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PACDesigner jest zestawem
programowych narzÍdzi sk³ada-
j¹cym siÍ z†trzech modu³Ûw:
- edytora schematÛw (rys. 1),
ktÛry umoøliwia przygotowa-
nie schematu uk³adu do reali-
zacji w strukturze ispPAC10/
20 oraz ustalenie parametrÛw
wewnÍtrznych elementÛw,

- symulatora analogowego (rys.
2), ktÛry pozwala natychmiast
oceniÊ dzia³anie projektowane-
go uk³adu,

- konwertera listy po³¹czeÒ za-
projektowanego uk³adu na plik
binarny w formacie JEDEC (rys. 3),
ktÛry jest wykorzystywany do progra-
mowania elementÛw typu EEPROM
realizuj¹cych po³¹czenia w†uk³adach
ispPAC.
Ze wzglÍdu na stosunkowo prost¹

strukturÍ oprogramowa-
nia i†ca³kowite zautoma-
tyzowanie przep³ywu in-
formacji pomiÍdzy po-
szczegÛlnymi modu³ami
pakietu, jest on ³atwy do
opanowania takøe przez
mniej zaawansowanych
uøytkownikÛw. DziÍki
wbudowanemu programo-
wi obs³ugi interfe jsu
JTAG, PACDesigner moøe
wspÛ³pracowaÊ z†modu³a-
mi ewaluacyjnymi dla
uk³adÛw ispPAC, co po-
zwala uøytkownikowi od
razu po zaprojektowaniu
i†weryfikacji uk³adu wy-
konaÊ jego badania labo-
ratoryjne. Na rys. 4 zna-
jduje siÍ schemat funk-
cjonalny PACDesignera,

na ktÛrym zaznaczono kierunki przep³y-
wu danych pomiÍdzy modu³ami. Brak
wyraünie zaznaczonego na rysunku mo-
du³u konwertera opisu do formatu JTAG
wynika z†faktu jego silnej integracji
z†edytorem schematÛw.

Obs³uga PACDesignera
TwÛrcy oprogramowania zadbali o†to,

aby uøytkownicy oprogramowania mog-
li pracowaÊ w†bardzo komfortowych wa-
runkach. Konfigurowanie po³¹czeÒ wew-
n¹trz uk³adÛw ispPAC odbywa siÍ za

Ewolucja narzÍdzi dla
projektantÛw uk³adÛw

elektronicznych przebiega w†tak
szybkim tempie, øe ich

uøytkownicy nie zawsze s¹
w†stanie nad¹øyÊ za

wprowadzanymi udoskonaleniami.
Tym razem prezentujemy program

narzÍdziowy, ktÛry jest
w najwyøszym stopniu przyjazny

i†³atwy w obs³udze,
a przy tym gwarantuje doskona³e

efekty koÒcowe.
S³owem PACDesigner - pakiet

narzÍdzi do projektowania
uk³adÛw analogowych

w strukturach programowalnych
systemu ispPAC.

Rys. 2.

Rys. 1.

Rys. 3.

Rys. 4.

PACDesigner
System projektowy dla analogowych
układów programowalnych
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pomoc¹ myszy przez klikniÍcia w†cha-
rakterystyczne punkty poszczegÛlnych
elementÛw wewnÍtrznych. Przyk³ado-
wo, zmiana pojemnoúci kondensatorÛw
w†pÍtli sprzÍøenia zwrotnego wymaga
klikniÍcia w†okolicy wybranego konden-
satora i†wybranie odpowiedniej dla pro-
jektu wartoúci z†menu, ktÛre przedsta-
wiamy na rys. 5. Podobnie wygl¹da
do³¹czanie pozosta³ych elementÛw pro-
jektowanego uk³adu - na rys. 6 widocz-
ne jest okno umoøliwiaj¹ce w³¹czenie
lub wy³¹czenie histerezy komparatorÛw
(dostÍpnych w†uk³adzie ispPAC20),
z†kolei na rys. 7 przedstawiamy okno
konfigurowania wzmacniaczy wejúcio-
wych, za pomoc¹ ktÛrego moøna ustaliÊ
ich wzmocnienie i†polaryzacjÍ, a†na rys.
8 okno konfigurowania rejestru EEP-
ROM przetwornika C/A (dostÍpny tylko
w†ispPAC20).

Przedstawione przyk³a-
dy konfigurowania uk³a-
dÛw ispPAC nie wyczer-
puj¹ oczywiúcie wszyst-
kich moøliwoúci oferowa-
nych przez bardzo elas-
tyczne struktury ispPAC.
Moøliwe jest takøe w³¹cze-
nie i†wy³¹czanie lokalnych
pÍtli sprzÍøenia zwrotne-
go wzmacniaczy sumuj¹-

Rys. 5.

co-filtruj¹cych, programowanie funkcji
realizowanych przez modu³y steruj¹ce
do³¹czane do wejúÊ i†wyjúÊ cyfrowych
i†konfigurowanie portu wejúciowego
przetwornika C/A (rys. 9). W†praktyce
PACDesigner zapewnia dostÍp do kaø-
dego programowanego punktu uk³adÛw
ispPAC, ³¹cznie z†elektroniczn¹ sygna-
tur¹ UES.
W†rÛwnie prosty i†ìsympatycznyî

sposÛb jest tworzona mapa wewnÍtrz-
nych po³¹czeÒ uk³adÛw ispPAC. Za po-

moc¹ myszki naleøy wska-
zaÊ wybrany do przy³¹cze-
nia punkt uk³adu i†po klik-
niÍciu wyúwietlane jest ok-
no (przyk³ad na rys. 10),
w†ktÛrym wyúwietlane s¹
dostÍpne dla tego punktu
miejsca przy³¹czenia.
Na etapie projektowania

po³¹czeÒ we wnÍtrzu uk³a-
du nie ma potrzeby korzys-

tania z†paska narzÍdziowego, ktÛry
znajduje siÍ w†gÛrnej czÍúci okna. Jest
on natomiast niezbÍdny podczas sy-
mulacji uk³adu - ikony oznaczone cyf-
rami 1..4 (rys. 11) s³uø¹ do prze³¹cza-

nia pomiÍdzy czterema charakterysty-
kami kreúlonymi przez symulator,
dziÍki czemu projektant moøe porÛw-
naÊ charakterystyki amplitudowo-fazo-
we rÛønych wersji projektu. Efekt ko-
rzystania z†tej moøliwoúci widoczny
jest na rys. 2.
Korzystanie z†symulatora nie wyma-

ga od uøytkownika øadnych specjal-
nych umiejÍtnoúci - uruchamia siÍ go
przez wciúniÍcie ikony znajduj¹cej siÍ
obok ikon oznaczonych cyframi (rys.
11). Kolejna ikona (z krzyøykiem) s³u-

Rys. 6.

Rys. 8.

Rys. 7.

✗ na stronie www.latticesemi.com/lit/html/
pac/ należy wskazać myszką link “account
request page”, następnie wypełnić i wysłać
formularz zgłoszeniowy:

✗ osoby, które posiadają już własne konto do−
stępowe na stronie firmy Lattice powinny
zalogować się podając konto e−mail i własne
hasło:

✗ następnie należy ściągnąć program isp−
pac.exe (ok. 4MB), który jest dostępny na
stronie z dokumentacją (adres linku jest ge−
nerowany automatycznie przez zabezpie−
czenia znajdujące się na stronie Lattice'a):

✗ instalujemy program, pozwalając na zmody−
fikowanie pliku autoexec.bat, gdzie dopisy−
wana jest ścieżka do pliku−klucza license.dat,

✗ uzyskanie pliku licencyjnego wymaga wy−
pełnienia prostego formularza na stronie
Lattice a, do którego link jest dostępny pod
adresem www.latticesemi.com/licensing:

Jak zdobyć i zarejestrować
PACDesignera:
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øy do w³¹czania kursorÛw, ktÛrymi
moøna poruszaÊ siÍ po wykresach, ob-
serwuj¹c jednoczeúnie w†dolnym pas-
ku stanu wartoúci parametrÛw we
wskazanych kursorem punktach. Ostat-
nia z†ikon przedstawionych na rys. 11
s³uøy do uruchamiania procedury ³a-
dowania pliku wynikowego do wybra-
nego przez projektanta uk³adu ispPAC.
Do tego celu niezbÍdne jest zastoso-
wanie specjalnego adaptera JTAG.
Ogromn¹ zalet¹ uk³adÛw ispPAC jest
moøliwoúÊ zabezpieczenia matrycy
EEPROM przed niepowo³anym odczy-
tem jej zawartoúci, co oczywiúcie zo-
sta³o uwzglÍdnione przez twÛrcÛw
PACDesignera (rys. 12).

Automatyzacja projektowania
PACDesigner jest systemem w†znacz-

nym stopniu zautomatyzowanym i†³at-
wym w†rozbudowie. Definicje uk³adÛw
ispPAC znajduj¹ siÍ plikach teksto-
wych, dziÍki czemu rozwÛj rodziny
tych uk³adÛw nie bÍdzie wymaga³ zmia-
ny oprogramowania. Projektanci PAC-
Designera przewidzieli takøe moøliwoúÊ
korzystania z†makropoleceÒ, ktÛrych
przyk³ady dostarczane s¹ wraz z†oprog-
ramowaniem. Korzys tanie
z†makr pozwala automatycznie
tworzyÊ typowe po³¹czenia,
dziÍki czemu uøytkownik mo-
øe skupiÊ siÍ na doborze sa-
mych parametrÛw, bez ko-
niecznoúci rysowania po³¹-
czeÒ. Rys. 12.

Rys. 11.

Rys. 9.

Rys. 10.

Podsumowanie
W†ten sposÛb dotarliúmy do

koÒca ekspresowej prezentacji
moøliwoúci PACDesignera.
CzytelnikÛw zainteresowa-
nych analogowymi uk³adami
programowalnymi ispPAC za-
praszamy na str. 90, na ktÛrej
prezentujemy ich moøliwoúci,
architekturÍ oraz parametry.
Zdaniem autora, uk³ady is-

pPAC wraz z†oprogramowa-
niem narzÍdziowym s¹ alter-
natywnymi dla standardo-

wych uk³adÛw analogowych wraz z ich
metodami projektowania i†stanowi¹
pierwszy, licz¹cy siÍ krok w†kierunku
opracowania uniwersalnych, programo-
walnych struktur analogowych. O†czym
bÍdziemy informowaÊ!
Piotr Zbysiñski, AVT
piotr.zbysiñski@ep.com.pl

PACDesigner dostÍpny jest w†Inter-
necie pod adresem www.latticesemi.com
oraz na p³ycie CD-EP3/2000 w†katalo-
gu \Programy\PACDesigner. Niezaleø-
nie od ürÛd³a pochodzenia programu,
Czytelnicy pragn¹cy korzystaÊ z†niego
musz¹ zarejestrowaÊ (bezp³atne!) go na
stronie firmy Lattice i uzyskaÊ konto,
ktÛre umoøliwi otrzymanie pliku licen-
cyjnego.
Dokumentacja uk³adÛw ispPAC oraz

ich noty aplikacyjne dostÍpne s¹ na
stronie www.latticesemi.com oraz na
CD-EP3/2000 w†katalogu \Nowe pod-
zespo³y\ispPAC.
W†obydwu katalogach znajduj¹ siÍ

takøe artyku³y z†EP3/2000 w†formacie
PDF.

✗ następnie należy podać numer seryjny dys−
ku twardego, na którym instalowane jest op−
rogramowanie:

✗ numer seryjny dysku można uzyskać na dwa
sposoby: pisząc w oknie sesji DOS vol c: lub
poprzez uruchomienie programu Product
Registration, który jest instalowany wraz
z PACDesignerem:

✗ wygenerowanie pliku licencyjnego potwier−
dzane jest stroną z komunikatem:

✗ po kilku minutach należy odebrać e−mail
z dołączonym plikiem licencyjnym, który
należy przegrać do katalogu, w którym za−
instalowany jest PACDesigner:


