
napiÍciu wyjúciowym (3,3 lub 5V), ge-
nerator przebiegu prostok¹tnego o†czÍs-
totliwoúci 2MHz, 8†wyúwietlaczy LED,
dwa prze³¹czniki. Jeden s³uøy do ste-
rowania wejúcia zeruj¹cego GCLR uk³a-
du PLD, natomiast drugi do sterowa-
nia wejúcia OE, ktÛre s³uøy do uaktyw-
niania wyjúciowych buforÛw trÛjstano-
wych. Poniewaø zastosowany w†zesta-
wie uk³ad PLD ma byÊ - z†za³oøenia -
poddawany rÛønego rodzaju prÛbom,

projektanci zestawu
przewidzieli dla niego
podstawkÍ ZIF (ang.
Zero Insertion Force).
Programowanie uk³a-
du w†systemie umoø-
liwia 10-stykowe z³¹-
cze ISP (ang. In Sys-
tem Programmability),
do ktÛrego jest do³¹-
czany widoczny na
zdjÍciu mini-progra-
ma t o r ISP , t a k ø e
wchodz¹cy w†sk³ad
standardowego wypo-
saøenia zestawu.
Na pow i e r z chn i

p³ytki drukowanej ,
wokÛ ³ pod s t awk i

uk³adu PLD, znajduj¹ siÍ zdublowane
punkty lutownicze, dziÍki ktÛrym -
w†razie takiej koniecznoúci - moøna
do³¹czyÊ do testowanego uk³adu do-
datkowy, zewnÍtrzny modu³ funkcjo-
nalny. Specjalnie wykonane úcieøki na
p³ytce drukowanej umoøliwiaj¹ od³¹-
czenie segmentÛw wyúwietlaczy od
wyprowadzeÒ uk³adu.
Istotnym sk³adnikiem zestawu jest

do³¹czone oprogramowanie:
- Bezp³atna, ale kompletna funkcjonal-
nie wersja programu Atmel Win-
CUPL (edycja WinCUPLa z†fitterami
dla uk³adÛw SPLD i†CPLD firmy At-
mel) z†graficznym symulatorem fun-
kcjonalnym.

- 30-dniowa wersja najnowszego pa-
kietu projektowego dla uk³adÛw ofe-
rowanych przez firmÍ Atmel - Pro-
Chip Designer. W†sk³ad ProChip De-
signera wchodzi zestaw narzÍdzi fir-

Po okresie krÛtkiego
zastoju, Atmel wznowi³

intensywne prace
rozwojowe nad
uk³adami CPLD,
w†wyniku czego

powsta³a nowa rodzina
uk³adÛw o†znacznie

wiÍkszych niø dotychczas
moøliwoúciach

(prezentujemy je
na str. 85). S¹
to uk³ady
kompatybilne
z†uk³adami

MAX7000 firmy Altera.
Jednoczeúnie w†ofercie Atmela
pojawi³ siÍ nowy - bezp³atny! -
pakiet projektowy dla uk³adÛw
CPLD - ProChip Designer -

ktÛrego moøliwoúci s¹
porÛwnywalne

z†oprogramowaniem
projektowym oferowanym przez

konkurencjÍ.

Zestaw ATF15xx-DK jest najnow-
szym opracowaniem Atmela. Ze wzglÍ-
du na uniwersaln¹ konstrukcjÍ p³ytki
ewaluacyjnej, moøna go zastosowaÊ za-
rÛwno do inøynierskich prÛb z†uk³ada-
mi ATF15xx montowanymi w†obudo-
wy PLCC84, jak i†w†laboratoriach
szkolnych i†uczelnianych do celÛw
edukacyjnych. Standardowo na p³ytce
ewaluacyjnej producent dostarcza sta-
bilizator napiÍcia o†programowanym

Rys. 1.

Zestaw ewaluacyjny dla układów CPLD
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my Altium (do niedawna Protel):
edytor schematÛw i†kompilator uk³a-
dÛw SPLD/CPLD Protel 99SE, a†tak-
øe narzÍdzie do syntezy i†symulacji
uk³adÛw FPGA - PeakFPGA (Accola-
de). Ca³oúci¹ zawiaduje shell Pro-
Chip Designera (rys. 1), z†poziomu
ktÛrego moøna bardzo ³atwo zarz¹-
dzaÊ projektem.
Zaproponowany przez Atmela zestaw

narzÍdzi jest bardzo elastyczny, ponie-
waø mniej skomplikowane projekty
moøna przygotowywaÊ za pomoc¹ edy-
tora schematÛw i†znanego od lat, ³at-
wego w†opanowaniu jÍzyka CUPL, na-
tomiast projekty o†wiÍkszym stopniu
skomplikowania moøna przygotowywaÊ
w†jÍzyku VHDL.
OprÛcz dwÛch podstawowych zesta-

wÛw narzÍdzi projektowych, wraz
z†prezentowanym zestawem producent
dostarcza programy do obs³ugi progra-
matora ISP (takøe w†wersji dla Win-
dows NT) oraz program konwertuj¹cy
pliki *.POF (wynikowe dla uk³adÛw
MAX7000 firmy Altera) do postaci
*.JED. DziÍki temu programowi projek-
tanci preferuj¹cy system projektowy
Max+Plus II firmy Altera mog¹ nadal
z†niego korzystaÊ, jednoczeúnie korzys-
taj¹c z†cenowych dobrodziejstw oferty
Atmela.
Obydwa pakiety narzÍdziowe wypo-

saøono w†najnowsze biblioteki (w³aúci-
wie programy fittuj¹ce), w†ktÛrych
uwzglÍdniono architektury uk³adÛw
CPLD drugiej generacji LogicDoubling
ATF15xxSE/SEL/AE/AEL.
Wraz z†zestawem producent dostar-

cza dwa uk³ady ATF1508 (128 makro-

komÛrek - odpowiednik EPM7128 Al-
tery). Do testÛw otrzymaliúmy zestaw
zawieraj¹cy uk³ady pierwszej generacji,
w†wersjach AS (5V) i†ASVL (3,3V, ob-
niøony pobÛr mocy). Wed³ug zapew-
nieÒ producenta, wraz z†pojawieniem
siÍ w†sprzedaøy uk³adÛw ATF drugiej
generacji (LogicDoubling Architecture -
prezentujemy na str. 85), w†najbliøszej
przysz³oúci w³aúnie one bÍd¹ do³¹cza-
ne do zestawÛw.

Podsumowanie
Opracowany przez Atmela zestaw to

istotny krok w†sprowadzaniu uk³adÛw
programowalnych ìpod strzechyî. O†ile
konstrukcja samego zestawu nie nale-
øy do szczegÛlnie wyrafinowanych, to
w†po³¹czeniu z†programatorem ISP
i†doskona³ym oprogramowaniem narzÍ-
dziowym pozwoli nie tylko poznaÊ
moøliwoúci wspÛ³czesnych uk³adÛw
programowalnych, ale takøe stopniowo
poznawaÊ i przyzwyczajaÊ siÍ do (dzi-
siaj jeszcze nie zawsze docenianych
przez konstruktorÛw) nowych standar-
dÛw projektowania uk³adÛw elektro-
nicznych, wdraøanych wraz z†nowo-
czesnymi jÍzykami HDL (ang. Hardwa-
re Description Language).
Moim zdaniem jedynym istotnym

niedoci¹gniÍciem ze strony producen-
ta jest brak w†zestawie zasilacza sie-
ciowego. Nie jest takøe jasno sprecy-
zowane, wed³ug jakich kryteriÛw At-
mel rozdaje bezp³atne kody licencyjne
do nieograniczonych czasowo wersji
oprogramowania. Firma zastrzega so-
bie bowiem prawo do kwalifikowania
klientÛw zabiegaj¹cych o†tak¹ licencjÍ,
ale nie zosta³y opublikowane warun-
ki, jakie trzeba spe³niÊ, aby j¹ otrzy-
maÊ.
Bior¹c pod uwagÍ dotychczasow¹

politykÍ marketingow¹ Atmela, moøna
siÍ spodziewaÊ, øe jedna z†kolejnych
wersji ProChip Designera bÍdzie roz-
powszechniana bez øadnych ograni-
czeÒ, jak dzia³o siÍ to niegdyú z†Win-
CUPL-em.
Piotr Zbysiñski, AVT
piotr.zbysinski@ep.com.pl

Prezentowany w†artykule zestaw
udostÍpni³a redakcji firma JM Elektro-
nik, tel. (32) 339-69-01, www.jm.pl.

Materia³y informacyjne oraz oprogra-
mowanie dostarczone wraz z†prezen-
towanym w†artykule zestawem znajdu-
j¹ siÍ na p³ycie CD-EP10/2001B.
Dodatkowe materia³y informacyjne

s¹ dostÍpne w†Internecie pod adre-
sami:
- http://www.atmel.com/atmel/prod-
ucts/prod2ht.htm,

- ht tp://www.atmel .com/atmel/ad/
cpld_order.htm,

- http://www.jm.pl/pl/prk.phtml/64.

W skład zestawu ATF15xx−DK wchodzą:
− płytka ewaluacyjna z podstawką ZIF PLCC84

(można w niej montować układy ATF1504
i ATF1508),

− dwa układy ATF15xx pierwszej generacji:
1508ASVL i 1508AS,

− interfejs do programowania ISP,
− CD−ROM z kompletem dokumentacji,

przykładami i programami narzędziowymi
w tym ProChip Designer 3.0 i Atmel
WinCUPL,

− CD−ROM z aktualnym katalogiem firmy
Atmel,

− drukowana dokumentacja zestawu.

Sugerowana cena netto: 450 zł + VAT
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