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Iнтерфейс для змiшаного моделювання аналого-цифрових схем з
послiдовною структурою блокiв
Сьогоднi iснують системи, якi вирiшують завдання змiшаного схемотехнiчного та функцiонально-логiчного моделювання у загальному виглядi, наприклад, Cadence AMS [1], Proteus [2].
Такi системи є досить дорогими, складними i вимагають певного часу на освоєння. З iншого
боку, iснує досить великий клас аналогово-цифрових схем, що мають послiдовну структуру аналогових i цифрових блокiв, наприклад, специфiчна аналогова схема на входi/виходi
пристрою i основна цифрова схема для обробки iнформацiї. Для такого класу схем завдання
змiшаного моделювання може бути вирiшено за допомогою нескладного iнтерфейсу мiж
традицiйними програмами схемотехнiчного та функцiонально-логiчного моделювання, якi
пiдтримують стандартнi мови опису схем Verilog, VHDL, Spice.
Робота iнтерфейсу складається з послiдовностi крокiв:
• Налаштування iнтерфейсу – у дiалоговому режимi користувач задає перелiк сигналiв,
що передаються мiж аналоговою i цифровою частинами пристрою, i додатковi параметри
для цифрових сигналiв (наприклад, довжину фронтiв, рiвнi сигналiв, вхiдний i вихiдний
опiр).
• Автоматичне додавання необхiдних функцiй у файли моделей цифрового i аналогового
блоку користувача.
• Виклик на виконання програми функцiонально-логiчного або схемотехнiчного моделювання.
• Зберiгання часових дiаграм заданих сигналiв за допомогою стандартних функцiй у
текстових файлах.
• Перетворення цифрових сигналiв у аналогову форму за допомогою кусочно – лiнiйної
апроксимацiї, а аналогових сигналiв – у цифрову форму за допомогою порiгових функцiй.
• Автоматичне додавання описiв перетворених у вiдповiдну форму сигналiв у проектнi
файли користувача.
• Виклик на виконання другої з програм схемотехнiчного або функцiонально-логiчного
моделювання.
Iнтерфейс забезпечує зв’язок пакетiв ALLTED [3] та Modelsim [4] та призначений для
використання в випадку, коли маємо схему, описану в одному з пакетiв схемотехнiчного
моделювання (Modelsim або ALLTED) та необхiдно використати її в iншому. В такому разi
програма виконає перетворення формату сигналiв одного пакету в формат сигналiв iншого.
Розглянемо роботу iнтерфейсу на прикладi. В варiантi АЦП проводиться симуляцiя ALLTED,
зчитуються вхiднi сигнали, користувач вказує зв’язки мiж вихiдним файлом ALLTED та
вхiдним файлом Modelsim шляхом з’єднання входiв та виходiв схем. Далi користувачем
задаються рiвнi логiчного нуля, логiчної одиницi, а також час моделювання. Далi програма
проводить конвертацiю сигналiв та записує їх у вихiдний файл Modelsim, проводить симуляцiю
Verilog та повертає користувача до головного меню.
До особливостей iнтерфейсу можна вiднести: простоту реалiзацiї, легкiсть настроювання, можливiсть налаштування на рiзнi пакети функцiонально-логiчного i схемотехнiчного
моделювання .
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