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Rys. 4.

Schemat elektryczny pro-
gramatora pokazano na rys.
1. Jest to, jak widaÊ, niezbyt
skomplikowany, dwukierun-
kowy bufor napiÍciowy wy-
konany na nieco archaicz-
nych juø uk³adach 74HC125.
Zasilanie dla programatora
jest dostarczane z†urz¹dze-
nia, w†ktÛrym znajduje siÍ
programowany uk³ad. Wy-
prowadzenia z†lewej strony
schematu naleøy do³¹czyÊ do
wtyku DB25 o†numerach ta-
kich, jak narysowano na
schemacie. W†celu zminima-
lizowania zak³ÛceÒ genero-
wanych przez programator

i†ograniczenia wp³ywu za-
k³ÛceÒ zewnÍtrznych na pra-
cÍ programatora, moøna go
zaekranowaÊ, co u³atwia wy-
dzielona úcieøka na obwo-
dzie p³ytki drukowanej. Ze
wzglÍdu na prostotÍ budo-
wy, nie bÍdziemy szczegÛ³o-
wo omawiaÊ sposobu wyko-
nania programatora. Na rys.
2 znajduje siÍ jego schemat
montaøowy.

Za pomoc¹ przedstawio-
nego programatora moøna
programowaÊ i†konfiguro-
waÊ uk³ady z†interfejsem
JTAG oraz standardowym
interfejsem wykorzystywa-
nym do konfiguracji uk³a-
dÛw FPGA. Poniewaø styki
tych interfejsÛw rÛøni¹ siÍ

od siebie, na p³ytce przewi-
dziano dwa z³¹cza: jedno dla
uk³adÛw CPLD, drugie dla
FPGA. DziÍki programowa-
niu (konfigurowaniu) uk³a-
dÛw po zamontowaniu
w†systemie (lewa czÍúÊ rys.
3 ) , cykl programowania
moøna przeprowadziÊ wie-
lokrotnie bez koniecznoúci
demontaøu uk³adu (prawa
czÍúÊ rys. 3).

Prezentowany w†artyku-
le programator wspÛ³pracu-
je z†dowolnym komputerem
PC poprzez z³¹cze rÛwnoleg-
³e Centronics i†jest obs³ugi-
wany przez specjalny pro-
gram steruj¹cy (rys. 4), ktÛ-
ry moøna bezp³atnie úci¹g-
n¹Ê ze strony WWW firmy
Xilinx (szczegÛ³owe infor-
macje pod adresem http://
www.xilinx.com/products/
sof tware/we_detai l .htm) .
Projekty dla uk³adÛw CPLD
firmy Xilinx moøna przygo-
towywaÊ takøe zdalnie, ko-
rzystaj¹c z†internetowego
kompilatora znajduj¹cego
siÍ pod adresem: http://
www.xilinx.com/sxpresso/
webfitter.htm.
PZ

Programator układów ISP
Uk³ady PLD

programowane
i†konfigurowane

w†systemie ciesz¹ siÍ
ogromn¹ popularnoúci¹

wúrÛd projektantÛw
urz¹dzeÒ

elektronicznych.
Prezentujemy opis
budowy jednego
z†najprostszych

programatorÛw ISP,
ktÛrego pierwowzorem

jest programator DLC III
firmy Xilinx.
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WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1, R9..R12: 100Ω
R2: 47Ω
R3..R7: 300Ω
R8: 5,1kΩ
R13: 1kΩ
Kondensatory
C1..C4: 100pF
C5: 10nF
Półprzewodniki
D1, D2: BAT84
U1, U2: 74HC125
Różne
gold−piny 2x9
złącze D25M

P³ytka drukowana wraz z kom-
pletem elementÛw jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1303.

Wzory p³ytek drukowanych
w formacie PDF s¹ dostÍpne
w Internecie pod adresem: http:/
/www.ep.com.pl/?pdf/kwie-
cien01.htm oraz na p³ycie CD-
EP04/2001 w katalogu PCB.


