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Na pocz¹tku przypomnijmy, øe uk³ady Cool
Runner s¹ nowoczesnymi, bardzo elastyczny-
mi strukturami PLD o†znikomym poborze mo-
cy. To w³aúnie minimalny pobÛr mocy wy-
rÛønia uk³ady Philipsa na rynku. Doskona³e
rezultaty uda³o siÍ osi¹gn¹Ê dziÍki opracowa-
niu zupe³nie nowego sposobu zapisywania
i†odczytywania informacji w†wewnÍtrznej,
programowalnej matrycy po³¹czeÒ. SzczegÛ³y
tych nowatorskich rozwi¹zaÒ przedstawimy
w†jednym z†kolejnych numerÛw EP.
NarzÍdzie, ktÛre prezentujemy zosta³o op-

racowane w†firmie Eurodis Enatechnik, z†po-
dwÛjnym przeznaczeniem.
- Jako pomoc w†poznaniu moøliwoúci i†spo-
sobu programowania uk³adÛw Cool Run-
ner. DziÍki diodom LED i†prze³¹cznikom
znajduj¹cym siÍ na p³ytce moøliwe jest
testowanie prostych projektÛw wykonanych
na uk³adzie PZ5032.

- Jako programator uk³adÛw Cool Runner
(PZ50/3032, PZ50/3064, PZ51/3128 - pre-
fiksy ì3î oznaczaj¹ wersje zasilane napiÍ-
ciem 3,3V!) oraz prostszych uk³adÛw PLD
firmy Philips (P5/3Z22V10). Poniewaø na
p³ytce bazowej znajduje siÍ podstawka la-
boratoryjna dla uk³adÛw w†obudowach
PLCC44 programowanie uk³adÛw monto-
wanych w†innych obudowach wymaga za-
stosowania opcjonalnych adapterÛw.
Prac¹ urz¹dzenia steruje prosty w†obs³udze

XPLA−Prommer − doskonałe
narzędzie dla doskonałych układów
Jak wycisnąć pieniądze z grapefruita c.d.

S¹dz¹c po treúci listÛw, jakie
otrzymaliúmy po opublikowaniu
pierwszego artyku³u o†uk³adach
Cool Runner (EP4/98), temat ten
wywo³a³ znaczne zainteresowanie

wúrÛd naszych CzytelnikÛw.
Id¹c ìza ciosemî przedstawiamy

kolejne, znacznie bardziej
uniwersalne narzÍdzie, przy

pomocy ktÛrego moøna
programowaÊ dowolne uk³ady PLD

serii Cool Runner oraz klika
innych uk³adÛw programowalnych

firmy Philips.

W skład zestawu XPLA−Prommer wchodzą:
✓ płytka ewaluacyjna z podstawką dla układu

PZ5032−44;
✓ jeden układ PZ5032−10A44;
✓ kabel łączący płytkę z komputerem PC (Centronics);
✓ podręcznik;
✓ dyskietki z oprogramowaniem;
✓ płyta CD z oprogramowaniem projektowym oraz

pełną dokumentacją dla układów Cool Runner.

Wymagania oprogramowania:
✓ komputer lepszy niż 486DX−33;
✓ minimum 16MB RAM;
✓ napęd CD−ROM;
✓ komputer musi być wyposażony w jeden wolny

port LPT;
✓ zainstalowany system operacyjny Windows 95/98

lub Windows 3.1x.

program z†interfejsem graficznym (rys. 1), ktÛ-
ry udostÍpnia wszelkie funkcje typowe dla
programowanych uk³adÛw, n.p. istnieje moø-
liwoúÊ programowania obszaru USB (ang. User
Storage Bits), ktÛry moøna wykorzystaÊ do
identyfikacji projektu wpisanego do matrycy
pamiÍciowej.
RealizacjÍ projektÛw u³atwia bardzo dobre

oprogramowanie narzÍdziowe XPLA-Designer,
ktÛre jest dostarczane na p³ycie CD-ROM.
OprÛcz pakietu CAD znajduj¹ siÍ na niej takøe
materia³y katalogowe o†uk³adach Cool Run-
ner, dziÍki czemu uøytkownik systemu dosta-
je komplet informacji, niezbÍdnych do roz-
poczÍcia pracy.
PrÛby prowadzone w†laboratorium EP do-

wiod³y, øe prezentowane urz¹dzenie jest nie-
zwykle przydatne, zw³aszcza w†îbogatejî wer-
sji z†opcjonalnymi adapterami dla uk³adÛw
TQFP i†SOIC. Jedyn¹ wad¹ urz¹dzenia, zreszt¹
³atw¹ do usuniÍcia przez producenta (podpo-
wiadamy!, jest brak zasilacza w†zestawie, co
zmusza konstruktora do niepotrzebnych po-
szukiwaÒ.
Piotr Zbysiński, AVT

XPLA-Prommer udostÍpni³a redakcji firma
Eurodis Microdis.
WiÍcej informacji o†uk³adach Cool Runner

moøna znaleüÊ we Internecie pod adresem:
www.coolrunner.com.


