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Producenci uk³adÛw programowalnych
w†wiÍkszoúci przypadkÛw nie zajmuj¹ siÍ
bezpoúrednio przygotowywaniem narzÍdzi
CAD/EDA, s³uø¹cych do realizacji projek-
tÛw wykorzystuj¹cych PLD. Wynika to naj-
czÍúciej z†koniecznoúci zbudowania potÍøne-
go zespo³u w†sk³ad ktÛrego wchodz¹ twÛr-
cy algorytmÛw optymalizuj¹cych logiczn¹
budowÍ projektÛw i†ich rozk³adu w†fizycz-
nych strukturach uk³adÛw, twÛrcy algoryt-
mÛw stosowanych podczas symulacji, pro-
gramiúci zamieniaj¹cy algorytmy w†dzia³aj¹-
ce programy, testerzy zajmuj¹cy siÍ ich
weryfikacj¹, oraz szereg innych osÛb dos-
konale znaj¹cych problematykÍ. Duøa kon-
kurencja na rynku spowodowa³a, øe produ-
cenci uk³adÛw PLD zajmuj¹ siÍ swoim seg-
mentem rynku, daj¹c moøliwoúÊ rozwoju
firmom takim jak Aldec.

Active-HDL jest wykorzystywany m.in.
w†systemie Warp 6.0 firmy Cypress oraz
w†szeregu zestawÛw oferowanych przez fir-
mÍ XIlinx.

Active-HDL z†punktu widzenia
projektanta

Active-HDL jest uniwersalnym, zintegro-
wanym úrodowiskiem projektowym, za po-
moc¹ ktÛrego moøna:
- zrealizowaÊ dowolny projekt hierarchicz-
ny, w†ktÛrym moøna wykorzystaÊ jÍzyki:
VHDL i†Verilog, listÍ po³¹czeÒ w†formacie
EDIF oraz modu³y graficzne w†postaci
schematÛw lub grafu przejúÊ,
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- przeprowadziÊ pe³n¹ symulacjÍ funkcjonal-
n¹ i†czasow¹ projektu (zapisanego w†jed-
nym z†formatÛw: VHDL, Verilog lub
EDIF), takøe z†uwzglÍdnieniem paramet-
rÛw uk³adÛw docelowych,

- zbudowaÊ i†przetestowaÊ dowolny modu³
biblioteczny (LPM - ang. Library Paramet-
rized Module), ktÛry moøe byÊ nastÍpnie
wykorzystywany w†innych systemach pro-
jektowych.
Schemat przedstawiaj¹cy przebieg pro-

cesu projektowego z†wykorzystaniem Acti-
ve-HDL pokazano na rys. 1. Niezaleønie
od struktury projektu (tzn. rodzajÛw mo-
du³Ûw w†nim zastosowanych) wynikowa
jego postaÊ moøe byÊ zapisana w†jÍzy-
kach: VHDL lub Verilog, jest takøe moø-
liwe zapisanie listy po³¹czeÒ w†formacie

EDIF. Kompilacja postaci wynikowej do
postaci binarnej, umoøliwiaj¹cej zaprogra-
mowanie uk³adu docelowego wymaga za-
stosowania dodatkowych, zewnÍtrznych
modu³Ûw do syntezy i†implementacji pro-
jektÛw.

Jak zdobyÊ Active-HDL?
Za miesi¹c opiszemy moøliwoúci funk-

cjonalne pakietu Active-HDL, postaramy siÍ
takøe zamieúciÊ jego wersjÍ ewaluacyjn¹ na
naszym CD. ByÊ moøe wúrÛd naszych Czy-
telnikÛw znajd¹ siÍ chÍtni do samodzielne-
go úci¹gniÍcia tego programu z†Internetu, ale
uprzedzamy, øe w†sumie trzeba pobraÊ pliki
o†³¹cznej d³ugoúci ponad 50MB. Dla tego
grona CzytelnikÛw zamieszczamy krÛtk¹
úci¹gawkÍ.

Rys. 1.

Niestety rzadko siÍ zdarza,
abyúmy (my Polacy) mieli wyraüny

powÛd do chwalenia siÍ
opracowaniami zaawansowanymi

technologicznie. S³yniemy z†wytopu
stali, wydobycia wÍgla i†siarki, takøe

ziemniaki s¹ powaøn¹ pozycj¹
eksportow¹ naszego kraju... Przyk³ad

firmy Aldec dowodzi jednak, øe
mamy szansÍ staÊ siÍ zag³Íbiem

intelektualnym takøe w†tak
nowoczesnych dziedzinach elektroniki,

jak¹ s¹ uk³ady programowalne.
Aldec jest firm¹ amerykaÒsk¹,

lecz jej za³oøycielem jest nasz rodak
Stanley Hyduke, a†znaczn¹ czÍúÊ

oferowanego przez firmÍ
oprogramowania tworz¹ inøynierowie

ze ål¹ska.

Rys. 2. Rys. 3.
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Krok 1
Na g ³Ûwne j s t ron ie f i rmy Aldec

(www.aldec.com) naleøy klikn¹Ê w†Down-
loads (rys. 2).

Krok 2
Po za³adowaniu siÍ nowej strony (rys.

3) moøna wybraÊ dowolny z†oferowanych
przez Aldeca program w†wersji ewaluacyj-
nej. Do naszych celÛw niezbÍdny bÍdzie
pierwszy z†listy - Aldec-HDL 4.2. Wszystkie
udostÍpnione wersje ewaluacyjne bÍd¹ pra-
cowa³y przez 20 dni od chwili instalacji.
Ich moøliwoúci funkcjonalne s¹ nieco ogra-
niczone w†stosunku do wersji komercyjnej,
przy czym istnieje moøliwoúÊ usuniÍcia
ograniczeÒ na 10 dni, co wymaga jednak
zdobycia osobnego pliku licencyjnego. Infor-
macja o†ograniczeniach i†pozosta³ych warun-
kach licencji znajduje siÍ na pocz¹tku stro-

ny z†formularzem zg³oszeniowym (rys. 4),
ktÛra jest wyúwietlana po wybraniu progra-
mu do úci¹gniÍcia.

Krok 3
Po wype³nieniu i†wys³aniu formularza,

na podany w†nim adres e-mail przesy³any
jest list (rys. 5) z†informacj¹ o†po³oøeniu
plikÛw do úci¹gniÍcia. DostÍpne s¹ ich
dwie wersje: jeden plik o†d³ugoúci ok.
44MB lub 19 plikÛw o†d³ugoúci ok. 2,5MB
kaødy. Naleøy wybraÊ wariant odpowiedni
do moøliwoúci wykorzystywanego ³¹cza.

Bardzo mi³ym gestem ze strony firmy
Aldec jest przesy³anie tego listu w†jÍzyku
polskim (sic!).

OprÛcz samego programu warto úci¹gn¹Ê
biblioteki z†opisem uk³adÛw wybranych pro-
ducentÛw, ktÛre s¹ takøe dostÍpne na stro-
nie, ktÛrej adres podaj Aldec w†liúcie e-mail.

Rys. 4. Rys. 5. Rys. 6.

Krok 4
Po úci¹gniÍciu niezbÍdnych plikÛw na-

leøy zainstalowaÊ program, ktÛra to proce-
dura jest zautomatyzowana, a†jej przebieg
zbliøony do wiÍkszoúci innych instalacji.
Piotr Zbysiñski, AVT
piotr.zbysinski@ep.com.pl

Informacje o†programie Active-HDL
i†innych produktach firmy Aldec s¹ dostÍp-
ne w†Internecie pod adresem: www.al-
dec.com.

Ewaluacyjne wersje programÛw do úci¹g-
niÍcia s¹ dostÍpne pod adresem: http://
www.aldec.com/pages/Downloads.htm. Rejest-
racjÍ umoøliwiaj¹c¹ czasowe zniesienie ogra-
niczeÒ w†pakiecie Active-HDL moøna prze-
prowadziÊ pod adresem: http://www.al-
dec.com/Registration/42REQ.htm.


