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Uk³ady ispPAC10
s¹ najbardziej uniwer-
salnymi analogowymi
uk³adami programo-
walnymi spoúrÛd obec-
nie dostÍpnych. Atut
ten wykorzystali pro-
jektanci zestawu PAC-
Designer System 10,

w†sk³ad ktÛrego
wchodzi bardzo
przejrzyúcie za-
p ro j ek towana
p³ytka druko-
wana, stano-
wi¹ca bazÍ ze-

stawu laboratoryj-
nego, a†takøe p³yta

CD-ROM z†oprogramowa-
niem i†notami katalogowy-

mi, doskonale przygotowana
dokumentacja oraz interfejs-
programator ISP wraz ze spe-
cjalnym kablem. Producent
dostarcza w†zestawie takøe
dwa uk³ady ispPAC10 w†obu-
dowach DIP.
Oprogramowanie narzÍdzio-

we wchodz¹ce w†sk³ad zesta-
wu jest identyczne z†opisa-
nym w†EP3/2000, nie bÍdzie-
my go wiÍc szczegÛ³owo opi-
sywaÊ. Widok okna edytora
wewnÍtrznych po³¹czeÒ uk³a-
du przedstawiamy na rys. 1,
a†na rys. 2 wyniki przyk³a-
dowej symulacji filtru zbudo-
wanego w†oparciu o†uk³ad is-
pPAC10.
Na p³ytce laboratoryjnej

znajduj¹ siÍ cztery gniazda
BNC, dziÍki ktÛrym do³¹cze-
nie oscyloskopÛw, multimet-
rÛw, generatora czy teø in-
nych przyrz¹dÛw laboratoryj-
nych nie stanowi øadnego
problemu. Wszystkie przyrz¹-
dy moøna do³¹czyÊ do wy-
branych za pomoc¹ jumpe-
rÛw wejúÊ i†wyjúÊ. Na p³ytce
wykonano specjalne pola lu-

W†marcowym numerze EP pisaliúmy o†analogowych

uk³adach programowalnych i†narzÍdziach programowych

dla nich (pakiet PACDesigner). Juø na pocz¹tku marca

otrzymaliúmy do testÛw laboratoryjnych Starter Kit dla

uk³adÛw ispPAC10 opracowany przez firmÍ Lattice.

Przedstawiamy jego opis.

townicze, do ktÛrych moøna do³¹czyÊ
dodatkowe przyrz¹dy laboratoryjne
lub wykonaÊ lokalne, nie przewidzia-
ne przez producenta po³¹czenia.
W†przypadku koniecznoúci wykonania
prÛb laboratoryjnych z†bardziej uk³a-
dowo rozbudowanymi urz¹dzeniami,
do rozbudowy moøna wykorzystaÊ
uniwersalne pole lutownicze. Jedyny
przycisk na p³ytce s³uøy do wymu-
szenia procesu kalibrowania toru syg-
na³owego w†testowanym uk³adzie is-
pPAC10.
P³ytka laboratoryjna wymaga zewnÍt-

rznego zasilania stabilizowanym napiÍ-
ciem o†wartoúci 5V, ale - jest to je-
dyna wada prezentowanego zestawu -
producent nie wyposaøy³ Starter Kitu
w†zasilacz.
Jak wczeúniej wspomniano, w†zesta-

wie znajduje siÍ interfejs dla portu
Centronics, spe³niaj¹cy rolÍ programa-
tora ISP. Jest to interfejs nowej gene-
racji (v 3.0), umoøliwiaj¹cy programo-
wanie wszystkich uk³adÛw ISP firmy
Lattice.
Po kilkutygodniowych, bardzo inten-

sywnych testach moøemy stwierdziÊ,
øe zestaw PAC-Designer System 10
doskonale spe³nia swoj¹ rolÍ i†jest
godny polecenia zarÛwno do szkolnych
i†uczelnianych laboratoriÛw, jak i†do
profesjonalnych pracowni konstrukcyj-
nych.
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W†ostatnich dniach marca Lattice
wprowadzi³ do swojej oferty kolejny,
trzeci uk³ad z†serii ispPAC - progra-
mowany filtr ispPAC80. Informacje
o†tym uk³adzie przedstawiamy w†ìNo-
wych Podzespo³achî.

Prezentowany w†artykule zestaw
udostÍpni³y redakcji firmy:
- Eurodis, tel. (0-71)367-57-41, marke-
ting@eurodis.com.pl,

- WG Electronics, tel. (0-22) 621-77-
04, wg@wg.com.pl.

Starter Kit dla układów
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