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Abstract: The aim of this paper is to present the method of rapid prototyping for reducing
development cost of dedicated systems. In this paper the designing method for real-time em-
bedded systems is proposed. At first the principle of specific universal balanced architecture
is shown. Approach is based on modeling using modification of Petri nets called Hardware
Petri Nets implemented in form of CAD software. Dedicated system is made using special
computation architecture on FPGA. An example of designing processor for TVDFT is also
given.
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SZYBKIE PROTOTYPOWANIE DEDYKOWANYCH
SYSTEMÓW W OPARCIU O ARCHITEKTURĘ

WSPÓŁDZIELONEJ PAMIĘCI: METODA I PRZYKŁAD

Streszczenie: Celem tego artykułu jest zaprezentowanie metody szybkiego prototypowa-
nia redukującego koszty opracowania dedykowanych systemów obliczeniowych. Zaprezen-
towane rozwiązanie jest nakierowane na projektowanie systemów wbudowanych czasu rze-
czywistego. W pierwszej części publikacji opisano zasady wyboru uniwersalnego modułu
obliczeniowego i zaprezentowano uzyskaną architekturę przygotowaną do implementacji
sprzętowej w układach FPGA. Określono też metodę modelowania za pomocą dedykowa-
nych sieci Petri, nazwanych sprzętowymi sieciami Petri, wykorzystywanych w postaci opro-
gramowania typu CAD. To oprogramowanie pozwala na szybkie utworzenie modelu bloku
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obliczeniowego, następnie na przeprowadzenie automatycznej weryfikacji jego poprawności
i ostatecznie wygenerowania wektorów sterujących pracą. Wykorzystując opracowane: uni-
wersalną architekturę modułu obliczeniowego i narzędzie typu CAD stworzono metodę po-
zwalającą na szybkie uzyskanie sprzętowego prototypu (na bazie podzespołów FPGA) ukła-
dów obliczeniowych z zakresu cyfrowego przetwarzania sygnałów w czasie rzeczywistym.
W drugiej części artykułu przedstawiono przykład wykorzystania zaproponowanej metody
do zaprojektowania układu obliczeniowego realizującego przekształcenie TVDFT.
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