
Programatory Uprog portable Gang 4x

Uprog portable Gang 4x to nowoczesny uniwersalny programator zaprojektowany pod k tem
tych u ytkowników, którzy programuj  wi ksze ilo ci uk adów. Programator ten mo e
pracowa  w 2 trybach: samodzielnym oraz w po czeniu z komputerem. Obs uga w trybie
samodzielnym realizowana jest poprzez wbudowan  klawiatur  i wy wietlacz LCD.
Ka da z 4 podstawek ZIF programatora posiada indywidualny zestaw LCD + klawiatura i
ka da z nich mo e by  wykorzystywana indywidualnie.

Dzi ki interfejsowi USB 2.0 pracuj cemu w najszybszym trybie HighSpeed i zastosowaniu
specjalizowanego mikroprocesora o cyklu rozkazowym 20 ns, uda o nam si  osi gn
niezwykle krótkie czasy programowania, zbli one do maksymalnych parametrów okre lonych
przez producenta uk adu. Jest to jeden z najszybszych programatorów dost pnych na rynku.
Uprog portable GANG oprócz 4 podstawek ZIF wyposa ony jest równie  4 dodatkowe z cza
do programowania uk adów

Podstawowe cechy

praca samodzielna lub z komputerem PC
cztery niezale ne modu y programuj ce w jednej obudowie
komunikacja z PC przez z cze USB - obs uga USB 2.0 (tryby HighSpeed i
FullSpeed) oraz USB 1.1
wy wietlacz LCD i klawiatura
bardzo krótkie czasy programowania dzi ki zastosowaniu specjalizowanego
mikroprocesora zrealizowanego na uk adzie FPGA
cztery gniazda do programowania w systemie (ICP)
100% uniwersalno ci podstawek. Ka dy pin ma mo liwo  niezale nego
wysterowania przez VPP: 0-30V, VCC: 0.8-8V, CLK: ~360Hz-24MHz, GND
programowanie uk adów w obudowach DIL bez dodatkowych adapterów
karty CompactFlash wykorzystywane w trybie pracy samodzielnej
rodziny obs ugiwanych uk adów: EPROM, EEPROM, Flash, SPLD, CPLD,
mikrokontrolery
system zarz dzania wersjami danych
funkcja Adapter Creator pozwala na prac  z adapterem dowolnego producenta
funkcja Pin Check sprawdzaj ca poprawny kontakt nó ek uk adu
Symulator pami ci 8 bitowych (opcja)
Symulator pami ci 16 bitowych (opcja)
Symulator pami ci SPI (opcja)
Ulogic - analizator stanów logicznych z funkcj  generatora przebiegów cyfrowych
(pattern generator) (opcja)



kolorowe diody LED: Power, Busy, Error, Good
wy cznik zasilania
oprogramowanie dla systemów Windows 2000/XP/Vista/Win7/Win8 (systemy 32 i 64
bitowe) obs uguj ce wiele programatorów jednocze nie

Czasy programowania wybranych uk adów

Uk ad Rozmiar Programowanie Odczyt, Weryfikacja
K9F1G08U0A 1Gbit 95s 85s

M29W800DB 8Mbit 11s (P+V)* 2s
AM29F040B 4Mbit 12s (P+V)* 2s

AT25F4096 4Mbit 16s 2s
29DL64DF 64Mbit 58s (P+V)* 8,5s

* - Algorytm programowania zawiera weryfikacj

Przy pracy w trybie stand-alone czasy programowania mog  by  d sze.

System zarz dzania wersjami danych

Widok gniazd do kart Compact Flash

Oprogramowanie Uprog2 umo liwia stworzenie projektu zawieraj cego kilka ró nych
zestawów danych dla ka dego z uk adów, pozwala to w sposób swobodny zarz dza  wersj
programowanego hardware'u. Do zestawu danych mo na do czy  opis tekstowy który mo e
by  opisem poszczególnych wersji lub dowoln  notatk , na przyk ad instrukcj  monta u. Po
utworzeniu zestawu danych ca y projekt mo na zapisa  na kart  CompactFlash i przy pomocy
klawiatury wybra  konkretny bufor danych.
Opcja ta jest równie  u yteczna np. przy odczytywaniu zawarto ci ró nych, ju
zaprogramowanych uk adów, w tybie stand-alone gdzie po ka dym odczycie tworzony jest
nowy data-set na karcie CompactFlash, umo liwiaj c atwe zarz dzanie plikami.



Programowanie w systemie (ang. in-circuit programming, ICP).

Programator jest wyposa ony w cztery niezale ne z cza (14 pinów) pozwalaj ce na
bezpo rednie programowanie uk adów w systemie (ang. in-circuit programming).

Widok z acz do programowania w systemie (in-circuit programming)

Programator obs uguje interfejsy typu: SPI, I2C, BDM, JTAG, 1 WIRE, 3 WIRE, oraz inne
rodzaje interface'ów wyst puj cych w uk adach typu: 8051, AVR, ST72, PIC, MSP430,
CPLD Xilinx/Altera i innych. Z cze ICP znajduje si  w przedniej cz ci obudowy
urz dzenia, co u atwia dost p do programowanego uk adu.

Cechy z cza ICP:

regulowany poziom interfejsu programowania oraz napi cia programuj cego w
zakresie: Vcc 1.8V - 5V, Vpp 5V - 14V
mo liwo  zasilenia programowanego uk adu z programatora
bardzo szybki transfer danych
elastyczny sprz g programatora z programowanym uk adem
zabezpieczenie przeciwzwarciowe

Funkcja Adapter Creator

Sprawdzanie krosowania adaptera za pomoc  funkcji Adapter Creator



Programatory Uprog posiadaj  unikaln  cech  pozwalaj  na u ywania adapterów
dowolnych producentów dla uk adów w obudowach innych ni  DIP. Przy pomocy narz dzia
Adapter Creator mo liwa jest definicja konstrukcji adaptera lub, przy u yciu prostej sondy,
zeskanowanie jej bezpo rednio z adaptera. Dzi ki temu narz dziu u ytkownik mo e w prosty
sposób rozpozna  sposób budowy adaptera bez konieczno ci u ywania miernika lub analizy
schematu oraz zapisa  jego konstrukcj  do pliku w celu pó niejszego u ycia w procesie
programowania.

Pin Check - sprawdzanie poprawnego kontaktu nó ek uk adu.

Programatory Uprog posiadaj  mo liwo  sprawdzania poprawno ci styku miedzy
programowanym uk adem a podstawk  programatora. Dodatkowo wykrywaj  odwrotne

enie uk adu do podstawki, co w wielu wypadkach ko czy si  uszkodzeniem
programowanego uk adu lub programatora. Funkcja jest szczególnie istotna przy
programowaniu uk adów jednokrotnego programowania, lub uk adów o du ej ilo ci
wyprowadze , gdzie brak kontaktu na której  z nó ek jest bardzo trudny do stwierdzenia i
cz sto uniemo liwia w ciwe zaprogramowanie uk adu. Wykonanie funkcji PinCheck
powoduje e Uprog automatycznie testuje, czy poszczególne nó ki uk adu scalonego dobrze
kontaktuj  z podstawk  programatora. Nie kontaktuj ce nó ki wskazywane s  czerwon
strza . Uprog wykrywa odwrotne w enie uk adu do podstawki programatora. U ytkownik
widzi to w postaci wy wietlenia wszystkich niekontaktuj cych nó ek w kolorze czerwonym.

Symulator 8-bitowych pami ci EPROM (opcja).

Programator mo e zosta  wyposa ony w symulator pami ci EPROM o nast puj cych
ciwo ciach:

• symulacja pami ci od 2KB do 64KB (opcjonalnie do 256KB - po rozbudowie pami ci)
• krótki czas adowania zawarto ci pami ci
• krótki czas dost pu: oko o 30ns
• mo liwo  resetu systemu mikroprocesorowego po za adowaniu danych
• zmienny poziom napi cia: od 1.8V do 5V

Symulator 16-bitowych pami ci EPROM (opcja).

Opcjonalnie dost pny jest symulator 16-bitowych pami ci EPROM o nast puj cych
ciwo ciach:

• symulacja pami ci 64KWords (opcjonalnie do 128KWords i 256KWords - po rozbudowie
pami ci)
• krótki czas adowania zawarto ci pami ci
• krótki czas dost pu: oko o 30ns
• mo liwo  resetu systemu mikroprocesorowego po za adowaniu danych
• zmienny poziom napi cia: od 1.8V do 5V

Symulator pami ci SPI (opcja).

Opcjonalnie dost pny jest symulator pami ci SPI o nast puj cych w ciwo ciach:
• symulacja pami ci 64KB
• krótki czas adowania zawarto ci pami ci
• krótki czas dost pu: oko o 30ns



• mo liwo  resetu systemu mikroprocesorowego po za adowaniu danych
• zmienny poziom napi cia: od 1.8V do 5V

Ulogic - Analizator stanów logicznych (opcja).

Podstawowe cechy:
• Ilo  kana ów: 16.
• Maksymalna cz stotliwo  próbkowania: 200MHz (1).
• Rozmiar bufora 64K lub 256K (2) próbek na kana .
• Krótki czas przesy ania danych do komputera.
• Mo liwo  pod czenia zewn trznego zegara próbkuj cego.
• Szeroki zakres mo liwo ci wyzwalania: zboczem, poziomem sygna u lub kombinacj  typu
"and" lub "or".
• Podzia  bufora na "pre-trigger" i "post-trigger".
• Mo liwo  opó nienia wyzwalania.
• Sygnalizacja wyzwolenia diod  LED i d wi kiem.
• Impedancja wej ciowa: 470k .
• Funkcja „cyfrowej lupy” (booster) pozwalaj ca na próbkowanie sygna u cyfrowego w
obszarze triggera (12K próbek) z podwojon  cz stotliwo ci .
• Analizator protoko ów szeregowych: RS-232, SPI, I2C, 1-wire, CAN* (* - dost pne
wkrótce).
• Analiza automatu stanów.
• Analizator kodów mnemonicznych procesora.
• Mo liwo  porównywania kilku przebiegów (trzy niezale ne bufory).
• Generator sygna ów cyfrowych (pattern genetrator).
• Programowany generator sygna u prostok tnego.

Ulogic - analizator stanów logicznych na bazie Uprog portable Gang 4x

Ulogic jest analizatorem stanów logicznych zbudowanym na bazie programatora Uprog.
Pod czaj c niewielkich rozmiarów adapter wprost do podstawki programatora otrzymujemy
wysokiej klasy narz dzie pomiarowe.

Uwagi:
1. Cz stotliwo  próbkowania uzyskiwana jest w ograniczonym zakresie bufora (12K próbek



w pobli u kursora T) przy w czonej opcji „Booster”.
2. Dost pne po rozszerzeniu pami ci.

Parametry techniczne przyrz du Ulogic

Parametry techniczne przyrz du Ulogic Specyfikacja

Cz stotliwo ci próbkowania

200MHz1, 100MHz, 50MHz, 40MHz1,
20MHz, 10MHz, 5MHz, 4MHz1,
2MHz,1MHz, 500kHz, 400kHz1, 200kHz,
100kHz, 50kHz, 40kHz1, 20kHz, 10kHz,
5kHz, 4kHz1, 2kHz, 1kHz, 500Hz, 400Hz1,
200Hz

Wej cia cyfrowe 16 kana ów, dopuszczalny zakres napi : od -
50V do 50V

Bufor danych regulowany: 16384, 32768, 65536, 1310722,
2621442 próbek

Warunki wyzwalania

Edge - wyzwolenie po zarejestrowaniu
zbocza: narastaj cego, opadaj cego,
dowolnego; Edge, skip N - wyzwolenie
nast puje po zarejestrowaniu N-tego zbocza
(narastaj cego lub opadaj cego); Pattern -
wyzwolenie po zarejestrowaniu okre lonej
kombinacji stanów: 1, 0 lub dowolnego; Edge
and (or) Pattern - kombinacja wyzwalania
Edge i Pattern typu "i", "lub"; R czny -
wyzwolenie wymuszone przez u ytkownika

Poziom wyzwalania

Regulowana warto  napi cia odpowiadaj ca
stanowi wysokiemu (threshold) w
nast puj cych standardach: 5V (TTL), 3.3V,
2.5V, 1.8V

Opó nienie wyzwalania

Capture Delay - rejestracja danych nast puje
po okre lonym czasie od momentu
wyzwolenia, zale nym od cz stotliwo ci
próbkowania; Bufor Pre- i Post Trigger
Rozmiar buforów rejestruj cych dane przed i
po wyst pieniu wyzwolenia, p ynnie
regulowany

Wej cie zegara
Próbkowanie z wykorzystaniem zewn trznego
sygna u zegarowego. Maksymalna
cz stotliwo  zegara zewn trznego: 10MHz.

Oprogramowanie

atwa w obs udze aplikacja systemu
Windows, wszystkie najwa niejsze opcje i
parametry dost pne z g ównego okna
programu. Cechy: zmiana
nazwy/kolejno ci/dost pno ci kana ów,
kursory pomiarowe, powi kszanie



przebiegów, opcje szukania kombinacji
stanów, wydruk sygna ów, mo liwo
grupowania kana ów i analizy stanów
zdefiniowanych przez u ytkownika, analiza
protoko ów szeregowych, zapis konfiguracji i
przebiegów do pliku.

Wymagania sprz towe
Komputer PC z systemem Windows 2000 lub
nowszym, dost pny port USB, minimalna
rozdzielczo  ekranu: 1024 x 768 punktów.

Uwagi:
Cz stotliwo  próbkowania uzyskiwana jest w ograniczonym zakresie bufora (12K próbek w
pobli u kursora T) przy w czonej opcji „Booster”.
Dost pne po rozszerzeniu pami ci.

Generator sygna ów cyfrowych, Pattern generator (opcja)

Generator sygna ów cyfrowych (ang. pattern generator) s y do testowania i uruchamiania
urz dze  cyfrowych. Dzi ki elastycznemu i wygodnemu w u yciu edytorowi sygna ów
cyfrowych u ytkownik mo e zdefiniowa  dowoln  sekwencj  pobudze  uk adu cyfrowego na
16 wyj ciowych liniach urz dzenia. Generowane przebiegi odpowiadaj  ogólnie przyj tym
standardom sygna ów cyfrowych. Poza mo liwo ci  zdefiniowania dowolnej sekwencji
pobudze , u ytkownik mo e równie  okre li  poziom napi cia wyj ciowego sygna ów.

Podstawowe cechy:
• Ilo  kana ów: 16.
• Zakres cz stotliwo ci pracy: 100MHz (zmiana stanu co 10ns) - 200Hz.
• Maksymalny rozmiar bufora: 64K próbek (opcjonalnie 256K próbek).
• P ynnie regulowana d ugo  bufora w zakresie od 1 do maksymalnego rozmiaru.
• Mo liwo  zapisu zdefiniowanych sygna ów na dysk do pó niejszego wykorzystania.
• Dost pne tryby pracy:
- Auto - generacja zdefiniowanych przebiegów,
- Repeat - cykliczna generacja przebiegów po sygnale wyzwolenia,
- Single - pojedyncza generacja przebiegów po sygnale wyzwolenia.
• Regulowany poziom sygna u wyj ciowego: 1.8V, 2.5V, 3.3V, 5V (TTL).
• Przyjazny u ytkownikowi edytor sygna ów cyfrowych.


