Altium 2004 –segédlet
A tervünk struktúrája:
A terv project fájlokból, és az azoknak alárendelt (hozzá
tartozó) dokumentumokból áll. Külön project kell a ny.á.k.-höz
(.prjpcb), az fpga hardvertervez (.prjfpg), az fpga-hardveren futó
beágyazott szoftverhez (.prjemb). Egy termék terveit ezek közül
többel is leírhatjuk, fõleg jó, ha többen dolgoznak rajta.. Ezen
kívül lehet fpga-core, könyvtárcsomag…
v .prjpcb
v .prjfpg
v .prjemb
q.schlib
q .schdoc
q .c
q.schdoc
q vhdl
q .asm
q.pcblib
q .schlib
q output :
q.pcbdoc
q .vhdlib
q .hex
qoutput :
q output :
q gerber fájlok
q .bit
q…

A kapcsolási rajzokat mind2 esetben ugyanazzal a
szerkeszõvel szerkesztjük, csak más könyvtári alkatrészek
használhatók hozzájuk.
A dxp –keretprogram:
--menük : Mindig az aktuális fájlformátumnak (szerkesztõ
modulnak) megfelelõ menük jelennek meg.
--Bal oldali menü: mindig látható. fülenként átkapcsolható,
hozzá lehet adni, elvenni füleket. Projects:a fájlok, amikkel
dolgozunk, hierarchikus nézetben. Files: file létrehozás,
megnyitás… Célszerû ezt is elõugró menüvé alakítani, így több
a hely:. (a kis rajzszög-emblémával)
--Jobb oldali menük: ha rámutatunk a fülekre, elõugrik a
menü. libraries: könyvtári böngészde. Messages: a dxp érékeli a
ténykedésünket, bit csináltunk, esetleges hibajelzés…
--Menühozzáadás: Mindkét oldalihoz lehet hozzáadni a legalsó
cimkesorból. Az utoljára hozzáadandót illesszük a gombsor
végére! Így nem lesznek összevissza,egymás tetején a menük.
--Gyors menüelérés: Billentyûzetvezérlés: A felsõ grafikus
menüsor szélére jobbklikk>customize>commands. Itt
kiválasztjuk a kategóriát, a mûveletet, >edit majd
hozzárendelhetünk billentyû(kódo)t. pl érdemes a move>rotate
selection-hoz billentyûkódot adni, mert anélkül nehézkes.
--Rendszer beállítások: Dxp>system>view>popup delay
vegyük nullára,hogy ne õszüljünkmeg mindig a várakozás miatt.

1. PCB -project

1. létrehozzuk a file>new>pcb project –fájlt. Elmentjük.
(file>save project as)
2. A kezdeti kapcsolási rajz-fájl létrehozása: a bal oldali
projects mezõben a prj fájlra: jobb_gomb>add new to
project>schematic. (.schdoc) Elmentjük. (schematic editor-ban)
3. ha a gyári könyvtárakban nem szereplõ alkatrészt akarunk a
rajzba tenni, akkor kapcsrajz-könyvtár-fájlt (.schlib) kell a
projecthez adni, abban megrajzolni az alkatrészeket. (add new
to project>schematic library)
4. megszerkesztjük a kapcsirajzot, elmentjük.
5. ha kell alkatrészlista: reports>bill of materials
6. ha egy alkatrésznek olyan footprintje van, ami a
könyvtárakban nem szerepel, új pcb könyvtárat (.pcblib) kell
hozzáadni a projecthez, abban a kívánt footprinteket
megrajzoljuk a gyártói ic-adatlapok alapján. (add new to
project>pcb library)
7. ha szimulálni akarjuk: design>simulate>mixed sim (sima
spice ana/digi), vagy tools>signal integrity (a pre-layout-si
analízishez).
8.balra lent a: files fül>new from template>pcb board wizard
megadjuk a ny.á.k.-ünk paramétereit. Létrejön egy pcbdoc fájl.
Elmentjük. A project fülnél emeljük rá a fájlt a projectünkre, majd
file>save all
9. design>import changes from [...prjpcb] validate, execute,
close. Ekkor az alkatrészek odakerülnek a panelra.
Ha külsõ fáj, vagy project alapján akarjuk tervezni a pcb-t:
project>show diferences>advanced mode. Az egyik ablakban
kiválasztjuk a pcb fájlt, a másikban a forrásfájlt>ok. Megjelenõ
listára jobb gomb>update all in pcb. Majd create engeneering
change order>validate, execute... Ha hibákat jelez, akkor a
hibákat ki kell javítani a fájlban, kötéslistában, és újrakezdeni.
Ez footprint-nevek eltérése lehet. close. Kész.
10. Ha a pcb-n megváltoztattunk valamit, pl. footprintet, akkor:
design>update schematics in… vagy project>show
diferences…mint az elõbb
11. alkatrészek elrendezése. Manuálisan egyenként, (csak
ennek van értelme, és mûködõképes eredménye) vagy
autoplacerrrel (tools>auto placement>autoplacer)
12.huzalozás. manuálisan (jobb gomb>interactive routing,
vagy menübõl:
csak ennek van értelme, és mûködõképes
eredménye), vagy autorouterrel az egészet (auto route>all),
vagy darabokban-autorouterrel (auto route>egyéb…), vagy ezek
kombinációjával.
13. esetleg post-layout signal integrity analízis. (tools>signal
integrity) Ha nem jó, vissza 1-2 lépést.
14. a gyártáshoz szükséges gerber fájlok elkészítése.
(file>fabrication outputs>gerber files) Megjelenik a camtastic.
Elmnentünk mindent. A kilógó fájlokat adjuk a projecthez, majd
mentsünk mindent.

1.1 a schematic editor (Circuit Studio2004,
kapcsolási rajz-szerkesztõ, capture)

Nagyítás/kicsinyítés: page up/ down gombokkal. Vagy ha
bekapcsolva van a sch>sheet-fül,akkor abban a legegyszerûbb
a nagyitás, és ablakpozíció kezelése.
Ha a navigator-fület bekapcsoljuk, akkor egyszerõ az
alkatrész, vagy net keresése a lapon. (lent: design
compile>navigator)
többoldalas kapcsrajzok: Egy áramkört több lapon
szerkesztünk. Áttekinthetõbb. Létrehozzuk a szükséges sch
oldalakat, mint külön schdoc fájlok, ugyanabban a projectben.
a.)Sima többoldalas:
1.schdoc p1
p1
p3
P3 3.schdoc
.
2.schdoc
P4
p2
p2
p4
Közöttük a kapcsolat: a nyíl mindkét végére kell tenni egy-egy
PORT-ot az egyes schdoc-okban. grafikus menü:
. Ezeket
a helyi áramkörökbe kell kötni, az egymáshoz tartozóaknak
ugyanazt a nevet kell adni.
P1 2.schdoc
b.)Hierarchikus: 1.schdoc
.
Egy schdoc-ba
P2
beillesztünk do-
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bozként egy másikat, amit már megszerkesztettünk. Ehhez a
általános csatornát külön schdoc-ba tegyük, majd sheet
beillesztendõ (alárendelt) rajzba PORT-okat teszünk:
simbolként szúrjuk be a fõ schdoc-ba. A multich. beszúrásnak
A felérendeltbe pedig egy SHEET SIMBOLt:
,arramásik speciális szabályai vannak. (repeat()-kulcsszót alkalmaznak
névadásoknál, vez.helyett buszt csatlakoztatnak sh.s.-hoz… A
sch portjainak megfelelõ SHEET ENTRYket:
TU0112 Creating a Multi-channel Design.pdf -ben le van írva)
Vagy: a felérendeltet nézve: design>create sheet symbol from
Import: rengeteg programból lehet importálni pl. orcad .dsn
sheet (amit be akarunk illeszteni.)
kapcsrajz-fájlból (file>open…).
Hibaellenõrzés: design>synchronize sheet entries and sh…
1.2 a schematic library editor:
Alkatrészek: Az alkatrészek könyvtár-fájlokban találhatók.
--Megnyitjuk a projects fülnél a .schlib fájlunkat. Megjelenik az
Abból lehet böngészni, amelyik meg van nyitva: jobbra a
schlib-menü (balra). Ebben add> megaduk az új alkatrész
libraries fülnél lehet a megnyitott könyvtárakat köngészni. új
nevét. Elkezdhetjük megrajzolni. Ehhez 2 dolog kell:
megnyitása: joobra a : libraries fül>libraries…>install (A
place>rectangle, a körvonalnak, és place>pin a lábaknak. A
meglévõek közül)
--Alk. Elhelyezés: Place part:
vagy a jobb oldali menübõl lábaknak sorszámot, és nevet adunk. (duplakatt a lábra)
a libraries-bõl kiválasztjuk az alkatrészt. Ha elõször megadunk Megadjuk, hogy merre nézzen a láb: orientation (pl 0fok:balra
néz, 90:lefelé…) Ha kész, a bal schlib menüben edit. Itt
sorszámot (designator. Pl. ic1) akkor a többinél inkrementálja
adhatunk si-modellt (paraméterek alapján választunk),
azt (ic2, ic3…).
footprintet (pcb könyvtárakból választunk.)(add)… hozzá. Nevet,
--Ha az összes lent van: tools>force annotate all. Ezzel
designator-t. Elmentjük a fájlt. Egy schlib-ben több alkatrész is
automatikusan sorszámozza az összes alkatrészt.
lehet. Amelyik éppen ki van jelölve a menüben, azzal
--Érték kiválasztás: tools>parameter manager. Bepipáljuk,
dolgozunk.
hogy miknek a paramétereit akarjuk állíthatni (alk.), majd
--Footprint hozzáadása: A libraries menüben footprint gombra
listában azok megjelennek. Így lehet gyorsan értéket adni pl.
kapcsolva kiválasztjuk a megfelelõt, tulajdonságok, nevet kijelöl,
passzív alkatrészeknek.
ctrl+c, majd a schlib-editorban az alkatrész tulajdonságainál
--Alkatr. forgatás: kijelöl+mozgatás közben space gombot
add>footprint>name ide ctrl+v, ok>ok. Egyszerûbben:
lenyomni. Ha közben kérdez valamit: ESC
add>footprint>browse, vagy find.
--Minden alakatrész egy könyvtári elem, azon túl tartozhat
Ha nincs telepítve olyan könyvtár, ami kellene:telepítjük:[…]hozzá szimulációs spice-modell, si-szimul. (ibis) modell,
gomb>install.
footprint. Egyes alkatrészeknek van értéke: value (pl. 10nF)
Ezeket a component properties-nél nézhetjük/állíthatjuk.Itt lehet
1.3 a pcb library editor:
forgatni is.
Ha nincs megfelelõ footprint, csinálunk magunknak.
Összeköttetések: Sima vezeték rajzoláshoz:
. Busz
Add new to project>pcb lib. Mentés. Megjelent balra a pcblib
Jobblick>new blank component. Átnevezzük (duplaclick).
rajzolása:
. Ehhez leágazások rajzolása:
Ahhoz hogy a menü.
Bármelyik rétegre lehet tenni vonalat, pad-et, via-t, kört,
leágazásokat meg lehessen külömböztetni, cimkéket kell rájuk téglalapot:
tenni:
. (net label) 2 ugyanolyan nevû leágazás össze is van
Megrajzoljuk. Elmentjük. Lehet több footprint is 1 pcblib
kötve. A késõbbi munka könnyítésére adjunk net cimkéket a
könyvtárban. Mindig a menüben kijelöltet szerkesztjük.
fontosabb sima vezetékeknek is(pl táp, kimenet…)
Net: egymással összekötött vezetékdarabok, alkatrészlábak.
1.4 a pcb editor (Protel2004)
Hibaellenõrzés: project>compile document… Ezzel
A nyomtatott áramkört itt tervezzük a kapcsrajz alapján.
észrevehetõk pl. ha ugyanaz a neve 2 alkatrésznek… A
Mindenek elõtt be kell állítani néhány dolgot:
messages-nél jelzi ezeket. Ha rákattintunk a hibára, megmutatja --jobb gomb>options>layer stack manager: A használt rétegek,
hol van. Proj.>Compile pcb proj.- az egész projectre ellenõriz.
azok vastagsága, elhelyezkedése, Er-je,
Autom. alkatr. Sorszámozás: tools>annotate>update
power plane-ek, azokhoz NET-ek
changes list majd validae, execute, majd accept changes close. hozzárendelése, (tulajdonságállítás: az
Ez az összes lapon szinkronizálja a meg nem adott, vagy
ábrán duplakatt a rétegre ) megadható
átfedéses neveket.
hogy van-e, és milyen forrgátló lakk.
Footprint hozzáadás alkatrészhez: comp.properties>eredetit: Ezek az si-analízishez, és az si-alapú tervezéshez kellenek.Drill
remove, majd add>footprint>browse. Kiválasztjuk az újat.
pairs: együtt fúrt rétegek megadása.
Egységes footprint állítás: Egy alkatrészt kiválasztunk, majd: --jobb gomb>options>board opt.: a grideket állítsuk nekünk
jobb lc.>find similar>+adjuk miben hasonlítódolgokat keresünk +felelõre. Ha az electrical grid túl nagy: nehezebb a huzalozás.
>ok, a LIST panelen >addkijelöl összes footprintjét>edit
--jobb gomb>options>board layers and colors.: +adjuk, melyik
selected>beír>enter>apply.
rétegek legyenek használatban.
Spice-szimuláció: Ehhez el kell helyezni a földeket
, és a --jobb gomb>options>display>single layer mode :ha egyszerre
forrásokat. Digitális szimulácsak 1 réteget akarunk látni
cióhoz vannak külön digi--netlist manager: (jobb gomb>options>edit nets) Itt érdemea a
tális alkatrészek is: (ezek
NET-eket osztályokba sorolni (net class). Késõbb jól jön Pl. táp,
nem kerülnek pcb-re) A
nagyáramú, érzékeny, többi_net… (a net classes alatt:add.
forrásoknak van default
Nevet adunk, hozzáadjuk az osztályhoz rendelt net-eket..
értékük, de meg lehet válkijelöl+kis nyil)
toztatni: comp.properties>
--jobb gomb>options> itt lehet még a szerkesztéssel
edit>parameters. Az egyéb
kapcsolatos egyéb dolgokat is beállítani.
források a libraries fül>
--design>rules. Ez a legfontosabb. Szabályok vannak benne, de
simulation sources-nél
lehet hozzáadni új szabályokat is, ahol defaultból nincs szabály.
források
Digitális alkatr.
vannak. (sim.s. könyvtár)
(onnan lehet látni, hogy van-e, hogy az ablakban van-e bármi.)
Több szimulációs könyvtár is van: források, matem.
Meg kell adni. Ezen belül:
Függvények, távvezetékek, speciális (vezérelt forrás, inegrátor,
v elecrical>clearance>clearance: via-vezeték távolság.
limiter…elvi alkatrészek)
v Routing>width>width: vezetékszélesség. Ha többféle
--Beállítások: (analysis setup
)mindig kell.
vezetékvastagságot akarunk, (net class-onként eltérõ)
A GENERAL-nál hozzáadjuk azokat anet-eket, amiket
Akkor a bal oldali fában a legalsó width-re jobbclick>new
vizsgálunk a szimulációban. Bepipáljuk a végrehajtani kívánt
rule. Lesz kétféle v.v. szabály. Az egyikben az érvényességi
analíziseket. Célszerû elõtte elnevezni a neteket cimkével.
kör legyen az egyik net-class, a másikban a másik. Nem all,
Operating point: dc munkaponti feszültségek kijelölt NET-ekre.
hanem net class, és +kiválasztjuk (felette). Ha megadott
Transient/fourier: Ez a jelek (net feszültségek, áramok, és
hullámimpedanciájú vezetékeket akarunk, pl egy net
azok függvényei) idõtartománybeli, és ha bepipáljuk az en.four.classhoz, akkor a characteristic imp.driv…width-et
t akkor a fr.spektrum –képeit ábrázolja. (fájlba lhet menteni) Ha
bepipáljuk, megadjuk Z0-t. (A kézi, és az autorouter is)
bepipáljuk a use initial cond.-t akkor kezdeti értéket lehet/kell
v Routing>r.layers : mely rétegeket használjuk.
adni a net-eknek. Erre való a libraries>simul.sour.>.ic (initial c.). v Élletörés: routing>rout.corners.
Idõtartomány határait célszerû megadni: kiszedjük a pipát a:
v Via: rout.>rout.via style
use transient defaults –ról, ezután állítható: stop time, step time
v Routing>fanout cnt. : A soklábú ic-k lábainak kivezetése
Ac small signal: Az ac forrás feszültsége/árama nem annyi,
problémás lehet. Az autorouter nem mindegy hogy vezeti ki.
mint amennyit megadunk, hanem minden frekvencián megméri
pl. BGA-knál.
a válaszokat, start freq-tól sop freq-ig. Átviteli függv. És
v Mask: itt a paszta, és forrgátló maszkok
hálózatanalízis.
v Plane: power plane-ek beállításai. A via-k csatlakozása a
Pole-zero: ua. mint az elõzõ, csak itt nem kell forrás, és az
plane hez lehet direkt, vagy relief. Ekkor termikusan kicsit
átviteli fv.-nek a pólusait-zérusait határozza meg.
szigetelve van a via a plane-tõl, míg az elektromos
Input/outputnak ki kell választani 1-1 net-et. (Lenyíló menü van,
kapcsolatot nem nagyon befolyásolja.
csak nem látszik, a value felirat alatt.)
v Tesztpontok: gyártás utáni tesztelést enélkül nehézkes
Parametric sweep: Alkatrész-tûrés hatásai a jelekre. Ki kell
lenne. (Testpoint>…)
választani: variable (alkatrész), értéktartományt.
v Manufacturing>hole size: A furatok. Ezt is lehet net
Monte carlo:elõzõhöz hasonló. De minden alkatrész tûréses.
osztályonkén.
--A szimuláció indítása:
v High speed>vias under…: hdi-knél szoktak via-in pad-ot
design>simulate>mixed sim. (vagy
)
alkalmazni.
--A megjelent analízis-lapon beállítások: fft megjelenítése:
v High speed>matched net lengths: gyors szinkron digitáli
chart>create fft chart, új jel-ábra (net) hozzáadás: jobb
rendszerekben pl órajel-elosztáskor =hosszú vezetékek kell
click>add plot. (itt megadhatunk tetszõleges net-jeleket, és
hogy menjenek az egyes 1ségekhez. Ezt meanderezéssel
azokból tetszõleges függvényeket), meglévõ ábrába új jel
oldják+. Ezt is net-ekkel, vagynet-osztályokkal célszerû.(pl a
bevétele: jobb c.>add wave to plot, nagyítás: egyszerûen
clk elosztó hálózatra csak., vagy egyéb vezérlõ jelekre)
kijelöljük a területet. Vissza:jobb cl.>fit document
v High speed>length: max vezetékhossz. A sebességet
Pre-layout signal integrity analízis (si):
korlátozza digitális rendszerekben. Hogy mûködjön a +adott
Pcb terv elõtt csak reflexió-analízist lehet végezni, ahol a
sebességen, be kell tartani az Lmax-ot.
vezetékek még csak elvi vezetékek, itt még L-lel, Z0-lal adjuk
v High speed>d.c.stub.l: vezetékleágazás. Ennek hossza a
meg. Adottak még az alkatrészek ibis-modelljei. (A teljes sisebességet korlátozza.
analízist csak a már megtervezett vezetõpályákkal lehet
v Signal in.>signal stimulus: si analízis vizsgálójele.
elvégezni) tools>signal integrity . Ha nem minden alkatrésznek
v Signal i.>overshoot, und… a túllövések max értékei.
van ibis modellje, akkor rákérdez. Analyze design. Rákérdez Lv Sig.i.>impedance: max vezeték ellenállás (nem Z0)
re, Z0-ra. Analyze design. Megjelenik az si-ablak. KI kell
v Sig.i>sig.top/base value: max mennyire tolódhatnak el a
választani az analizálni kívánt NET-eket. Hozzájuk azt, hogy
logikai szintek.
milyen lezárást alkalmazunk. Itt csak a reflexió analízis megy.
v Sig.i>flight time :kapacitív+terjedési+reflektív jelkésleltetés.
Ennél az analízis célja, idõ/fr. Tartományban a 4szöglelátvitel
v Sig.i.>slope: fel/lefutási idõ növekmények, a pcb által.
vizsgálata. Megadunk toleranciahatárokat, amin belül még
A tervezés: Ha már a panel mellett vannak az alkatrészek,
elfogadjuk a mûködést: túllövés (%)... Ezt: menu>set
lehet automatikusan elhelyezni autoplacerrel, de inkább
tolerances>pcb si. rules . Itt új si szabályokat adunk. Analízis
egyenként úgy, hogy hasonlítson a kapcsrajzra, a kapcsolatban
eredménye: Melyik NET felelt meg a kritériumoknak, és az
lévõ alkatrészek szorosan egymás mellé kerüljenek. így érhetõ
idõdiagramok+fft kirajzolása.
el, hogy minden vezeték a lehetõ legrövidebb legyen.
Nem érdemes pcb-elõtt ilyesmivel próbálkozni.
Huzalozás szintén manuálisan, amit lehet, amit nem, azt:
--A kijelzés: 1grafikon=melyik ic-láb melyik net-en.
autoroute>net/component/connection. Amíg nincs 1 net
’vonal=egyféle lezárás esetén.
bekötve, addíg annál egyenes fehér vonal jelzi a kapcsolatot.
Multichannel: Elõfordul, hogy egy áramkörben több azonos
Elrendezés, rétegszám tesztelésre jó, ha autoroute>all–esetén
rész van. (csatorna). Ilyenkor könnyíthetõ a tervezés, hogy nem rövid idõ alatt be tudja kötni az összes net-et. (utána
kell minden egyes csatornát egyenként megdolgozni. Az

tools>unroute>all) Manuális bekötésnél tegyünk le vezetékeket,
via-kat. Via-kat csak vezetére tegyünk, mert utólag nem
csatlakozik hozzá a vezeték. A protel nem hagyja, hogy
összekössünk olyat, ami nem 1 netbe tartozik. Nem lesz
rövidzár. Itt is lehet alkatrészt letenni: place>component.
Copper pour (area fill ):
1 rétegen a vezetékek közé
lehet fém hálót, vagy kitöltést tenni. Többnyire földre kötjük. A
gombra kattintva beállítjuk a tulajdonságokat (melyik rétegen
legyen, kapcsolódik-e net-hez, ha pour over same net be van
akkor az azonos nethez tartozó vezetékeket nem kerülgeti,
hanem magába foglalja, ha a grid=0 akkor nem háló, hanem
sima fémfelület, a remove dead copper: fémezetlen nagyobb
területek ne legyenek), végülkörbekerítjük a területet.
Power plane-ek: többrétegûnél vannak külön föld (ground
plane), és táprétegek (power plane). Ezeket a layer stack
manager-ben adhatjuk meg. Ott adjuk meg, hogy melyik netre
csatlakozik egy ilyen.
Split power planes: felosztunk egy ilyen réteget több net között
(pl. power gnd, signal gnd…). P. egyi á.k.-részlet alatt ilyen, a
másik alatt olyan. Ehhez a plane-re elkerítünk részeket, azután
ezekre duplakatt, és külön megadhatjuk, hogy mely-net-ekhez
csatlakoznak. A si-analizátor nem szereti a split plane-eket.
Egyéb rétegek: Elõfordul, hogy nem látszik a réteg. Be kell
kapcsolni a +felelõ helyen. A multilayer az, amin az van, ami
minden más rétegen is. A keepout layer-en a távtartó
objektumok. Arra jók, hogy hozzájuk túl közel nem kerülhet
semmi sem. Itt látszik az összes keepout-vonal, vagy téglalap…
Minden vezetékdarabra meg lehet nézni, hogy melyik rétegen
van, melyik nethez tartozik, darabonként el lehet mozdítani,
másik rétegre pakolni, fel is lehet darabolni(közepénél
kettétörjük).
Keepout region: place>keepout>… Arra jók, hogy hozzájuk
túl közel nem kerülhet semmi sem, át sem mehet rajtuk semmi.
Pl ha 1 helyet szabadon akarunk hagyni, hogy az autorouter ne
piszkáljon bele.
3D: view>board in 3d : 3d-ben látható a kész panel. Meg lehet
nézni bármilyen szögbõl.
Footprint-et lehet cserélni, ha nem tetszik:
duplaklikk>footprint[…] és kiválasztjuk. Ugyanitt lehet forgatni is
az alkatrészt: orientation-t átírjuk.
Kimenet: Gerber file-ok. File>fabrication outputs>gerber files.
Ott meg kell adni a kívánt rétegeket (összes signal, power pl.,
overlay, paste, mask, )külön van a drill draving(szimbólumok
jelölik a furatok helyét és átmérõjét), drill guide (fúrási helyek)
rétegpáronként.
Keresés: lent>pcb>list. Abban lehet keresni, majd jobb
cl.>zoom selected, vagy jobb cl.>apply filter. Ezután csak a
kijelölt látható. Vissza az eredeti nézetre: clear. Alkatrészt, padet, net-et. Meg lehet jelenítteni a nethez tartozó alkatrészeket.
Hasonló a lenti>pcb>pcb menü is. Végig lehet böngészni a neteket. Láthatjuk, mi nincs beroutolva.
Tools>design rule check>run d… Ezzel lehet ellenõrizni
tervezés után, hogy mik, és hol nem tartják be a megadott
szabályainkat (design rules) pl. bekötetlen lábak, nem megfelelõ
vezetékvastagságok, túl nagy huzalellenállás… Hogy bekötetlen
lábat találjunk, a rules-nél meg kell adni ilyen unconnected pinszabályt!!! Az egész szövegesen látható, .drc fájlban.
Alak: tools>redefine board shape. Ha nem téglalapot akarunk.
Méretek, távolságok: reports>measure distance.
Alkatr. forgatás: kijelöl+mozgatás közben space gombot
lenyomni. Ha közben kérdez valamit: ESC
Post layout signal integrity analisis: Ez leginkább digitális
rendszerek tesztelésére való, nem annyira rf-re. Elõtte a design
rules-nél jó ha beállítjuk a si-t. tools>signal integrity. Általában
megjelenik egy ablak, azon >model assigments. Ez akkor van,
ha nincs minden alkatrészre rendes ibis(si)-model. Ekkor a
+jelenõ listában ahol nem model found van, oda duplaklikk,
beállítani. Mindet. Update in sch, analyze design, analyze
design. Kijelöljük az analizálni kívánt NET-eket, beállítunk
lezárást (semmi), reflection analis… Megjelenik az eredmény 11diagramon. Elmenthetõ (.sdf). Ez volt a reflexió analízis.
--Áthallás-analízis:(Crosstalk) Ehhez a nagy ablakban 2 netet
kell hozzáadni (duplaklikk), jobb oldalt az egyikre jobbklikk: set
agressor, a másikra: set victim. Majd crosstalk…-gomb. Az
eredmény szintén diagram, az éthallott jel alakja+fft.
Minden net minden végpontjában (alkatrészláb) megmutatja az
áthallott feszültséget. Megmutatja azavarójelet, annak a netjének a végpontjaiban, és a szenvedõ-net-nek a végpontjaiban
az áthallatszott feszt. Gyakran jelez hibát. Pl. 1 net-en nincs
driver…(ic-lábak szoktak driverek lenni).
--Az analizált neteken legyen legalább 1 ic-láb! Az lehet csak
driver. Ic-láb nélkül az anal. sem megy. (ic tápláb sem jó)
-- Tudnia kell, melyek a táp, és a föld netek.. Az schdoc-ban
+adjuk: place>directives>pcb layout. Ezzel lerakunk egy kis
cimkét. Arra duplakatt>edit>edit rule values>lent supply
nets>ok> a tápvonal feszültségét +adjuk (gnd->0). Ok>ok>ok.
Hozzáillesztjük egy tápnethez, mint 1 nat label-t. save. A pcbben import chang…
--be kell állítani minden net-en pontosan 1 drivert, annak
típusát: Hozzáadjuk a netet a szim.-hoz, majd láthatóak rajta
milyen pin-ek vannak. Akármelyikre duplakatt, és állítható.
Meg kell adni az analízis max idejét a si-ablakban
(menu>pref.), és a vizsgálójelet a design rules-nél.
--Hiba: Idõnként beleköt a vezetékcsatlakozási pontokba. Ezt
úgy jelzi, hogy az si ablakban piros az a net. Duplakattra
megmondja hogy hol nem tetszik neki. Amíg ezek a piros hibák
ott vannak, addíg nem hajlandó analizálni a netek nagyrészét!
Ilyen lehet pl, hogy ottmaradt 1 kis vezetékdarab 1 másik alatt,
vagy nem pont a pad közepébe csatlakozik 1 vezeték.
Crosstalknál hibát jelez arra is, hogy hurok van. Ugyanolyan
oka lehet, mint az elõbbinél:maradék vezetékdarabok.
Van olyan mezõ, (bekapcsolható) hogy anal.errors, és ha
abban ez van valamelyik netnél: „net contains a diode”, akkor
nem hajlandó analizálni. Tehát ha kiszedem a kapcsrajzból és a
pcb-bõl a diódát, akkor már megy. Bár nem tudom, hogy lehet
az, hogy 1db dióda 1szerre 20db net-ben is benne van(2láb>2net). Így is jelezhet hibát, de nem baj. Ha tranzisztor van
benne, akkor se tudja szimulálni. Csak akkor megy, ha a neten
van ic-láb, ami nem tápláb. Hanem i/o/passzív.
Net… has no driving source. Ilyen mülyeséget bök ki fél óra
után. A vizsgált neteken legyen legalább 1 driver-lábú ic! (sch
editor>comp.prop>edit pins)
--Adjunk értelmes neveket az analiz.kívánt neteknek!(net label)
--Lezárás: legyen no driver. Ha mással jobb az eredmény,
akkor az sch-ban úgy módosítsuk a kapcsolást (si-panelen a
terminations-listára>jobb cl.>place on schem.), vagy pl fpga-nál
a belsõ lezárást annak megfelelõen fonfiguráljuk!
Nem csak 4szögjellel lehet, hane szinusszal is! Ha már +jelent
a graf., jobbra>simdata>source data>create.

3. Megszerkesztjük õket. Ehhez csak spec. fpga-s alkatrészek
(kpuk, számlálók…), és kész ip-core-modulok használhatóak
(á.k. modul, perifériák, procik, j-tag). Ezek FPGA-val kezdõdõ
nevû könyvtárakban vannak. A sch editor nagyrészt ugyanaz,
mint a pcb projectnél, kis különb.-kel.
4. Teszteljük õket, ha jól mûködnek (compile, és funkcionális
szimuláció), akkor sch sheet simbol-okat, vagyis sch-ba
beilleszthetõ alkatrészeket készítünk belõlük. (kellenek rá
portok. 1 portra 1 busz is rámehet) Mindegyikre külön:
design>create schematic part from file (a vhdl fájloknál). Vagy
design>create component from sheet (az sch fájloknál). Létrejön
egy schlib fájl. Abban lesznek. Elmentjük a projectünkhöz.
5. külsõ részterveket is használhatunk, edif fájlból. Megnyitjuk,
és sheet simb.-okat csinálunk belõlük.
6. Létrehozzuk a legfelsõ schdoc-ot. (top level design) Ebbe
beillesztgetjük a modulokat a könyvtárból, és egyéb
alkatrészeket, ip-core-okat.
7. Ezt is teszteljük. (compile, simulator)
8.fpga-típus választása: sch dokum.menüjébõl: tools>fpga
preferences. Itt kiválasztjuk a szép menübõl.
9. constraint file-t kell létrehozni. project>config
manager>(balra)add>nevet adunk>(középen)add>kiválasztunk
1et>bepipál>ok. A settings mappába kerül 1 fájl. Létrejön 1
konfiguráció. (nemtom mi…) A const. fájlban lesznek a
lábhozzárendelések, lábbeállítások. Megnyitjuk, majd fpga-típus
megadás: design>add/modify constraint>… part: fpga-típus.
Utána design>fpga signal manager>ok>assign unconstrained
signals, majd megadjuk az i/o paramétereket. Save all.
10. szintetizálás: design>sinthesize. Ekkor keletkezik az edif
fájl, ha nem volt hiba a projectben. Hibaellenõrzés:
proj.>compile project.
11. build. A view>devices view-után: hard devices>rebuild bit
file… Az edif fájlunkból fpga-ba letölthetõ bitstreamet (.bit)
generál. (és le is töltheti) Ehhez lennie kell feltelepítve a gépre
külsõ, fpga-gyártó által adott fejlesztõrendszer. (pl. xilinx-ise).
vagy fogjuk az edif-et, és ise-ben generáljuk a bitfájlt, és az ise
segítségével töltjük be. De akkor nem optimalizálható a
kivezetés-elhelyezés.
12. Ezt a j-tag láncon keresztül betöltjük a kész
panelon/fejlesztõkártyán/nanoboard-on lévõ fpga-ba/eepromba.
13. tools>fpga to pcb p. wizard. Ezzel lehet a pcb projectbe
illeszteni az fpga projectet.

3.1: Szerkesztés:

A) ASM:
--Nem mindegy, hogy hova, (a lap bal széléhez viszonyítva)
írjuk az egyes dolgokat, pl címke, direktíva, utasítás…
--A szekciók (relokálható) elejére
Szekc.típ8051 Pic16
szekciójelzõ direktíva kell (.Section
kód
code code
szekcnév, típus). A programban lennie
kell legalább 1 ilyennek, a program
adat
data data
elején (.Section szekcnév, code) külon
Bites ad. bit bit
adat, kódszegmens… az utasítások a
külsõ
xdata
(egy) kódszegmensben legyenek! A
használt szekcióneveinket adjuk meg a szoftverpr.beállításainál,
a linker>sections-nál!
--A végére (.end).
--fix cím (.org 100h) vagy a szekciómegadás más: (.Section
szekcnév, típus at(cím) ). Így nem kell linkert irogatni, hanem az
assembly fájlban osztjuk ki a memóriát. Az egyes
mem.darabokat egymás után lehet írni 1 fájlba, mindegyik
elején a szekciónév és cím. : Lehet ugyanaz a neve az egyes
szekcióknak, csak más címen legyenek, mert így a
legegyszerûbb az elhelyezgetés, és csak egyszer kell rá
hivatkozni a szoftv.p.tulajd.-nál.
--Értékadás számnak: (név .set 23h) (név .equ 23h). Csak a
fordítónak szól.
--adatok tárolása: (név: .db érték1, érték2…). Az aktuális
szegmensben(kódszegmens legyen, tehát a
programmemóriában tárolódik).
--Változó foglalás: név: .ds darab. (név= lesz a
memóriacímmel, a linkelés után.) Csak adatszegmensben!
(.Section szekciónév, data) Hivatkozás változóra: simán a
2.1 szerkesztés (schematic editor, vhd edit.) nevén szólítjuk (pl. ADD A, változónév).
--Nagyjából ugyanaz, mint a pcb projectnél, csak más
--konstans megadás: #2221
alkatrészeket lehet használni, és kicsit mások a menük.
B) C:
--Ügyelni kell a port-irányokra! Busz is mehet portra. Ugyanúgy Van egy automatikusan generálódó startup c-program. Be
portjai vannak az schdoc-oknak, mint a vhdl fájloknak. Itt a
lehet állítani, hogy kell-e: projects>project options>proci>startup
legfelsõ szint (top level design) csak schdoc lehet, és annak is code.
kell hogy legyenek portjai. Azok mennek az fpga-lábakra.
3.2: tesztelés:
Használhatjuk jelként a Vcc-t, és a GND-t, de más forrásokat
--Lehet csak szoftvert tesztelni: simulate, vagy az fpga-tervvel
nem.
együtt: debug. Kiválasztjuk a debug menüben.
--Buszillesztés: Ha a 2 buszcsatlakozás (port) nem egyforma
-- Indítás: debug>run
. Ha folyamatos futást akarunk.
széles, vagy fordított, akkor bus joiner-t kell használni. (grafikus
menüben:
)
Ha break point-nál meg akarjuk állítani: debug>break
.
Tovább: debug>step out
.
--Úgy érdemes szerkeszteni a dokumentumokat, hogy
lépésekben bõvítjük, de minden lépésben mûködõ, tesztelhetõ (break point beszúrása: a forrásfájl megfelelõ sora elé
legyen a közbülsõ állapot. 1 lépés után mindig: compile. Ez a
kattintunk) Utasításonként léptetés: F7 , vagy F8.
durva hibákat mutatja meg, pl rövidzár, összekötött kimenetek.
--Alul van embedded menü (ami más a teszt közben.) Ebben
A hibás mûködést a szimulációban kell megkeresni.
teszt közben elõhozhatók a memórianézetek (adat, sfr, program
--Mûszerek: beépíthetünk az sch-kba mérõmûszereket, amiket mem.), hogy lássuk milyen adatok, hogy változnak futtatás
a pc-rõl kezelünk/figyelünk, j-tag-en keresztül.
közben. Át is lehet írni benne adatokat.
--A vhdl-editorban csak gépelni kell, meg copy/paste.
--Furcsa: Teszteléskor 2 példány lesz a fájlból. Mindkettõ
Használható vhdl, és verilog nyelv is. A tools>show code
megnyílik, de más nézetek, ás embedded menük tartoznak
templates-szel be lehet szúrni mintákat, pl. entitás deklaráció, if hozzájuk. Ha pl léptetünk, akkor mindig a másolat fájlra ugrik,
szerkezet… A helpben vannak minták,példák.
de a ,ásik nézetében látható pl a regiszterek listája, és awatch
--Szimuláció: ugyanaz az sch-nál, mint a vhd-nél. Ha kész 1 ablak. A watch ablak: változókat lehet benne megjeleníteni.
fájl: simulator>simulate. Vhd fájlt szimulál, amit a mi írtunk,
--Leállítás: debug>stop debugging.
schdoc-okból csinált a dxp. Szükséges egy vhdl testbench fájl a -- Debug>reset:
a program elejére ugrik, és indításra vár.
szimulációhoz, amiben megadjuk a bemenetek bizgetését, és
magábanfoglalja a mi modulunkbõl képzett vhd fájlunkat. Ezt:
3.3:
sw
beillesztés
hardwerbe:
design>create vhdl testbench. Abban be kell írni a bizgetést:
--Külsõ ramot (fpga-n belüli, procin kívüli) kell illeszteni a
pl:
RESET <= '1';
procihoz,
az
schdoc-ban.
Ha
a szükséges
(elõbb kell a testbench-et, save all,
wait for 1 ns;
programmemóriaméret kisebb, mint a 64k címezhetõ terület,
és utána a szimulálás) Ha jól írtuk
RESET <= '0';
akkor
a
buszillesztéshez
bus
joiner-t kell használni. (eltérõ
meg a fájlokat, megjelenik a szimucímbusz szélesség miatt)
látor. Simulate>run. Ez endítja a
CLOCK <= '1';
--Generálódik
1
projectnév_xrom.hex
fájl. Abban van a romtényleges szimulációt, ami idõwait for 10 ns;
adat tartalom.
diagramon ábrázolja a portállapo-tokat. CLOCK <= '0';
--Az schdoc-ban a procira duplakatt>childcore1> A ram ic-nek
wait for 10 ns;
2.2 Eszközkezelés:
a designator-át (alk.sorszám) be kell írni. A childmodel1-nél
--ezt ismételgetni
A j-tag láncon lévõ eszközök megmegadjuk a memóriánk típusát.
jelenítése: view>devices view Középen az ic-k (fpga, flash…),
3.4: hw+sw együtt tesztelés:
alul az fgpa-kban lévõ j-tag-es soft-eszközök(pl debugger, vagy
debug>kiválaszt(debug), debug>run. Az fpga-n, ami már a
a virtuális mûszerek).
pcb-n van, lehet tesztelni. J-tag-en keresztül. Wiev>devices
2.3 Kapcsolódás a pcb projecthez:
wiev. Ez:
lefordítja, és betölti a prociba a sw projectet,
--tools>fpga to pcb project wizard. Next>create new>…
Megadjuk a pcb project fájljait. Vagy generál 1et. Generál 2 pcb update-olja a kimeneti .hex fájlt. Ez felhasználható, pl ha külsõ
fájlt: 1ben az fpga, a másikban 1 sheet symbol, amibe az elõzõ
eepromba megy a progi.
belemegy.
3.5: RTOS:
--Lehet manuálisan is (általába így érdemes). A bal project
--Lehet a 8051-eshez real time oprendszert használni.
menü>structure editor –nézetnél a pcb projectre jobb cl.>set
--Rendszerinduláskor a startup progi indul, majd az elsõ
sub project>az fpga pr.-et megadjuk. Az fpga-top level sch
nézetében: project>fpga workspace map látszik, ha össze van program indul. Main.c legyen a neve!!! A saját c fájlokba kell:
kötve a 2 project. Eredményképpen a pcb project része lesz az #include osek.h, flag.h. A fõprogramunk (main.c) indítja az
oprendszert: startos(ap1). A fõprogramban meg inicializálni kell
fpga-project.
-- Kivezetés optimalizálás: A pcb dokumentumnál, amikor az a rendszert, és ebben a fájlban vannak a taszkok is: task1
(név1) { … }.
alkatrészek már el vannak helyezve, de még nincsenek
--Írni kell egy .oil fájlt, ami a szoftverrendszert leírja. Add new
bekötve. Menete: 1:tools>fpga pin swapping>pin
to project>text file>beírni:myrtos.oil.
sw.manager>jobb cl.>assign swap groups by>iobank vagy
--Taszkok: Egymással párhuzamosan futnak.
iostandard. (csoportokat képez a lábakból, és azokon belül
cserélget fpga-toplevel-project-portokat) 2:Ezután tools>fpga pin --Ha megírtuk a fájlokat, build project, és együttfordítja a dxp
az egészet.
swapping>auto.
--Tesztelés: legyen aktív a main.c, majd az embedded>rtos
-- Szinkronizálás a 2 project között, ha az egyiket
panelt megnyitjuk. Debug>rtos>system status. Ezekkel lehet a
módosítottuk: project>fpga workspace map. Azon a
rendszer
mûködését nyomonkövetni.
szinkronizálatlan linkek pirosak. (link: kapcsolat a 2 pr. között)
Duplakatt rá. Mit jelent: pl. 1 portot még nem kötöttünk be a pcb- --Ehhez van egy jó vaskos pdf, amiben minden részletesen
benne
van.
projectben, vagy egy net-et (pcb proj, schdoc) még nem
huzaloztunk be a pcb-dokumentumban… (a pcb-sch között:
sima kattingatás, de a pcb/sch-fpga között TO-DO listához lehet
adni. Ez azt jelenti, hogy bal oldalt van 1 todo menü, amiben
felírtuk, hogy mit kell elvégezni, pl ic-lábakat bekötni.)

3. Beágyazott-szoftverproject (FPGA-n megvalósított soft-

processzoron futó szoftver)

1.új beágyazott project. Rajta: jobb cl.>project options.
Processzor osztály/típus megadás (3féle proci van, mindhez
van pdf adatlap. I8051, pic16c54, z80), startup code: induláskor
1. létrehozzuk a file>new>fpga project –fájlt. Elmentjük.
ezzel kezd a proci.(ha csak 1 asm fájlunk van, akkor ez
(file>save project as)
bezavarhat) fordító, linkernek memóriamodell (külsõ, belsõ),
szekciók (típusa, neve, helye(decimálisan)), stack, c-nél
2. Almodulok létrehozása, schematic editorral, vagy vhdl
editorral. A bal oldali projects mezõben a prj fájlra:
resetvektor…
jobb_gomb>add new to project>schematic. (.schdoc) Vagy vhdl 2.új forrásfájl. C vagy assembly.
document Elmentjük.
3.írjuk a forrásfájlt. Save. Save project.

2. FPGA-hardver-project

4. fordítás: project>compile document. .obj fájl keletkezik. Ez a
linkelést is +csinálja. Keletkezik egy .hex fájl a betöltésre, és
egy .abs fájl a szimulációhoz (object fájlok.)
5. szimulálás (teszt, debug): debug>kiválaszt(simulate), mert
van hardver debug mód is. debug>run. Ha nem jó a szoftver,
addíg módosítgatjuk, míg jó nem lesz.
6. ha jó, akkor a meglévõ fpga-hardvertervben lenni kell egy
ugyanolan procinak, mint amit itt kiválasztottunk. (A procikhoz
külsõ programmemóriát kell illeszteni!) A projects
panelen>structure wiev. (Compile project: az fpga-projectet)
Majd a listában látható procira ráhúzzuk a beágy projectünket.
Ezzel összekapcsoltuk.

