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DostÍp do tego narzÍ-
dzia, podobnie jak do na-
rzÍdzi opisanych przed mie-
si¹cem, jest bezp³atny, ale
wymaga uprzedniej rejestra-
cji uøytkownika. Wi¹øe siÍ
to z†wype³nieniem krÛtkiej
ankiety dostÍpnej pod adre-

Przedstawiamy kolejne, zdalne narzÍdzie

internetowe udostÍpnione przez firmÍ National

Semiconductor, s³uø¹ce do wspomagania

projektowania syntezerÛw czÍstotliwoúci,

z†wykorzystaniem scalonych uk³adÛw pÍtli

PLL, produkowanych przez tÍ firmÍ.

Rys. 1.

Rys. 2.

sem http : / /www.nat io -
nal.com/apinfo/webench/re-
gistration/signon.cgi. Jedno-
krotne wype³nienie tej an-
kiety zapewnia sta³y dostÍp
do wszystkich zdalnych na-
rzÍdzi udostÍpnionych przez
National Semiconductor.

Rys. 4.

Rys. 5.

Rys. 3.
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Rys. 6.

Tab. 1. Zestawienie podstawowych parametrów scalonych pętli PLL firmy National Semiconductor
Typ układu  Napięcie Wejście Wejście Stopień podziału Stopień podziału

zasilania preskalera preskalera preskalera preskalera
podstawowego pomocniczego głównego pomocniczego

Układy zawierające dwie pętle PLL

LMX1600   −   2,0 GHz   −   −   − 

LMX1601   −   1,1 GHz   −   −   − 

LMX1602   −   1,1 GHz   1,1 GHz   −   − 

LMX2330A   2,7..5,5V   2,5 GHz   510 MHz   32/33 lub 64/65   8/9 lub 16/17 

LMX2330L   2,7..5,5V   2,5 GHz   510 MHz   32/33 lub 64/65   8/9 lub 16/17 

LMX2331A   2,7..5,5V   2,0 GHz   510 MHz   64/65 lub 128/129   8/9 lub 16/17 

LMX2331L   2,7..5,5V   2,0 GHz   510 MHz   64/65 lub 128/129   8/9 lub 16/17 

LMX2332A   2,7..5,5V   1,2 GHz   510 MHz   64/65 lub 128/129   8/9 lub 16/17 

LMX2332L   2,7..5,5V   1,2 GHz   510 MHz   64/65 lub 128/129   8/9 lub 16/17 

LMX2335   2,7..5,5V   1,1 GHz   1,1 GHz   64/65 lub 128/129   64/65 lub 128/129 

LMX2335L   2,7.. 5,5V   1,1 GHz   1,1 GHz   64/65 lub 128/129   64/65 lub 128/129 

LMX2336   2,7.. 5,5V   2,0 GHz   1,1 GHz   64/65 lub 128/129   64/65 lub 128/129 

LMX2336L   2,7.. 5,5V   2,0 GHz   1,1 GHz   64/65 lub 128/129   64/65 lub 128/129 

LMX2337   2,7.. 5,5V   550 MHz   550 MHz   64/65 lub 128/129   64/65 lub 128/129 

LMX2350   −   −   −   −   − 

LMX2352   −   −   −   −   − 

LMX2370   −   −   −   −   − 

LMX2371   −   −   −   −   − 

LMX2372  −   −   −   −   − 
Układy zawierające jedną pętlę PLL

LMX1501A   2,7.. 5,5V   1,1 GHz   64/65 lub 128/129 

LMX1511  2,7.. 5,5V   1,1 GHz   64/65 lub 128/129 

LMX2301  2,7.. 5,5V   160 MHz   − 

LMX2305  2,7.. 5,5V   550 MHz   64/65 lub 128/129 

LMX2306  2,7.. 5,5V   550 MHz   8/9 

LMX2315  2,7.. 5,5V   1,2 GHz   64/65 lub 128/129 

LMX2316  2,7.. 5,5V   1,2 GHz   32/33 

LMX2325  2,7.. 5,5V   2,5 GHz   32/33 lub 64/65 

LMX2326  2,7.. 5,5V   2,8 GHz   32/33 

wireless.national.com
Jedn¹ z†grup uk³adÛw,

silniej promowanych przez
National Semiconductor, s¹
uk³ady scalone pÍtli PLL,
ktÛrych National Semicon-
ductor produkuje wie le
i†bardzo rÛønorodnych (ze-
s tawienie uk³adÛw seri i
PLLat inum zna jdu je siÍ
w†tab. 1). Z†myúl¹ o†pro-

jektantach stosuj¹cych te
uk³ady, National Semicon-
ductor udostÍpni³ w†Inter-
necie program narzÍdziowy
u³atwiaj¹cy dobÛr uk³adu
i†sposÛb jego zaprogramo-
wania do okreúlonej apli-
kac j i . Automatyzu je on
takøe dobÛr pozosta³ych
elementÛw. DostÍp do pro-
gramu jest moøliwy pod

ad r e s em wi r e l e s s . n a t i o -
nal.com (rys. 1).

Prace projektowe zosta³y
przez twÛrcÛw serwisu po-
dzielone na cztery etapy,
po ktÛrych prowadzi projek-
tanta przejrzyúcie zorganizo-
wany przewodnik interneto-
wy.

W pierwszym etapie nas-
tÍpuje zdefiniowanie oczeki-

wanych parametrÛw synteze-
ra, tzn. zakresu czÍstotli-
woúci wyjúciowej oraz czÍs-
totliwoúci odniesienia (rys.
2). Na tym etapie moøna
zadeklarowaÊ dodatkowe wy-
magania w†stosunku do
uk³adu docelowego, np. czy
ma zawieraÊ w†swojej struk-
turze jedn¹, czy teø dwie
pÍtle PLL. Moøna takøe
okreúliÊ rodzaj wbudowa-
nych w†uk³ady dzielnikÛw
czÍstotliwoúci itp. Po zada-
niu parametrÛw system pro-
ponuje, w†zestawieniu tabe-
larycznym, najodpowiedniej-
sze uk³ady PLL (rys. 3),
a†takøe zintegrowane genera-
tory VCO rÛønych produ-
centÛw. Na tym etapie moø-
na zamÛwiÊ prÛbki wybra-
nych uk³adÛw lub - w†przy-
padku takiej koniecznoúci -
kupiÊ ich niewielkie iloúci
(rys. 4).

W drugim etapie defi-
niuje siÍ szczegÛ³owo para-
metry pÍtli PLL, w†wyniku
czego s¹ obliczane wartoúci
elementÛw zewnÍtrznego fil-
tru RC (rys. 5). Moøna tak-
øe wybraÊ rodzaj optymali-
zacji parametrÛw generatora
z†pÍtl¹ PLL.

W trzecim etapie prze-
prowadzana jest analiza
dzia³ania generatora z†pÍtl¹
PLL (rys. 6), ktÛr¹ moøna
przeprowadziÊ dla zada-
nych wartoúci wybranych
parametrÛw. Ze wzglÍdu
na z³oøonoúÊ zjawisk wy-
stÍpuj¹cych w†syntezerach
czÍs to t l iwoúc i z †pÍ t l ami
PLL, w analizie ich pracy
wystÍpuje kilka niezaleø-
nych w¹tkÛw, wúrÛd ktÛ-

Rys. 7.
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rych szczegÛlnie duøe zna-
czenie ma analiza szumÛw
fazowych (rys. 7), analiza
czasu zaskoku pÍtli (rys.
8). Moøna takøe uzyskaÊ
amplitudowo-fazowy wykres
Bodego (rys. 9). W†zaleø-
noúci od wymagaÒ projek-
tan ta , symulac je moøna
wykonaÊ dla elementÛw
o†wartoúciach ze standardo-
wych szeregÛw lub dla
elementÛw idealnych, wyni-
kaj¹cych z†za³oøeÒ projek-
tanta. Ten etap moøna po-
traktowaÊ jako ostatni, po-
niewaø system projektowy
generuje listÍ podzespo³Ûw
zalecanych do wykorzysta-

Rys. 9.

Rys. 8.

Rys. 11.

Rys. 10.

nia w†projekcie, ktÛr¹ uzu-
pe³niaj¹ informacje o†ürÛd-
³ach zakupu. Jeøeli jednak
cenimy sobie wygodÍ, moø-
na przejúÊ do:

czwartego etapu, dziÍki
ktÛremu uzyskujemy szcze-
gÛ³owe informacje o†tech-
nicznych szczegÛ³ach projek-
tu (rys. 10), w†tym o pro-
ponowanym schemacie elek-
trycznym (rys. 11). Moøliwy
jest takøe zakup kompletne-
go zestawu uruchomieniowe-
go zawieraj¹cego komplet
elementÛw i†p³ytkÍ drukowa-
n¹. DziÍki temu czas two-
rzenia prototypu znacznie
siÍ skraca.

Dodatkowym wsparciem
dla projektantÛw jest udo-
stÍpnione przez National
Semiconductor oprogramowa-
nie narzÍdziowe umoøliwia-
j¹ce programowanie uk³adu
PLL poprzez port drukarko-
wy dowolnego komputera
PC pracuj¹cego z†Windows
(takøe 3.1) lub DOS. Ze
wzglÍdu na doúÊ duø¹ ob-
jÍtoúÊ, oprogramowanie to
zamieúciliúmy na p³ycie CD-
EP9/2001B.
Robert Jaruga

Dodatkowe informacje
o†scalonych pÍtlach PLL
firmy National Semicoductor

s¹ dostÍpne w†Internecie
pod adresem: http://www.na-
tional.com/catalog/Wireles-
sCommunications.html.

Programy narzÍdziowe
umoøliwiaj¹ce konfigurowa-
nie uk³¹dÛw PLLatinum s¹
dostÍpne w†Internecie pod
adresami:
- http://www.national.com/
appinfo/wireless/files/Co-
deldr212.exe,

- http://www.national.com/
appinfo/wireless/files/co-
de31inst.exe,

a†takøe na p³ycie CD-EP9/
2001B w†katalogu \Inne\PLL.


