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„Bezcenne” narzędzie od Vantisa
Możliwości pakietu
Zgodnie z†zapowiedzi¹

sprzed miesi¹ca,
w†drugiej czÍúci

artyku³u przedstawimy
podstawowe moøliwoúci
freewareowego pakietu

do projektowania
uk³adÛw

programowalnych firmy
Vantis.

Jak siÍ przekonacie,
darmowe

oprogramowanie moøe
spe³niaÊ nawet

najbardziej
zaawansowane
wymagania.

Instalacja oprogramowania
przebiega standardowo, w†zwi¹z-
ku z†czym nie bÍdziemy jej
omawiaÊ. Po zainstalowaniu pa-
kietu na pulpicie pojawia siÍ
ikona z†logo Vantisa, ktÛra pro-
wadzi nas wprost do shella
pakietu (rys. 1), ktÛry w†przej-
rzysty sposÛb prowadzi po
wszystkich zakamarkach oprogra-
mowania.
Tworzenie projektu rozpoczy-

namy od nadania mu nazwy
oraz wybrania uk³adu, dla ktÛ-
rego jest on przygotowywany
(rys. 2). Jeøeli decyzja o†typie
docelowego uk³adu nie zapad³a,
moøna zastosowaÊ domyúlny
uk³ad wirtualny i†dopiero pÛü-

niej dopasowaÊ go
do realizowanego za-
dania lub do kon-
strukcji urz¹dzenia
docelowego. Pakiet
Design Direct umoø-
liwia kompilacjÍ
projektÛw dla wiÍk-
szoúci uk³adÛw pro-
dukowanych przez
Vantisa, pocz¹wszy
od struktur standar-
dowych (odpowied-

niki GAL), aø do uk³adÛw ro-
dziny MACH5/5A.
Prezentowane oprogramowanie

umoøliwia kompilowanie projek-
tÛw hierachicznych, przy czym
poszczegÛlne modu³y s¹ opisa-
ne schematem lub jÍzykiem wy-
sokiego poziomu ABEL. W†ra-
mach jednego projektu moøna
zawrzeÊ ponadto dowolny do-
kument tekstowy (zawieraj¹cy
np. jego dokumentacjÍ) oraz
plik wymuszeÒ wykorzystywany
do symulacji (rys. 3).
Najprzyjemniejszym sposobem

opisania projektowanego uk³adu
jest oczywiúcie rysowanie sche-
matu z†wykorzystaniem symboli
podstawowych elementÛw logicz-
nych. Do tego celu s³uøy wbu-
dowany w†pakiet edytor sche-
matÛw (rys. 4) oraz bogate bib-
lioteki gotowych elementÛw lo-
gicznych (bramki, przerzutniki,
bufory) oraz makrofunkcji (uk³a-
dy arytmetyczne, rejestry, itp.).
Okno menedøera bibliotek
przedstawiono na rys. 5.
Edytor tekstowy prezentuje siÍ

na pierwszy rzut oka mniej
efektownie (rys. 6), ale jego
moøliwoúci s¹ doúÊ duøe. Jedn¹
z†istotniejszych jego w³aúciwoú-
ci, wykraczaj¹c¹ poza standar-
dowe funkcje edytorÛw tekstu,
jest kontekstowe zaznaczanie ko-
lorami tekstu, co u³atwia anali-
zÍ zapisanego w†ABEL-u pro-
gramu. DziÍki do³¹czeniu do
edytora wszystkich podstawo-
wych wzorcÛw dokumentÛw
zgodnych z†nomenklatur¹ ABE-
L-a (rys. 7), pisanie programÛw
w†tym jÍzyku moøe sprawiaÊ
przyjemnoúÊ takøe okazjonalnym
uøytkownikom uk³adÛw PLD.
Wszystkie modu³y projektu

naj³atwiej jest po³¹czyÊ w†edy-
torze schematÛw. W tym celu

naleøy utworzyÊ makrofunkcje,
to znaczy przyporz¹dkowaÊ sym-
bole graficzne poszczegÛlnym
modu³ow. Symbole moøna za-
gnieødøaÊ w†sobie, dziÍki cze-
mu raz zaprojektowany i†prze-
testowany modu³ moøna wyko-
rzystywaÊ wielokrotnie w†tym
samym projekcie.
Design Direct umoøliwia nie-

zaleøn¹ kompilacjÍ poszczegÛl-
nych modu³Ûw projektu, co
znacznie upraszcza diagnostykÍ.
Podczas kompilacji modu³Ûw nie
powstaj¹ kody wynikowe JEDEC.
Ich uzyskanie moøliwe jest tyl-
ko dla najwyøej po³oøonej w†hie-
rarchii warstwy projektu. Pod-
czas kompilacji ca³ego projektu
system prowadzi diagnostykÍ po-
szczegÛlnych fragmentÛw projek-
tu, potrafi nawet wskazaÊ
ìwprostî niektÛre b³Ídy. Pakiet
projektowy jest wyposaøony
w†system zarz¹dzania wyprowa-
dzeniami budowanego uk³adu,
ktÛry umoøliwia przypisanie po-
szczegÛlnych sygna³Ûw wejúcio-
wych i†wyjúciowych fizycznym
wyprowadzeniom wybranego
uk³adu (rys. 8), deklarowanie
trybu pracy uk³adu (regulacja po-
boru mocy przez bloki logiczne)
oraz programowanie szybkoúci
narastania sygna³u na wyjúciach.
Design Direct umoøliwia pro-

jektantowi dwojak¹ analizÍ stwo-
rzonego projektu. Pierwsz¹
z†moøliwoúci jest analiza funk-
cjonalna, czyli po prostu spraw-
dzenie reakcji uk³adu na pobu-
dzenia wejúÊ. Do przeprowadze-
nia tego etapu testowania nie-
zbÍdna jest minimalna znajo-
moúÊ ABEL-a, poniewaø plik za-
wieraj¹cy opis pobudzeÒ naleøy
stworzyÊ samodzielnie przy po-
mocy edytora tekstowego. Bar-
dzo efektownie wygl¹da nato-
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miast prezentowanie wynikÛw
dzia³ania symulatora, co widaÊ
na rys. 9.
Drug¹ moøliwoúci¹ weryfikacji

projektu jest analiza jego para-
metrÛw czasowych. Umoøliwia
ona oszacowanie maksymalnej
szybkoúci dzia³ania uk³adu oraz

czasu propagacji sygna³u poszcze-
gÛlnymi úcieøkami. Na rys. 10
przedstawiono fragmenty okien
analizatora czasowego, ktÛry
okreúli³ maksymaln¹ czÍstotliwoúÊ
taktowania uk³adu (okno gÛrne)
i†czasy propagacji sygna³u (okno
dolne).
Po przeanalizowaniu projektu

moøna przejúÊ do etapu zamiany
efektÛw pracy nad projektem na
ich fizyczn¹ postaÊ. Jeøeli w†pro-
jekcie s¹ stosowane uk³ady wy-
posaøone w†interfejs ISP JTAG,
to moøna je programowaÊ wprost
z†komputera (za pomoc¹ prostego
interfejsu do³¹czanego do z³¹cza

LPT). Jeøeli stosowanych uk³adÛw
nie moøna programowaÊ w†syste-
mie, niezbÍdny bÍdzie dodatko-
wy, zewnÍtrzny programator.
Programowanie uk³adÛw ISP

u³atwia modu³ wbudowany w†pa-
kiet Design Direct, ktÛrego okno
widaÊ na rys. 11. Przed rozpo-

czÍciem programowania
naleøy skonfigurowaÊ
³aÒcuch JTAG (w szereg
moøna ³¹czyÊ wiÍcej niø
jeden uk³ad). Okno kon-
figuracyjne widoczne jest
na rys. 12. Dodatkow¹
moøliwoúci¹ oferowan¹
przez ten program jest
obs³uga interfejsu JTAG
w†testowej konfiguracji
ATE, co znakomicie u³at-
wia weryfikacjÍ pracy
projektowanego uk³adu
w†jego standardowym, fi-
zycznym otoczeniu.
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Tyle -
oczywiúcie
w†wielkim
skrÛcie -
zachwytÛw.
Na koniec
dwie kry-
t y c z n e
uwagi, ktÛ-
re s¹ efek-
tem kilku-
tygodnio -
wej pracy z†pakietem De-
sign Direct.
Po pierwsze, pomimo

moøliwoúci pracy pakietu
z†Windows 95/98 i†obs³ugi
d³ugich nazw, w†praktyce nie
moøna ich stosowaÊ. Wynika to
faktu zastosowania mocno osa-
dzonego w†przesz³oúci sposobu
pracy ca³ego programu: otÛø win-
dowsowy shell wywo³uje DOS-
owe modu³y z†automatycznie po-
dawanymi parametrami. Po-
niewaø modu³y te nie s¹
w†stanie odczytaÊ d³ugich
nazw, operacje na tak opisa-
nych plikach nie s¹ moøli-
we.
Po drugie, sposÛb pos³ugi-

wania siÍ pakietem trudno
zakwalifikowaÊ do intuicyj-
nych. Mimo tego naleøy
stwierdziÊ, øe odrobina chÍci
oraz wbudowany w†Design
Direct program pomocy wy-
starcz¹, aby w†ci¹gu kilku dni
nauczyÊ siÍ bieg³e-
go nim pos³ugiwa-
nia.
Pomimo tych

uwag Design Direct
jest narzÍdziem
godnym polecenia,
od pocz¹tkuj¹cych
(specjalnie dla nich:
PALCE16/20V8 i†po-
chodne), aø po za-
awansowanych kon-
s t r u k t o r Û w
(MACH1..5).
Piotr Zbysiński,
AVT

Za miesi¹c przed-
stawimy moøliwoúci
pakietu udostÍpnio-
nego przez firmÍ
Vantis.
Przedpremierow¹

wersjÍ prezentowa-

nego w†artykule oprogramowania
dostarczy³a redakcji firma Futu-
re.
Informacje o podzespo³ach fir-

my Vantis oraz ich sprzedaø pro-
wadz¹ firmy: Elbatex, Future,
Macropol.
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