
cjÍ projektÛw realizowanych
w†uk³adach programowal-
nych.
Oprogramowanie steruj¹ce

prac¹ programatora dostÍpne
jest w†wersji dla DOS, ale
pracuje bezb³Ídnie takøe
ìpod skrzyd³amiî Windows
98 (rys. 2). Sterowanie prac¹
programu u³atwia okienkowe
menu, do ktÛrego obs³ugi
moøna stosowaÊ skrÛty kla-
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Programator jest jednym
z†podstawowych narzÍdzi we

wspÛ³czesnej pracowni elektronika.
W†artykule przedstawiamy jeden
z†lepszych, spoúrÛd dostÍpnych
na naszym rynku, programator
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wiszowe lub myszkÍ. Obs³uga programu
jest prosta, a†to g³Ûwnie dziÍki dobrze za-
planowanemu rozk³adowi poszczegÛlnych
opcji w†menu. W†celu u³atwienia pracy
uøytkownikowi, twÛrcy oprogramowania
przewidzieli duøe okna na komunikaty
(rys. 3), w†ktÛrych sygnalizowane s¹ bie-
ø¹ce k³opoty, przekazywane s¹ takøe inne
komunikaty zwi¹zane z†procesem progra-
mowania. Waøn¹ cech¹ oprogramowania
steruj¹cego prac¹ programatora jest moø-
liwoúÊ definiowania makrofunkcji, ktÛre
doskonale zdaj¹ egzamin np. podczas czÍs-
tego programowania takich samych typÛw
uk³adÛw. DziÍki makrofunkcjom moøna
unikn¹Ê kaødorazowego definiowania
wszystkich nastaw.
Praktycznie wszystkie dostÍpne na ryn-

ku programatory wymagaj¹ stosowania
wielu dodatkowych adapterÛw, przy po-
mocy ktÛrych programowane s¹ mniej po-
pularne uk³ady. Na podobne trudnoúci na-
tkn¹ siÍ uøytkownicy SuperPro III. W†sk³ad
standardowego wyposaøenia programatora
wchodzi adapter 48-koÒcÛwkowy DIL, ktÛ-
rego konstrukcja zapewnia obs³ugÍ wiÍk-
szoúci uk³adÛw montowanych w†obudo-
wach DIP8..48. Dla innych wersji obudÛw
niezbÍdne jest zastosowanie dedykowa-
nych im adapterÛw.
Na koniec waøna informacja - SuperPro

III wspÛ³pracuje z†dowolnym komputerem
PC poprzez standardowe z³¹cze rÛwnoleg³e
(Centronics), co pozwala traktowaÊ go nie
tylko jako urz¹dzenie laboratoryjne, lecz
takøe jako przyrz¹d serwisowy. Szkoda tyl-
ko, øe taki drogi.
Andrzej Kazub, AVT

Programator SuperPro II udostÍpni³a re-
dakcji firma Caltek z Wroc³awia (tel.
(0-71) 347-73-41).


