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Siła w miniaturze

T51prog jest w†ofercie Elneca
drugim programatorem, z†ostatnio opracowanych, umoøliwiaj¹cym programowanie stosunkowo
w¹skiej grupy uk³adÛw. Niemal
oczywiste jest, øe T51prog
umoøliwia
programowanie
wszelkich mikrokontrolerÛw
z†rodziny '51, nic natomiast nie
sugeruje, øe doskonale nadaje
siÍ takøe do programowania
mikrokontrolerÛw AVR (w tym
megaAVR). Poniewaø czÍsto
w†aplikacjach mikrokontrolerowych s¹ stosowane szeregowe
pamiÍci EEPROM, producent zaimplementowa³ w†T51progu obs³ugÍ pamiÍci EEPROM z†wszelkimi interfejsami szeregowymi.
Zgodnie z†zapewnieniami producenta wszystkie procesory
z†tych dwÛch rodzin montowa-

W skład standardowego
zestawu T51prog wchodzą:
✓ programator,
✓ dokumentacja,
✓ oprogramowanie w wersji dla
DOS i Windows (3 dyskietki 3,5"),
✓ kabel połączeniowy Centronics,
✓ kabel ISP,
✓ zasilacz sieciowy,
✓ podstawka kalibracyjna,
✓ przykrywka antykurzowa na
podstawkę ZIF.
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ne w†obudowach DIL o†maksymalnie 40 wyprowadzeniach s¹
i†bÍd¹ (ich kolejne wersje) obs³ugiwane przez to niepozornie
wygl¹daj¹ce urz¹dzenie. Programowanie
mikrokontrolerÛw
w†innych typach obudÛw wymaga zastosowania odpowiednich
adapterÛw, ktÛre znajduj¹ siÍ
oczywiúcie w†ofercie producenta.
Niespotykanym w†konkurencyjnych programatorach uzupe³nieniem moøliwoúci T51proga jest szeregowy interfejs ISP,
ktÛrego z³¹cze wyprowadzono
na zewn¹trz obudowy. Interfejs
ten moøna wykorzystaÊ do programowania mikrokontrolerÛw
zainstalowanych w†docelowym
urz¹dzeniu. Atutem programatora jest kontrola poprawnoúci
w³oøenia uk³adu w†podstawkÍ
oraz weryfikacja jakoúci styku
pomiÍdzy wyprowadzeniami
uk³adu a†zaciskami podstawki.
Niewielkie wymiary i†³atwoúÊ
do³¹czenia programatora do dowolnego komputera PC (poprzez standardowy interfejs
Centronics IEEE1284 - maksymalna szybkoúÊ przesy³ania danych wynosi 1MB/s), umoøliwiaj¹ traktowanie go jako urz¹dzenia przenoúnego, doskonale
spe³niaj¹cego typowe wymagania takøe podczas
prac serwisowych.
Waøn¹ zalet¹ programatora,
ktÛra
znalaz³a korzystne
odbicie w†jego cenie, jest uproszczony do rozs¹dnego
minimum interfejs
uøytkownika - ca³y
ciÍøar komunikacji
przerzucono na oprogramowanie steruj¹ce. Jest to dok³adnie to samo oprog-

S³owacki Elnec przygotowa³ kolejn¹ atrakcyjn¹
propozycjÍ dla elektronikÛw-konstruktorÛw
i†laboratoriÛw elektronicznych: miniaturowy
programator T51prog. Jego nazwa od razu
skojarzy³a mi siÍ ze s³awnym niegdyú czo³giem
T51, ktÛrego pancerz nie by³ (podobno)
najdoskonalszy, ale za to silniki zas³ynÍ³y na
ca³ym úwiecie. To chyba ich moc wykorzystali
konstruktorzy programatora prezentowanego
w†artykule...
ramowanie, ktÛre jest wykorzystywane do sterowania prac¹ pozosta³ych programatorÛw produkowanych przez firmÍ Elnec. Istotn¹ nowoúci¹, wprowadzon¹
w†ostatnich dniach listopada
2001, jest polskojÍzyczne menu
(rys. 1) oraz pomoc (rys. 2)
wbudowane w†program. DziÍki
zaangaøowaniu jednego z†dystrybutorÛw firmy Elnec, ktÛry
przygotowa³ t³umaczenie, jÍzyk
polski jest dostÍpny jako jeden
z†piÍciu moøliwych wariantÛw
(obok angielskiego, niemieckiego, s³owackiego - rys. 3 - i†opcjonalnego holenderskiego). Pliki z†polsk¹ pomoc¹ i†menu s¹
dostÍpne pod adresem http://
www.elnec.com/sw/pg4_lng/
lng_pl.zip. SposÛb obs³ugi programu steruj¹cego prac¹ programatora nie uleg³ zmianom
w†stosunku do poprzednich
wersji. Warto tylko przypomnieÊ, øe wiÍkszoúÊ uci¹øliwych zadaÒ (jak np. konfiguro-

wanie portu, czy kontrola sygnatur programowanych uk³adÛw) oprogramowanie wykonuje automatycznie. ØywotnoúÊ
urz¹dzenia zwiÍkszono dziÍki
temu, øe uøytkownik moøe bez
øadnego nak³adu pracy wykonaÊ procedury kalibracyjne,
ktÛre sprowadzaj¹ siÍ do w³oøenia w†podstawkÍ odpowiedniego adaptera (ktÛry jest dostarczany wraz z†programatorem) i†wybrania odpowiedniej
opcji w†menu...
Andrzej Gawryluk, AVT
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Dodatkowe informacje

Rys. 2.

Programator do testów wypo¿yczy³a redakcji firma Eurodis.
Oprogramowanie steruj¹ce oraz pliki
polskiego menu s¹ dostêpne w Internecie
pod adresem www.elnec.com.
Dystrybutorami firmy Elnec w Polsce s¹:
- Eurodis Microdis, tel. (71) 301-04-00,
www.eurodis.com.pl.
- WG Electronics, tel. (22) 857-58-56,
www.wg.com.pl.
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