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Warto zwrÛciÊ uwagÍ, øe w†sk³ad
rodziny CoolRunner wchodzi tak-
øe produkowany przez Xilinxa
uk³ad 22V10.
Zanim przejdziemy do omÛwie-

nia pakietu XPLAPro przedstawi-

totn¹, jest bardzo ma³y pobÛr pr¹du
przez uk³ady. DziÍki nowatorskiej
konstrukcji matrycy programowalnej,
opartej na ³aÒcuchu szeregowo po-
³¹czonych bramek CMOS, moøliwe
by³o radykalne zmniejszenie pr¹du
statycznego (do ok. 75µA) i†dyna-
micznego (do ok. 35..50% wartoúci
pr¹du pobieranego przez standardo-
we odpowiedniki).

XPLA vs XPLA3
Za czasÛw ìpanowaniaî firmy

Philips uk³ady CoolRunner wykona-
ne w†technologii XPLA poddano mo-
dyfikacjom, ktÛre uøytkownicy mog-
li doceniÊ w†uk³adach serii PZ5000.

Układy XPLA i XPLA3
Narzędzia projektowe dla układów
programowalnych CoolRunner, część 1

my krÛtko architekturÍ uk³adÛw
XPLA i†zalet najnowszej ich gene-
racji, tj. XPLA3.

Co to takiego XPLA?
Uk³ady XPLA (ang. eXtended

Programmable Logic Array) naleø¹
do grupy uk³adÛw CPLD, ktÛrych
architektura jest oparta na konfi-
gurowalnych makrokomÛrkach ze-
branych w†grupy (bloki logiczne),
po³¹czone miÍdzy sob¹ programo-
waln¹ matryc¹ ZIA (ang. Zero-po-
wer Interconnect Array) - rys. 1.
Na wejúciach makrokomÛrek
wchodz¹cych w†sk³ad bloku lo-
gicznego znajduj¹ siÍ bramki OR
sumuj¹ce sygna³y z†wyjúÊ dwÛch
matryc programowalnych: PLA
i†PAL - rys. 2. To rzadko spoty-
kane po³¹czenie dwÛch typÛw pro-
gramowalnych matryc w†jednym
uk³adzie zapewnia duø¹ gÍstoúÊ
upakowania programowanych fun-
kcji logicznych (charakterystyczne
dla matryc PLA) i†jedno-
czeúnie duø¹ szybkoúÊ
dzia³ania (charakterystycz-
ne dla matryc PAL). W†bar-
dzo interesuj¹cy sposÛb
rozwi¹zano takøe budowÍ
makrokomÛrek (rys. 3),
ktÛrych najwaøniejsz¹ za-
let¹, w†stosunku do podob-
nych rozwi¹zaÒ dostÍp-
nych na rynku, jest wpro-
wadzenie do matrycy pro-
gramowalnej ZIA sygna³Ûw
z†wyjúcia makrokomÛrki
(przed buforem) i†z†wyjúcia
bufora trÛjstanowego.
Interesuj¹ca i†bardzo elas-

tyczna architektura stanowi
tylko jedn¹ z†zalet uk³adÛw
XPLA. Drug¹, nie mniej is-

Programowalne uk³ady CoolRunner - do

niedawna pod ìflag¹î Philipsa - znalaz³y

w†firmie Xilinx wiernego i†bardzo

kompetentnego kontynuatora, co zaowocowa³o

uk³adami XPLA3 wprowadzonymi do oferty

Xilinxa w†ostatnich tygodniach.

Wprowadzenie tych uk³adÛw do produkcji sta³o

siÍ dla nas pretekstem do skrÛtowego

przedstawienia ich zalet, a†przede wszystkim

do prezentacji nowego oprogramowania

narzÍdziowego.

Xilinx udostÍpni³ na swojej stro-
nie internetowej kompletny sys-
tem projektowy XPLAPro, za po-
moc¹ ktÛrego moøna ³atwo wyko-
naÊ projekt na dowolny uk³ad z†se-
rii CoolRunner w†wersji 3†i†5V.
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Narzędzia firmy Xilinx dla układów XPLA − jak zdobyć
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Krok 1
Na internetowej stronie firmy Xilinx należy wska−
zać ikonę Products (rys. 1).

Krok 2
Na stronie z wykazem produktów firmy Xilinx,
w podgrupie Software Tools, należy wskazać link
WebPACK (rys. 2). Wyświetlona zostanie strona
informacyjna z wykazem oprogramowania do−
stępnego w ramach WebPACKa (rys. 3). Wciś−
nięcie dużych przycisków z nazwami programów
spowoduje wyświetlenie szczegółowych informa−
cji o możliwościach programów. W prawym gór−
nym rogu ramki każdego z opisów znajdują się dwa
przyciski, z których jeden służy do zarejestrowania
użytkownika (oznaczony Register), a drugi (ozna−
czony Download) do przejścia na kolejną stronę,
która umożliwia pobranie plików z Internetu (po
zarejestrowaniu!).

Krok 3
Przed próbą ściągnięcia programów należy się za−
rejestrować. Wymaga to wciśnięcia na stronie opi−
sowej przycisku Register, co powoduje wyświetle−
nie strony rejestracyjnej (rys. 4) z prostym formu−
larzem do wypełnienia (rys. 5). Procedurę rejest−
racyjną należy zakończyć przyciskiem Submit
znajdującym się w dolnej części strony i po krótkim
czasie oczekiwania otrzymujemy hasło potwier−
dzenie rejestracji, które upoważnia do pobrania
plików programów.

Krok 4
Należy wybrać jedną z dwóch możliwych metod in−
stalacji: bezpośrednio z sieci WebInstall lub z pli−
ku ściągniętego na dysk lokalny komputera − Sin−
gle File Download (rys. 6). W naszych warun−
kach bezpieczniejszą metodą jest ściągnięcie sobie
pliku, ponieważ jego instalację można powtórzyć
wiele razy, bez żadnych ograniczeń.
Firma Xilinx przewidziała możliwość inteligentne−
go instalowania pakietu bezpośrednio z sieci, dzię−
ki czemu zerwanie transmisji podczas kopiowania
plików nie wymaga rozpoczynania całego procesu
od początku. Niezbędny jest do tego celu specjalny
program instalacyjny, który ładowany jest automa−
tycznie po wciśnięciu przycisku Install from the
Web (rys. 7). Przed załadowaniem programu ob−
sługującego zdalną instalację użytkownik jest
uprzedzany o próbie zapisania na dysk jego kom−
putera bezpiecznego programu wykonywalnego
(rys. 8).

Objętość plików obydwu narzędzi projektowych
dla układów XPLA wynosi ok. 13MB.

Kolejne udoskonalenia, wprowadzo-
ne przez firmÍ Xilinx, nieco zwiÍk-
szy³y moøliwoúci tej architektury,
a†uk³ady z wprowadzonymi mo-

dyfikacjami okreúlo-
no mianem XPLA3.
P o d s t a w o w ¹

zmian¹ w†stosunku
do pierwowzoru by-
³o obniøenie napiÍ-
cia zasilaj¹cego do
3V, przy czym za-
chowano moøliwoúÊ
p r o g r a m ow a n i a
struktury w†syste-
mie. Zmiany w†ar-

chitekturze polegaj¹ na:
- wprowadzeniu bezpoúredniej
úcieøki sygna³owej do przerzut-
nikÛw ulokowanych w†makro-
komÛrkach,

Rys. 3.

- zwiÍkszeniu liczby sygna³Ûw ze-
garowych, w†tym sygna³Ûw glo-
balnych i†generowanych w†mat-
rycy programowalnej,

- wprowadzeniu sygna³Ûw usta-
wiaj¹cych i†kasuj¹cych dla
przerzutnikÛw w†kaødej ma-
krokomÛrce,

- zwiÍkszeniu do 48 wyraøeÒ iloczy-
nowych na kaødej z†16 linii ZIA.
Pozosta³e w³aúciwoúci uk³adÛw

nowej generacji s¹ zbliøone do po-
przednikÛw, poniewaø do ich pro-
dukcji zastosowano ten sam pro-
ces projektowania i†technologiÍ.
Piotr Zbysiñski, AVT
piotr.zbysinski@ep.com.pl

Dystrybutorem uk³adÛw firmy
Xilinx jest firma Atest z Gliwic,
tel. (0-32) 238-03-60), www.atest.-
com.pl.

Prezentacje oraz materia³y ka-
talogowe uk³adÛw XPLA znajduj¹
siÍ na p³ycie CD-EP4/2000B w†ka-
talogu \cool.
Oprogramowanie narzÍdziowe

XPLAPro znajduje siÍ na p³ycie
CD-EP4/2000B w†katalogu \Pro-
gramy\XplaPRO.
Oprogramowanie do programo-

wania ISP znajduje siÍ na p³ycie
CD-EP4/2000B w†katalogu \Pro-
gramy\XplaISP.


