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woczesne uk³ady ze wszystkich
grup: SPLD, CPLD i†FPGA, pozo-
sta³e firmy specjalizuj¹ siÍ w†w¹s-
kich rynkowych ìniszachî.

Miejsce Lattice'a
PodjÍte przez Lattice'a†prÛby

wprowadzenia do sprzedaøy w³as-
nych uk³adÛw CPLD nie zakoÒczy-
³y siÍ sukcesem. O†uk³adach z†ro-
dzin ispLSI/LSI1000, ispLSI/
LSI2000, ispLSI/LSI3000 nikt juø
praktycznie†nie pamiÍta, a†pierwszy
na rynku interfejs ISP - opracowa-
ny przez Lattice'a†specjalnie dla
uk³adÛw PLD - LatticeISP z†ìprzy-
zwyczajeniaî jest stosowany wy-
³¹cznie w†uk³adach ispGAL22V10.

Sytuacja uleg³a znacznej popra-
wie po kupieniu przez Latti-
ce'a†firmy Vantis (ex-AMD), ktÛ-
ra produkowa³a dobrze przyjÍte
na rynku uk³ady CPLD z†serii
MACH. W†ten sposÛb Lattice
uzupe³ni³ swoj¹ ofertÍ o†popular-
ne uk³ady CPLD, ktÛre s¹ kon-
sekwentnie rozwijane i†obecnie
naleø¹ do rynkowej ekstraklasy.
W†podobny sposÛb Lattice roz-
wi¹za³ problem uk³adÛw FPGA
w†swojej ofercie - zakupiono bo-
wiem jeden z†dzia³Ûw firmy Lu-
cent, w†ktÛrym opracowano
i†produkowano uk³ady FPGA
z†serii ORCA.

Nowoúci w†CPLD
Lattice wybra³ interesuj¹c¹ dro-

gÍ rozwoju ìwiÍkszychî uk³adÛw
CPLD, ktÛra jest w†znacznym
stopniu zbieøna z†dzia³aniami pro-

Nie bÍdzie wielk¹ przesad¹ stwierdzenie, øe Lattice jest twÛrc¹

reprogramowalnych uk³adÛw PLD. Nie bÍdzie takøe przesad¹

stwierdzenie, øe firma ta przespa³a swÛj najlepszy czas. Ostatnie

kilkanaúcie miesiÍcy jej dzia³ania daje jedna nadziejÍ, øe juø

wkrÛtce bÍdzie mog³a podj¹Ê rÛwnorzÍdn¹ walkÍ o†rynek

uk³adÛw PLD z†jego tuzami - firmami Altera i†Xilinx.

Jeszcze kilka lat temu producen-
ci uk³adÛw programowalnych mie-
li mocno spolaryzowane oferty.
Xilinx i†Lucent specjalizowali siÍ
w†uk³adach FPGA, Altera i†Intel
skupiali siÍ na uk³adach CPLD,
a†Lattice, Cypress, AMD, ICT, Te-
xas Instruments, SGS Thomson
(obecnie STM), National Semicon-
ductors i†Philips rozwijali rodziny
uk³adÛw SPLD, FPLA i†pochodne.
Po szeregu mniej lub bardziej
spektakularnych sprzedaøy firm
lub ich dzia³Ûw, na rynku ustabi-
lizowa³a siÍ obecna sytuacja: naj-
wiÍksi producenci (w porz¹dku
alfabetycznym: Altera, Xilinx, Lat-
tice) maj¹ w†swoich ofertach no-

Nowoœci Lattice'a

Rys. 1
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SPLD/CPLD/FPGA
Za pomocą tych akronimów
są nazywane trzy najważniej−

sze pośród obecnie
produkowanych grupy

układów programowalnych:
− SPLD (Simple Program−
mable Logic Devices) −
układy PLD o niewielkiej
złożoności o architekturze

pochodnej PAL,
− CPLD (Complex

Programmable Logic
Devices) − układy PLD

o średniej i dużej złożoności
o architekturze pochodnej

PAL,
− FPGA (Field Programmab−
le Logic Devices) − układy

PLD o dużej i średniej
złożoności o architekturze

opartej na matrycach
makrokomórek.
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ducentÛw uk³adÛw FPGA: jako je-
den z†niewielu producentÛw, Lat-
tice wyposaøa†nowsze wersje uk³a-
dÛw CPLD w†bloki konfigurowal-
nych pamiÍci, dziÍki czemu
w†efektywny sposÛb moøna
w†tych uk³adach implementowaÊ
jedno- i†dwuportowe pamiÍci
RAM, pamiÍci FIFO, CAM oraz
ROM (rys. 1). Takie rozwi¹zania
s¹ rzadko oferowane przez innych
producentÛw w†tej grupie uk³a-
dÛw. Podobnie, bardzo rzadko s¹
spotykane w†uk³adach CPLD we-
wnÍtrzne pÍtle PLL s³uø¹ce do lo-
kalnego wytwarzania sygna³Ûw ze-
garowych, a†jak widaÊ w†zestawie-
niu (tab. 1) Lattice wyposaøa
w†ten sposÛb najwiÍksze produko-
wane przez siebie uk³ady.
WiÍkszoúÊ uk³adÛw CPLD pro-

dukowanych przez Xilinxa wypo-

saøono w†interfejs JTAG (IEE-
E1149.1) umoøliwiaj¹cy programo-
wanie ISP. Uk³ady z†rodziny isp-
XPLD s¹ kompatybilne z†nowymi
zaleceniami zwartymi w†normie
IEEE1532. Zastosowano w†nich
takøe nieco inny sposÛb przecho-
wywania danych konfiguracyjnych
niø w†uk³adach starszych genera-
cji: s¹ one lokowane nieulotnej
pamiÍci EEPROM i†po w³¹czeniu
napiÍcia zasilaj¹cego s¹ automa-
tycznie kopiowane do pamiÍci
SRAM (trwa to nie d³uøej niø 200
µs), ktÛra jest pamiÍci¹ konfiguru-
j¹c¹ uk³ad. ZawartoúÊ†pamiÍci
konfiguracji†SRAM moøna modyfi-
kowaÊ poprzez interfejs szeregowy
JTAG lub port rÛwnoleg³y sys-
CONFIG, ktÛry moøe byÊ taktowa-
ny sygna³em zegarowym o†czÍstot-
liwoúci do 33 MHz. DziÍki zasto-

Tab. 1. Zestawienie układów CPLD produkowanych przez firmę Lattice (nie
uwzględniono wersji stopniowo wycofywanych z produkcji − Mature)
Uk³ady zasilane napiêciem 1,8 V
Rodzina Liczba tPD Fmax Liczba Liczba Pojemnoœæ Liczba

makrokomórek [ns] [MHz] I/O wejœæ LB wbudowanej wbudowanych
pamiêci [kb] PLL

ispXPLD 5000MC 256...1024 3,5 300 141...381 68 64...512 2
ispMACH 4000C 32...512 2,5 400 30...208 36 - -
ispMACH 4000Z 32...256 3,5 267 32...128 36 - -
Uk³ady zasilane napiêciem 2,5 V
Rodzina Liczba tPD Fmax Liczba Liczba Pojemnoœæ Liczba

makrokomórek [ns] [MHz] I/O wejœæ LB wbudowanej wbudowanych
pamiêci [kb] PLL

ispXPLD 5000MB 256...1024 3,5 300 141...381 68 64...512 2
ispMACH 5000B 128...512 3,5 275 92...256 68 - -
ispMACH 4000B 32...512 2,5 400 30...208 36 - -
Uk³ady zasilane napiêciem 3,3 V
Rodzina Liczba tPD Fmax Liczba Liczba Pojemnoœæ Liczba

makrokomórek [ns] [MHz] I/O wejœæ LB wbudowanej wbudowanych
pamiêci [kb] PLL

ispXPLD 5000MV 256...1024 3,5 300 141...381 68 64...512 2
ispMACH 4000V 32...512 2,5 400 30...208 36 - -
ispMACH 5000VG 768...1024 5 178 196...384 68 - 2
ispLSI 5000VE 128...512 5 180 72...256 68 - -
ispMACH 4A3 32...512 5 182 32...256 33...36 - -
Uk³ady zasilane napiêciem 5,0 V
Rodzina Liczba tPD Fmax Liczba Liczba Pojemnoœæ Liczba

makrokomórek [ns] [MHz] I/O wejœæ LB wbudowanej wbudowanych
pamiêci [kb] PLL

ispMACH 4A5 32...256 5 182 32...128 33...36 - -

Bezpłatne narzędzia CAD/EDA dla PLD
Lattice bezpłatnie udostępnia oprogramowanie narzędziowe do

realizacji projektów na układach przez siebie oferowanych.
System ispLever jest dostępny bezpłatnie na stronie

www.latticesemi.com. Przed ściągnięciem konieczna jest
wyłącznie rejestracja, na podstawie której otrzymuje się plik

licencyjny.
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sowanym w†rozwi¹zaniom, uk³ady
ispXPLD mog¹ byÊ rekonfigurowa-
ne nieskoÒczon¹ liczbÍ razy (np.
podczas prac uruchomieniowych)
- w†takich przypadkach informacje
o†konfiguracji s¹ wpisywane wy-
³¹cznie do pamiÍci SRAM, co po-
zwala przed³uøyÊ czas øycia pa-
miÍci nieulotnej, ktÛra moøe byÊ

Pamięci CAM
CAM − Content Adressable Memory − jest to pamięć
adresowana zawartością. Pamięci tego typu są często

wykorzystywane w systemach zarządzania ruchem pakietów
danych w sieciach informatycznych.

kasowana i†zapisywana do 1000
razy.
Ostatni¹ nowoúci¹, na ktÛr¹

warto zwrÛciÊ uwagÍ w†grupie
uk³adÛw CPLD firmy Lattice s¹
uk³ady ispMACH4000Z, ktÛre cha-
rakteryzuj¹ siÍ bardzo ma³ym po-
borem mocy (w stanie statycznym
pobieraj¹ pr¹d o†natÍøeniu zaled-
wie 10 µA) i†jednoczeúnie duø¹
szybkoúci¹ dzia³ania (czas pro-
pagacji pin-pin nie przekracza
5†ns w†najwiÍkszym dostÍpnym
uk³adzie z†256 makrokomÛrkami).

Podsumowanie
Lattice wyraünie nadrabia straty,

a†nowoúci wprowadzone do oferty
(przedstawione w†artykule nie s¹
jedynymi) s¹ - moim zdaniem -
dobrze ukierunkowane. Na-
leøy†mieÊ nadziejÍ, øe te zabiegi
nie zostan¹ zniweczone przez re-
strykcyjn¹ politykÍ dystrybucyjn¹,
ktÛra ma³ych klientÛw (takich jest
w†Polsce wiÍkszoúÊ) stawia³a nie
zawsze w†dobrej sytuacji - doty-
czy to g³Ûwnie moøliwoúci zaku-
pu poø¹danych wersji uk³adÛw
w†iloúciach adekwatnych do po-
trzeb (czytaj: niewielkich). ZachÍ-
cam do sprawdzenia!
Piotr Zbysiñski, EP
piotr.zbysinski@ep.com.pl

Za miesi¹c przedstawimy zestaw
ewaluacyjny dla uk³adÛw isp-
XPLD5000, opracowany i†dystry-
buowany przez firmÍ WBC.
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