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Trudnoúci na jakie najczÍúciej na-
potykaj¹ konstruktorzy rozpoczyna-
j¹cymi pracÍ z†nowymi uk³adami
programowalnymi s¹ zwi¹zane ze
zgromadzeniem odpowiedniego op-
rogramowania narzÍdziowego i†zdo-
byciem sprzÍtu umoøliwiaj¹cego pro-
gramowanie tych uk³adÛw. Ten dru-
gi problem sta³ siÍ, co prawda, mniej
istotny w†chwili pojawienia siÍ na
rynku uk³adÛw programowalnych
w†systemie (ISP), ale nie wszyscy
konstruktorzy chc¹ rozpocz¹Ê ìnow¹
drogÍî od ømudnego budowania so-
bie, mniej lub bardziej skomplikowa-
nych, adapterÛw JTAG.

WziÍ³a to pod uwagÍ firma Vantis,
czego konsekwencj¹ jest wprowadze-
nie na rynek Starter Kitu dla uk³a-
dÛw MACH. W†sk³ad zestawu wcho-
dz¹:
- P³ytka z†laboratoryjn¹ podstawk¹
PLCC44 oraz wyprowadzonymi z³¹-
czami szpilkowymi. Moøna j¹ wy-
korzystaÊ do programowania uk³a-

dÛw MACH111 i†MACH211 w†obu-
dowach PLCC44. Moøliwe jest tak-
øe zastosowanie jej do budowy
prostego urz¹dzenia wykorzystuj¹-
cego uk³ad programowalny.

- Adapter - programator JTAG. Ma
on postaÊ wtyczki DB25, zamkniÍ-
tej w†niewielkiej obudowie, z†wy-
prowadzonym kablem zakoÒczo-
nym z³¹czem ZF10. W†obudowie
wtyczki znajduj¹ siÍ elementy
elektroniczne, z†ktÛrych zbudowa-
ny jest prosty interfejs-bufor JTAG.
Jego konstrukcja opisano w†doku-
mentacji wchodz¹cej w†sk³ad ze-
stawu.

- P r Ûbk i uk ³ adÛw MACH111
i†MACH211 w†obudowach PLCC44.

- Dwuøy³owy kabel s³uø¹cy do do-
prowadzenia zasilania do p³ytki
programatora.

- Dokumentacja w†postaci doskona-
le opracowanej ksi¹øki oraz p³yty
kompaktowej. Na p³ycie znajduje
siÍ dokumentacja katalogowa oraz
noty aplikacyjne do uk³adÛw ro-
dziny MACH, kompletna dokumen-
tacja zestawu, informacje o†pozo-
sta³ych produktach Vantisa oraz
oprogramowanie narzÍdziowe Sy-
nario umoøliwiaj¹ce tworzenie pro-
jektÛw dla uk³adÛw MACH111/211
(rys. 1) oraz PALCE16V8 (funkcjo-
nalny odpowiednik GAL16V8)
i†22V10 (funkcjonalny odpowiednik
GAL22V10 - rys. 2). Autorzy p³yty
zalecaj¹ zastosowanie do przegl¹-
dania jej zawartoúci internetowej
przegl¹darki HTML (rys. 3).

Oprogramowanie Synario umoøli-
wia tworzenie projektÛw zapisanych

ZaMACHowy zestaw
Przygotowa³a go firma Vantis
dla konstruktorÛw pragn¹cych

rozpocz¹Ê przygodÍ z†uk³adami
programowalnym serii MACH.

SzczegÛ³y w†artykule.
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w†jÍzyku ABEL (tekstowo - rys. 4),
lub - metod¹ o†wiele bardziej lubia-
n¹ wúrÛd mniej wprawnych projek-
tantÛw - opisanych przy pomocy

schematu logicznego (rys. 5). Stero-
wanie struktur¹ projektu oraz poko-
nywanie jego poszczegÛlnych eta-
pÛw u³atwia przejrzysty program za-
rz¹dzaj¹cy (rys. 6). Poniewaø uk³ady
menu i†logiczne úcieøki zarz¹dzania
projektem s¹ w†tym pakiecie iden-
tyczne, jak w†przypadku oprogramo-
wania Synario dla uk³adÛw progra-
mowalnych innych producentÛw
(m.in. Xilinx, Cypress, Lattice), oso-
by znaj¹ce tamte pakiety bez trudu
ìodnajd¹î siÍ w†úrodowisku ìMA-
CHowymî.
Osobnym narzÍdziem jest program

umoøliwiaj¹cy programowanie uk³a-
dÛw ISP ³¹czonych w†³aÒcuchy lo-
giczne (rys. 7). Dane wynikowe pro-
jektÛw, czyli pliki w formacie JEDEC
konfiguruj¹ce dany uk³ad programo-
walny, s¹ przesy³ane do uk³adÛw
MACH poprzez interfejs sprzÍtowy,
sterowany programem MACHPro.

Tak wiÍc jest to zestaw, przy po-
mocy ktÛrego moøna niemal natych-
miast rozpocz¹Ê prace konstruktor-
skie. Oprogramowanie znajduj¹ce siÍ

na p³ycie zainteresu-
je z†pewnoúci¹ takøe
konstruktorÛw wyko-
rzystaj¹cych standar-

dowe uk³ady PLD (PALCE16V8/
22V10) - moøna je úci¹gn¹Ê z†In-
ternetu: http://www.vantis.com/soft-
ware/software.html.
Krzysztof Jasik

Zestaw MACH Starter Kit udostÍp-
ni³a redakcji firma Macropol.


