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O†atrakcyjnoúci uk³adÛw Gate Array
decyduje kilka czynnikÛw, ktÛre omÛwi-
my kolejno.

Podstawowym czynnikiem jest bar-
dzo duøa gÍstoúÊ upakowania, dziÍki cze-
mu w†pojedynczej strukturze moøna za-
mieúciÊ bardzo rozbudowane systemy ste-
ruj¹ce, a†nawet bardzo szybkie mikropro-
cesory o†32-bitowym s³owie danych (rys.
3). Tworzenie strukturalnie z³oøonych
uk³adÛw u³atwiaj¹ bardzo bogate biblio-
teki gotowych, przetestowanych modu-
³Ûw. DostÍpne obecnie funkcje przedsta-
wiamy w†tab. 2. Poniewaø firma inten-
sywnie pracuje nad rozwijaniem nowych
makrofunkcji, dane przedstawione w†tej
tabeli naleøy traktowaÊ tylko jako orien-
tacyjne. Jak juø wspomnieliúmy w†po-
przedniej czÍúci artyku³u, oferowane s¹
takøe makrofunkcje z†opisem pamiÍci
RAM, pÍtli fazowych PLL oraz ca³a gama
interesuj¹cych rozwi¹zaÒ dla uøytkowni-
kÛw analogowych ASIC-Ûw.

Kolejnym atutem uk³adÛw serii SLA
jest moøliwoúÊ ³¹czenia w†jednej struk-
turze blokÛw analogowych i†cyfrowych,
co zaowocowa³o m.in. wyposaøeniem
uk³adÛw SLA50K w†analogowe interfejsy
do rÛønicowego przesy³ania sygna³Ûw
cyfrowych o†ma³ych amplitudach LVDS
(ang. Low Voltage Differential Signaling).
DziÍki nim uk³ady SLA doskonale radz¹
sobie z†bardzo szybkimi sygna³ami cyf-
rowymi, ktÛre moøna przesy³aÊ z†maksy-
maln¹ czÍstotliwoúci¹ taktowania 83MHz
(rys. 4).

Coraz wiÍkszego znaczenia praktycz-
nego nabiera moøliwoúÊ zasilania uk³adu
napiÍciem o†niewielkiej wartoúci (3 lub
3,3V), z†jednoczesnym umoøliwieniem
wspÛ³pracy ze standardowymi uk³adami
logicznymi zasilanymi napiÍciem 5V.
Konstruktorzy firmy Epson przewidzieli
dwa sposoby wspÛ³pracy z†systemami 5-
woltowymi:

- zasilanie rdzenia i†czÍúci buforÛw
uk³adu ASIC napiÍciem 3V, a†buforÛw
wspÛ³pracuj¹cych z†systemem 5-wolto-
wym oddzielnym napiÍciem o†wartoú-
ci 5V (rys. 5);

- zasilanie rdzenia i†wszystkich buforÛw
napiÍciem 3V, z†jednoczesnym skonfi-
gurowaniem buforÛw wejúciowych do
trybu bezpiecznego w†systemach dwu-
napiÍciowych (rys. 6).
Epson nieustannie rozwija moøliwoú-

ci swoich uk³adÛw, w†zwi¹zku z†czym
zapowiadana jest kolejna atrakcja dla
uøytkownikÛw - wbudowanie w†struktu-
rÍ bloku pamiÍci Flash, ktÛra na pocz¹t-
ku dostÍpna bÍdzie tylko w†uk³adach se-
rii SSL. PamiÍÊ ta moøe mieÊ maksymal-
na pojemnoúÊ 4Mb, a†o†jej organizacji
w†pe³ni decyduje uøytkownik. Programo-
wanie i†kasowanie jej zawartoúci moøli-
we jest przy zasilaniu struktury napiÍ-
ciem o†wartoúci od 2,3V.

Tak wiÍc, dziÍki bardzo duøym moø-
liwoúciom uk³adÛw ASIC oferowanych
przez firmÍ Epson i†standardowemu in-
terfejsowi projektowemu (do wykonania
uk³adu wystarcza opis w†jÍzyku VHDL),
praktycznie kaødy moøe pokusiÊ siÍ
o†wykonanie w³asnego projektu w†tej no-
woczesnej technologii, ktÛra jest cenowo
konkurencyjna takøe dla niewielkich par-
tii produkcyjnych.
Andreas Wehr,
Product Marketing Engineer w firmie Epson

Przedstawicielem firmy Epson w†Pols-
ce jest firma Eurodis (tel. (0-71) 675-741).

Katalog podzespo³Ûw firmy Epson
znajduje siÍ na p³ycie CD-EP8.

Noty katalogowe uk³adÛw Gate Array
firmy Epson znajduj¹ siÍ na p³ycie
CD-EP03/2000 w†katalogu \Epson, do-
stÍpne s¹ takøe w†Internecie pod adre-
sem: http://www.epson-electronics.de/
product/asic/asic.htm.

W†drugiej, ostatniej czÍúci
artyku³u przedstawiamy

szczegÛ³y architektury uk³adÛw
Gate Array firmy Epson oraz
gotowe modu³y biblioteczne,

z†ktÛrych korzystanie znacznie
upraszcza i†przyspiesza proces

projektowania.

ASIC w wydaniu firmy Epson,
część 2

Tab. 2. Wykaz dostępnych makrofunkcji (stan w końcu roku 1999).
Nazwa Funkcja Liczba Przygotowane

niezbędnych dla
bramek

LCD Sterownik LCD 6..12,5k SLA50K, 40K, 30K, 9KF

DMA Sterownik DMA 6,8..7,3k SLA50K, 40K, 30K

RTC Zegar czasu rzeczywistego 3,5..4,7k SLA50K, 40K, 30K, 9KF

USART−8251 Interfejs szeregowy 3,3..3,8k SLA50K, 40K, 30K, 9KF

PIT−8254 Programowany timer 6,1..6,7k SLA50K, 40K, 30K

PPI−8255 Programowany interfejs równoległy 1,3..1,5k SLA50K, 40K, 30K, 9KF

PIC−8259 Programowany kontroler przerwań 3,1..4,4k SLA50K, 40K, 30K

UART − 16550 Szybki interfejs szeregowy z FIFO 10,3..13,1k SLA50K, 40K, 30K, 9KF

CPU−Z80 Mikroprocesor Z80 w wersji 8 i 16−bitowej 5,3..14,1k SLA50K, 40K, 30K, 9KF

LVDS Interfejs różnicowy LVDS SLA50K, 40K

USB Szybka (12Mb) wersja interfejsu USB SLA50K, 40K

IrDA ver 1.1 Interfejs IrDA 4Mb/s. SLA50KH, 40K

PCMCIA Emulacja układów SPC8281F0A, SPC8282F1A SLA50kH, 40K

PCI Kontroler Slave PCI SLA50kH, 40K, 30K

I2C Interfejs I2C Master/Slave SLA50kH, 40K, 30K, 9KF

Rys. 3.
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