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Atmel fanom PLD
− freeware'owy “CUPL for Windows”
Możesz to mieć za darmo!

Trudno by³o mi siÍ
zdecydowaÊ pod jakim

has³em ten artyku³
powinien siÍ znaleüÊ.
RÛwnie dobrze pasuj¹

ìProgramyî, jak
i†îInternet dla

elektronikÛwî. Chc¹c
u³atwiÊ start

pocz¹tkuj¹cym,
wybra³em dzia³

ìProgramyî, ktÛrego
formu³a pozwala na
zg³Íbienie tajnikÛw

prezentowanego
programu.

Tak wiÍc zapraszam
do przeczytania

artyku³u wszystkich
fanÛw i†przysz³ych

fanÛw uk³adÛw
programowalnych, ktÛrzy

szukaj¹ prostego
w†obs³udze, lecz

efektywnego narzÍdzia.
Za chwilÍ dowiecie siÍ
sk¹d moøna úci¹gn¹Ê
prezentowany pakiet

oprogramowania
i†w†skrÛcie - jak go

obs³uøyÊ.

RozpocznÍ od odpowie-
dzi na pytanie:

Co to jest CUPL
i†do czego s³uøy?
Jest to - przyznacie - bar-
dzo dobre pytanie. Uwaøni
Czytelnicy EP odpowiedü
na nie pewnie juø znaj¹,
poniewaø pierwsze wzmian-
ki o†CUPL-u pojawi³y siÍ
w†EP juø w†1993 roku. Na-
zwa programu jest skrÛtem
Compiler Universal for
Programmable Logic, co
doúÊ precyzyjnie wyjaúnia
funkcje realizowane przez
program. S¹ one nastÍpuj¹-
ce:

- Kompilacja tekstowych
plikÛw ürÛd³owych opi-
suj¹cych uk³ad, realizo-
wany w struktorze pro-
gramowalnej, do postaci
wynikowej (moøna wy-
braÊ jej format). Projekt
uk³adu opisuje siÍ przy
pomocy jÍzyka wysokie-
go poziomu, ktÛry jest
zbliøony (w moim od-

czuciu) do jÍzyka natu-
ralnego. Jest to specjalny
jÍzyk opisu uk³adÛw,
ktÛry nosi nazwÍ CUPL.
Przy jego pomocy moøli-
we jest tworzenie w†pros-
ty sposÛb opisÛw uk³a-
dÛw kombinacyjnych
i†sekwencyjnych. CUPL
udostÍpnia typowe dla
opisÛw stosowanych
w†technice cyfrowej tab-
lice prawdy, wszystkie
funkcje logiczne, grafy
przejúÊ, a†takøe moøliwoú-
ci bliskie typowym mak-
roasemblerom, tj. makro-
polecenia, predefiniowane
funkcje oraz moøliwoúÊ

deklarowania sta³ych
i†zmiennych opisu.
- Symulacja tworzo-
nych projektÛw.
Ogranicza siÍ ona do
symulacji funkcjonal-
nej, bez uwzglÍdnia-
nia parametrÛw cza-
sowych uk³adÛw. Jak
pokazuje praktyka -
zw³aszcza w†przypad-
ku prostszych uk³a-
dÛw PLD - nie jest

to istotna dla uøytkowni-
ka wada CUPL-a.
Tak wiÍc CUPL umoøli-
wia samodzielne wykony-
wanie i†symulowanie dzia-
³ania projektÛw, i†to (pra-
wie) ca³kiem za darmo! Jak
to moøliwe? Odpowiedü
znajdziecie poniøej.

Sk¹d wzi¹Ê CUPL-a
i†za ile?
CUPL-a udostÍpni³a na
zasadach freeware firma At-
mel w†porozumieniu z†fir-
m¹ Logical Devices, ktÛra
jest producentem tego op-
rogramowania. ìFreewareî
nie oznacza w†tym wypad-

Wymagania i możliwości
programu ATMEL−CUPL:
✓ komputer z Windows 3.1x/95/98;
✓ dowolna karta grafiki;
✓ min. 8MB wolnego miejsca na

twardym dysku;
✓ kompilacja projektów na układy

(i ich pochodne innych
producentów): ATF16V8B/L,
ATF16V8C/Z, ATF20V8B/L,
ATF22V10B/L, ATF22V10C/Z,
AT22V10/L, AT22LV10/L,
ATV750/L, ATV750B/L,
ATF1500/L, ATF1500A/ABV,
ATV2500/L, ATV2500B/L.
Wszystkie układy w obudowach
DIP/SO oraz PLCC;

✓ cztery algorytmy minimalizacji
logicznej: standardowy
(szybki), Quine−McCluskey,
Presto, Espresso;

✓ możliwość graficznej symulacji
tworzonych projektów.

Rys. 2.

Rys. 1.

Rys. 3.

Rys. 4.
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ku 0†z³, poniewaø archi-
wum, ktÛre trzeba úci¹gn¹Ê
przez Internet ma objÍtoúÊ
blisko 2,3MB - trwa to nie-
prawdopodobnie d³ugo
i†w†zwi¹zku z†tym kosztuje.
ìåci¹gaczomî polecam nie-
dzielne, bardzo wczesne po-
ranki - wtedy CUPL-a moø-
na zdobyÊ za jednym ìpo-
ci¹gniÍciemî.
Drugim powodem, dla ktÛ-
rego ìfreewareî nie ozna-
cza ca³kiem za darmo jest
polityka marketingowa At-
mela, dziÍki ktÛrej Logical
Devices opracowa³ dedyko-
wan¹ Atmelowi wersjÍ
CUPL-a (rys. 1). Uprzed-
zam - nie oznacza to, øe
moøliwoúci programu s¹
ma³e! ìDedykacjaî powodu-
je, øe oprÛcz standardo-
wych, ma³ych struktur PLD
(GAL16/20/22 itp), s¹ do-
stÍpne takøe wiÍksze uk³a-
dy, ale tylko w†wersjach
Atmela. Wynika z†tego, øe
z†Atmel-CUPL-a moøe ko-

Rys. 5. Rys. 6.

Rys. 7.

Rys. 8.



   35Elektronika Praktyczna 1/99

P   R   O   G   R   A   M   Y

rzystaÊ kaødy uøytkownik
ma³ych PLD i†uøytkownicy
wykorzystuj¹cy lub zamie-
rzaj¹cy siÍ ìprzesi¹úÊî na
duøe uk³ady CPLD firmy
Atmel.
Oprogramowanie jest do-
stÍpne na stronie firmy At-
mel, pod adresem: http://
www . a tm e l . c om / a tm e l /
products/prod147.htm (rys.
2). Po úci¹gniÍciu archiwum,
jego rozpakowaniu i†zainsta-
lowaniu naleøy zarejestrowaÊ
siÍ na stronie: http://www.lo-
g i c a l d e v i c e s . c o m / a t -
melcupl.html (rys. 3), a†ode-
brane has³o pozwoli uak-
tywniÊ program.

Jak siÍ pos³ugiwaÊ
CUPL-em?
Jest to naprawdÍ bardzo
proste. Czytelnikom nie zna-
j¹cym CUPL-a z†pomoc¹
przyjd¹:
- wzÛr standardowego opi-
su projektu (rys. 4), ktÛry
moøe stanowiÊ odniesie-
nie dla w³asnych opraco-
waÒ,

- doskona³y, kompletny pro-
gram wbudowanej pomo-
cy (rys. 5), gdzie znajdu-
je siÍ zarÛwno opis pro-
gramu, jak i†jÍzyka CUPL,

- szereg standardowych przy-
k³adÛw, ktÛre po instalacji
CUPL-a znajduj¹ siÍ w†ka-
talogu \EXAMPLES.
Podczas pracy CUPL ope-
ruje dwoma oknami (rys.
6) - edycyjnym (gÛrne)
oraz komunikatÛw (dolne).
W†oknie edycyjnym znajdu-
je siÍ zawsze program
ürÛd³owy tworzonego pro-
jektu lub plik wymuszeÒ
symulacji.

DostÍp do pozosta³ych fun-
kcji umoøliwia pasek narzÍ-
dziowy w†gÛrnej czÍúci
g³Ûwnego okna. W†îOpcjach
kompilacjiî moøna zadaÊ

szereg parametrÛw istotnych
dla projektÛw bardziej skom-
plikowanych. S¹ to np.:
sposÛb minimalizacji rÛw-
naÒ, deaktywacja matryc OR
(wp³ywa na pobÛr pr¹du)
oraz zabezpieczenie zawar-
toúci matrycy przed odczy-
tem (rys. 7). Rozszerzenie
moøliwoúci konfiguracji pro-
cesu kompilacji ukryte jest
pod przyciskiem ìOptimiza-
tionî (rys. 8). Opcje ìOut-
put Fileî pozwalaj¹ uøyt-
kownikowi okreúliÊ, jakie
pliki maj¹ stanowiÊ doku-
mentacjÍ kompilacji (rys. 9).
Jeøeli podczas pisania pro-
gramu nie zosta³ okreúlony
typ uk³adu dla jakiego pro-
jekt jest tworzony (przy po-
mocy klucza DEVICE) moø-
na to zrobiÊ z†poziomu pas-
ka narzÍdziowego (OPTION/
SELECT DEVICE): w†wy-
úwietlonym oknie wybraÊ
rodzinÍ i†typ uk³adu (rys.
10).
Po zadaniu parametrÛw
kompilacji (nie jest to nie-
zbÍdne, bo doúÊ dobrze spi-
suj¹ siÍ nastawy domyúlne)
uruchamiamy j¹ wskazuj¹c
kolejno RUN/DEVICE SPE-
CIFIC COMPILE, po czym
CUPL wyúwietla komunikat
o†sukcesie (rys. 11) lub je-
go braku. Ewentualne b³Ídy
s¹ komentowane w†oknie
komunikatÛw.
Po kompilacji projektu
moøna go przesymulowaÊ,
czego przyk³adowe efekty
znajduj¹ siÍ na rys. 12. Wy-
maga to napisania pliku wy-
muszeÒ, w†czym pomog¹:
wbudowany program pomo-
cy, edutor plikÛw symula-
cyjnych do³¹czany do CUPL-
a oraz wzory takich pli-
kÛw.

Uwagi koÒcowe
CUPL w†prezentowanej
wersji moøe pracowaÊ

Rys. 9.

Rys. 10.

Rys. 11.

Rys. 12.

z†Windows 3.1x
oraz 95/98. Jak
pokaza³y prÛby,
wersja dla Win-
dows jest zaad-
aptowan¹ wersj¹
DOS-ow¹ tego
p r o g r a m u ,
w†zwi¹zku z†czym
u ø y t k o w n i c y
przyzwycza j en i
do starego CUPL-
a nie bÍd¹ mu-
sieli zbytnio
zmieniaÊ przyzwyczajeÒ. Fi-
lozofia obs³ugi i†sterowania
bibliotekami pozosta³a nie-
zmieniona.
Po zainstalowaniu progra-
mu warto rÍcznie wyedyto-
waÊ plik wcupl.ini, ktÛry
znajduje siÍ w†g³Ûwnym ka-
talogu programu. Nastawy
w†grupie [Window] naleøy
zmieniÊ na:
- x=0,
- y=0,
- Width=1024 (lub inne,
w†zaleønoúci od nastaw
karty graficznej),

- Height=768 (uwaga jak
wyøej).

Standardowe parametry dos-
konale nadaj¹ siÍ dla rza-
dko juø dziú uøywanych na-
staw rozdzielczoúci 640x480,
co zmniejsza komfort pracy.
Piotr Zbysiński, AVT

Projekt compass.prj, ktÛry
wykorzystano do testowania
ATMEL-CUPL-a znajduje siÍ
w†Internecie pod adresem:
www.avt.com.pl/avt/ep/ftp.
W†jego sk³ad wchodzi tak-
øe plik wymuszeÒ do sy-
mulacji, co pozwoli wszyst-
kim chÍtnym samodzielnie
przetestowaÊ kompilator
i†poznaÊ jego moøliwoúci.


