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Interfejs Pulsonix FPGA

Narzędzia Pulsonix oferują funkcje ułatwiające wykorzystanie i inte-
grację układów logiki programowalnej FPGA wraz z ciągle rosnącą 
liczbą pinów tego typu układów. Interfejs integracji układów FPGA 
jest dostępny bez dodatkowej opłaty, w wersji standardowej narzędzi 
Pulsonix Schematic Capture oraz w środowisku PCB Design.
Większość z głównych producentów układów FPGA dostarcza swo-
je własne narzędzia do projektowania logiki, jak również do przypo-
rządkowania pinów układu FPGA. Funkcje interfejsu zostały dostar-
czone by umożliwić integracje tych narzędzi z danymi generowanymi 
bezpośrednio w systemie Pulsonix.
Pulsonix bezpośrednio wspiera formaty danych dla systemu Altera’s 
Quartus II, jak i dla środowiska projektowego Xilinx ISE. Interfejsy do 
innych środowisk projektowania FPGA są przewidziane do opraco-
wania. Narzędzia Pulsonix pozwalają także na odczyt i zapis plików 
w uniwersalnym formacie Part Pin CSV, który może być wykorzysty-
wany także w środowisku FPGA do zapewnienia współpracy z alter-
natywnymi systemami.

Przebieg procesu

Dane dotyczące przypisania pinów układu FPGA wygenerowane przez 
narzędzia producenta, mogą zostać zaimportowane do opisu kompo-
nentu w bibliotece Pulsonix. Dane z biblioteki mogą być dołączone wraz 
z elementem do projektu schematu urządzenia i dalej wykorzystywane 
w procesie projektowania layoutu PCB. Ten proces może się również 
rozpocząć w edytorze komponentów Pulsonix (Part Editor) i zostać wy-
eksportowany jako dane pinów elementu do pliku w formacie CVS do 
wykorzystania w środowisku projektowania FPGA.

Równolegle, wewnętrzna funkcjonalność wykorzystywanego FPGA 
może zostać zaprojektowana z wykorzystaniem środowisk projekto-
wych Altery czy Xilinxa. W momencie pełnego lub nawet częściowe-
go zakończenia procesu projektowego, dane mogą zostać wyeks-
portowane do pliku ASCII. Zmiany dotyczące rozmieszczenia pinów 
układu FPGA mogą zostać szybko załadowane ponownie do narzę-
dzia Pulsonix, przez co można wyeliminować ręczną edycję, która 
jest podatna na błędy.
Raporty dotyczące podmiany pinów układu, które są generowane 
przez narzędzie Pulsonix PCB, zawierają wszystkie dodatkowe infor-
macje konieczne do uaktualnienia odpowiedniego przypisania wypro-
wadzeń w środowisku projektowania FPGA.
Różne implementacje FPGA mogą zostać zapamiętane jako nieza-
leżne komponenty w bibliotece Pulsonix. Dany komponent z biblioteki 
Pulsonix wykorzystany w projekcie, zostanie podmieniony z wykorzy-
staniem nowego mapowania. Ten proces może być wielokrotnie po-
wtarzany, aż do zakończenia projektu z danym układem FPGA.

Importowanie danych dotyczących 
wyprowadzeń układu FPGA

Informacje dotyczące wyprowadzeń FPGA mogą zostać wczytane do 
narzędzia projektowania komponentów(Pulsonix Part )na dwa sposo-
by: Import lub poprzez użycie Kopiuj/wklej z arkusza danych.
Dodatkowe sprawdzenie odwzorowania wyprowadzeń danego kom-
ponentu jest dostępne poprzez funkcję Check Pin Mappings.

Format pliku Altera PIN

Oprogramowanie AlteraQuartus II tworzy automatycznie plik.pin w for-
macie ASCII jako wynik projektowania elementu FPGA. Plik ten za-
wiera przypisanie pinów i dodatkowe informacje o wyprowadzeniach 
dla projektu FPGA.
Zaimportowanie pliku Altera PIN powoduje przypisanie nazwy i sposo-
bu wykorzystania pinu do odpowiedniego pola dla danego komponen-
tu w biblio- tece Pulsonix. Jest to wynik przyporządkowania wartości 
położenia pochodzących z pliku .pin do pola nazwy pinu dla kompo-
nentów Pulsonix.

Format pliku Xilinx PAD

Plik w formacie ASCI z rozszerzeniem .pad może zostać stworzony 
przez narzędzie Xilinx ISE Design Suite w procesie projektowania 
układu FPGA. Plik zawiera przyporządkowanie połączeń wejścia / 
wyjścia, jak również dodatkowe informacje o połączeniach.

Format pliku CSV

Pulsonix FPGA wspiera również import i eksport danych pinów ele-
mentu w standardowym formacie CSV. W przypadku, kiedy plik CSV 
zawiera pole Logic Name, ten element będzie traktowany jako FPGA.

Raport zwrotny

W procesie projektowania layoutu PCB mogą wystąpić dodatkowe za-
miany położenia pinów. Raport Pulsonix Back Annotation przekazuje 
informację zwrotną o tym, które zmiany zostały przeprowadzone. Dla 
elementów FPGA raport ten będzie dodatkowo pokazywał parametr 
Logic Name pinu reprezentujący nazwę wyprowadzenia FPGA, jako 
wskazówka do przeprowadzenia odpowiednich zmian również w sa-
mym projekcie FPGA.

Zestawienie najważniejszych cech:

■ Interfejs FPGA jest dostępny bezpłatnie w pakiecie środowiska pro-
jektowego Pulsonix

■ Wspieranie najważniejszych narzędzi projektowania FPGA wyko-
rzystywanych profesjonalnie w przemyśle

■ Wspieranie w edytorach Pulsonix Schematic i PCB
■ Możliwość wykorzystania jako równoległego procesu projektowego

do projektowania FPGA
■ Możliwość wspierania procesu projektowego top-down, jak również

bottom-up
■ Rozpoczęcie projektowania w narzędziu FPGA
■ Rozpoczęcie projektowania w narzędziu Pulsonix Parts
■ Łatwe przekazywanie danych FPGA w obu kierunkach
■ Elementy używane w projekcie są zaznaczane jako typ ‘FPGA’
■ Informacja zwrotna o podmianie pinów wyprowadzeń układu
■ Wsparcie dla środowiska projektowania Altera Quartus II
■ Wsparcie dla środowiska projektowania Xilinx ISE
■ Wsparcie dla standardowego formatu CSV




