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W ramach działu "TEST" przedstawiamy Czytelnikom narzędzia, programy i oprzyrządowanie
pomocnicze, które są wykorzystywane w pracowniach konstrukcyjnych i laboratoriach
elektronicznych. Opisy, które prezentujemy, są wynikiem badań prowadzonych w laboratorium
AVT. Zadaniem "TESTu" jest dostarczanie pełnej i kompetentnej informacji o aktualnej ofercie
krajowego rynku.
Publikowane w przeglądzie ceny podajemy zgodnie z grudniowymi cennikami dystrybutorów i
producentów opisywanych urządzeń i programów. Nie zawierają one podatku VAT (22%).

Programatory uniwersalne

Najpopularniejsz¹ wúrÛd
uøytkownikÛw grup¹ progra-
matorÛw s¹ urz¹dzenia uni-
wersalne, przeznaczone do
programowania szerokiej gamy
uk³adÛw. PopularnoúÊ urz¹-
dzeÒ naleø¹cych do tej grupy
wynika z†faktu, øe wspÛ³czes-
ny elektronik zmuszony jest
coraz czÍúciej korzystaÊ z†sze-
rokiej gamy uk³adÛw progra-
mowalnych, poniewaø gwaran-
tuj¹ one maksymalne bezpie-
czeÒstwo projektu, dobre para-
metry uøytkowe, a†takøe moø-
liwoúÊ taniej i†szybkiej mody-
fikacji jego w³aúciwoúci.

Poniewaø na rynku elekt-
roniki spotyka siÍ bardzo wie-
le typÛw uk³adÛw programo-
walnych, a†nie powsta³ do
dnia dzisiejszego (i chyba nie
powstanie) øaden úwiatowy
standard programowania, prak-
tycznie kaøda nowa rodzina
uk³adÛw wymaga dokonania
zaawansowanych uzupe³nieÒ
lub przerÛbek w†wyposaøeniu
programatora lub programu
steruj¹cego jego prac¹. Przyk³a-
dem takiej rodziny uk³adÛw
mog¹ byÊ procesory firmy At-
mel z†pamiÍci¹ Flash, ktÛre
pomimo swojej pe³nej kompa-
tybilnoúci funkcjonalnej z†ro-
dzin¹ MCS-51 wymagaj¹ spe-
cjalnego algorytmu programo-
wania, a†ich miniaturowe wer-
sje dodatkowo wymagaj¹ mo-
dyfikacji rozwi¹zaÒ sprzÍto-

wych. Przyk³ady tego typu
mnoø¹ siÍ wraz z†postÍpem
technologii i†zwiÍkszaniem siÍ
iloúci dostÍpnych na rynku no-
wych architektur.

Konstruktorzy programato-
rÛw poradzili sobie z†tymi k³o-
potami w†sposÛb nastÍpuj¹cy -
zamiast nieustannego przekon-
struowywania programatorÛw
o†maksymalnie uniwersalnej
architekturze, wraz z†pojawie-
niem siÍ nowych uk³adÛw pro-
jektowane s¹ (jeøeli zastosowa-
ne pierwotnie rozwi¹zania
sprzÍtowe nie s¹ wystarczaj¹-
ce) specjalne adaptery. Mog¹
one spe³niaÊ rolÍ prostej ìprze-
lotkiî zmieniaj¹cej kolejnoúÊ
po³¹czeÒ pomiÍdzy wyprowa-
dzeniami programowanego
uk³adu a†programatorem, lub
(znacznie czÍúciej) spe³niaj¹
rolÍ protezy zawieraj¹cej
wszystkie elementy, ktÛrych
zabrak³o w†programatorze.
Z†punktu widzenia uøytkowni-
kÛw stosowanie adapterÛw jest
podwÛjnie k³opotliwe - ich du-
øa iloúÊ zwiÍksza ryzyko po-
wstania b³Ídu w†czasie eks-
ploatacji, po drugie - ich ceny
nie s¹ niestety niskie, co
znacznie podnosi koszty opra-
cowania urz¹dzeÒ zawieraj¹-
cych uk³ady programowalne
nowych generacji.

Tendencja ta nie ulegnie
raczej odwrÛceniu, poniewaø
nie jest moøliwe zbudowanie

Programatory s¹
urz¹dzeniami

niezbÍdnymi w†kaødej
wspÛ³czesnej pracowni

konstrukcyjnej
elektroniki. Na
krajowym rynku

dostÍpnych jest bardzo
wiele typÛw

programatorÛw
o†rÛønym

przeznaczeniu,
odmiennych

moøliwoúciach, no
i†oczywiúcie cenie.

Atrakcj¹ tego
przegl¹du jest kupon,

ktÛry umoøliwia
zakup prezentowanych

urz¹dzeÒ
z rabatem 5%!

urz¹dzenia w†pe³ni uniwersal-
nego. Tak wiÍc kaødy prezen-
towany przez nas w†îTeúcieî
programator wymaga w†stoso-
wania pewnych adapterÛw.

Pewne w¹tpliwoúci wúrÛd
CzytelnikÛw moøe budziÊ ze-
stawienie w†jednym przegl¹-
dzie prostych programatorÛw
o†cenie znacznie poniøej
1000z³ z†wyrafinowanymi
urz¹dzeniami w†cenie kilku ty-
siÍcy z³otych. Postanowiliúmy
bowiem zaprezentowaÊ moøli-
wie szerok¹ gamÍ programato-
rÛw uniwersalnych, czyli ta-
kich, przy pomocy ktÛrych
moøliwe jest programowanie
uk³adÛw scalonych o†rÛønych
architekturach. Pod pojÍciem
ìprogramator uniwersalnyî
mieszcz¹ siÍ zarÛwno progra-
matory obs³uguj¹ce kilkanaúcie
typÛw uk³adÛw, jak i†kilka ty-
siÍcy. Droøsze programatory s¹
typowymi ìkombajnamiî labo-
ratoryjnymi, urz¹dzenia taÒsze
zaspokoj¹ standardowe wyma-
gania amatorÛw i†niewielkich
firm projektowo-konstrukcyj-
nych.

Podczas testÛw wszystkie
urz¹dzenia wykorzystywane
by³y w†laboratorium EP do ty-
powych prac konstrukcyjnych,
co pozwoli³o nam doúÊ dobrze
je poznaÊ w†dzia³aniu i†wy-
chwyciÊ najbardziej dokuczli-
we, z†punktu widzenia uøyt-
kownika, niedogodnoúci.

Programator Delta

Jest to najprostszy spoúrÛd
prezentowanych programato-
rÛw, wyposaøony w†32-pinow¹
podstawkÍ ZIF. Bez dodatko-
wych adapterÛw potrafi pro-
gramowaÊ tylko pamiÍci EP-
ROM, EEPROM i†Flash oraz
testowaÊ pamiÍci SRAM 6264,
62256 i†628128. Zastosowanie
specjalnego adaptera pozwala
zamieniÊ programator w†emu-
lator pamiÍci EPROM o†pojem-
noúci do 128kB, nie przewi-
dziano natomiast moøliwoúci
programowania prostych uk³a-
dÛw programowalnych typu
GAL16/20V8, czy GAL22V10.
Jest prawdopodobne, øe firma
ACS pokusi siÍ wkrÛtce o†roz-

szerzenie moøliwoúci progra-
matora o†tÍ grupÍ uk³adÛw, po-
niewaø elastyczna konstrukcja
programatora (ma on wbudo-
wany w³asny, bardzo silny pro-
cesor) z†pewnoúci¹ na to po-
zwala, a†grono konstruktorÛw
korzystaj¹cych z†uk³adÛw PLD
bardzo szybko roúnie.

Zakupienie dodatkowych
adapterÛw umoøliwia progra-
mowanie ponadto:
- mikrokontrolerÛw 8751/52
(takøe w†wersji CMOS),
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Zalety
niska cena programatora,
prosty w instalacji i obsłudze,
niewielkie rozmiary i masa,
niewielkie wymagania w stosunku do komputera sterujące−
go,
niska cena adapterów,
przejrzysta dokumentacja,
polskie menu w programie sterującym,
kompletne wyposażenie,
współpraca z komputerem poprzez złącze RS−232.

Wady
➙➙➙➙➙ konieczność stosowania dużej ilości adapterów,
➙➙➙➙➙ brak możliwości programowania prostych układów PLD,
➙➙➙➙➙ nietrwałe napisy na obudowie programatora,
➙➙➙➙➙ włączenie w skład zestawu zasilacza uniwersalnego

(programator ma wbudowane zabezpieczenie przed
odwróceniem polaryzacji).

89C51/52 (takøe w†wersji 5V),
- mikrokontrolerÛw 89C1051/
2051,
- szeregowych pamiÍci EEPROM.

Z†praktyki wiadomo, øe
duøa iloúÊ przystawek do pro-
gramatora jest mocno k³opotli-
wa w†uøyciu, zw³aszcza w†pra-
cowniach konstrukcyjnych.
NiedogodnoúÊ ta jest w†znacz-
nym stopniu rekompensowana
przez nisk¹ cenÍ adapterÛw
(40..50 z³).

Programator umieszczony
zosta³ w†estetycznej obudowie
firmy Bopla, stosowanej takøe
przez innych producentÛw.

Pewne zastrzeøenia budzi
jakoúÊ opisÛw wykonanych na
obudowie. Jest bardzo prawdo-
podobne, øe przy bardziej in-
tensywnym uøytkowaniu zo-

stana one starte, co moøe po-
wodowaÊ k³opoty przy instalo-
waniu uk³adÛw w†obudowach
rÛønych typÛw w†podstawkÍ.

Duøe k³opoty moøe spowo-
dowaÊ takøe zasilacz, jaki zo-
sta³ za³¹czony do zestawu
przez producenta - jest to za-
silacz uniwersalny o†regulowa-
nym skokowo napiÍciu wy-
júciowym i†(!) ustawianej pola-
ryzacji. Znacznie lepszym roz-
wi¹zaniem by³oby zastosowanie
typowego zasilacza bez regulacji.

Program steruj¹cy prac¹
programatora umoøliwia pro-
gramowanie wielu uk³adÛw se-
ryjnie i†doskonale spisuje siÍ
pracuj¹c w†sesji DOS systemu
Windows.
Producent i†dystrybutor:
ACS Elektronik.

Programator Sprint Plus
48 jest prawdziwym labora-
toryjnym ìkombajnemî, po-
trafi bowiem zaprogramo-
waÊ, bez koniecznoúci stoso-
wania dodatkowych adapte-
rÛw, niemal wszystkie uk³a-
dy w†obudowach typu DIL,
o†iloúci pinÛw do 48 (zasto-
sowana zosta³a podstawka
ZIF-48). Przy pomocy dodat-
kowych adapterÛw moøliwe
jest programowanie prak-
tycznie wszystkich dostÍp-
nych na úwiatowych rynkach
uk³adÛw programowanych.

Programator Sprint Plus 48
W†realiach naszego ryn-

ku moøe siÍ okazaÊ, øe za-
kup dodatkowych adapterÛw
nie bÍdzie potrzebny, ponie-
waø wszystkie popularne
w†Polsce uk³ady moøna pro-
g r amowaÊ bezpoú redn io
w†podstawce programatora.
Wyj¹tkiem jest sytuacja, kie-
dy to wykorzystywane s¹
uk³ady w†obudowach innych
niø DIL.

Program obs³uguj¹cy pro-
g r ama to r wys tÍpu j e
w†dwÛch wersjach - dla DOS
i†Windows. W†zestawie, ktÛ-

ry otrzymaliúmy do testu do-
kumentacja programatora nie
wspomina an i s ³owem
o†Windowsowej wersji op-
rog ramowania , co moøe
sprawiÊ pewien k³opo t
mniej wprawnym uøytkow-
nikom komputera.

Poniewaø Windows staje
siÍ standardowym úrodowis-
kiem dla programÛw inøy-
n i e r sk i ch sprawdz i l i úmy
dzia³anie DOS-owej wersji
programu w†sesji Windows
i†okaza³o siÍ, øe pracuje on
poprawnie.

W†ramach oprogramowa-
nia do³¹czonego do urz¹dze-
nia producent oferuje moø-
liwoúÊ korzystania z†proste-
go kompilatora uk³adÛw lo-
gicznych (PLDASM), ktÛre-
go moøliwoúci s¹ ograniczo-
ne wprawdzie doúÊ mocno
(kompilowane s¹ tylko rÛw-
nania Boole'a, brak moøli-
woúci opisania projektu ta-
belami przejúÊ lub grafami),
lecz do zastosowaÒ labora-
toryjnych moøna je uznaÊ za
wystarczaj¹ce. Dodatkow¹
atrakcj¹ tego oprogramowa-
nia jest moøliwoúÊ konwer-
sji plikÛw JEDEC do postaci
rÛwnaÒ Boole'owskich.
Dystrybutor: RK-System.

Zalety
duża ilość typów programo−
wanych układów,
zastosowanie miniaturowe−
go zasilacza impulsowego,
podłączenie do komputera
poprzez złącze LPT,
estetyczne i bardzo solidne
wykonanie,
przejrzysta dokumentacja (w
języku angielskim),
niewielkie wymagania w sto−
sunku do komputera sterującego,
kompletne wyposażenie,
możliwość testowania i ka−
libracji programatora przy po−
mocy programu obsługującego,
możliwość pracy wsadowej,
włączenie w skład zestawu
prostego kompilatora dla
układów PLD,
możliwość tworzenia pod−
ręcznej biblioteki najczęściej
programowanych układów.

Wady
➙➙➙➙➙ niekompletna dokumenta−

cja, która nie uwzględnia no−
wych wersji oprogramowa−
nia sterującego,

➙➙➙➙➙ niedopracowany program in−
stalacyjny dla wersji DOS.

Programator Seprog
Seprog jest urz¹dzeniem

zoptymalizowanym do zasto-
sowaÒ serwisowych. Wynika
to z†niewielkich rozmiarÛw
obudowy i†moøliwoúci pod³¹-
czenia programatora do kom-
putera poprzez standardowy
interfejs RS-232.

Programator jest standardo-
wo wyposaøony w†podstawkÍ
ZIF z†32 wyprowadzeniami
i†moøe programowaÊ pamiÍ-
c i EPROM o†pojemnoúci
2..512kB, pamiÍci NVRAM, pa-
miÍci Flash 32..256kB oraz pa-
miÍci EEPROM 2..32kB. Zasto-

sowanie dodatkowych adapte-
rÛw pozwala na programowa-
nie prostych struktur PLD,
mikrokontrolerÛw rodziny
MCS-51, Z8, AT89 (w tym
AT89S8252), MC68HC711 oraz
PIC16. Producent oferuje takøe
adaptery do programowania
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pamiÍci EPROM o†orga-
nizacji 16-bitowej oraz
adaptery dla obudÛw
PLCC oraz SO. Kolejne
dwa adaptery umoøli-
wiaj¹ wykorzystanie
programatora jako emu-
latora pamiÍci EPROM,
osobno 8†i†16-bitowych.

Program steruj¹cy
prac¹ programatora
przystosowany jest do
pracy ìpod opiek¹î
DOS'a i†ma niewielkie
wymagania w†stosunku
do komputera na ktÛrym
pracuje. Program ten nie
wymaga praktycznie in-
stalacji, wystarcza sko-
piowanie plikÛw dostar-
czonych na dyskietce
wraz urz¹dzeniem, do
dowolnego katalogu. Nie
ma koniecznoúci mody-
fikowania plikÛw auto-
exec.bat i†config.sys, co
jest doúÊ istotne w†przy-
padku urz¹dzenia prze-
noúnego.

DziÍki zastosowaniu

Zalety
minimalne wymagania w sto−
sunku do komputera sterujące−
go,
prosty w instalacji i obsłudze,
niewielkie rozmiary i masa,
estetyczne wykonanie,
przejrzysta dokumentacja,
kompletne wyposażenie,
współpraca z komputerem po−
przez złącze RS−232,
możliwość wykorzystania pro−
gramatora do emulacji pamięci
EPROM (niezbędna przystaw−
ka).

Wady
➙➙➙➙➙ konieczność stosowania dużej

ilości adapterów,
➙➙➙➙➙ dodanie nowej rodziny progra−

mowanych układów wiąże się
z koniecznością wymiany kosz−
townego procesora oraz oprog−
ramowania sterującego,

➙➙➙➙➙ brak możliwość programowania
i odczytu pamięci szeregowych
EEPROM.

rozwijanych menu obs³uga pro-
gramu jest intuicyjna i†bardzo
prosta, a†dok³adne poznanie
moøliwoúci programu i†urz¹dze-
nia u³atwia doskonale opraco-
wana dokumentacja w†jÍzyku
polskim.

W†programie uda³o siÍ nam
wychwyciÊ pewn¹ niekonsek-
wencjÍ, ktÛra polega na pomi-
niÍciu na liúcie programowa-
nych uk³adÛw struktur

GAL16V8B, a†jak siÍ okaza³o
w†praktyce s¹ one programo-
wane przez programator (jako
GAL16V8A). Nie jest to istotna
wada, jednak nie do koÒca s¹
jasne powody dla ktÛrych me-
nu programu nie zosta³o po-
prawione zw³aszcza, øe produ-
cent doúÊ czÍsto uaktualnia op-
rogramowanie.
Producent i†dystrybutor:
WG Electronics.

Programator Superpro II
Produkowany przez amery-

kaÒsk¹ firmÍ Xeltek programa-
tor Superpro II jest typowym
programatorem laboratoryj-
nym. Standardowo w†sk³ad je-
go wyposaøenia wchodzi pod-
stawka ZIF40, ktÛra jest mon-
towana na specjalnej p³ytce
adaptera montowanego w†z³a-
czu na gÛrnej czÍúci obudowy.
Takie rozwi¹zanie upraszcza
nieco pracÍ konstruktorÛw
tworz¹cych adaptery do no-
wych typÛw uk³adÛw, zmniej-
sza takøe ryzyko uszkodzenia
podstawki ZIF podczas wymia-
ny adapterÛw. Konstrukcja me-
chaniczna programatora jest
solidna i†dopracowana, dziÍki
czemu urz¹dzenie powinno
bez trudu przetrzymaÊ wszel-
kie trudy pracy w†laborato-
rium. KoniecznoúÊ stosowania
duøej iloúci adapterÛw jest
doúÊ istotn¹ wad¹ (nie tylko
tego) programatora, znacznie
wiÍkszy k³opot sprawi jednak
koniecznoúÊ wk³adania niektÛ-
rych uk³adÛw w†podstawkÍ

ZIF z†przesuniÍciem o†kilka
pinÛw. W†program wbudowa-
no bardzo dobr¹ pomoc, ktÛra
przypomina o†koniecznoúci
uwaønego montowania wybra-
nego do programowania uk³a-
du, nie jest to niestety rozwi¹-
zanie zbyt eleganckie, pozwa-
la jednak unikn¹Ê koniecznoú-
ci kupowania dodatkowych
adapterÛw.

Programator wspÛ³pracuje
z†komputerem PC dziÍki spe-
cjalnej karcie interfejsowej.
Prac¹ programatora steruje bar-
dzo przejrzysty i†³atwy w†przy-
swojeniu program w†wersji dla
systemu operacyjnego DOS.
Konfiguracja i†wybÛr paramet-
rÛw programowania odbywa
siÍ przy pomocy okien menu.
Podczas testÛw okaza³o siÍ, øe
program steruj¹cy uruchomio-
ny w†oknie DOSowym Win-
dows nie zawsze dzia³a pra-
wid³owo. Lekarstwem na te
k³opoty okaza³o siÍ urucha-
mianie programu steruj¹cego
z†poziomu Menadøera Progra-

Zalety
przejrzysta dokumentacja,
kompletne wyposażenie,
niewielkie wymagania w stosunku do kom−
putera sterującego,
duża ilość typów programowanych układów,
możliwość testowania i automatycznej de−
tekcji układów rodzin TTL oraz CMOS,
możliwość definiowania własnych wekto−
rów testowych dla dowolnych układów lo−
gicznych,
przystosowanie do programowania seryjne−
go,
możliwość tworzenia makr upraszczających
posługiwanie się programatorem,
wbudowany edytor ASCII obszarów specjal−
nych w programowanych układach (UES,
ETE), dzięki czemu
możliwość współpracy programatora z ad−
apterami do programowania wielu układów
jednocześnie,
możliwość automatycznego nadawania nu−
meru programowanemu układowi.

Wady
➙➙➙➙➙ konieczność niestandardowego instalowa−

nia niektórych typów układów w podstawce
ZIF,

➙➙➙➙➙ w dokumentacji dołączanej do programato−
ra zawarto opis starszej wersji karty interfej−
su, co może spowodować kłopoty podczas
uruchamiania urządzenia,

➙➙➙➙➙ ograniczona mobilność urządzenia, ze
względu na konieczność montażu karty we
wnętrzu komputera,

➙➙➙➙➙ zdarzają się kłopoty z pracą programu
w DOSowym oknie Windows.

mÛw w†oknie Plik, Uruchom.
W†pewnych przypadkach mo-
øe siÍ okazaÊ, øe tak urucha-
miany program nie bÍdzie za-
wsze pracowa³ poprawnie, co
trudno uznaÊ za b³¹d progra-
mistÛw - program
napisano z†myúl¹
o†pracy ìpod opie-
k¹î DOSa.

Ogromn¹ zale-
t¹ tego programa-
tora jest moøliwoúÊ
wykorzystania go
jako testera uk³a-
dÛw cyfrowych.
Standardowo zde-
finiowane s¹ bib-
lioteki z†wektora-
mi testowymi dla
typowych uk³adÛw
TTL i†CMOS. Prze-
widziano takøe
moøliwoúÊ edycji
i†zadawania wek-
torÛw wejúcio-
wych i†wyjúcio-
wych oraz testowa-
nia uk³adÛw PLD
wektorami zadany-
mi w†plikach JE-
DEC. Przy pomocy
tego testera moøna
stwierdziÊ popra-
wnoúÊ dzia³ania
uk³adu, a†takøe au-
tomatycznie okreú-
liÊ jego typ. Auto-
detekcja nie jest
ca³kowicie bez-
b³Ídna, lecz do
wiÍkszoúci zadaÒ
w†pe³ni wystarcza-
j¹ca.
Dystrybutor: Caltek.
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Programator ALL−07
Programator-tester ALL-07

jest nastÍpc¹ znanego juø na
naszym rynku popularnego
programatora ALL-03. Progra-
muje i†testuje on szerok¹ gamÍ
cyfrowych uk³adÛw scalonych
- wúrÛd nich wszystkie spoty-
kane obecnie na rynku: pamiÍ-
ci EPROM, szeregowe i†rÛwno-
leg³e EEPROM takøe typu
Flash, PROM, szeregowe
PROM, BPROM, mikroproceso-
ry , mikrokontrolery i†oczywiú-
cie szerok¹ gamÍ uk³adÛw ty-
pu PLD.

ALL-07 posiada obudowÍ
typu baza-adapter. Ten ostatni
element nak³adany jest na ba-
zÍ, toteø ca³oúÊ wygl¹da jak
jednoczÍúciowe urz¹dzenie
w†kszta³cie podkowy. Standar-
dowo urz¹dzenie dostarczane
jest z†adapterem do obudÛw
dwurzÍdowych DIP o†rozsta-
wie od 300 do 600 mils
i†o†iloúci pinÛw do 40 w³¹cz-
nie (adapter ma symbol PAC-
DIP40). Przy jego pomocy moø-
na programowaÊ wszystkie
uk³ady umieszczone w†takich
obudowach, pamiÍci, mikro-
procesory oraz programowalne
uk³ady logiczne. Uøytkownicy,
ktÛrzy czÍúciej uøywaj¹ uk³a-
dÛw w†obudowach PLCC44
mog¹ nabyÊ ìbazÍî programa-
tora wraz z†takim w³aúnie ad-
apterem. Wszystkie adaptery
po³¹czone s¹ za pomoc¹ z³oco-
nych z³¹czy typu CANON, co
zapewnia prawid³owy styk
miedzy obydwiema czÍúciami
programatora. W†ofercie pro-
ducenta znajduj¹ siÍ dodatko-
wo adaptery PAC-PLCC44 i†68
- do programowania uk³adÛw
w†obudowach PLCC i†LCC44
i†68, oraz kilkanaúcie innych.

Obudowa programatora
czÍúciowo pokryta jest miÍkk¹
g¹bkopodobn¹ i†w†dodatku an-
tyelektrostatyczn¹ wyk³adzin¹,
na ktÛrej moøemy umieszczaÊ
programowane uk³ady bez ry-
zyka ich uszkodzenia.

W†zestawie uøytkownik
otrzymuje programator z†wy-
branym adapterem, kabel po-
³¹czeniowy z†komputerem,
specjaln¹ podstawkÍ do auto-
testowania urz¹dzenia oraz in-
strukcjÍ w†postaci podrÍczni-
ka.

ALL-07 oferowany jest
w†dwÛch wersjach:
✓ pierwsza umoøliwia po³¹-
czenie programatora z†kom-
puterem poprzez specjaln¹
8-bitow¹ kartÍ typu PC-ISA
(ktÛra oczywiúcie do³¹cza-
na jest do tej wersji urz¹-
dzenia). W†tej wersji nie jest
potrzebne zasilanie siecio-
we, bowiem wszystkie po-
trzebne napiÍcia pobierane
s¹ z†komputera;

✓ druga pozwala na do³¹cze-
nie ALL'a do wolnego portu
drukarkowego komputera PC.
W†laboratorium testowaliú-

my pierwsz¹ wersjÍ programa-
tora ALL-07. Do uruchomienia
urz¹dzenia potrzebny bÍdzie :
- dowolny komputer zgodny
z†PC XT/AT, 386 lub lepszy;
- 640 kB RAM, dysk twardy;
- floppy 1,2 lub 1,44 MB (do
instalacji software'u);
- system operacyjny DOS 3.10
lub lepszy;
- jeden wolny 8-bitowy slot
w†komputerze.
Program pracuje pod kon-

trol¹ systemu operacyjnego
DOS w†trybie tekstowym.
W†sprzedaøy znajduje siÍ wer-
sja oprogramowania pod Win-
dows 95, ktÛra wymaga doku-
pienia specjalnej ìprzej-
úciÛwkiî , ze wzglÍdu na od-
mienny sposÛb traktowania
standardowych portÛw we-
júcia-wyjúcia w†komputerze
z†zainstalowan¹ t¹ wersj¹ sys-
temu Windows.

Obs³uga programu w†wer-
sji DOS jest prosta, do wyboru
producenta i†typu programo-
wanego uk³adu oraz opcji do-
datkowych: testowania uk³a-
dÛw scalonych, autodiagnosty-
ki programatora s³uøy system
menu typu okienkowego.

Na obudowie obok pod-
stawki programuj¹cej znajduj¹
siÍ 2†diody sygnalizuj¹ce stan
pracy urz¹dzenia (ìONî) i†je-
go zajÍtoúci (ìBUSYî), oraz
bardzo poøyteczny klawisz
ìYESî s³uø¹cy do powtÛrzenia
ostatnio wykonywanej opera-
cji lub sekwencji poleceÒ, bez
potrzeby wydawania komend
z†klawiatury komputera. Moø-
liwoúÊ ta w†praktyce staje siÍ
nieoceniona np. podczas pro-
gramowania duøej iloúci uk³a-
dÛw scalonych tego samego ty-
pu.

Producent na obudowie
obok podstawki programuj¹cej
nadrukowa³ bardzo czytelny
rysunek, ktÛry przedstawia
sposÛb umieszczania uk³adÛw
o†rÛønej liczbie wyprowa-
dzeÒ. Prawid³owe umiesz-
czenie koúci w†podstawce
gwarantuje 100% poprawne
zaprogramowanie kaødego
sprawnego uk³adu.

Urz¹dzenie potrafi ponad-
to testowaÊ uk³ady serii TTL
oraz CMOS. Testowany uk³ad
moøna szybko sprawdziÊ wy-
bieraj¹ jego typ z†bogatej listy,
lub zdefiniowaÊ w³asne wek-
tory testuj¹ce. W†tym drugim

przypadku moøliwe jest wczy-
tanie wektorÛw z†pliku lub
edycja i†zapisanie w†zbiorze
na dysku w³asnych wektorÛw
w†zaleønoúci od potrzeb. Pro-
gramator testuje wszystkie
ìkostkiî ³¹cznie z†uk³adami
czasowymi np. typu 74123,
bez stosowania jakichkol-
wiek dodatkowych elemen-
tÛw zewnÍtrznych czy przy-
stawek. Urz¹dzenie umoøli-
wia takøe znalezienie nie-
znanego typu uk³adu scalo-
nego. Testom poddaliúmy
ponad 50 rÛønych uk³adÛw,
za kaødym razem programator
bezb³Ídnie ìodgad³î w³aúciwy
typ uk³adu scalonego.

W†przypadku testowania
pakietÛw i†modu³Ûw pamiÍci
SIMM/SIP niezbÍdne jest do-
kupienie dodatkowego adapte-
ra z†wymaganym przezeÒ op-
rogramowaniem.
Dystrybutor: Elmark.

Programator BP−1200
Programator amerykaÒskiej

firmy BP Microsystems obs³u-
guje prawie wszystkie uk³ady
typu EPROM, EEPROM (takøe
typu Flash) oraz szeregowe,
PROM, PLD, mikrokontrolery.
Urz¹dzenie sk³ada siÍ sz†tzw.
ìbazyî oraz do³¹czanych do
niej adapterÛw. W†testowanym

zestawie znalaz³y siÍ 2†adap-
tery:
- pierwszy z†podstawk¹ dwu-
rzÍdow¹ typu ZIF-48, ktÛra
umoøliwia programowanie
wszystkich uk³adÛw w†obu-
dowach DIL tzw. w¹skich
i†szerokich o†liczbie wypro-
wadzeÒ maksymalnie 48 pin,

- drugi z†uniwersaln¹ pod-
stawk¹ do programowania
uk³adÛw w†obudowach PLCC
i†LCC o†liczbie wyprowa-
dzeÒ: 20, 28, 32, 44, 52, 68,
i†84. W†zaleønoúci od rodza-
ju obudowy programowanego
uk³adu naleøy dodatkowo
umieúciÊ tzw. ìpozycjonerî,

Zalety
szeroka gama programowa−
nych układów scalonych,
minimalne wymagania
sprzętowe,
brak konieczności stosowa−
nia zewnętrznego zasilacza
sieciowego,
obudowa z częścią anty−
elektrostatyczną do prze−
trzymywania układów sca−
lonych,
prosta obsługa programu
sterującego,
możliwość testowania i od−
najdywania typu układów
cyfrowych serii TTL
I CMOS,
dodatkowy klawisz powta−
rzania ostatnio wykonywa−
nej operacji.

Wady
➙➙➙➙➙ brak możliwości zadania

poziomu napięcia weryfi−
kacji,
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ktÛry pozwala na prawid³o-
we umieszczenie uk³adu
w†adapterze. Zastosowanie
przez producenta takiego roz-
wi¹zania minimalizuje kosz-
ty zakupu wielu adapterÛw
przeznaczonych do obs³ugi
obudÛw PLCC o†rÛønej licz-
nie wyprowadzeÒ i†wymaga
uøycia jedynie tanich plasti-
kowych wk³adek w†zaleønoú-
ci od potrzeb uøytkownika.
W†sk³ad zestawu wchodz¹

takøe: sieciowy kabel zasila-
j¹cy, kabel po³¹czeniowy
do†komputera PC, komplet po-
zycjonerÛw dla obudÛw PLCC
(w wersji z adapterami PLCC),
oprogramowanie (2 dyskietki
3,5î) oraz instrukcja obs³ugi
w†postaci 130 stronicowego pod-
rÍcznika, w†ktÛrym opisano
wszystki funkcje i†sposÛb obs³u-
gi testowanego programatora .

Instalacja programatora nie
jest skomplikowana. Wymaga-
nia sprzÍtowe s¹ nastÍpuj¹ce:
- dowolny komputer zgodny
z†IBM PC (XT,AT,386 lub
lepszy),
- system operacyjny PC-DOS lub
MS-DOS ver. 3.0 lub lepsza,
- jeden wolny port drukarkowy,

- co najmniej 640 kB pamiÍci
operacyjnej RAM,
- stacja dyskietek oraz dysk
twardy (lub serwer sieciowy).
Na do³¹czonych do zesta-

wu dyskietkach znajduje siÍ
wersja programu pracuj¹ca pod
nadzorem systemu operacyjne-
go DOS. Po instalacji w†kata-
logu bieø¹cym zainstalowa³ siÍ
takøe zbiÛr z†rozszerzeniem
DLL, co sugeruje moøliwoúÊ
pracy pod Windows, lecz
prÛby uruchomienia progra-
mu w†tej wersji nie powiod³y
siÍ.

Programator w†ca³oúci pre-
zentuje siÍ doúÊ okazale i†so-
lidnie, co wykazuje troskÍ pro-
ducenta o†trwa³oúÊ urz¹dzenia.

Wykonana z†metalu obudo-
wa oraz obecnoúÊ w jej wnÍt-
rzu doúÊ ha³aúliwego (w po-
rÛwnaniu z†wentylatorem
w†PC) uk³adu ch³odz¹cego
wnÍtrze programatora sprawia-
j¹, øe urz¹dzenie budzi respekt
i†sprawia wraøenie duøej od-
pornoúci na trudy pracy w†la-
boratorium. Trzy diody LED
sygnalizuj¹ stan pracy progra-
matora.

Program obs³uguj¹cy napi-

sany jest w†konwencji rozwi-
janych menu, w†doúÊ surowej,
lecz czytelnej i†logicznej
z†punktu uøytkownika formie.
W†zestawie poleceÒ moøna
znaleüÊ standardowe rozkazy
dotycz¹ce wszystkich niezbÍd-
nych operacji dokonywanych
podczas programowania uk³a-
dÛw cyfrowych. Jedynie
w†przypadku programowania
uk³adÛw z†pamiÍci¹ reprogra-
mowaln¹ elektrycznie EEP-
ROM, nie jest dostÍpna opera-
cja kasowania pamiÍci. Jest to
wykonywane automatycznie
przed zaprogramowaniem
uk³adu. Na uwagÍ zas³uguje
fakt rozpoznawania przez pro-
gramator nieprawid³owego
umieszczenia uk³adu w†pod-
stawce programuj¹cej. Podczas
testÛw urz¹dzenia bezb³Ídnie
wykry³o fakt w³oøenia ìod-
wrotnieî uk³adÛw GAL16V8,
20V10 i†22V10, nieprawid³o-
wego umieszczenia pamiÍci
EPROM oraz szeregowej EEP-
ROM. Podczas tych ìmorder-
czychî dla uk³adÛw scalonych
prÛb nie uda³o siÍ uszkodziÊ
øadnego z†nich. Jedynie
w†przypadku pamiÍci EPROM
27C64 (przy w³oøeniu odwrot-
nym) zaprogramowa³y siÍ ko-
mÛrki 00 i†01h, lecz pamiÍÊ po
skasowaniu promieniami UV
nadawa³a siÍ do ponownego
uøycia.

Podczas testÛw sprawdzo-
no uk³ady pamiÍci EPROM
27C64, 27C256, mikrokontrole-
ry 89C2051, 87C51, uk³ady
PLD GAL16V8, GAL20V8
i†22V10 oraz szeregowe pamiÍ-
ci EEPROM typu Flash: 24C01
i†C02. Wszystkie operacje pro-
gramowania, weryfikacji, kaso-
wania przebiega³y sprawnie
i†bez zak³ÛceÒ. Jedynie pod-
czas programowania uk³adu
89C1051 (wersja '51 z†1kB pa-
miÍci EEPROM typu Flash)

Zalety
niewielkie wymagania
sprzętowe przy instalacji
urządzenia,
możliwość programowania
szerokiej gamy układów,
uniwersalne adaptery do
obudów DIP i PLCC (LCC)
od 20 do 84 pin,
wykrywanie nieprawidło−
wego umieszczenia układu
w podstawce programującej
(bez ryzyka uszkodzenia),
możliwość weryfikacji ukła−
dów przy kilku napięciach
zasilających.

Wady
➙➙➙➙➙ dość głośna praca wbudo−

wanego wentylatora,
➙➙➙➙➙ duża i ciężka obudowa.

zdziwi³ nas doúÊ d³ugi, jak na
tej wielkoúci pamiÍÊ, czas pro-
gramowania - ok. 25 sekund.
Podczas operacji odczytywania
pamiÍci szeregowej EEPROM
typu 24C01 (C02) zauwaøono,
øe urz¹dzenie nie wykrywa
nieobecnoúci uk³adu w†pod-
stawce programuj¹cej - prÛbu-
j¹c nieprzerwanie czytaÊ koúÊ,
do momentu... przerwania ope-
racji odczytu przez uøytkow-
nika (klawiszem ESC).

Zwarta i†mocna konstruk-
cja programatora predystynuje
go do zastosowaÒ w†laborato-
riach oraz zak³adach produk-
cyjnych. Inteligentnie rozwi¹-
zany sposÛb eliminacji b³ÍdÛw
oraz wykrywania nieprawid-
³owego w³oøen ia uk³adu
w†podstawkÍ umoøliwia ob-
s³ugÍ urz¹dzenia przez niewy-
kwalifikowane osoby, bez ry-
zyka uszkodzenia, czÍsto dro-
gich i†trudno dostÍpnych uk³a-
dÛw.
Dystrybutor: WG Electronics.

Programator LABTOOL−48
Produkt firmy Advantech

jest przyk³adem po³¹czenia
waønych cech, ktÛrymi powi-
nien charakteryzowaÊ siÍ kaø-
dy profesjonalny programator:
- ³atwa instalacja urz¹dzenia,
- przystÍpne i†³atwe w†obs³u-
dze oprogramowanie pracu-
j¹ce w†úrodowisku tak DOS
jak i†Windows.
W†sk³ad zestawu podsta-

wowego wchodzi: programator
LABTOOL-48, kabel po³¹cze-
niowy z†komputerem PC, ka-
bel zasilaj¹cy oraz oprogramo-
wanie w†postaci dyskietki 3,5î
z†wersj¹ oprogramowania dla
DOS. Dodatkowo moøna nabyÊ
komplet dyskietek z†progra-
mem obs³ugi pod Windows.

Wymagania sprzÍtowe pro-
gramatora to:
- komputer zgodny z†PC 386SX
lub lepszy,
- system operacyjny DOS 5.0
lub lepszy,
- minimum 4†MB pamiÍci
RAM (6 MB w†przypadku
uøycia programu pod Win-
dows),
- minimum 8†MB wolnego
miejsca na dysku twardym,
- 3,5î napÍd dyskÛw elastycz-
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nych (do instalacji progra-
mu),
- myszka,
- wolny port drukarkowy typu
Centronics.
Programator komunikuje

siÍ z†komputerem za poúred-
nictwem z³¹cza drukarkowego.
Standardowo urz¹dzenie wy-
posaøone jest w†48-pinow¹
uniwersaln¹ podstawkÍ dwu-
rzÍdow¹ typu ZIF. DziÍki te-
mu wszystko, co wchodzi w†ta-
k¹ podstawkÍ jest programo-
wane, bez potrzeby stosowania
jakichkolwiek dodatkowych
adapterÛw dla obudÛw dwu-
rzÍdowych. Uwaga ta oczywiú-
cie dotyczy obudÛw tzw. w¹s-
kich (300 mils) jak i†szerokich
(600 mils).

Programator potrafi zapro-
gramowaÊ ponad 3000 typÛw
uk³adÛw, ³¹cznie z: PAL, GAL,
CEPAL, EPLD, PEEL, MAX,
MACH, PLSI, mikroprocesora-
mi, pamiÍciami EPROM,
PROM i†pamiÍci FLASH.

Dodatkow¹ zalet¹ progra-
matora jest moøliwoúÊ do³¹cze-
nia czterech opcjonalnych mo-
du³Ûw emulatora ROM, co
umoøliwia symulacjÍ uk³adÛw
pamiÍci do 512 kB (512kx8 bi-
tÛw). Modu³y takie moøna na-
byÊ oddzielnie, a†do³¹czane s¹
poprzez dodatkowe dwa gniaz-
da DB9 umieszczone na úcian-
ce obudowy urz¹dzenia.

Programator obs³uguje
wszystkie spotykane algorytmy
programowania w³¹cznie
z†szybkimi metodami progra-
mowania rÛwnoleg³ych pamiÍ-

ci EPROM o†duøej pojemnoúci
np. do 8Mb, co w†konsekwen-
cji umoøliwia zaprogramowa-
nie pamiÍci 1Mb w†czasie tyl-
ko (!) 8,5 sekundy.

Waøn¹ zalet¹ jest takøe
kaødorazowa kontrola w³oøo-
nego w†podstawkÍ uk³adu przy
porÛwnaniu z†wybranym
w†programie typem koúci.

Istotn¹ cech¹ programatora
to moøliwoúÊ autotestowania,
ktÛre nie wymaga instalacji
w†podstawce programuj¹cej
øadnego adaptera czy przelot-
ki, jak ma to miejsce w†innych
tego typu urz¹dzeniach. Pro-
gram dokonuje automatycznie
testÛw wszystkich pinÛw pod-
stawki ZIF, testuje port rÛwno-
leg³y, diod sygnalizacyjne LED
(na obudowie programatora),
oraz wszystkie wewnÍtrzne
uk³adu elektroniczne urz¹dze-
nia.

W†przypadku programowa-
nia duøych iloúci uk³adÛw, do-
stÍpna jest opcja ìMass - pro-
duction Modeî, w†ktÛrej pro-
gramowanie kolejnych egzem-
plarzy uk³adÛw odbywa siÍ bez
uøycia myszki czy klawiatury.
Programator sam wykrywa w³o-
øenie uk³adu do podstawki, na-
stÍpnie programuje koúÊ, po
czym informuje operatora o†go-
towoúci do obs³ugi kolejnego
egzemplarza. Przed uruchomie-
niem tej opcji uøytkownik jed-
norazowo definiuje kolejnoúÊ
wykonywania wszystkich ope-
racji podczas procesu, po czym
obs³ugÍ moøe przej¹Ê niewy-
kwalifikowany pracownik, ktÛ-

rego zadaniem bÍdzie wymia-
na uk³adÛw w†podstawce ZIF.

Oprogramowanie zarÛwno
te pracuj¹ce pod DOS'em jak
i†Windows jest przyjazne, toteø
nawet bez czytania instrukcji,
niejako intuicyjnie moøemy
przyst¹piÊ do pracy z†urz¹dze-
niem. Niemniej jednak dok³ad-
ne przestudiowanie krÛtkiej
i†rzeczowo napisanej dokumen-
tacji pozwoli uøytkownikowi
na poznanie wielu uøytecznych
i†niespotykanych funkcji pro-
gramatora takich jak: moøli-
woúÊ definiowania napiÍÊ pod-
czas weryfikacji uk³adÛw, au-
toinkrementacja wybranego ob-
szaru bufora z†danymi do pro-
gramowania (co jest istotne
w†przypadku gdy kolejne ko-
pie programu maj¹ nadany np.
numer seryjny), automatyczne
sprawdzanie identyfikatora
producenta programowanej pa-
miÍci EEPROM takøe typu
Flash.

Programowanie uk³adÛw
w†obudowach innych niø DIP
wymaga zastosowania odpo-
wiednich adapterÛw. W†zesta-
wie znajduje siÍ lista wszyst-
kich , m.in. PLCC, QFP, PSOP,
TSOP i†SSOP, ktÛre moøna na-
byÊ oddzielnie.

W†sk³ad pakietu oprogra-
mowania pod DOS wchodzi
dodatkowo program testera
uk³adÛw logicznych w†tym
TTL i†innych pod nazwa IC-
TEST.EXE. DziÍki niemu moø-
liwe jest szybkie sprawdzenie
poprawnoúci dzia³ania cyfro-
wych uk³adÛw scalonych,

a†takøe okreúlenie w³asnych
wektorÛw testuj¹cych. Istotn¹
opcj¹ jest moøliwoúÊ zdefinio-
wania w³asnego uk³adu oraz
odpowiednich dla niego wek-
torÛw. Ma to istotne znaczenie
np. dla projektantÛw uk³adÛw
typu PLD, gdzie kaødy jest
uk³adem unikatowym. W†tym
przypadku przydatne okazuj¹
siÍ pliki typu JEDEC zawiera-
j¹ce czÍsto potrzebne wektory
zdefiniowane wczeúniej przez
projektanta.
Dystrybutor: Caltek, Elmark.

Programator ROMMASTER−2
Programator firmy XELTEK

jest uniwersalnym urz¹dze-
niem zdolnym do programo-
wania najbardziej popularnych
uk³adÛw pamiÍci rÛwnoleg-
³ych i†szeregowych PROM, EP-
ROM EEPROM takøe Flash,
PLD, mikrokontrolerÛw oraz
do testowania uk³adÛw serii

- 5†MB wolnego miejsca na
dysku twardym,
- dowolna karta graficzna (Her-
cules, CGA, EGA, VGA itp.).
Kupuj¹c zestaw otrzymuje-

my: programator, kabel po³¹-
czeniowy z†komputerem, zasi-
lacz, podrÍcznik z†instrukcj¹
i†dyskietkÍ 3,5î z†oprogramo-
waniem.

Instalacja systemu jest
prosta, wystarczy uruchomiÊ
program instalacyjny, aby po
kilku minutach rozpocz¹Ê pro-
gramowanie. Sam program ob-
s³ugi pracuje w†úrodowisku tek-
stowym DOS w†trybie okienko-
wym, co obecnie jest standar-
dem. Posiadacze myszki bÍd¹
mogli wykonywaÊ wszystkie
operacje przy jej pomocy. Pro-
gram akceptuje wszystkie po-
pularne formaty plikÛw da-
nych a†wiÍc: Intel-Hex, Moto-
rola i†Tektronix oraz Jedec do
programowania uk³adÛw PLD.

Menu programu komunika-
cyjnego zawiera standardowe
komendy, charakterystyczne

dla urz¹dzeÒ tego typu. Dodat-
kowo bez potrzeby uruchamia-
nia oddzielnego programu
moøna szybko przetestowaÊ
uk³ady TTL i†CMOS. Urz¹dze-
nie nie wykrywa braku uk³adu
w†podstawce lub niew³aúciwe-
go jego w³oøenia. W†przypad-
ku programowania np. mikro-
procesorÛw w†obudowach
mniejszych niø 24-pin na ek-
ranie pojawia siÍ niezbÍdny
komunikat z†semigraficznym
rysunkiem sposobu umiejsco-
wienia uk³adu w†podstawce
programuj¹cej. Na obudowie
modu³u programatora brak jest
niestety diody LED sygnalizu-
j¹cej stan zajÍtoúci ìBUSYî .
Zamontowana jest tylko dioda
sygnalizuj¹ca za³¹czenia zasi-
lania. Dlatego podczas progra-

Zalety
łatwa instalacja urządzenia,
małe wymagania sprzętowe
dotyczące komputera obsłu−
gującego,
łatwa, intuicyjna obsługa
programu.

Wady
➙➙➙➙➙ brak informacji w dokumen−

tacji n.t. możliwości zastoso−
wania dodatkowych adapte−
rów,

➙➙➙➙➙ brak diody sygnalizacyjnej
“BUSY”,

➙➙➙➙➙ brak zabezpieczenia przed
przesuwaniem się urządze−
nia po stole.

TTL i†CMOS.
Standardowo programator

wyposaøony jest w†uniwersal-
n¹ 32-pinow¹ podstawkÍ typu
ZIF. Niestety do zaprogramo-
wania uk³adÛw w†obudowach
40-pinowych np. 87C51 po-
trzebny jest dodatkowy
adapter, wyposaøony w†pod-
stawkÍ ZIF 40-pinow¹. W†do-
kumentacji producent nie
wspomina o†moøliwoúci zasto-
sowania adaptera do ROM-
MASTER'a tak, aby moøliwa
by³a obs³uga np. mikroproce-
sorÛw w†obudowach DIP-40.

Wymagania sprzÍtowe pro-
gramatora s¹ niewielkie, wy-
starczy:
- komputer zgodny z†PC-XT/
AT lub lepszy,
- jeden wolny port drukarko-
wy (Centronics),
- min. 640 kB pamiÍci opera-
cyjnej,
- MS-DOS lub PC-DOS wersja
2.1 lub lepsza,
- jedna stacja dyskietek 1,2 lub
1,44 MB (do instalacji),

Zalety
instalacja bez ingerencji we
wnętrze komputera,
przyjemne środowisko pracy
w wersji DOS jak i Windows,
pożyteczne funkcje autotes−
towania i produkcji maso−
wej,
inteligentne rozpoznawanie
nieprawidłowego włożenia
układu w podstawkę ZIF,
możliwość pracy urządzenia
w trybie testera układów cyf−
rowych,
możliwość zdefiniowana in−
dywidualnych parametrów
algorytmu programowania,
programowanie wszystkich
dostępnych na rynku typów
cyfrowych układów scalo−
nych (ponad 3000).

Wady
➙➙➙➙➙ brak możliwości odczytu sta−

nu bitów zabezpieczających
(Read Lock Bit Message).
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mowania naleøy obserwowaÊ
ekran komputera, aby bez-
piecznie wyj¹Ê uk³ad po ope-
racji programowania bez ryzy-
ka jego uszkodzenia.

Brak jest teø gumowych nÛ-
øek na spodzie obudowy, co
przy niewielkiej wadze urz¹-
dzenia i†przy po³¹czeniu gru-
bym kablem drukarkowym, po-
woduje przysuwanie siÍ pro-
gramatora po biurku.

Opcja edycji bufora umoø-
liwia wprowadzanie znakÛw
w†postaci heksadecymalnej jak
oraz†ASCII. Dodatkowo pro-
gram pozwala na definiowanie
makrodefinicji i†zapamiÍtywa-
nie ich na dysku, co w†pew-
nych przypadkach jest bardzo
uøyteczne i†przyúpiesza proces
programowania.

Program nie ma opcji defi-
niowania w³asnego algorytmu
i†parametrÛw programowania.
Jednakøe w†tej klasie przyrz¹-
dÛw jest to rzadko spotykane.

W†trybie testowania cyfro-
wych uk³adÛw scalonych moø-
na definiowaÊ w³asne wektory
testuj¹ce oraz dokonywaÊ mo-
dyfikacji standardowych.

Testom programowania
poddano uk³ady pamiÍci EP-
ROM 27C64..512, EEPROM
28C256, procesory 89C1051/
2051 oraz uk³adu PLD typu
GAL16V8..22V10. Wszystkie
prÛby wypad³y pomyúlnie,
a†proces programowania i†we-
ryfikacji odbywa³ siÍ bardzo
p³ynnie i†szybko.

Ca³kowita ocena urz¹dze-
nia jest pozytywna, aczkolwiek

dziwi brak wyjaúnienia w†do-
kumentacji sprawy dotycz¹cej
programowania uk³adÛw w†obu-
dowach wiÍkszych niø 32-pin

ACS Szydłowiec, ul. Staszica 23/66 tel./fax (0−48) 17−08−75
Caltek Wrocław, ul. Wystawowa 1 tel./fax (0−71) 48−42−21 w. 517
Elmark Warszawa, ul. Radna 12 tel. (0−22) 693−45−83, fax (0−22) 693−30−55
RK−System Grodzisk, ul. Chełmońskiego 30 tel. (0−22) 755−69−83, fax (0−22) 755−58−78
WG−Electronics Warszawa, ul. Jaracza 10 tel. (0−22) 621−77−04, fax(0−22) 628−48−50

Adresy dystrybutorów programatorów prezentowanych w przeglądzie

podczas, gdy program obs³ugi
akceptuje te uk³ady wspÛ³pra-
cuj¹c z†ROM-MASTER'em.
Dystrybutor: Caltek.


