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Układy XPLA i XPLA3
Narzędzia projektowe dla układów
programowalnych CoolRunner, część 2

W†ostatniej, drugiej czÍúci

artyku³u skupimy siÍ na

omÛwieniu najwaøniejszych

moøliwoúci pakietu

narzÍdziowego XPLAPro, ktÛry

opracowano z†myúl¹

o†uk³adach CoolRunner.

System projektowy
Instalacja úci¹gniÍtego uprzednio programu

jest nad wyraz prosta i†nie odbiega od win-
dowsowych standardÛw. ZawartoúÊ folderu
utworzonego przez program instalacyjny jest
doúÊ skromna (rys. 1), ale po uruchomieniu
narzÍdzie prezentuje siÍ doúÊ okazale (rys. 2).
Po kilku minutach pracy z†pakietem ³atwo jest
zauwaøyÊ, øe zastosowano w†nim interfejs gra-
ficzny opracowany przez Synario, na ktÛrym
opiera³y siÍ do niedawna takøe inne narzÍdzia
firmy Xilinx, a†takøe Lattice, Philips, a†w†ostat-
niej fazie istnienia firmy pod w³asnym logo,
takøe Vantis.
Okno przedstawione na rys. 2†jest nawiga-

torem projektu - w†jego lewej czÍúci widoczne
s¹ ürÛd³owe pliki wejúciowe zapisane w†posta-
ci pliku tekstowego PHDL (ang. Philips Har-
dware Description Language), Verilog lub VHDL
- rys. 3 lub schematu logicznego (graficznie -
rys. 4). System projektowy pozwala na two-
rzenie projektÛw hierarchicznych o†mieszanej
strukturze, dziÍki czemu moøliwe jest ìmiesza-

nieî w†jednym projekcie modu³Ûw zapisanych
w†postaci schematu z†modu³ami zdefiniowany-
mi w†PHDL lub Verilogu. Po zaprojektowaniu,
zapisaniu i†sprawdzeniu wszystkich modu³Ûw
wchodz¹cych w†sk³ad projektu, moøemy przejúÊ
do jego kompilacji.
Proces kompilacji wyzwalany jest za pomoc¹

przycisku znajduj¹cego siÍ w†dolnej lewej czÍú-
ci okna z†rys. 2. Menadøer projektu w†XPLAP-
ro, podobnie do starszych systemÛw Synario,
uruchamia niezbÍdne do prawid³owej kompi-
lacji programy w†uruchamianych w†tle sesjach
DOS-owych. O†aktualnie dzia³aj¹cym progra-
mie uøytkownik jest informowany za pomoc¹
prostych okienek (rys. 5).
Kolejnym krokiem procesu projektowania jest

zazwyczaj symulacja funkcjonalna uk³adu, do
ktÛrej moøna przejúÊ dziÍki przyciskowi Fun-
Sim, ktÛry znajduje siÍ w†oknie menadøera
projektu (rys. 2). Analiza funkcjonalna wymaga
rÍcznego zadania pobudzeÒ na wejúciach. Od-
powiedzi na wyjúciach projektowanej struktury
wylicza program symulacyjny (rys. 6).
Po przeprowadzeniu symulacji i†usuniÍ-

ciu ewentualnych b³ÍdÛw w†projekcie, moø-
na do³¹czyÊ sygna³y do wybranych wypro-
wadzeÒ uk³adu scalonego, do czego uøywa
siÍ prostego w†obs³udze edytora wyprowa-
dzeÒ (rys. 7).

Rys. 1.

Rys. 4.Rys. 3.

Rys. 2.
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Rys. 5.

Rys. 6.

Rys. 7.

W†ten sposÛb otrzymujemy opisan¹ rÛwna-
niami strukturÍ logiczn¹ uk³adu oraz opis przy-
pisaÒ wejúÊ i†wyjúÊ fizycznej struktury uk³adu
do odpowiednich zmiennych opisu logicznego
projektu. Taki opis naleøy poddaÊ jeszcze jed-
nemu procesowi, ktÛry zapewni prze³oøenie
rÛwnaÒ logicznych na mapÍ konfiguracji doce-
lowego uk³adu. Proces ten nazywa siÍ ìwpa-
sowaniemî projektu w strukturÍ uk³adu (fitting)
i†jest inicjowany kolejnym przyciskiem w†dol-
nej czÍúci okna z†rys. 2. Efektem fittingu jest
plik w†formacie JEDEC, ktÛry jest koÒcowym
wynikiem dzia³ania ca³ego pakietu. Plik ten
s³uøy do zaprogramowania uk³adu scalonego.

Interesuj¹c¹, lecz czÍsto ignorowan¹ moøli-
woúci¹ pakietu XPLAPro jest analiza czasowa
zaprojektowanego uk³adu, ktÛra jest przepro-
wadzana za pomoc¹ edytora graficznego prze-
biegÛw. Jego ciekaw¹ w³aúciwoúci¹ jest moø-
liwoúÊ obliczenia pr¹du pobieranego przez
uk³ad przy zadanej konfiguracji i†okreúlonej
przez uøytkownika czÍstotliwoúci.

Programator ISP
Do obs³ugi programowania ISP niezbÍdny

jest dodatkowy program XPLA PC-ISP (rys. 8),
takøe dostÍpny w†Internecie. Jego ogromn¹ za-
let¹ jest moøliwoúÊ wspÛ³pracy z†praktycznie
dowolnym programatorem ISP, przystosowa-
nym do wspÛ³pracy z†portem rÛwnoleg³ym,
w†tym przewidziano moøliwoúÊ wykorzystania
programatora ByteBlaster firmy Altera (rys. 9).
Zaskakuj¹ce!
Obs³uga programu zosta³a bardzo zautoma-

tyzowana, a†wiÍkszoúÊ czynnoúci konfigura-
cyjnych wykonywana jest bez udzia³u uøyt-
kownika. W†zasadzie jedynym zadaniem, jakie
musi zrealizowaÊ uøytkownik, jest podanie
nazw plikÛw ürÛd³owych odpowiadaj¹cych
uk³adom znajduj¹cym siÍ w†³aÒcuchu ISP,
w†tabeli przypominaj¹cej uproszczony formu-
larz arkusza Excel.

Rys. 8.

Rys. 10.

Interfejs uøytkownika programu XPLA PC-
ISP jest ³atwy w†obs³udze (rys. 10), a†dziÍki
podzia³owi na trzy niezaleøne okna - bardzo
przejrzysty.
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 katalogowe uk³a-
dÛw XPLA znajduj¹ siÍ na p³ycie CD-EP4/
2000B w†katalogu \cool.
Oprogramowanie narzÍdziowe XPLAPro znaj-

duje siÍ na p³ycie CD-EP4/2000B w†katalogu
\Programy\XplaPRO.
Oprogramowanie do programowania ISP

znajduje siÍ na p³ycie CD-EP4/2000B w†ka-
talogu \Programy\XplaISP.

Rys. 9.


