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Koncepcja dzia³ania fir-
my Clear Logic jest, jak na
rynek elektroniczny, doúÊ
niezwyk³a. Zazwyczaj nowe
firmy wchodz¹ na rynek
oferuj¹c produkty nowego
rodzaju lub o zupe³nie no-
wych rozwi¹zaniach techno-
logicznych czy konstrukcyj-
nych. W³aúciciele Clear Lo-
gic wybrali inn¹ drogÍ: po-
stanowili wprowadziÊ na
rynek uk³ady w†100% kom-
patybilne z†doskonale zna-
nymi na rynku uk³adami

p rog r amowa lnymi se r i i
MAX7K, FLEX8K/10K oraz
ACEX1K firmy Altera. Jedy-
n¹ rÛønic¹ pomiÍdzy orygi-
nalnymi uk³adami a†produk-
tami Clear Logic by³ zasto-
sowany w†nich rodzaj mat-
rycy konfiguruj¹cej: zamiast
reprogramowalnych matryc
EEPROM/SRAM, stosowa-
nych przez AlterÍ, Clear
Logic zaproponowa³ uk³ady
programowane jednokrotnie,
ale za to znacznie taÒsze
od pierwowzorÛw.

Konstruktorzy sprzêtu elektronicznego musz¹ doœæ

dobrze orientowaæ siê w cenach podzespo³ów

stosowanych w konstruowanych urz¹dzeniach,

poniewa¿ bardzo czêsto jednym z g³ównych

parametrów uwzglêdnianych przez odbiorców

jest koszt urz¹dzenia.

Bior¹c pod uwagê problemy konstruktorów

(i oczywiœcie wietrz¹c niebagatelne zyski),

amerykañska firma Clear Logic opracowa³a

tanie uk³ady, alternatywne do doskona³ych

struktur CPLD firmy Altera. Przedstawiamy

je w artykule.
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W†ten sposÛb, bezp³atnie
korzystaj¹c ze s³awy jedne-
go z†liderÛw rynku zaawan-
sowanych uk³adÛw progra-
mowalnych, niewielka firma
z†San Jose robi ca³kiem
niez³¹ karierÍ.

Dlaczego musi siÍ
udaÊ?

Stratedzy firmy Clear
Logic wykazali siÍ nie lada
geniuszem: prowadzona
przez nich firma swoj¹
dzia³alnoúÊ ogranicza do
úledzenia wprowadzanych
przez AlterÍ nowinek i†two-
rzenia ich kopii. Na barki
Altery z³oøyli oni trud
tworzenia nowych architek-
tur, wypierania z†rynku sil-
nej konkurencji i†niezwykle
kosztownego tworzenia no-
wych narzÍdzi. Prawda, øe
wygodna pozycja?

Poniewaø architektury
uk³adÛw oferowanych przez
CL s¹ identyczne z†odpo-
wiednikami Altery, do reali-
zacji projektÛw wystarczaj¹
dotychczasowe narzÍdzia (w
tym doskona³y pakie t
Max+Plus II), regularnie uak-
tualniane i†rozwijane przez
AlterÍ. Czyli Altera, chc¹c
nie chc¹c, zapewnia doskona-
³y support techniczny firmie
CL, a†uøytkownicy nie musz¹
zmieniaÊ swoich przyzwycza-
jeÒ, aby skorzystaÊ z†taÒszej
oferty CL. To jest drugi do-
wÛd potwierdzaj¹cy genial-
noúÊ przedsiÍwziÍcia.

Badania rynkowe prze-
prowadzone przez CL do-

wiod³y, øe zdecydowana
wiÍkszoúÊ klientÛw kupuj¹-
cych uk³ady reprogramo-
walne (takøe ISP) bardzo
rzadko korzysta z†moøli-
woúci wielokrotnego pro-
gramowania matrycy pamiÍ-
ciowej. W†wiÍkszoúci przy-
padkÛw reprogramowalnoúÊ
jest przydatna na etapie
testÛw, a†podczas normal-
nej produkcji, zw³aszcza
wysokonak³adowej, bywa
k³opotliwa. Kolejne posu-
niÍcie tr¹c¹ce geniuszem:
Altera bÍdzie dostarczaÊ
klientom CL stosunkowo

drogie uk³ady reprogramo-
walne do prÛb, a†CL do-
starczy seryjne uk³ady za-
p r o g r amowane zgodn i e
z†przetes towanym przez
uøytkownika wzorem.

Jeøeli do tego wszystkie-
go do³oøymy fakt, øe dziÍ-
ki taniej technologii pÛ³-
przewodnikowej, wykorzys-
tanej do produkcji struktur
uk³adÛw, firma CL moøe
dostarczaÊ uk³ady taniej niø

Altera, to sytuacja tej fir-
my nie jest zbyt dogodna.

Laser ürÛd³em
sukcesu

Sukces pomys³u wpro-
wadzonego w†øycie przez
specjalistÛw z†firmy Clear
Logic oparto na niezwykle
nowoczesnej technice pro-
gramowania struktur pÛ³-
przewodnikowych, w†ktÛ-
rych rozbudowane struktu-
ralnie i†fizycznie reprogra-
mowalne elementy pamiÍ-
ciowe zast¹piono bezpiecz-
nikiem przepalanym lase-
rem. Na rys. 1 porÛwnano
fizyczne rozmiary funkcjo-
nalnie identycznych komÛ-
rek pamiÍciowych, wykona-
nych w†technologiach (od-
pow i edn i o ) : EEPROM
i†LPLD (ang. Laser Proces-
sed Logic Device). Bior¹c

Rys. 1.

Rys. 2.

Rys. 3.
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pod uwagÍ, øe w†úredniej
wielkoúci uk³adzie znajduje
siÍ kilka tysiÍcy takich ko-
mÛrek, ³atwo oszacowaÊ
oszczÍdnoúci wynikaj¹ce
z†radykalnego zmniejszenia
powierzchni struktury pÛ³-
przewodnikowej.

Kole jnym elementem
struktury uk³adÛw CPLD,
poch³aniaj¹cym duøo krze-
mowego materia³u, jest mat-
ryca ³¹cz¹ca bloki logiczne,
ktÛra w†architekturze MAX
jest nazywana PIA (ang.
Programmable Interconnect
Array). Clear Logic zapro-
ponowa³ zast¹pienie stosun-

kowo skomplikowanej mat-
rycy prze³¹cznikÛw i†nie-
zbÍdnej do jej sterowania
komÛrki pamiÍciowej EEP-
ROM jednym bezpieczni-
kiem (rys. 2), dziÍki cze-
mu ca ³kowi te wymiary
struktury uk³adÛw LPLD s¹
nieco mniejsze niø odpo-
wiednikÛw z†oferty firmy
Altera (rys. 3). Na rys. 4
przedstawiono przyk³adowo
przepalony bezpiecznik ulo-
kowany w†mat rycy LPI
(PIA) uk³adu CL7128S.

KompatybilnoúÊ
Clear Logic oferuje uk³a-

dy mog¹ce zast¹piÊ wybrane
uk³ady rodzin MAX7K/7K2/
KE/KA, FLEX8K/10K oraz
ACEX1K. WiÍkszoúÊ tych
uk³adÛw jest wyposaøana
przez AlterÍ w†interfejs
JTAG, poprzez ktÛry s¹ one
programowane (konfigurowa-
ne), mog¹ byÊ takøe testowa-
ne po zamontowaniu w†sys-
temie. Matryce pamiÍciowe
uk³adÛw rodzin FLEX oraz

Rys. 4.

ACEX s¹ wykonane w†tech-
nologii SRAM i†ich konfigu-
racja jest ponadto moøliwa
poprzez specjalizowany, syn-
chroniczny interfejs szerego-
wy, a†takøe na kilka innych
sposobÛw uznanych za stan-
dardowe w†uk³adach tego ty-
pu. Powstaje wiÍc pytanie:
czy w†uk³adach oferowanych
przez Clear Logic te interfej-
sy dzia³aj¹, poniewaø uk³ady
fabrycznie programowane la-
serem nie bÍd¹ juø konfigu-
rowane?

Clear Logic problem ten
rozwi¹za³ nastÍpuj¹co: inter-
fejsy JTAG we wszystkich
uk³adach wyposaøonych
w†nie umoøliwiaj¹ testowa-
nie w†systemie BST, zgod-
nie ze specyfikacj¹ standar-
du i†rozwi¹zaniami zaapli-
kowanymi przez AlterÍ.
Programowanie i†konfigura-
cja poprzez JTAG jest emu-
lowana w†taki sposÛb, øe
program zarz¹dzaj¹cy ³aÒcu-
chem JTAG dzia³a tak,
jakby znajdowa³y siÍ w†nim

Rys. 5.

uk³ady reprogramowalne lub
rekonfigurowalne. Podobn¹
t e chn i k Í sp r z Í t owego
ìudawaniaî zastosowano
w†uk³adach FLEX i†ACEX
(rys. 5). Tak wiÍc, istnieje
moøliwoúÊ zastosowania
uk³adÛw oferowanych przez
CL w†systemach, w†ktÛrych
czÍúÊ uk³adÛw bÍdzie nadal
reprogramowana lub rekon-
figurowana poprzez interfejs
JTAG. Zachowana zostanie
takøe moøliwoúÊ ich testo-
wania krawÍdziowego.

Pozosta³e parametry elek-
tryczne, czasowe i†funkcjo-
nalne s¹ niemal identyczne
z†danymi katalogowymi od-
powiednich uk³adÛw ofero-
wanych przez AlterÍ.

Dlaczego nie ASIC?
Technologia produkcji

uk³adÛw oferowanych przez
CL jest - z†punktu widze-
nia uøytkownika - bliska
ASIC-om. Rozwi¹zanie ofe-
rowane przez CL ma jed-
nak doúÊ istotn¹ przewagÍ
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Rys. 7.

Rys. 6.

nad rozwi¹zaniami opartymi
na uk³adach ASIC. Polega
ona na zachowaniu standar-
dowego procesu projektowa-
nia, podczas gdy przejúcie
na ASIC-i wymaga konwer-
sji projektu do postaci ak-
ceptowanej przez narzÍdzia
projektowe dla uk³adÛw te-
go typu (rys. 6). Tak wiÍc,
projektant uk³adu ma do
samego koÒca wp³yw na
specyfikacjÍ projektu, bez
koniecznoúci powtarzania
pewnych etapÛw projekto-
wania, co pozwala ograni-

czyÊ koszty i†czas realizacji
projektu. Nie oznacza to
jednak, øe przygotowany
przez odbiorcÍ projekt nie
podlega øadnym konwers-
jom. Zos ta ³ on jednak
przez CL zautomatyzowany
(rys. 7) i†z†punktu widzenia
uøytkownika nie odbiega od
standardowego postÍpowania
podczas projektowania.

Podsumowanie
Biznes nie zna litoúci,

licz¹ siÍ przede wszystkim
pien i¹dze . Pomimo te j

oczywistej prawdy wydaje
mi siÍ, øe postÍpowanie
firmy Clear Logic jest w¹t-
pliwe etycznie (chociaø
jemio³a w†przyrodzie takøe
ma swoje miejsce), lecz
z †pewnoúc i ¹ b iznesowo
skuteczne.

Bior¹c pod uwagÍ in-
ne aspek ty , o f e r t a CL
jest bezwzglÍdnie atrak-
cyjna dla klientÛw stosu-
j¹cych dziesi¹tki lub set-
ki jednakowo zaprogramo-
wanych uk³adÛw rocznie.
Pewne w¹tpliwoúci budzi
brak pe³nej specyfikacji
paramet rÛw sta ³opr¹do-
w y c h i † d y n am i c z n y c h
w†no t ach ka t a logowych
uk³adÛw, ale opie ra j ¹c
siÍ na deklaracjach pro-
ducenta o†pe³nej kompa-
tybilnoúci odpowiednikÛw
moøna , a †nawe t t r zeba
sprÛbowaÊ!
Piotr Zbysiñski, AVT
piotr.zbysinski@ep.com.pl

Ar t yku ³ pows ta ³ we
wspÛ³pracy z†firm¹ Acte
NC Poland, tel. (0-22) 632-
83-95, www.acte.com.pl.

Materia³y o†uk³adach
LPLD i†LASIC s¹ dostÍpne
w†Internecie pod adresami:
- noty katalogowe: http://
www.clear-logic.com/litera-
ture/specs.html,

- noty aplikacyjne i†infor-
macje dodatkowe: http://
www.clear-logic.com/litera-
ture/appnotes.html,

- specyfikacje IBIS: http://
www.clear-logic.com/litera-
ture/ibis.html,

- pliki konfiguracyjne BSDL:
http://www.clear-logic.com/
literature/bsdl.html.

Noty katalogowe uk³a-
dÛw LPLD i†LASIC s¹ do-
stÍpne takøe na p³ycie CD-
EP02/2001B w†katalogu
\Clear.


