
P  O  D  Z  E  S  P  O  Ł  Y

Elektronika Praktyczna 1/200466

sowo (przez dodatkowy uk³ad
CPLD taktowany z w³asnego gene-
ratora kwarcowego), 8-przyciskow¹
klawiaturÍ, generator kwarcowy (10
MHz), nastawnik binarny (DIP-
switch) oraz dwa impulsowe stabi-
lizatory napiÍcia, w†tym jeden
o†programowanym napiÍciu wyj-
úciowym (1,8/2,5/3,3 lub 5†V). Za-
montowany na adapterze uk³ad
PLD jest do³¹czany do p³ytki wy-
³¹cznie liniami zasilaj¹cymi, pozo-
sta³e po³¹czenia uøytkownik moøe
zrobiÊ samodzielnie za pomoc¹
specjalnych przewodÛw zakoÒczo-
nych sprÍøystymi stykami, ktÛrych
spora liczba wchodzi w†sk³ad ze-
stawu. Jakkolwiek konfigurowanie
po³¹czeÒ sprzÍtowych trudno
uznaÊ za udogodnienie, to uøyt-
kownik zyskuje moøliwoúÊ nie-
zwykle elastycznego tworzenia po-
³¹czeÒ dla testowanego projektu,
niemaløe tak samo duøej jak na
w³asnej zaprojektowanej juø p³ytce
drukowanej. Na p³ytce drukowa-
nej zestawu znajduje siÍ takøe
wiele przy³¹czy masy i†napiÍcia
zasila j¹cego. Producent zadba³
takøe o†- co prawda niezbyt wiel-
k¹ - matrycÍ punktÛw lutowni-
czych, na ktÛrej moøna wykonaÊ
niewielki w³asny uk³ad (np. dodaÊ
pamiÍÊ EEPROM lub port z†I2C).

Podsumowanie
Wbrew tytu³owi artyku³u, prezen-

towany zestaw moøe s³uøyÊ takøe
uøytkownikom PLD innych produ-
centÛw. Wymaga to oczywiúcie za-

stosowania specjalnego adaptera,
ale bior¹c pod uwagÍ jego prostotÍ,
wykonanie go nawet w†warunkach
domowych jest moøliwe.
Producent zapowiada rozszerzenie

oferty dostÍpnych adapterÛw o†wersje
dla uk³adÛw XPGA (lattice'owe
FPGA), co pozwoli ³atwo porÛwnaÊ
moøliwoúci uk³adÛw o†skrajnie od-
miennych architekturach.
ElastycznoúÊ prezentowanego ze-

stawu predestynuje go do stosowa-
nia w†laboratoriach szkolnych
i†uczelnianych. W†po³¹czeniu z†dos-
kona³ym (dostÍpnym bezp³atnie!)
pakietem projektowym ispLever
(wyposaøonym m.in. w†niez³y†syn-
tezer VHDL), zestaw moøe zaspo-
koiÊ wiÍkszoúÊ, nawet bardzo wy-
sublimowanych wymagaÒ uøytkow-
nikÛw. Jego duø¹ zalet¹ jest moøli-
woúÊ zastosowania nowoczesnych
uk³adÛw zasilanych napiÍciami 1,8
i†2,5 V, ktÛre coraz powszechniej
s¹ stosowane we wspÛ³czesnych
systemach cyfrowych.
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Elektronicy lubi¹

eksperymenty. Jest to

oczywiste, poniewaø

jedynie poprzez

samodzielne prÛby

moøna dobrze

poznaÊ

moøliwoúci, wady

i†zalety uk³adÛw, na

ktÛrych jest realizowany projekt.

Idealne narzÍdzie do tego celu stworzy³a

niemiecka firma RSK Elektronik: jest to zestaw

ewaluacyjny dla uk³adÛw PLD firmy Lattice.

Pokazanie elastycznoúci i†duøych
moøliwoúci konfiguracyjnych uk³a-
dÛw PLD jest zadaniem doúÊ trud-
nym. Wynika to przede wszystkim
z†faktu, øe funkcje wyprowadzeÒ
moøna zmieniaÊ dowolnie, zaleø-
nie od potrzeb projektanta (w co
trudno czasami uwierzyÊ ìmikro-
procesorowcomî), a†zasoby logicz-
ne udostÍpniane uøytkownikom s¹
wrÍcz niewiarygodnie duøe.
Zgrabnie z†tych problemÛw wy-

brnÍli konstruktorzy prezentowane-
go w†artykule zestawu PLD Eval-
Board 2.1. Duøa p³yta bazowa z†za-
instalowanym adapterem dla wy-
branego przez uøytkownika uk³adu
z†rodziny CPLD (w zestawie znaj-
dowa³ siÍ ispXPLD5512 fot. 1) zo-
sta³a wyposaøona w†diody LED,
wyúwietlacze sterowane multiplek-

Dla fanów Lattice’a i nie tylko
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Dodatkowe informacje

Fot. 1. Udostêpniony nam zestaw zawiera³
adapter z uk³adem ispXPLD5512


