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Darmowe narzędzia z Internetu
Oprogramowanie projektowe MaxPlus II firmy Altera

Prezentujemy kolejne,
interesuj¹ce narzÍdzie
umoøliwiaj¹ce szybkie

i†³atwe tworzenie projektÛw
z†uk³adami

programowalnymi (pierwsza
czÍúÊ tej prezentacji

znalaz³a siÍ w†EP1/98).
Tym razem jest to
Max+Plus II - jeden
z†najdoskonalszych

w†swojej klasie systemÛw
projektowych.

Jeøeli chcesz poznaÊ
najnowsze metody

projektowania struktur PLD
(z wy³¹czeniem VHDL

w†îczystejî postaci) masz
teraz niepowtarzaln¹ szansÍ

- naprawdÍ nie ma siÍ
czego baÊ!

Altera jest producentem
bardzo szerokiej gamy
uk³adÛw programowal-
nych. S¹ wúrÛd nich za-
rÛwno struktury zbliøo-
ne do powszechnie sto-
sowanych uk³adÛw GAL,
znacznie bardziej z³oøone
uk³ady CPLD (serie
MAX5000/7000/9000) oraz
dwie rodziny uk³adÛw
o†architekturze zbliøonej
do FPGA (FLEX8000/
10000). Tak wiÍc z†pun-

ktu widzenia konstruk-
tora, Altera (podobnie
zreszt¹ jak Lattice i†Xi-
linx) dostarcza wszyst-
kie elementy stosowane
we wspÛ³czesnych kon-
strukcjach.
Przewaga Altery nad
konkurencj¹ (jest to opi-
nia autora) polega prze-
de wszystkim na dostar-
czaniu znacznie dosko-
nalszych, niø konkuren-
ci, narzÍdzi projekto-
wych. ìZnacznie dosko-
nalszychî oznacza ³at-
woúÊ instalacji i†obs³ugi,
moøliwoúci diagnostycz-
ne, stabilnoúÊ pracy, wy-
korzystanie moøliwoúci
udostÍpnianych przez
úrodowisko graficzne
Windows. Ocenie autora
nie zosta³a poddana ja-
koúÊ minimalizacji i†op-
tymalizacji rozk³adu two-
rzonych projektÛw (w
czym Max+Plus II nie
jest najdoskonalszy), lecz
odczuwalna przez uøyt-
kownika ìprzyjaznoúÊî
programu. O†systemie
Max+Plus II pisaliúmy
juø w†Epxx, przy czym
by³o to omÛwienie ìna
suchoî, bez moøliwoúci
samodzielnego sprawdze-
nia przez naszych Czy-
telnikÛw prezentowanych
informacji. Teraz sytua-
cja uleg³a radykalnej
zmianie - Altera
udostÍpni³a w†Inter-
necie specjaln¹ 6-
miesiÍczn¹ wersjÍ
ewaluacyjn¹ najnow-
szego pakietu
Max+Plus II ver. 8.1
(nosi on oznaczenie
PLS-WEB). Ogranicze-
nia w†tej wersji s¹
niezbyt istotne
z†punktu widzenia

typowych wymagaÒ pol-
skiego projektanta -
szczegÛ³y przedstawimy
w†dalszej czÍúci artyku-
³u.

Co moøe
Max+Plus II
w wersji PLS-WEB?
Prezentowana wersja
pakietu umoøliwia kom-
pilacjÍ projektÛw dla na-
stÍpuj¹cych uk³adÛw
(rys. 1):
- EPF10K10, EPF8452A
oraz EPF8282A (struk-
tury zbliøone do
FPGA).

- EPM9320, ca³ej rodziny
EPM7000 i†EPM7000S
(programowane w†sys-
temie z†interfejsem
JTAG) oraz EPM5000.
S¹ to struktury CPLD
z†matryc¹ pamiÍciow¹
EEPROM lub EPROM
(tylko EPM5000).

- Seria Classic, czyli
uk³ady zbliøone roz-
miarami i†koncepcyjnie
do standardowych GA-
Li.
System Max+Plus II
umoøliwia tworzenie
projektÛw hierarchicz-
nych, sk³adaj¹cych siÍ
z†modu³Ûw stworzonych
zarÛwno przy pomocy
systemu macierzystego,
jak i†innego oprogramo-
wania projektowego (Ac-

Co musisz wiedzieć zanim zaczniesz ściągać system
Max+Plus II (PLS−WEB):
✗ Cały pakiet zawarty jest w zbiorze o długości blisko 15MB,

co powoduje, że czas ściągania (w dobrych warunkach) może
znacznie przekroczyć 2 godziny.

✗ Pakiet jest zabezpieczony kluczem programowym, który jest
uaktywniany zawartością specjalnie przygotowanego pliku
tekstowego (wysyłany bezpłatnie przez Alterę).

✗ Altera udostępnia system w wersji PLS−WEB na okres sześciu
miesięcy. Po tym czasie program automatycznie przechodzi
w tryb pracy ES Licence, co pozwala korzystać z jego ograni−
czonych możliwości przez dowolny czas.

✗ Dla wszystkich wersji Windows jest dostępna jedna wersja pa−
kietu.

✗ Program w wersji PLS−WEB umożliwia realizację projektów
hierarchicznych z wykorzystaniem wbudowanego edytora
schematów lub kompilatora AHDL (ang. Altera Hardware
Description Language). Istnieje także możliwość importowa−
nia list połączeń z edytorów schematów Design Architect
(Mentor Graphics), Composer Concept (Cadence), ViewDraw
(ViewLogic) i innych.

✗ Do poprawnej pracy pakietu jest wymagany plik z licencją,
która generowana jest indywidualnie dla każdego komputera
(lub dysku twardego). Plik ten dostarczany jest przez Alterę
w ciągu 8..12 godzin pod wskazany adres e−mail, po wypeł−
nieniu krótkiej ankiety.

✗ Dokumentacja programu jest zawarta w bardzo rozbudowa−
nym helpie, który spełnia rolę doskonałego przewodnika kon−
tekstowego.

Rys.1.

Rys. 2.
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cel, ACEDO, OrCAD,
Mentor, itp.). W†zarz¹dza-
niu hierarchiczn¹ struk-
tur¹ projektu pomaga
prosty w†obs³udze pro-
gram (rys. 2) wywo³ywa-
ny naciúniÍciem odpo-
wiedniej ikony w†pasku
zadaÒ.
PoszczegÛlne fragmenty
projektu moøna przygoto-
waÊ samodzielnie opisu-
j¹c je w jÍzyku opisu
sprzÍtu AHDL (okno edy-
tora tekstowego przedsta-
wiono na rys. 3) lub
rysuj¹c jego schemat lo-
giczny (rys. 4). Edytor
tekstÛw automatycznie
rozpoznaje sk³adniÍ i†za-
znacza kolorami fragmen-
ty tekstu, co znacznie
podnosi czytelnoúÊ zapi-
su. Korzystanie z†edytora
schematÛw zwalnia uøyt-
kownika w†znacznym
stopniu z†koniecznoúci
poznawania tajnikÛw
uk³adÛw programowal-
nych, a†to dziÍki nie-
zwykle bogatej bibliotece
elementÛw. S¹ tam nie-
mal wszystkie odpowied-
niki uk³adÛw TTL. Sze-
reg gotowych ìduøychî
modu³Ûw funkcjonalnych
udostÍpni³a Altera w†po-
staci biblioteki LPM (ang.
Library Parametrized Mo-
dule), w†sk³ad ktÛrej
wchodz¹ konfigurowalne
sumatory, kompletne in-
terfejsy szeregowe (np.
odpowiednik uk³adu
16650), filtry cyfrowe itp.
Po tekstowym lub gra-
ficznym opisaniu uk³adu
naleøy przeprowadziÊ
kompilacjÍ projektu - ok-
no dzia³aj¹cego kompila-
tora przedstawiono na

rys. 5. Jest to jeden z†sil-
niejszych modu³Ûw ca³e-
go pakietu, co wynika
z†niezwykle bogatej i†sku-
tecznej diagnostyki b³Í-
dÛw. Jeøeli podczas kom-
pilacji stwierdzone zosta-
n¹ jakiekolwiek b³Ídy, to
w†dolnym oknie kompila-
tora (rys. 5) zostan¹ wy-
úwietlone odpowiednie
komunikaty tekstowe.
Wskazanie kaødego z†nich
powoduje automatyczne
przejúcie do pliku, w†ktÛ-
rym te b³Ídy stwierdzo-
no, i†to niezaleønie od
tego, czy w†chwili kom-
pilacji by³ on otwarty,
czy teø nie. Tak wiÍc
projektant niemal ca³ko-
wicie jest zwolniony
z†koniecznoúci samodziel-
nego wyszukiwania, czÍs-
to trudnych do wychwy-
cenia, b³ÍdÛw i†moøe
skupiÊ siÍ na rozwi¹zy-
waniu problemÛw bezpo-
úrednio zwi¹zanych
z†koncepcj¹ projektu.
Podczas kompilacji pro-
gram samoczynnie przy-
dziela numery fizycznych
wyprowadzeÒ uk³adu
okreúlonym wejúciom
i†wyjúciom. Jeøeli (a tak

jest najczÍúciej) ta propo-
zycja nie odpowiada, na-
leøy uruchomiÊ edytor
rozk³adu wyprowadzeÒ
(rys. 6) i†rÍcznie ìpod³¹-
czaÊî etykiety do pinÛw
uk³adu. Na symbolu gra-
ficznym uk³adu docelowe-
go, ktÛry jest widoczny
w†oknie tego edytora, ko-
lorem czarnym zaznaczo-
no wyprowadzenia, ktÛ-
rych nie moøna wyko-
rzystaÊ w†projekcie jako
wejúcia lub wyjúcia (np.
wyprowadzenia zasilania).
Po rozplanowaniu uk³a-
du wyprowadzeÒ naleøy
ponownie skompilowaÊ
projekt i†moøna rozpocz¹Ê
programowanie uk³adu.
Na rys. 7 przedstawiono
okno programu obs³ugu-
j¹cego programator, przy
czym dostÍpne s¹ nastÍ-
puj¹ce opcje:
- Programowanie uk³adÛw
ISP (MAX 7000S oraz
MAX9320) przy pomo-
cy programatora ByteB-
laster lub kompatybil-
nego z†nim (dostÍpne
w†firmie Jawi ASIC za
ok. 200z³).

- Programowanie w†syste-
mie uk³adÛw FLEX

(programator jak wyøej).
Uk³ady te maj¹ matry-
cÍ w†postaci komÛrek
pamiÍci SRAM, co po-
woduje, øe po wy³¹-
czeniu zasilania traci
ona swoj¹ zawartoúÊ.

- Programowanie pozosta-
³ych uk³adÛw oraz pa-
miÍci szeregowych dla
uk³adÛw FLEX, co wy-
maga jednak zakupienia
odpowiedniego progra-
matora.
Moøliwe jest takøe wy-
generowanie plikÛw do
programowania (POF lub
HEX) i†wykorzystanie ich
do programowania uk³a-
dÛw programatorami in-
nych producentÛw (np.
Labtool-48 z†adapterami).
Interesuj¹c¹ opcj¹ jest

takøe moøliwoúÊ genero-
wania plikÛw wyniko-
wych w†postaci progra-
mÛw w†jÍzyku JAM (opis
w†EP2/98), co potencjal-
nie u³atwia (a na pewno
u³atwi w†niedalekiej przy-
sz³oúci) dostÍp do pro-
gramatorÛw.
Wad¹ systemu w†wersji
PLS-WEB s¹ ograniczone
moøliwoúci analizy pro-
jektu - nie ma bowiem

Rys. 3. Rys. 4.

Rys. 5. Rys. 6.

Wymagania systemu
Max+Plus II
✓ zalecany procesor Pentium 100,
✓ pamięć RAM odpowiednio dla

układów:
MAX7000 16 MB
MAX9000 32 MB
FLEX8000 32 MB
FLEX10K 128MB

✓ wolny obszar na dysku twardym:
MAX7000 16MB
MAX9000 32MB
FLEX8000 32MB
FLEX10K 128MB

✓ niezbędny jest dostęp do
Internetu (modem itp.).
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Rys. 7.

Rys. 8.

moøliwoúci przeprowadze-
nia weryfikacji funkcjo-
nalnej (czyli reakcji pro-
jektowanego uk³adu na
zadane pobudzenia), ist-
nieje za to moøliwoúÊ
analizy zachowania uk³a-
du w†funkcji czÍstotliwoú-
ci.

Jak zdobyÊ
licencjÍ?
Pierwsz¹ czynnoúci¹ ja-

k¹ musi wykonaÊ Czytel-
nik, do ktÛrego wyobraü-
ni uda³o mi siÍ tym ar-
tyku³em przemÛwiÊ, jest
úci¹gniÍcie niemal 15MB
pliku. Kolejn¹ jest wy-
pe³nienie ankiety i†ocze-
kiwanie na odbiÛr (via
e-mail) pliku z†licencj¹.
Do momentu otrzymania
tego pliku nie naleøy
uruchamiaÊ programu (ale
moøna go zainstalowaÊ).
Po otrzymaniu pliku z†li-
cencj¹ naleøy wykonaÊ
kilka prostych krokÛw,
bardzo szczegÛ³owo opi-
sanych w†przewodniku
znajduj¹cym siÍ na inter-
netowej stronie Altery.
G³Ûwna i†bardzo waøna
rada - naleøy úciúle prze-
strzegaÊ zaleceÒ znajduj¹-
cych siÍ w†instrukcji in-
ternetowej, co pozwoli
unikn¹Ê rozczarowaÒ
i†szybko rozpocz¹Ê pracÍ.

Na rys. 8 znajduje siÍ
flow diagram úci¹gniÍty
ze strony Altery, na ktÛ-
rym przedstawiono
kolejne czynnoúci, jakie
naleøy wykonaÊ, aby pro-
gram poprawnie funkcjo-
nowa³.
Jak wspomnia³em na po-
cz¹tku artyku³u, licencja
jest udzielona zawsze na
6†miesiÍcy. Po jej wygaú-
niÍciu jest moøliwe dal-
sze korzystanie z†systemu
Max+Plus II, lecz w†bar-
dzo ograniczonej wersji,
ktÛra nosi oznaczenie
PLS-ES. Jej najwiÍksz¹
wad¹ jest brak moøliwoú-
ci korzystania z†edytora
schematÛw.
Piotr Zbysiński, AVT

Prezentowane oprogra-
mowanie jest dostÍpne
pod adresem:
http://www.altera.com/

html/products/pls-web.html


