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ACS Elektronik jest jednym
z†niewielu na naszym rynku
producentÛw profesjonalnych
programatorÛw uniwersalnych.
Do redakcyjnych testÛw otrzy-
maliúmy najnowszy produkt
tej firmy: uniwersalny
programator z†funkcj¹
testera o kusz¹cej na-
zwie Erica . Jest to
urz¹dzenie o†konstruk-
cji na wskroú nowo-
czesnej i†bardzo uni-
wersalnej, pozwala bo-
wiem programowaÊ ok.
1000 typÛw uk³adÛw,
a†biblioteka dostÍpnych ele-
mentÛw ma byÊ ci¹gle uzu-
pe³niana przez producenta.
W†odrÛønieniu od wiÍkszoúci

standardowych programatorÛw,
ìmÛzgiemî Erici nie jest mikro-
kontroler, lecz uk³ad programo-
walny firmy Lattice. Mikrokon-
troler AVR spe³nia rolÍ pomoc-
nicz¹, przede wszystkim zapew-
niaj¹c komunikacjÍ programato-
ra poprzez rÛwnoleg³y port
Centronics z†komputerem steru-
j¹cym PC. Program - co chyba
staje siÍ coraz bardziej oczywis-
te - przystosowany jest do pra-
cy w†úrodowisku Windows.

MiÛd...
Jak wiÍc jest to moøliwe,

øe tak (pozornie!) proste
konstrukcyjnie urz¹dzenie ìra-
dziî sobie z†przerÛønymi algo-
rytmami wykorzystywanymi do
programowania tak szerokiej
gamy uk³adÛw? TwÛrcy Erici
zast¹pili sprzÍtow¹ realizacjÍ
tych algorytmÛw realizacj¹
programow¹ za pomoc¹ spe-
cjalnie opracowanego jÍzyka
programowania programatora.
JÍzyk ten nazwano ISPA, a†je-
go sk³adnia i†czÍúÊ s³Ûw klu-
czowych jest zbliøona do Pas-
cala. TwÛrcy programatora
wbudowali w†program steruj¹-
cy prosty edytor i†debugger
programÛw napisanych w†ISPA
(rys. 1), w†zwi¹zku z†czym
uøytkownik programatora moøe
samodzielnie tworzyÊ algoryt-
my dla mniej typowych lub
nowych wersji uk³adÛw. Jedy-
n¹ istotn¹ przeszkod¹ jest brak
(wed³ug zapewnieÒ producenta
- chwilowy) opisu jÍzyka, co
na razie zmusza do podejmo-
wania ryzykownych prÛb ze
zgadywaniem: ìco bÍdzie, jak
to zrobiÍî? Podczas prÛb po-

Nowy programator firmy
ACS Elektronik

mocne mog¹ byÊ przyk³ady al-
gorytmÛw dla wiÍkszoúci ob-
s³ugiwanych uk³adÛw, udostÍp-
nione przez producenta w†po-
staci plikÛw z†opisem ürÛd³o-
wym. Niestety, istnieje moøli-
woúÊ zablokowania dostÍpu do
tekstowej postaci opisu algo-

rytmÛw. Pozwala to zabezpie-
czyÊ w³asne opracowania
przed ìpiratamiî, ale z†drugiej
strony chÍtni na przeúledzenie
udostÍpnionych przez produ-
centa algorytmÛw programowa-
nia GAL-i (niestety tylko
w†postaci binarnej) bÍd¹ roz-
czarowani. Fragment jednego
z†prostszych algorytmÛw (dla

Możliwości programatora
Erica:
✦ baza programowanych układów

obejmuje ponad 1000 typów
(styczeń 2001),

✦ programuje najpopularniejsze
mikrokontrolery, pamięci Flash,
EEPROM, EPROM, SEEPROM,

✦ uniwersalny język opisu
algorytmów pozwala
samodzielnie aktualizować bazę
algorytmów,

✦ umożliwia testowanie pamięci
SRAM i układów cyfrowych
CMOS (także GAL) i TTL,

✦ obsługuje układy zasilane
napięciem 3V,

✦ wartości napięć programowania
i zasilania można ustawiać z dużą
rozdzielczością,

✦ wbudowana podstawka ZIF (48−
pinowa). Rys. 1.

Firma ACS Elektronik
jest doskonale znana
na naszym rynku jako
producent kilku typÛw

programatorÛw
uniwersalnych

o†rÛønym stopniu
zaawansowania. Nowe

milenium firma
rozpoczÍ³a

wprowadzeniem na
rynek kolejnego
programatora -
efektownej Erici.
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List. 1. Przykładowe procedury programu w języku ISPA dla pamięci 2716.
;   EPROM 2716

BODY

;*******************************************************

Procedure(POWER_ON);

TEXT(T1,’/Maroon/Waiting...#//’);

RESET

LEDON

VCCSET(500)

VPPSET(_GLOBALVPP)

PULLUP5V

        VCC(VCC)

        VPP(VPP)

        PINL(GND)

        ADRESOUT(ChipStart)

        DATAOUT($FF)

        PINL(OE,CE)

VCCON;

EndProc;

;*******************************************************

Procedure(BLANK);

TEXT(T1,’#BLANK ‘);

POWER_ON;

LET ADRESCHIP=ChipStart;

LET ADRESMEMORY=BufferStart;

LET Blanked=0;

PROGRESSMAX(P1,ChipStop);

PROGRESSMIN(P1,ChipStart);

for AdresChip to ChipStop do

          begin

            ADRESOUT(AdresChip);

            DATAIN(Data);

            IF DATA<>$FF THEN

              Inc(Blanked);

            Progress(P1,AdresChip);

          end;

if blanked<>0 then

          begin

            TEXT(T1,’/Red//Under/WARNING !// CHIP NOT BLANK.#’)

            TEXT(T1,’/Navy blue/’)

            TEXTHEX(T1,Blanked)

            TEXT(T1,’ //byte <> FFh.#’)

            POWER_OFF

            Halt

          end;

TEXT(T1,’/Under/OK!// CHIP BLANK#’)

POWER_OFF

EndProc;

pamiÍci EPROM 2716) przedstawiamy na
list. 1. Poniewaø w†jÍzyku ISPA przewi-
dziano moøliwoúÊ aranøowania menu ok-
na g³Ûwnego, uøytkownik moøe mieÊ
wp³yw na liczbÍ i†funkcje przyciskÛw wy-
úwietlanych na panelu operatora (rys. 2).
Program steruj¹cy prac¹ Erici spe³nia

z†nadmiarem wszystkie podstawowe wy-
magania, jakie moøe postawiÊ mu zwyk³y
uøytkownik. Funkcjami niezwykle pomoc-
nymi podczas pracy w†laboratorium s¹:
wyszukiwarka podzespo³Ûw (rys. 3), edy-
tor bufora z†mechanizmem porÛwnywania
jego zawartoúci z†plikiem ürÛd³owym, im-
porter plikÛw akceptuj¹cy wszystkie stan-
dardowe formaty binarne i†szesnastkowe
(takøe dla uk³adÛw 16- i†32-bitowych),

wbudowany edytor formatu JEDEC, a†tak-
øe funkcja automatycznego rozpoznawania
typu pamiÍci zainstalowanej w†podstawce.
Erica moøe spe³niaÊ takøe rolÍ testera

pamiÍci SRAM oraz cyfrowych uk³adÛw
scalonych z†serii TTL i†CMOS. Na rys.
4 pokazano okno programu edytora-teste-
ra funkcji uk³adu znajduj¹cego siÍ
w†podstawce. Wektory testowe oraz linie
zasilania moøna definiowaÊ graficznie lub
tekstowo. Opis na obudowie programato-
ra pozwala zorientowaÊ siÍ, ktÛre wy-
prowadzenia moøna potraktowaÊ jako li-
nie zasilania (19 z†48 wyprowadzeÒ),
a†ktÛre z†nich s¹ przystosowane do dwu-
kierunkowego przekazywania sygna³Ûw
logicznych (wszystkie 48 wyprowadzeÒ).



S  P  R  Z  Ę  T

Elektronika Praktyczna 2/200162

Kolejn¹ waøn¹ funkcj¹ uøyt-
kow¹ Erici jest moøliwoúÊ
emulac j i pamiÍc i EPROM
2716..27010, do czego nie-
z b Ídna j e s t p r z y s t awka
EMU100. Tak wiÍc uøytkow-
nik decyduj¹cy siÍ na zakup
Erici otrzymuje bardzo uni-
wersalny przyrz¹d, ktÛrego
najwaøniejsz¹ cech¹ jest moø-
liwoúÊ ci¹g³ego rozwijania.
Ryzyko pojawienia siÍ na ryn-
ku uk³adu, ktÛry nie bÍdzie
mÛg³ byÊ obs³ugiwany przez
ten programator jest bliskie
zero, przede wszystkim dziÍki
pomys³owi programowania al-
gorytmicznego. Konstruktorzy
Erici przewidzieli takøe moø-
liwoúÊ przetestowania podsta-
wowych elementÛw programa-

tora, do czego s³uøy odpo-
wiedni modu³ programu steru-
j¹cego (rys. 5).
Korzystn¹ opiniÍ o†progra-

matorze utwierdza dobrej ja-
koúci obudowa z†estetycznymi
nadrukami oraz trafnie zasto-
sowane, wbudowane w†urz¹-
dzenie diody LED sygnalizu-
j¹ce aktywnoúÊ programatora
i†w³¹czenie zasilania.

...i trochÍ dziegciu
Erica jest programatorem

stosunkowo nowym, w†zwi¹z-
ku z†czym nie pozbawionym
drobnych niedoci¹gniÍÊ, przy
czym wszystkie istotne s¹
zwi¹zane z†programem steruj¹-
cym.
Najpowaøniejsz¹ wad¹ pro-

gramu steruj¹cego jest menu
w†jÍzyku angielskim. Bior¹c
pod uwagÍ strukturÍ iloúcio-
w¹ odbiorcÛw (przynajmniej
w†pocz¹tkowym okresie sprze-
daøy), PolakÛw bÍdzie z†ca³¹
pewnoúci¹ wiÍcej od odbior-
cÛw z†krajÛw zachodnich. Sy-
tuacji nie poprawia wbudowa-

Wyposażenie zestawu
programatora Erica:
✓ programator,
✓ kabel służący do przyłączenie

programatora do komputera
(niestandardowy!),

✓ sieciowy zasilacz impulsowy,
✓ płyta CD−ROM lub dyskietki

z oprogramowaniem,
✓ instrukcja obsługi.

Wymagania w stosunku do
komputera PC:
− komputer z systemem Windows

9x/NT/2K/Me,
− ok. 5MB wolnego miejsca na

dysku twardym,
−  port Centronics pracujący

w standardzie EPP1.7/1.9.

ny w†program system pomocy
w†jÍzyku polskim, poniewaø
zawarty w†nim opis (podobnie
jak i†w†instrukcji) jest doúÊ
ubogi.
Niezbyt istotnym, lecz nie

do pominiÍcia, niedoci¹gniÍ-
ciem konstrukcji mechanicznej
jest b³Ídne oznaczenie po³oøe-
nia w³¹cznika zasilania. W†po-
zycji sugeruj¹cej w³¹czenie
programatora jest on wy³¹cza-
ny i†odwrotnie.
Najpowaøniejszym proble-

mem, jakiego projektanci Erici
nie rozwi¹zali jest brak detek-
cji w³oøenia uk³adu do pod-
stawki i†weryfikacji jakoúci
styku pomiÍdzy wyprowadze-
niem podstawki i†koÒcÛwk¹
uk³adu scalonego. Programato-
ry porÛwnywalne klas¹ innych
producentÛw bywaj¹ (nie
wszystkie s¹!) wyposaøone
w†tÍ bardzo przydatn¹ funkcjÍ.
W†do³¹czonej do zestawu

dokumentacji brakuje ponadto
opisu jÍzyka ISPA, co ograni-
cza elastycznoúÊ zaproponowa-
nego przez firmÍ ACS rozwi¹-
zania.
Piotr Zbysiñski, AVT
piotr.zbysinski@ep.com.pl

Rys. 2.

Rys. 3.

Rys. 4.

Rys. 5.

Programator opisany w†arty-
kule udostÍpni³a redakcji fir-
ma ACS Elektronik, tel. (0-48)
617-60-00, www.acs.ats.pl.

Informacje o†programatorze
Erica s¹ dostÍpne w†Interne-
cie pod adresami:
- opis i†wykaz
obs³ugiwanych uk³adÛw:
http://www.acs.ats.pl/
programator_erica.htm,

- schematy opcjonalnych
adapterÛw:
http://www.acs.ats.pl/
programy/adp.exe,

- nowe wersje programu
steruj¹cego:
http://www.acs.ats.pl/
acsoprogramowanie.htm.


