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Nowa “Fundacja” Xilinxa
Jeden z†najwiÍkszych na

úwiecie producentÛw
uk³adÛw programowalnych

- amerykaÒska firma
Xilinx - po latach

prowadzenia polityki
elitarnej dystrybucji

narzÍdzi projektowych,
konsekwentnie zbliøa siÍ

do szerokiego grona
uøytkownikÛw. ìZbliøanieî
dotyczy zarÛwno cen, jak

i†³atwoúci obs³ugi
oprogramowania.

W†artykule
przedstawiamy krÛtk¹
prezentacjÍ najnowszej

wersji pakietu Foundation
z†wbudowanym

kompilatorem VHDL.

Jednym z†najsilniej zarysowa-
nych trendÛw we wspÛ³czesnych
systemach CAD jest u³atwianie
ich obs³ugi. Idealnym przyk³a-
dem takiego trendu jest najnow-
sza wersja pakietu projektowego
Foundation dla uk³adÛw CPLD
i†FPGA firmy Xilinx. Obs³ugÍ
projektu i†zarz¹dzanie jego frag-
mentami u³atwia specjalny shell,
ktÛrego okno podzielono na trzy
podstawowe czÍúci (rys. 1):
- edytor hierarchii (lewa czÍúÊ
okna), zintegrowany z†edytorem
kompilowanych wersji projektu,

- konsolÍ komunikacyjn¹ (dolna
czÍúÊ okna), poprzez ktÛr¹ pa-
kiet informuje uøytkownika
o†swoim dzia³aniu,

- nawigator projektu (prawa czeúÊ
okna), ktÛry odpowiada za two-
rzenie modu³Ûw wchodz¹cych
w†jego sk³ad, przypisanie do
projektu odpowiedniego uk³adu
programowalnego, weryfikacjÍ
i†analizÍ (funkcjonaln¹ i†czaso-
w¹) dzia³ania skompilowanego
uk³adu, a†takøe za programo-
wanie uk³adÛw przez interfejs
szeregowy lub JTAG.
UdostÍpniona nam do testowa-

nia wersja pakietu jest wyposa-
øona w†kompilator jÍzyka VHDL,

a†takøe kreator modu-
³Ûw (makr) zapisanych
w†tym jÍzyku. Jest to -
z†punktu widzenia
wspÛ³czesnego projek-
tanta - bardzo duøy
atut pakietu, poniewaø
VHDL sta³ siÍ uniwer-
salnym, uznanym przez
wszystkich producen-
tÛw, sposobem zapisu
projektÛw dla uk³adÛw
programowalnych. Na
rys. 2 pokazano okno
edytora tekstowego, ktÛ-
ry umoøliwia zapisanie
programu zarÛwno
w†VHDL, a†takøe HDL
oraz ABEL-u.
Inn¹, znacznie bar-

dziej lubian¹ przez
uøytkownikÛw, moøli-
woúÊ opisywania pro-
jektu daje edytor sche-
matÛw (rys. 3). Zapew-
nia on dostÍp do
wszelkich, typowych
dla tego typu oprogra-
mowania, ìchwytÛwî.
Moøliwe jest m.in. opi-
sywanie po³¹czeÒ ety-
kietami, hierarachiczne
osadzanie symboli przy-
gotowanych wczeúniej
w†dowolnym edytorze
pakietu, itp.
Jednym z†rzadko spo-

tykanych w†pakietach
CAD tego typu, a†bar-
dzo przydatnych narzÍ-
dzi, jest graficzny edy-
tor stanÛw automatu
(rys. 4). Przy jego po-
mocy moøna stworzyÊ
w†niezwykle prosty spo-
sÛb nawet najbardziej

z³oøone automaty sekwencyjne,
a†ich przejrzysty i†bardzo natural-
ny zapis (z edytorem stanÛw pra-
cuje siÍ niemal tak wygodnie,
jak z†kartk¹ papie-
ru!) powoduje, øe
po szybkim nabra-
niu wprawy w†po-
s³ugiwaniu siÍ
nim autor artyku-
³u wiÍkszoúÊ pro-
jektÛw przygoto-
wuje przy jego
pomocy.
Kolejnym udo-

godnieniem zna-
jduj¹cym siÍ
w†najnowszej wer-
sji pakietu Foun-
dation jest system
budowania modu-
³Ûw ìna miarÍî
LogiBLOX. Z†pew-
nym uproszcze-
niem moøna
stwierdziÊ, øe jest
to generator skalowalnych modu-
³Ûw funkcyjnych, o†w³aúciwoú-
ciach definiowanych przez uøyt-
kownika, ktÛry moøe je dostoso-
waÊ do wymagaÒ aplikacji. Kon-
figuracja modu³Ûw jest nad wy-
raz prosta i†sprowadza siÍ do
wybrania odpowiednich opcji
w†oknie, ktÛrego przyk³adowy wi-
dok przedstawiamy na rys. 5.
Po wykonaniu projektu pakiet

Foundation umoøliwia jego
wszechstronn¹ weryfikacjÍ i†ana-
lizÍ, dziÍki czemu projekt moø-

na zoptymalizowaÊ pod k¹tem
szybkoúci pracy, a†takøe spraw-
dziÊ poprawnoúÊ realizacji za³o-
øonych funkcji. Na rys. 6 zna-

jduje siÍ widok przyk³adowego
okna dzia³aj¹cego programu do
analizy funkcjonalnej. Przed roz-
poczÍciem analizy oraz po kaø-
dej modyfikacji projektu naleøy
go zrekompilowaÊ, do czego
przeznaczony jest specjalny mo-
du³ pakietu (rys. 7), odpowie-
dzialny takøe za implementacjÍ
projektu w†wybran¹ przez uøyt-
kownika strukturÍ logiczn¹.
Jeøeli wszystkie przedstawione

wczeúniej etapy projektu zakoÒ-
czy³y siÍ pomyúlnie moøna roz-

pocz¹Ê procedurÍ
przygotowywania
pliku wynikowego
dla uk³adu CPLD
(JEDEC) lub
FPGA (BIN/HEX).
Pomoc¹ s³uøy
specjalny program
PROMFormat ter
(rys. 8), ktÛry za-
pewnia uøytkow-
nikowi duøy
wp³yw na sposÛb
p r z y g o t ow a n i a
i†postaÊ pliku wy-
nikowego. Moøli-
we jest m.in.
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przygotowanie pliku zawieraj¹ce-
go kilka rÛønych projektÛw, przy
pomocy ktÛrego programowane bÍ-
dzie kilka uk³adÛw FPGA. Opcjo-
nalnie, na etapie tworzenia pro-
jektu, moøna wykorzystaÊ sprzÍ-
towy debugger JTAG, ktÛry jest
standardowym elementem wypo-
saøenia zestawu Foundation. Spe³-
nia on takøe rolÍ programatora
JTAG dla uk³adÛw z†matryc¹ EEP-
ROM rodziny XC9500.
OprÛcz moøliwoúci, przedsta-

wionych w†artykule z†koniecz-
noúci skrÛtowo, prezentowane

narzÍdzie ma szereg mniej
spektakularnych, a†nawet oczy-
wistych moøliwoúci (np. two-
rzenie w³asnych elementÛw bib-
liotecznych, makrofunkcji, kon-
wersje VHDL/HDL/ABEL), ktÛre
przedstawimy w†najbliøszym
czasie na ³amach EP.
Piotr Zbysiński, AVT

Zestaw oprogramowania Foun-
dation v. 1.5 z†kompilatorem
VHDL udostÍpni³a redakcji firma
Atest, tel. (0-32) 238-03-60, e-
mail: info@atest.com.pl.
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