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Krzemowy przełącznik Lattice’a
ispGDX − oprogramowanie narzędziowe
do projektowania struktur przełącznikowych GDX
Od kilku juø lat s¹ dostÍpne
na rynku programowalne matryce
prze³¹cznikÛw serii GDS.
Wynalazc¹ tego typu uk³adÛw,
a†takøe - przynajmniej
dotychczas - jedynym ich
producentem jest amerykaÒska
firma Lattice. Od kilkunastu
miesiÍcy dostÍpne s¹ nieco
bardziej rozbudowane i†znacznie
szybsze od GDS uk³ady rodziny
GDX (ang. Generic Digital
Crosspoint). Im w³aúnie
dedykowane jest prezentowane
w†artykule narzÍdzie.

Co to jest GDX?
Zaczniemy od krÛtkiego wyjaúnienia: co
potrafi¹ uk³ady GDX? Programowalne prze³¹czniki rodziny GDX umoøliwiaj¹ budowanie
zaawansowanych systemÛw prze³¹czania i†krosowania sygna³Ûw cyfrowych. Doskonale nadaj¹ siÍ do budowania szybkich interfejsÛw dostÍpu do pamiÍci lub portÛw I/O w†systemach
wieloprocesorowych, a†takøe interfejsÛw obs³ugi pamiÍci DRAM oraz wieloportowych. OprÛcz tak powaønych zastosowaÒ, uk³ady GDX
moøna takøe stosowaÊ w†prostych urz¹dzeniach
wymagaj¹cych okresowej rekonfiguracji. Doskonale zastÍpuj¹ one DIP-switche, zworki, mechaniczne prze³¹czniki, mog¹ takøe - chociaø
jest to rozwi¹zanie doúÊ kosztowne - zast¹piÊ
szereg rejestrÛw lub buforÛw danych. Architektura uk³adÛw GDX umoøliwia ³¹czenie kaødego
wejúcia z†kaødym wyjúciem, co zapewnia
ogromn¹ elastycznoúÊ, tak
charakterystyczn¹ dla
wiÍkszoúci uk³adÛw programowalnych.
Atutem uk³adÛw GDX
jest fakt, øe s¹ one programowane w†systemie,
bez koniecznoúci stosowania øadnych programatorÛw. DostÍp do programowanej matrycy
konfiguruj¹cej strukturÍ
prze³¹cznikÛw jest moøliwy
przez
jeden

w†dalszej czÍúci artyku³u.
Opracowane przez Lattice'a komÛrki I/O s¹
nad wyraz uniwersalne (rys. 1). Mog¹ one pracowaÊ jako standardowy lub zatrzaskowy bufor
wyjúciowy (z wyjúciem trÛjstanowym lub zwyk³ym), moøna je takøe skonfigurowaÊ jako linie
wejúciowe z†rejestrem lub bez niego. Do wszystkich wejúÊ i†wyjúÊ moøna programowo do³¹czyÊ rezystory ìpodwieszaj¹ceî, wyjúcia moøna
ponadto skonfigurowaÊ jako ìwolneî, co pozwala ograniczyÊ zak³Ûcenia EMC generowane
do otoczenia. Wszystkie wejúcia s¹ wyposaøone
w†ultraszybkie przerzutniki Schmitta, dziÍki
czemu pewnoúÊ dzia³ania uk³adu w†zaszumionych úrodowiskach jest doúÊ duøa.
Na rys. 2 przedstawiono wewnÍtrzn¹ konstrukcjÍ uk³adÛw GDX. Kaødy uk³ad tego typu
sk³ada siÍ z†czterech sekcji I/O oraz matrycy
GRP (ang. Global Routing Pool), ktÛra odpowiada za wzajemne po³¹czenia miÍdzy nimi.
ZawartoúÊ matrycy GRP oraz konfiguracjÍ cel
I/O moøna zabezpieczyÊ przed niepowo³anym
odczytem poprzez ustawienie bitu.
W†zaleønoúci od typu uk³adu uøytkownik moøe wykorzystaÊ 80, 120 lub 160 pinÛw I/O (tab.
1). OprÛcz uniwersalnych wyprowadzeÒ I/O dostÍpne s¹ takøe dedykowane (globalne) wejúcia
zegarowe (2 lub 4) i†globalne wejúcie zeruj¹ce
(1). Moøliwe jest wykorzystanie niektÛrych uniwersalnych wyprowadzeÒ I/O jako indywidualnych wejúÊ zegarowych (20..40), uaktywniaj¹cych
bufory trÛjstanowe (20..40) oraz wejúcia adresowe
multiplekserÛw w†celach I/O (2 x†20..40). Bufory

Rys. 3.

Rys. 1.
z†dwÛch interfejsÛw
szeregowych: ISP
(autorskie opracowanie Lattice'a) lub
JTAG (úwiatowy standard). OprÛcz programowania
JTAG
umoøliwia takøe testowanie
uk³adu
w†systemie (ang.
Boundary Scan Testing), co jest wspierane przez oprogramowanie przedstawione Rys. 3.

Tab. 1. Dostępne wersje układów ispGDX oraz ich możliwości.
Sygnały

Rys. 2.
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ispGDX80A

ispGDX120A ispGDX160A

wyjúciowe s¹ kompatybilne ze
standardem FastTTL - 24mA oraz
PCI.

Standardowe I/O

80

120

160

Kompilator

Wejścia I/O−OE

20

30

40

Wejścia I/O−Clk

20

30

40

Wejścia I/O−MUXsel1

20

30

40

Wejścia I/O−MUXsel2

20

30

40

Wyprowadzenia BSCAN/ISP

4

4

4

Wejścia RESET

1

1

1

Wejścia zegarowe

2

4

4

Lattice udostÍpni³ uøytkownikom w†Internecie doskona³e narzÍdzie do projektowania struktur
uk³adÛw GDX (rys. 3). Przed úci¹gniÍciem oprogramowania naleøy
wype³niÊ formularz rejestracyjny
i... zaczynaj¹ siÍ k³opoty. Ca³y
pakiet zajmuje bowiem blisko
13MB! Doúwiadczeni uøytkownicy Internetu wiedz¹, øe oznacza
to (w typowym przypadku) kilka
godzin pracy modemu...

Uwaga! Wejścia CLK, OE, MUX0 and MUX1 dołączone do danej celi I/O mają
dostęp poprzez GRP do 25% zasobów uniwersalnych pinów I/O.
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Rys. 4.

Rys. 7.

Po úci¹gniÍciu programu-archiwum ispgdx.exe
naleøy zainstalowaÊ go, do czego niezbÍdne bÍd¹
Windowsy 95/98 lub NT. W†tab. 2 zawarto
podstawowe wymagania sprzÍtowe pakietu. Procedura instalacji jest w†pe³ni zautomatyzowana
i†nie wymaga ingerencji ze strony uøytkownika.
Na rys. 4 widoczny jest ekran shella uruchomionego programu z†widocznymi oknami: komunikatÛw (na dole) i†edytora tekstu (na gÛrze). Edytor automatycznie zaznacza kolorami
s³owa kluczowe, komentarze i†parametry.
Znacznie u³atwia to edycjÍ i†analizÍ programu,
co ma o†tyle duøe znaczenie, øe kompilowane
s¹ tylko programy napisane w†specjalnym (lecz
bardzo prostym) jÍzyku tekstowym.
CzÍúÊ opcji konfiguracyjnych uk³adÛw GDX
dostÍpna jest z†poziomu paska narzÍdziowego
shella. Na rys. 5 znajduje siÍ okno z†opcjami
pozwalaj¹cymi wybraÊ typ uk³adu docelowego,

poziom generowanych zak³ÛceÒ EMC, w³¹czyÊ/
wy³aczyÊ rezystory ìpodci¹gaj¹ceî na wejúciach/
wyjúciach i†zabezpieczyÊ zawartoúÊ pamiÍci
uk³adu przed odczytem.
Z†menu shella (rys. 6) jest wywo³ywany kompilator oraz program ³aduj¹cy skompilowane
pliki JEDEC do uk³adÛw ISP (rys. 7). Moøliwoúci
tego programu s¹ bardzo duøe. Pozwala on m.in.
na dowoln¹ konfiguracjÍ ³aÒcucha ISP, w†tym
takøe w³¹czanie w†szereg uk³adÛw GDX dowolnych innych uk³adÛw ISP produkowanych przez
Latticeía. Ponadto przewidziano stosowanie analizatorÛw ATE (ang. Automated Test Equipment)
oraz wirtualnych urz¹dzeÒ JTAG. Program ³aduj¹cy moøe wspÛ³pracowaÊ z†jednym z†trzech
typÛw interfejsÛw sprzÍtowych (rys. 8), do³¹czonym do z³¹cza Centronics.
Oprogramowanie ispGDX System automatycznie generuje podczas kompilacji projektu
pliki tekstowe z†czasowym opisem opÛünieÒ
dla wszystkich úcieøek sygna³Ûw. Moøna takøe zapisaÊ w†jednym z†piÍciu dostÍpnych formatÛw (rys. 9) listÍ po³¹czeÒ, przeznaczon¹
do pÛüniejszej symulacji w†dowolnym systemie CAD dla uk³adÛw PLD.
Piotr Zbysiński, AVT
piotr.zbysinski@ep.com.pl

Rys. 6.

W†artykule przedstawiono wersjÍ 1.5.1 pakietu ispGDX System.
Strona informacyjna o†pakiecie ispGDX
System dostÍpna jest pod adresem: http://
www.latticesemi.com/ftp/gdxdevsys.html.
OgÛlne informacje o†uk³adach ispGDX dostÍpne s¹ pod adresem: http://www.latticesemi.com/prodinfo/ispgds.html.
Karta katalogowa uk³adÛw ispGDX dostÍpna jest pod adresem: http://www.lattice-

Rys. 5.

Rys. 8.

Rys. 9.
semi.com/ftp/docs/datasheets/ispgdx.pdf.
Przegl¹dowa informacja o†uk³adach ispGDX
dostÍpna jest pod adesem: http://www.latticesemi.com/ftp/docs/datasheets/introgdx.pdf.

Tab. 2. Minimalne wymagania sprzętowe
pakietu ispGDX System:
✓ system operacyjny Windows 95/98 lub Windows
NT 4.0
✓ pamięć RAM 16MB (32MB zalecane),
✓ minimalna ilość wolnego miejsca na dysku
twardym 10MB,
✓ karta grafiki SVGA (800x600),
(oprogramowanie dostępne także w wersji dla
systemu Unix)

Elektronika Praktyczna w "pajęczynie" Ziloga
Polski rynek elektroniczny - obok
innych wschodniej Europy - sta³ siÍ
jednym z†najwaøniejszych w†planach
rozwojowych firmy Zilog. Z†tego
w³aúnie powodu na stronie WWW
firmy Zilog powsta³ dzia³ poúwiÍcony
informacjom z†tych krajÛw.
PolskÍ reprezentuje Elektronika
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W†zak¹tku http://www.zilog.com/europe dostÍpne s¹ publikacje opracowane w†wielu krajach Europy, ktÛrych wspÛln¹ cech¹ jest prezentacja wyrobÛw firmy Zilog. Strona ta bÍdzie przez producenta sukcesywnie rozwijana.
Na pocz¹tku lipca znajdowa³y
siÍ na niej materia³y z†Niemiec, W³och, Czech, Francji,
Rosji oraz cztery artyku³y
z†Polski.
Wszystkie ìpolskieî opracowania pochodz¹ z†Elektroniki
Praktycznej i†stanowi¹ przegl¹d
wszystkich publikacji o†mikrokontrolerach Ziloga, jakie pojawi³y siÍ w†elektronicznych
periodykach w†naszym kraju.

OprÛcz artyku³Ûw zapisanych w†formacie
PDF dostÍpne bÍd¹ takøe ich odpowiedniki
w†HTML, co znacznie skrÛci czas úci¹gania
materia³Ûw, co jest o†tyle istotne, øe serwer
Ziloga jest silnie oblegany.
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