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− Atmelowa Alternatywa Altery
Z†tego artyku³u
dowiecie siÍ, jak

po³¹czyÊ przyjemne
z†poøytecznym (dla

kieszeni), tzn.
zaprojektowaÊ uk³ad

programowalny
w†niezwykle
komfortowym

úrodowisku pakietu
MAX+Plus II firmy

Altera, nie
przep³acaj¹c

jednoczeúnie za
stosunkowo drogie
uk³ady tej firmy.

Wspania³y jest wolny ry-
nek! Producenci elektro-
nicznych podzespo³Ûw pro-
wadz¹ nieustann¹ walkÍ
o†zaspokojenie rosn¹cych
wymagaÒ konstruktorÛw,
stwarzaj¹c im coraz bar-
dziej komfortowe warunki
pracy. Jednym z†korzyst-
nych przejawÛw tej walki
jest ci¹g³e obniøanie cen
podzespo³Ûw i†jednoczesny
wzrost ich moøliwoúci.
Jednym z†gigantÛw rynku
uk³adÛw programowalnych
jest amerykaÒska firma Al-
tera, ktÛrej uk³ady CPLD
serii MAX7000 by³y stoso-
wane w†kilku projektach
publikowanych w†EP. Al-
tera opracowa³a absolutnie
doskona³y system projek-
towy CAD, ktÛry nosi
sympatyczn¹ nazwÍ
MAX+Plus II. Øaden z†kon-
kurentÛw Altery nie opra-
cowa³ rÛwnie komfortowe-
go w†obs³udze i†bogatego
w†moøliwoúci narzÍdzia,
ktÛre - tak, tak! - dostÍp-
ne jest (z ma³o istotnymi
dla uøytkownika uk³adÛw
MAX7000 ograniczeniami)
w†Internecie ZA DARMO

(www.altera.com
- artyku³ na
ten temat
publikowa-

liúmy
w†EP3 /98 ) .

Wydawa ³oby
siÍ, øe maj¹c
doskona³e narzÍ-

dzie ³atwo bÍdzie ìprze-
si¹úÊî siÍ na uk³ady
MAX7000, zw³aszcza, øe
im teø niczego nie braku-
je...
Idea³? No, niezupe³nie.
Chodzi oczywiúcie o†pieni¹-
dze - ceny uk³adÛw Altery
nie s¹ zbyt niskie, chociaø
usprawiedliwiaj¹ je w pew-

nym stopniu dobre para-
metry i†renoma producenta.
SprÛbujemy jednak nieco
oszczÍdziÊ, nie rezygnuj¹c
z†komfortu korzystania z†pa-
kietu MAX+Plus II.

Magia wolnego rynku
Wielu spoúrÛd naszych
CzytelnikÛw ma na co
dzieÒ do czynienia z†pod-
zespo³ami firmy Atmel. S¹
to przede wszystkim mik-
rokontrolery rodziny '51
z†pamiÍci¹ flash, RISC-owe
procesory AVR, pamiÍci
EPROM, EEPROM i†Flash.
Atmel jest producentem
takøe wielu innych podze-
spo³Ûw, o†ktÛrych nie bÍ-
dziemy tu wspominaÊ, sku-
pimy siÍ za to na jednej
grupie uk³adÛw - progra-
mowalnych strukturach ro-
dziny ATF1500, ktÛre s¹
funkcjonalnymi odpowiedni-
kami uk³adÛw MAX7000
Altery, znacznie od nich
taÒszymi!
Nowe uk³ady serii
ATF1500 (ATF1500A/AL/AS/
ASL) s¹ odpowiednikami ro-
dziny MAX7000S (programo-
walne w†systemie - ISP),
dziÍki czemu nie ma ko-
niecznoúci inwestowania
w†kolejny adapter do pro-

gramatora lub - co gorsza -
zakupu nowego programato-
ra. Udoskonalenia architek-
tury poczynione przez inøy-
nierÛw firmy Atmel spowo-
dowa³y, øe najnowsze wers-
je tych uk³adÛw s¹ bardziej
elastyczne wewnÍtrznie od
pierwowzoru!
Rodziny ATF1500
i†MAX7000 s¹ wzajemnie
wymienne elektrycznie
i†w†znacznym stopniu me-
chanicznie. Maj¹ podobn¹
architekturÍ wewnÍtrzn¹
(rys. 1 i†rys. 2) i†wi¹ø¹ce
siÍ z†ni¹ moøliwoúci, a rÛø-
ni¹ siÍ tylko drobnym
szczegÛ³em: wynikowe pli-
ki z†implementowanym pro-
jektem nie s¹ ze sob¹ wy-
mienne. Altera stosuje spe-
cjalny format wynikowy
POF, ktÛrego jedn¹ z†zalet
jest ma³y rozmiar pliku.
Atmel pozosta³ przy ìsta-
rym, dobrymî formacie JE-
DEC, ktÛrego najwiÍksz¹
wad¹ jest - przy duøych
rozmiarach projektu - sto-
sunkowo duøa objÍtoúÊ pli-
ku wynikowego.

Ogniwo
Wiemy juø, øe uk³ady se-
rii ATF1500 s¹ pin-to-pin
wymienne z†MAX7000

Rys. 1.



P   R   O   G   R   A   M   Y

Elektronika Praktyczna 3/9940

i†znacznie od nich taÒsze.
Wiemy takøe sk¹d ìúci¹gn¹Êî
doskona³e narzÍdzie projekto-
we. Brakuje nam tylko ogni-
wa ³¹cz¹cego te dwa fakty,
a wiÍc pytanie brzmi: jak
wykorzystaÊ pakiet MAX+Plus
II do przygotowania projek-
tÛw dla uk³adÛw ATF1500?
Odpowiedü jest prosta - na-
leøy zastosowaÊ programowy
konwerter formatÛw, przygo-
towany przez firmÍ Atmel.
Umoøliwia on takie przetwo-
rzenie pliku POF, bÍd¹cego
wynikiem kompilacji pro-
jektu przygotowanego
w†MAX+Plus II, øe zapro-
gramowanie uk³adu serii
ATF1500 bÍdzie moøli-
we zarÛwno w†progra-
matorze, jak i†poprzez
interfejs ISP.
K o n w e r t e r
POF2JED (nazwa
³atwa do roz-
szyfrowania,

Rys. 2.

do ìwziÍciaî pod adresem
www.atmel.com/atmel/pro-
ducts/prod147.htm) w†wersji
3.3, dostÍpnej w†chwili pi-
sania artyku³u, umoøliwia
konwersjÍ plikÛw POF przy-
gotowanych dla uk³adÛw:
EPM7032, EPM7064 oraz
EPM7128, kaødy w†dowolnej
wersji obudowy. Zapowiada-
ne s¹ kolejne wersje tego
programu, obejmuj¹ce takøe
uk³ady ATF1502 (odpowied-
nik EPM7032) oraz ATF1516
(EPM7256).
Aby umoøliwiÊ korzystanie
z†bogactwa opcji udostÍpnia-
nych przez architekturÍ uk³a-
dÛw MAX7000, program kon-
wertuj¹cy jest wyposaøony
w†moøliwoúÊ parametrycznego
sterowania wieloma funkcja-
mi. Parametry s¹ podawane
w†linii wywo³ania programu.
Ich szczegÛ³owy opis jest za-
warty w†dokumentacji (w po-
staci pliku PDF), udostÍpnia-

mog¹ zrezygnowaÊ z†korzysta-
nia z†tych opcji - w†takim
wypadku parametry konwers-
ji s¹ przenoszone z†pliku
ürÛd³owego. WeryfikacjÍ prze-
biegu procesu konwersji u³at-
wia uøytkownikowi krÛtki
plik dokumentacyjny, w†ktÛ-
rym s¹ zapisywane najwaø-
niejsze parametry kompilacji
oraz sugerowany typ uk³adu
docelowego.
Pomimo swojej prostoty,
POF2JED jest odporny na
b³Ídy i†zaniechania uøytkow-
nika, nie pozwalaj¹c na
przeprowadzenie konwersji
istotnie modyfikuj¹cej pro-
jekt wzorcowy.
Piotr Zbysiński, AVT

Program POF2JED oraz
plik dokumentacyjny (w for-
macie Acrobat Reader) s¹
dostÍpne takøe pod adre-
sem: www.ep.com.pl/ftp/
pofcnv.exe.

nej przez Atmela na
stronie www.at-
mel.com/atmel/pro-
ducts/prod145.htm .
Mniej doúwiadczeni

u ø y t k own i c y


