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Pocz¹wszy od edytora schema-
tÛw, ktÛry pozwala na projektowa-
nie hierarchiczne oraz wielokana³o-
we, poprzez zintegrowany symula-
tor Spice 3f5/XSpice (rys. 1), aø
po narzÍdzia do analizy sygna³owej
obwodu, mamy do dyspozycji kom-
pletny zestaw pozwalaj¹cy na przy-
gotowanie projektu pod k¹tem im-
plementacji na p³ycie drukowanej.
Wspomniane narzÍdzia do analizy,
³atwe w†uøyciu dziÍki integracji
z†edytorem schematÛw, pozwa-
laj¹†na wczesne wykrycie i†wyeli-
minowanie wiÍkszoúci problemÛw,

jeszcze przed
przys t¹pieniem
do projektowania
PCB.
Kolejny wy-

miar, w†ktÛrym
nVisage pokazuje
swÛj potencja³, to
p r o j e k t ow a n i e
programowalnych
uk³adÛw logicz-
nych FPGA. Pro-
gram oferuje
kompletny zestaw
narzÍdzi potrzeb-
nych do tego ro-
dzaju zadaÒ,

w³¹cznie z†symulacj¹ i†syntez¹†ko-
du VHDL. Projekt uk³adu logiczne-
go moøemy przygotowaÊ pos³ugu-
j¹c siÍ edytorem schematÛw oraz
gotowymi elementami logicznymi
dostarczonymi w†bibliotekach, jak
i†w†formie kodu w†jÍzyku VHDL.
Obie techniki moøna stosowaÊ
³¹cznie. Mamy do dyspozycji kom-
pilator oraz symulator VHDL, ktÛ-
re pozwalaj¹ na przetestowanie
uk³adu. Natomiast wbudowane na-

Dlaczego DXP to system
wielowymiarowy?
Program nVisage DXP trudno za-

klasyfikowaÊ jednoznacznie, ponie-
waø ³¹czy w†sobie kilka narzÍdzi
pomocnych przy realizacji kolej-
nych etapÛw projektu, zarÛwno
przy projektowaniu pod k¹tem im-
plementacji na PCB, jak
i†w†uk³adach FPGA. Lansowane
przez producenta okreúlenie system
wielowymiarowy wywodzi siÍ
z†mnogoúci narzÍdzi oraz moøliwoú-
ci ich zastosowania i†oddaje najle-
piej charakter systemu nVisage.

Wielowymiarowy system projektowy firmy Altium

Konstruowanie nowoczesnych urz¹dzeÒ elektronicznych

coraz czÍúciej zmusza projektanta do

stosowania wielu rÛønych technik

projektowania i†metod implementacji

uk³adu. Tam, gdzie nie wystarczaj¹ typowe

obwody drukowane obsadzone tradycyjnymi

podzespo³ami, pojawiaj¹ siÍ programowalne

uk³ady logiczne. Sprawne projektowanie tak

z³oøonych uk³adÛw wymaga pos³ugiwania siÍ

nowoczesnymi narzÍdziami, ktÛre oferuj¹ wiele

technik opisu, analizy oraz implementacji projektu.

Takie kryteria spe³nia system nVisage DXP firmy Altium.

Rys. 1. Zintegrowane w DXP narzędzia symulacyjne
umożliwiają wszechstronną analizę projektu
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rzÍdzia do syntezy obs³uguj¹
wszystkie popularne rodziny uk³a-
dÛw FPGA, daj¹c moøliwoúÊ im-
plementacji projektu w†wybranym
uk³adzie np. firmy Xilinx lub Al-
tera.
Jak na produkt firmy Altium

przysta³o, ca³oúÊ jest doskonale
zintegrowana za spraw¹ úrodowis-
ka Design Explorer (DXP), znanego
z†programu Protel DXP. SpÛjnoúÊ
tak wielu rÛønorodnych narzÍdzi
nabiera szczegÛlnego znaczenia
przy projektowaniu z³oøonych
uk³adÛw, gdzie wystÍpuj¹ rÛwno-
czeúnie tradycyjne elementy na
PCB i†uk³ady logiczne implemento-
wane w†strukturach FPGA (rys. 2).
nVisage jest pozbawiony edytora

PCB oraz wszystkich narzÍdzi
zwi¹zanych z†projektowaniem

i†dalsz¹ obrÛbk¹ obwodu drukowa-
nego, natomiast wspÛ³pracuje dos-
konale z†wieloma programami do
projektowania PCB. Ze wzglÍdu na
identyczny format plikÛw oraz in-
tegracjÍ przez úrodowisko DXP, je-
go naturalnym uzupe³nieniem,
w†zakresie projektowania druku,
jest Protel DXP. Niemniej jednak,
dziÍki rozbudowanym moøliwoú-
ciom eksportu/importu, nVisage
doskonale wspÛ³pracuje rÛwnieø
z†innymi narzÍdziami, jak np. Or-
CAD czy PCAD.

Wymagania systemowe
Prezentowany program jest bar-

dzo rozbudowany, wiÍc do komfor-
towej pracy wymaga sprzÍtu o†du-
øej wydajnoúci. Podstawowy wy-
mÛg to system operacyjny Win-

dows 2000 lub XP. nVisage DXP
nie zainstaluje siÍ na øadnym ze
starszych systemÛw: Windows 9x,
Millenium czy NT4. Minimum
okreúlone przez producenta to
komputer wyposaøony w†system
Windows 2000 Professional, proce-
sor Pentium 500 MHz, 128 MB
RAM, 620 MB wolnej przestrzeni
dyskowej oraz grafika o†rozdziel-
czoúci 1024x768 z†16-bitowym ko-
lorem. Natomiast konfiguracja zale-
cana powinna zawieraÊ Windows
XP (Home lub Professional), proce-
sor Pentium 1,2 GHz lub szybszy,
512 MB RAM, 620 MB przestrzeni
na dysku oraz grafikÍ o†rozdziel-
czoúci 1280x1024 z†32-bitowym ko-
lorem.
Warto wspomnieÊ, øe úrodowisko

DXP obs³uguje konfiguracje z†dwo-

Rys. 2. Cechą charakterystyczną środowiska DXP
jest doskonała integracja wszystkich narzędzi
projektowych

Rys. 4. nVisage zawiera pełnowartościowe śro−
dowisko programistyczne wspierające kodowanie
w języku VHDL

Rys. 3. Schematy dla obwodów PCB można
łączyć z projektami dla FPGA zapisanymi zaró−
wno w formie schematów, jak i kodu VHDL

Rys. 5. Pracując z projektami FPGA, możemy
dowolnie “mieszać” schematy z kodem źródło−
wym VHDL, mając pełną swobodę wyboru
optymalnej metody projektowania
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ma monitorami, co moøe byÊ wy-
godnym rozwi¹zaniem podczas
pracy nad obszernymi projektami.

PCB i†FPGA razem
nVisage DXP pozwala ³¹czyÊ kil-

ka metod projektowania. Moøemy
mieszaÊ klasyczne schematy ideo-
we obwodÛw, projekty FPGA
w†formie schematÛw uk³adÛw lo-
gicznych oraz kod w†jÍzykach opi-
su sprzÍtu VHDL i†CUPL (rys. 3).
Takie moøliwoúci ³¹czenia ze sob¹
w†jednym projekcie rÛønych tech-
nik czyni nVisage doskona³ym
punktem wyjúcia zarÛwno dla pro-
jektÛw PCB, jak i†FPGA. Projekty
przeznaczone pod PCB oraz projek-
ty FPGA moøemy ³¹czyÊ we wspÛl-
n¹ grupÍ projektow¹, daj¹c projek-
tantowi ³atwy dostÍp do wszyst-
kich plikÛw zwi¹zanych z†danym
przedsiÍwziÍciem. nVisage jest do-
starczany z†obszernym zestawem
presyntezowanych makr i†bibliotek-

Rys. 6. nVisage obsługuje projekty wielokana−
łowe, zachowując hierarchię kanałów podczas
całego procesu projektowego

Rys. 8. Edytor schematów nVisage potrafi importo−
wać i eksportować pliki schematów oraz bibliotek
w formacie OrCAD, czyniąc migrację do nVisage
szybką i łatwą

Rys. 7. Dzięki temu, że nVisage zachowuje
hierarchię kanałów, projekt może być edy−
towany łatwo i efektywnie

ami schematowymi komponentÛw
logicznych dla wszystkich rodzin
uk³adÛw FPGA firm Altera i†Xi-
linx. Na potrzeby kodowania w†jÍ-
zyku VHDL mamy do dyspozycji
edytor tekstowy, wyposaøony w†ce-
chy specyficzne przy programowa-
niu, m.in. takie jak podúwietlanie
sk³adni oraz automatyczne wsta-
wianie wciÍÊ, ktÛre czyni¹ kod le-
piej czytelnym (rys. 4).
Mechanizmy nawigacyjne wbudo-

wane w†nVisage u³atwiaj¹ porusza-
nie siÍ po projektach mieszanych,
w†sk³ad ktÛrych wchodz¹ schema-
ty oraz kod VHDL (rys. 5). Jeden
panel nawigacyjny obs³uguje poru-
szanie siÍ po ca³ej hierarchii pro-
jektu oraz wyszukiwanie skroúne
pomiÍdzy arkuszem schematu i†od-
powiadaj¹cym mu kodem VHDL.
Obs³uguj¹c wiele metod opisu pro-
jektu w†ramach jednej aplikacji,
nVisage wnosi kolejny nowy wy-
miar w†proces projektowania.

Prawdziwe schematy
wielokana³owe
årodowisko projektowe

nVisage obs³uguje w†na-
turalny sposÛb projekty
hierarchiczne o†dowol-
nym stopniu zagnieødøe-
nia oraz dowolnej liczbie
powtarzaj¹cych siÍ kana-
³Ûw (rys. 6). W†prze-
ciwieÒstwie do prostych
edytorÛw schematÛw,
ktÛre sp³aszczaj¹ hierar-
chiÍ i†fizycznie powielaj¹
arkusze schematÛw, aby
uzyskaÊ wiele kana³Ûw,
nVisage zachowuje hie-
rarchiÍ projektu przez ca-

³y czas. Co wiÍcej, nVisage obs³u-
guje hierarchiÍ zagnieødøon¹, ktÛra
pozwala na tworzenie kana³Ûw we-
wn¹trz innych kana³Ûw. Poniewaø
hierarchia projektu jest zachowana
ca³y czas, moøemy w†dowolnej
chwili dokonaÊ zmiany na schema-
cie, ktÛra jest automatycznie pro-
pagowana we wszystkich kana³ach,
bez potrzeby rÍcznego kopiowania
na wiele arkuszy (rys. 7). Podob-
nie w†kaødej chwili moøemy zmie-
niÊ liczbÍ kana³Ûw, a†program au-
tomatycznie zadba o†wygenerowa-
nie odpowiedniej liczby instancji
danego arkusza.
W†projektach wielokana³owych

automatyczne generowanie wielu
instancji nastÍpuje podczas kompi-
lacji projektu. Mamy pe³n¹ kontro-
lÍ nad stylem oznaczeÒ elementÛw,
ktÛry identyfikuje przynaleønoúÊ
do kana³u, jak rÛwnieø†nad sposo-
bem powi¹zania portÛw wyjúcio-
wych poszczegÛlnych kana³Ûw.
Edytor schematÛw programu nVisa-
ge wyposaøono w†mechanizmy
translacji, ktÛre pozwalaj¹ na im-
port oraz eksport z†programu Or-
cad (rys. 8), zarÛwno schematÛw,
jak i†plikÛw bibliotek, daj¹c moøli-
woúÊ szybkiej i†³atwej migracji do
nVisage.
Grzegorz Witek, Evatronix

Za miesi¹c opiszemy narzÍdzia
do analizy i†weryfikacji projektu
jakie daje do dyspozycji nVisage,
przedstawimy aspekty wspÛ³pracy
z†programami do PCB oraz narzÍ-
dziami do implementacji FPGA
oraz moøliwoúci konfiguracji úrodo-
wiska, a†takøe zastosowania pro-
gramu.


