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Problem 1†-
Internet
åci¹gniÍcie pakietu na-

rzÍdziowego QuickWorks
Lite jest najwiÍkszym prob-
lemem, na jaki natkniecie
siÍ w†praktyce. Polega on
na koniecznoúci úci¹gniÍcia,
przez zat³oczon¹ do granic
moøliwoúci sieÊ, pliku o†ob-
jÍtoúci - bagatelka - 42MB.
Przeraøaj¹ce? Uda³o mi

siÍ to zrobiÊ w†ci¹gu
dwÛch dni, przy czym ca³-
kowity czas transferu wy-
niÛs³ ponad 32 godziny.
Tak dobry (sic!) wynik uda-
³o mi siÍ uzyskaÊ tylko
i†wy³¹cznie dziÍki zastosowaniu - jak siÍ
okaza³o doskona³ego - narzÍdzia w†postaci
programu GetRight. Polecam!
Øeby jednak nie zniechÍciÊ Was do wy-

prÛbowania oferty firmy QuickLogic, pa-
kiet QuickWorks Lite zamieszczamy na
p³ycie do³¹czonej do (niestety niektÛrych)
egzemplarzy EP. Jeøeli jednak zdecyduje-
cie siÍ na samodzielne úci¹-
ganie programu z†sieci, za-
chÍcam do rozpoczÍcia od
g³Ûwnej strony firmy Quic-
kLogic, ktÛra znajduje siÍ
pod ad r e s em h t t p : / /
www.quicklogic.com (rys.
1). Po wskazaniu myszk¹
linku Free Devices pojawi
siÍ strona informacyjna, na
ktÛrej zawarto wszystkie
informacje i†warunki wy-
konan ia zamÛwionego
uk³adu. Program moøna
úci¹gn¹Ê ze strony: http://
www.quicklogic.com/tools/
webtools, bez koniecznoúci
wype³niania øadnego for-
mularza, chociaø ìpo dro-
dzeî siÍ taki pojawia.

Instalacja
Naturaln¹ kolej¹ rzeczy

program naleøy zainstalo-
waÊ, co odbywa siÍ prak-
tycznie w†pe³ni automa-
tycznie. Program instala-
cyjny pyta o†numer iden-
tyfikacyjny klucza, co na-
leøy zignorowaÊ, poniewaø
wersja Lite nie jest w†øa-
den sposÛb zabezpieczona
przed kopiowaniem.
Po zainstalowaniu pakie-

tu naleøy rÍcznie (nieste-
ty!) usun¹Ê 81MB plikÛw

pozosta³ych po instalacji w†katalogu
c:\windows\temp\qwlite.

Rozpoczynamy pracÍ
Folder z†plikami QuickWorks zawiera sto-

sunkowo wiele linkÛw (rys. 2), spoúrÛd
ktÛrych najbardziej interesuj¹ce dla nas s¹
SpDE (ang. Seamless pASIC Design Envi-

WEBASIC
czyli p(rawie)ASIC za darmo

Internet sta³ siÍ prawdziw¹
kopalni¹ doskona³ych narzÍdzi
projektowych dla elektronikÛw,

szczegÛlnie dla fanÛw
mikrokontrolerÛw i†uk³adÛw

programowalnych. Praktycznie
wszystkie licz¹ce siÍ na úwiecie

firmy produkuj¹ce tego typu
podzespo³y udostÍpniaj¹ pakiety

narzÍdziowe w mniej lub bardziej
doskona³ych wersjach. CzÍúÊ
z†nich juø opisaliúmy w†EP,
pozosta³e stopniowo bÍdziemy

prezentowaÊ.
Znacznie dalej posunÍ³a siÍ

amerykaÒska firma Quick Logic,
ktÛra oprÛcz oprogramowania

narzÍdziowego oferuje bezp³atnie
prÛbki uk³adÛw

zaprogramowanych wed³ug
projektu wykonanego z jego

pomoc¹.
O†tym jak zdobyÊ

oprogramowanie, wykonaÊ projekt
i†zamÛwiÊ prÛbki piszemy

w†artykule.

Rys. 1.

Rys. 3.

Rys. 2.

Rys. 4.
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i†13). Waøn¹ dla projektanta informacj¹ jest
takøe zestawienie wykorzystanych w†pro-
jekcie zasobÛw uk³adu docelowego (rys. 14).

Tworzenie projektu
Wykonanie kompletnego projektu za po-

moc¹ QuickWorks wymaga wykonania na-
stÍpuj¹cych krokÛw:
- Po uruchomieniu menedøera SpDS na-
leøy otworzyÊ edytor schematÛw i†na-
rysowaÊ w†nim schemat uk³adu. Praca
ta jest ³atwa, poniewaø w†ramach pa-
kietu dostarczane s¹ bogate biblioteki
gotowych elementÛw i†blokÛw funkcjo-
nalnych (rys. 15).

- Narysowany i†sprawdzony za pomoc¹
DRC schemat naleøy wczytaÊ do SpDS
i†poddaÊ kompilacji (tools\run selected
tools). Jeøeli nie wyst¹pi¹ b³Ídy, moøna
poddaÊ edycji rozmieszczenie wyprowa-
dzeÒ (tools\constraint\fix placement)
lub przypisanie makrocel wybranym
wÍz³om projektowanego uk³adu logicz-
nego. Opcjonalnie projekt moøna poddaÊ
analizie czasowej i†funkcjonalnej.

- Interesuj¹cy nas wynik kompilacji jest
w pliku tekstowym z†rozszerzeniem
*.chp (od chip), ktÛry zawiera wszystkie
informacje o†realizowanym projekcie.

Rys. 5.

Rys. 6.

ronment) i†SCS. Obydwa uruchamiaj¹ pro-
gramy zarz¹dzaj¹ce tworzonym projektem,
przy czym SpDE jest zdecydowanie bardziej
przyjazny uøytkownikowi. Z†tego powodu
prezentacjÍ pakietu skupimy na SpDE. Swo-
j¹ drog¹ zastanawiaj¹cy jest fakt dostarcza-
nia uøytkownikowi aø dwÛch programÛw
realizuj¹cych dok³adnie to samo zadanie,
ale przecieø darowanemu koniowi...
Widok okna dzia³aj¹cego programu SpDE

znajduje siÍ na rys. 3. Z†poziomu menu
SpDE moøna uruchomiÊ edytor schematÛw

(rys. 4), ktÛry zapewnia sto-
sunkowo najprostsze defi-
niowanie projektu, edytor
hierarchii (istotny w†przy-
padku projektÛw wielopo-
ziomowych), edytor prze-
biegÛw (rys. 5) - ktÛry jest
istotnym fragmentem symu-
latora i†analizatora czaso-
wego, edytor wyprowadzeÒ
(rys. 6) lub edytor rozk³adu
projektu w†makrocelach.
Podczas dopasowywania
przyjÍtych wyprowadzeÒ
sygna³owych projektu do fi-
zycznych wyprowadzeÒ
uk³adu scalonego pomocny
jest prosty edytor tabelowy
(rys. 7). Za jego pomoc¹
moøna takøe okreúliÊ zale-
cany stan nie wykorzysta-
nych wyprowadzeÒ projek-
towanego uk³adu.
Wszystkie etapy projek-

towania moøna na bieø¹co
weryfikowaÊ, do czego s³u-
øy funkcja DRC w†edytorze
schematÛw oraz Project Ve-
rifier w†SpDE (rys. 8). Wy-
kryte b³Ídy
s¹ pogrupo-
wane jako
b ³ Í d y
ì f a t a l n e î
i † z w y k ³ e
( o b y d w a
uniemoøli-

wiaj¹ poprawn¹ kompila-
cjÍ projektu) oraz wyúwiet-
lane s¹ ostrzeøenia i†uwa-
gi. Nie ma niestety moøli-
woúci automatycznego
wskazywania przez pro-
gram SpDE miejsca powsta-
³ego b³Ídu. Nieco lepiej ta
funkc j a sprawdza s iÍ
w†edytorze schematÛw.
Do kompilacji projektu

moøna wykorzystaÊ szereg
interesuj¹cych narzÍdzi
(rys. 9), ktÛre pozwalaj¹ na
optymalizacjÍ dekompozy-
cji projektu w†zaleønoúci
od wymagaÒ uøytkownika.
Bardzo efektownym wyni-
kiem kompilacji jest sche-
mat logiczny wnÍtrza uk³a-
du (rys. 10), ktÛrego uøy-
tecznoúÊ jest szczerze mÛ-
wi¹c dyskusyjna, ale po-
zwala na przyk³ad oceniÊ
wykorzystanie matryc ³¹-
cz¹cych makrocele.
Bezdyskusyjnie uøytecz-

nym narzÍdziem jest nato-
miast analizator czasowy,
ktÛry szacuje opÛünienia na
úcieøkach sygna³Ûw (rys.
11). Wyniki obliczeÒ pre-
zentowane s¹ w†postaci ta-
beli lub wykresÛw (rys. 12Rys. 7.

Rys. 8.

Rys. 9.

Rys. 10.
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Nie naleøy siÍ sugerowaÊ opcj¹
program widniej¹c¹ w†menu
narzÍdziowym - jest ona prze-
znaczona dla uøytkownikÛw
komercyjnej wersji pakietu.

Co dalej?
Teraz moøemy przejúÊ do naj-

³atwiejszej czÍúci ìprocesu pro-
dukcyjnegoî, czyli zamÛwienia
wykonania uk³adu. NiezbÍdny do
tego celu bÍdzie oczywiúcie do-
stÍp do Internetu. Formularz za-
mÛwienia znajduje siÍ pod adre-
sem: http://www.quicklogic.com/
gmpr1 (rys. 16). Do jego popra-
wnego wype³nienia konieczne bÍ-
dzie ìpodejrzenieî zawartoúci pli-
ku z†raportem projektu (*.rpt),
gdzie w†nag³Ûwku znajduje siÍ
informacja o†sumie kontrolnej pli-
ku *.chp. Na rys. 17 miejsce to
zaznaczono na niebiesko.
Naleøy takøe pamiÍtaÊ o†tym,

aby do³¹czyÊ w†odpowiednim
miejscu formularza plik wyni-
kowy *.chp, okreúliÊ liczbÍ za-
mÛwionych uk³adÛw (1..3 szt.
jednego typu) i†poprawnie
wskazaÊ uk³ad docelowy - do
tego celu s³uøy rozwijane menu
z†pe³n¹ ofert¹ firmy.
Uk³ad, ktÛry zaprojektowa-

³em w†ramach krÛtkiego testu,
odebra³em po nieca³ym tygo-
dniu oczekiwania. Oczywiúcie
bezp³atnie.

Dlaczego to
takie trudne?
Na koniec odpowiem

na pytanie, jakie zada-
je sobie z†pewnoúci¹
wielu z†Was, zw³aszcza
nieco zaznajomionych
z†uk³adami programo-
walnymi: ìDlaczego
Quick Logic zdecydo-
wa³ siÍ na tak kosztow-
n¹ i†skomplikowan¹ lo-
gistycznie akcjÍ rekla-
mow¹?î.

Odpowiedü jest prosta: techno-
logia wykorzystywana do progra-
mowania konfiguracji uk³adu po-
lega na przebiciu (zwarciu) minia-
turowych "kondensatorÛw" (tj. ele-
mentÛw o budowie podobnej do
kondensatorÛw: dwie úcieøki prze-
wodz¹ce rozdzielone izolatorem),
zwanych w†nomenklaturze firmy
antybezpiecznikami (ang. antifu-
se). Jest to wiÍc technologia umoø-
liwiaj¹ca jednokrotne i†nieodwra-
calne programowanie uk³adu, co
w†pewnym stopniu zniechÍca po-
tencjalnych uøytkownikÛw. Dodat-
kow¹ trudnoúci¹ jest koniecznoúÊ
zakupu do laboratorium specjalne-
go programatora, co podnosi kosz-
ty procesu prototypowania.

Rys. 11.

Rys. 12.

Rys. 13.

Rys. 14.

Rys. 15.

Rys. 17.

Rys. 16.

Przytoczone wady nie dyskwalifikuj¹
jednak uk³adÛw produkowanych przez fir-
mÍ Quick Logic. Zastosowana bowiem
technologia, dziÍki ma³ej impedancji pun-
ktÛw ³¹czeniowych, zapewnia bardzo du-
ø¹ szybkoúÊ dzia³ania zaprogramowanej
struktury i†znacznie mniejszy niø w†przy-
padku matryc EEPROM lub Flash pobÛr
pr¹du.
Tak wiÍc zachÍcam: kaødy z†Was moøe

staÊ siÍ posiadaczem w³asnego p(ra-
wie)ASICa.
Piotr Zbysiñski, AVT
piotr.zbysinski@ep.com.pl

Pakiet QuickWorks Lite 8.1 oraz przy-
k³adowy projekt pt. ìSchematî znajduje
siÍ na p³ycie CD-EP01/2000, ktÛra jest
dostÍpna wraz z†EP w†prenumeracie
i†w†duøych punktach sprzedaøy prasy.


