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Oprogramowanie projektowe
dla układów ISP firmy Xilinx

Tematyka zwi¹zana z†uk³adami
PLD, a†takøe konstrukcje
wykorzystuj¹ce te nowoczesne
podzespo³y doúÊ czÍsto goszcz¹
na naszych ³amach. Nieco
rzadziej prezentujemy narzÍdzia
projektowe umoøliwiaj¹ce
samodzieln¹ realizacjÍ projektÛw
w†strukturach programowalnych.
LukÍ t¹ wype³niamy opisem
pakietu oprogramowania
przygotowanego przez firmÍ Data
I/O dla jednego z†najwiÍkszych
producentÛw uk³adÛw
programowalnych úredniej i†duøej
skali integracji - amerykaÒskiej
firmy Xilinx.

Wymagania sprzętowe pakietu DS−571
■ komputer PC z procesorem min. 486DX (zalecane
Pentium),
■ system operacyjny Windows 3.1 (wymaga instalacji
Win32s) lub Windows 95/NT,
■ ok. 46MB wolnego miejsca na twardym dysku,
■ minimum 16MB pamięci RAM,
■ napęd CD−ROM zgodny ze standardem ISO9660,
■ jeden wolny port równoległy do podłączenia
programatora układów ISP.
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Uk³ady programowalne w†chwili pojawienia siÍ po raz pierwszy na rynku (by³o to
prawie 30 lat temu!) by³y elementami trudnymi w†zastosowaniu i†pobiera³y bardzo duøo energii. Ze wzglÍdu na brak prostych
w†obs³udze narzÍdzi do projektowania ich
wnÍtrza, budowanie urz¹dzeÒ z†wykorzystaniem choÊby najprostszych struktur PLD
by³o zajÍciem tylko dla najbardziej wtajemniczonych elektronikÛw, uchodz¹cych czÍsto za úrodowiskowych guru.
W†chwili obecnej sytuacja wygl¹da zupe³nie inaczej - rÛønorodnych narzÍdzi projektowych jest duøy wybÛr, s¹ one ³atwe
w†obs³udze, coraz
doskonalsze s¹ takøe
same uk³ady programowalne.
Jedn¹ z†najbardziej
interesuj¹cych nowoúci ostatnich lat s¹
struktury programowane
w†systemie - ISP. Uk³ady te
Rys.1.
charakteryzuje moøliwoúÊ konfigurowania wnÍtrza wielokrotnie i†to po
zamontowaniu uk³adu na p³ytce drukowanej
budowanego urz¹dzenia (rys.1). WiÍkszoúÊ
uk³adÛw ISP programowana jest poprzez interfejs szeregowy zgodny ze standardem
JTAG. Przy pomocy tego interfejsu moøliwe
jest programowanie wielu uk³adÛw jednoczeúnie, moøliwe jest takøe testowanie struktur przed i†po zaprogramowaniu.

Firma Xilinx pod koniec ubieg³ego roku
wprowadzi³a do sprzedaøy w³asn¹ rodzinÍ
uk³adÛw ISP nosz¹c¹ oznaczenie XC9000.
S¹ to uk³ady kwalifikowane do grupy CPLD,
co oznacza, øe ich architektura jest zbliøona
do standardowych uk³adÛw PAL (np.
GAL16/20V8, itp.), lecz pojemnoúÊ wewnÍtrzna (iloúÊ makrocel i†termÛw wejúciowych
w†kaødej z†nich) jest znacznie wiÍksza
(rys.2). Ze wzglÍdu na bardzo dobre parametry elektryczne, dynamiczne i†nisk¹ cenÍ
uk³ady XC9500 s¹ bardzo atrakcyjn¹ alternatyw¹ standardowych uk³adÛw GAL16/
20V8, GAL22V10 - zw³aszcza, øe najprostszy
uk³ad XC9536 (36 makrocel) jest odpowiednikiem min. 4†uk³adÛw GAL16V8.
O†uk³adach rodziny XC9000 pisaliúmy
w†EP9/96 w†dziale ìNowe podzespo³yî.

XABEL CPLD
Prezentowany w†artykule system projektowy (oznaczenie katalogowe DS-571) zawiera wszystkie elementy niezbÍdne do realizacji projektÛw z†uk³adami CPLD serii
XC9500 oraz XC7300 (zbliøone do XC9500,
lecz do programowania niezbÍdny jest specjalny programator).
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Rys.2.

Oprogramowanie wchodz¹ce w†sk³ad zestawu wymaga zastosowania systemu operacyjnego Windows 95/NT, moøliwe jest takøe wykorzystanie go ze starszymi wersjami
Windows 3.1/3.11, wymaga to jednak zainstalowania nak³adki 32-bitowej, ktÛra znajduje siÍ na p³ycie CD-ROM.
Poruszanie siÍ po projekcie umoøliwia
przejrzysty shell, ktÛrego okno przedstawiamy na rys.3. W†lewej czÍúci okna pokazana
jest struktura logiczna projektu (wraz z†zaleønoúciami hierarchicznymi), w†prawej

jest podzielenie
projektu na kilka czÍúci i†oddzielne symulowanie kaødej
z†nich,
co
w†przypadku
wiÍkszych uk³adÛw jest bardzo
waøne.
W†przypadku
wyst¹pienia pomy³ek moøliwa
jest modyfikacja
poszczegÛlnych
blokÛw projektu, przy pomocy edytora tekstowego (rys.5),
ktÛry stanowi
integraln¹ czÍúÊ
pakietu.
Projekt poprawnie skompilowany moøna od razu za³adowaÊ do uk³adu PLD znajduj¹cego siÍ
w†uruchamianym urz¹dzeniu. NiezbÍdny do
tego celu bÍdzie interfejs sprzÍtowy (wchodzi on w†sk³ad zestawu), do³¹czony do portu drukarkowego LPT oraz program EZ-TAG

W skład zestawu DS−571 wchodzą:
▲ CD−ROM z oprogramowaniem w wersji
instalacyjnej. Podstawowym modułem
oprogramowania jest kompilator języka ABEL
w wersji 6.1.2. Kompilator ten umożliwia tworzenie
projektów hierarchicznych na poziomie plików
źródłowych języka ABEL. Na płycie znajdują się
także fittery dla układów XC9500, XC7300,
symulator funkcjonalny z interfejsem graficznym,
analizator czasowy (statyczny), nakładka 32−bitowa
dla Windows 3.1,
▲ oprogramowanie EZ−TAG, które jest interfejsem
programowym do obsługi programatora ISP,
▲ interfejs sprzętowy LPT<−>JTAG, który spełnia rolę
programatora układów ISP (XC9500),
▲ rozbudowane pliki pomocy dotyczącej programów
wchodzących w skład pakietu, języka
programowania i obsługi programatora.

dego z†nich.
Prezentowane oprogramowanie nie jest
specjaln¹ nowoúci¹ - Czytelnicy znaj¹cy inne pakiety CAD opracowane przez Data I/
O z†pewnoúci¹ znaj¹ zarÛwno interfejs gra-

Rys.6.

Rys.4.

(rys.6). Przy pomocy menu tego programu
konfigurowany jest ³aÒcuch uk³adÛw, ktÛre
zamierzamy programowaÊ, moøliwe jest takøe wybranie plikÛw wpisywanych do kaøRys.3.

czÍúci okna pokazano kolejnoúÊ kompilowania projektu. Wskazanie przy pomocy myszy
dowolnego etapu powoduje automatyczne
wykonanie wszelkich niezbÍdnych procedur.
Podczas tworzenia nowych projektÛw
doúÊ zdarza siÍ, øe pozornie dobrze opracowany uk³ad nie dzia³a prawid³owo. Pomoc¹ w†takich sytuacjach bÍdzie symulator
programowy z†wbudowanym interfejsem graficznym (rys.4). DziÍki rozbudowanym opcjom konfiguracyjnym symulatora moøliwe
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ficzny shella, jak i†sposÛb tworzenia projektÛw. Nowoúci¹ wprowadzon¹ przez firmÍ
Xilinx s¹ fittery optymalizuj¹ce rozk³ad projektu we wnÍtrzu uk³adu, niezaleønie dla
rodziny XC7300 oraz XC9500. Ogromn¹ zalet¹ tego pakietu jest prosty w†obs³udze programator, przy ktÛrego pomocy moøliwe jest
programowanie uk³adÛw XC9500.
Pewn¹ wad¹ wydawaÊ siÍ moøe brak dokumentacji ksi¹økowej do pakietu, lecz wbudowany program pomocy z†bardzo przejrzystymi prezentacjami sposobu obs³ugi programu oraz skryptem z†opisem jÍzyka ABEL,
doskonale zastÍpuje papierow¹ wersjÍ podrÍcznikÛw.
Piotr Zbysiński, AVT
System XABEL 6.2 (DS-571) udostÍpni³a
redakcji firma Elbatex.
Uwaga! Uk³ady serii XC9500 widoczne na
zdjÍciu wraz z†zestawem oprogramowania
nie wchodz¹ w†jego sk³ad.

Rys.5.
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