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1 Wstęp
Niniejsze laboratorium ma na celu zapoznanie studenta z podstawowymi metodami tworzenia

projektów z wykorzystaniem logicznych układów programowalnych w środowisku projektowym

Quartus II (w wersji 9.1 sp2 Web Edition). Aktualnie jest już dostępna nowsza wersja oprogramo-

wania Quartus II jednakże wersja 9.1 była ostatnią (jak na razie), w którego skład wchodził symula-

tor. Funkcjonalność i pełne zintegrowanie symulatora z resztą środowiska Quartus (narzędziami do

syntezy i dopasowywania) jest istotna z punktu widzenia przejrzystości procesu dydaktycznego.

Z oprogramowania Quartus II można korzystać na zasadach darmowej licencji po zarejestrowa-

niu się na stronie firmy Altera. 

1.1 Projekt miernika częstotliwości chwilowej

Podstawowe metody tworzenia i weryfikacji projektów układów cyfrowych w środowisku Quar-

tus zostaną zaprezentowane na przykładzie projektu cyfrowego miernika częstotliwości chwilowej.

Projekt został podzielony na dwie główne części:

1. miernika – moduł ten realizuje pomiar czasu pomiędzy kolejnymi narastającymi zboczami

sygnału podanego na wejście pomiarowe (rys. 1);

2. interfejsu użytkownika – moduł ten umożliwia prezentację wyniku pomiaru w postaci da-

nych liczbowych i za pomocą linijki diod typu LED.

Blok miernika został podzielony na cztery bloki funkcjonalne (rys. 2):

1. licznik 8 bitowy – umożliwiający zliczanie impulsów sygnału zegarowego,

2. autonomiczny przerzutnik T – sterujący pracą licznika,

3. 8 bitowy rejestr równoległy (PIPO – Parallel In Parallel Out) – umożliwiający zatrzaśnięcie

liczby zliczonych impulsów zegarowych,

4. automat stanów (SM – State Machine) - sterujący licznika i rejestru PIPO.
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Blok interfejsu licznika został podzielony na dwie części funkcjonalne (rys. 3):

1. sterownik linijki diod LED – steruje on praca linijki 10 diod LED tak, że liczba świecących

się elementów jest proporcjonalna do zmierzonej częstotliwości,

2. konwerter liczba impulsów → częstotliwość – umożliwia on obliczenie zmierzonej często-

tliwość i wyprowadzenie jej jako liczba całkowita i część ułamkowa (licznik i mianownik).
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Rysunek 1: Zasada działania modułu miernika. Dane wyjściowe stanowi liczba impulsów sygnału
zegarowego zliczona pomiędzy pomiędzy kolejnymi narastającymi zboczami sygnału podanego na
wejście pomiarowe.
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Rysunek 2: Schemat blokowy modułu miernika.
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1.2 Proces projektowania w środowisku Quartus II

Środowisko Quartus II nie wymusza na użytkowniku stosowania konkretnej metodyki tworzenia

opisu projektu. Zazwyczaj w praktyce inżynierskiej stosuje się trzy podstawowe podejścia:

1. „od szczegółu do ogółu” - Bottom – Up – najpierw tworzony jest opis najniższych bloków

funkcjonalnych znajdujących się najniżej w hierarchii projektu (schemacie blokowym), a

następnie przez ich łączenie tworzone są wyższe poziomy – ten sposób tworzenia projektu

jest często wykorzystywany w przypadku zespołowego opracowywania projektu.

2. „od ogółu do szczegółu” - Top – Down – najpierw tworzone są ogólne zarysy bloków funk-

cjonalnych znajdujących się najwyżej w hierarchii,  a następnie wypełniane są stopniowo

przez niższe – ten sposób tworzenia projektu jest często wykorzystywany w przypadku in-

dywidualnego opracowywania projektu.

3. „płaski” - Flat – w tym podejściu projekt opisywany jest za pomocą struktury płaskiej tj. w

której nie występują żadne hierarchie – podejście to jest efektywne jedynie dla stosunkowo

prostych projektów.

W niniejszym ćwiczeniu wykorzystany zostanie sposób tworzenia opisu projektu będący połą-

czeniem podejścia 1 i 2. Zgodnie z podejściem drugim (Top - Down) stworzono schemat blokowy

projektu (patrz „1.1 Projekt miernika częstotliwości chwilowej”). Schemat blokowy projektu w for-

mie hierarchicznj przedstawiony jest na rys. 4, wzajemne zależności pomiędzy blokami są przedsta-

wione na rys. 2 i 3. Zgodnie z drugą metodą (Bottom – Up) zostanie stworzony projekt w środowi-

sku Quartus II tj. na początku zostaną stworzone opisy bloków funkcjonalnych znajdujących się u

podstawy stworzonej hierarchii (rys. 4), a następnie z ich pomocą zostaną stworzone wyższe bloki.

Środowisko Quartus II umożliwia tworzenie opisu projektu układów cyfrowych za pomocą:
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Rysunek 3: Schemat blokowy modułu interfejsu użytkownika.
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• interfejsu graficznego,

• plików tekstowych (VHDL, AHDL, Verilog),

• sparametryzowanych bloków funkcjonalnych (MegaWizard Plug-In Manager).

W niniejszym ćwiczeniu poszczególne bloki będą stworzone różnymi metodami tak aby zapo-

znać studenta ze wszystkimi powyższymi metodami tworzenia opisu bloku funkcjonalnego.

Na rys. 5 przedstawiono typowy przebieg procesu tworzenia i weryfikacji projektu w środowisku

Quartus II. Zazwyczaj stworzone opisy poszczególnych bloków funkcjonalnych weryfikuje się je-

dynie funkcjonalnie, a weryfikację strukturalną stosuje się jedynie w odniesieniu do ostatecznej im-

plementacji całego projektu. Powyższe podejście uzasadnione jest następującymi przesłankami:

1. symulacja funkcjonalna jest dużo prostsza obliczeniowo, przez co czas jej przeprowa-

dzania jest dużo krótszy niż w przypadku symulacji strukturalnej, co skraca czas tworze-

nia projektu,

2. symulacja strukturalna uwzględnia konkretną implementację opisu w danym typie ukła-

dów PLD, a więc sposób wykorzystania (zaadaptowania) podstawowych elementów lo-

gicznych oraz połączeń wewnętrznych, których wykorzystanie  umożliwia dany układ

PLD. Sposób implementacji danego bloku funkcjonalnego może się zmieniać w zależno-

ści od implementacji innych bloków np.: w układzie mogą być już niedostępne pewne

zasoby logiczne, które zostały wykorzystane do implementacji innego bloku logicznego.

Z tego powodu symulacja taka nie umożliwia ogólnej weryfikacji możliwości przepro-

wadzenia  poprawnej  implementacji  danego  bloku,  a  jedynie  umożliwia  sprawdzenie

konkretnej i jednostkowej implementacji danego opisu w danym układzie PLD.
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Rysunek 4: Hierarchiczny schemat blokowy projektu miernika częstotliwości chwilowej.
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Rysunek 5: Typowy algorytm tworzenia i weryfikacji projektu układu cyfrowego w środowisku Qu-
artus II. Symulacja funkcjonalna nie uwzględnia czasów propagacji elementów logicznych. Symula-
cja strukturalna uwzględnia czasy propagacji sygnałów wynikające z konkretnej implementacji pro-
jektu (możliwa jest analiza występowania hazardu w układzie). Analiza czasowa pozwala na anali-
zę ryzyka wystąpienia stanów metastabilnych w układzie.

Tworzenie
opisu

Kompilacja
 lub 

częściowa synteza

Symulacja
funkcjonalna

Czy opis jest
poprawny?

Pełna synteza
 i 

dopasowywanie
(place & route)

Symulacja
strukturalna

i analiza
czasowa

Czy opis i
implementacja jest

poprawna?

Modyfikacja 
implementacji

Implementacja
projektu w układzie 

scalonym

Nie

Tak

Tak

Błędy w opisie

Błędy w implementacji



LUP laboratorium 1 Politechnika Warszawska

2 Przebieg ćwiczenia
W niniejszym opisie stosowane będą następujące sposoby opisu:

• File->New... - oznacza wybór opcji New... z menu tekstowego File,

• „nacisnąć ” lub „nacisnąć Orthogonal Node Tool” - oznacza polecenie naciśnię-

cia odpowiedniego przycisku znajdującego się w obrębie danego okna programu.

2.1 Utworzenie nowego projektu w środowisku Quartus II

Uruchomić  program  Start->Programy->Altera->Quartus  II  9.1sp2  Web

Edition->Quartus II 9.1sp2 Web Edition lub przez dwukrotne kliknięcie w ikonę na

pulpicie.

Zamknąć okno powitalne (Getting Started With Quartus II® Software) klikając w krzyżyk w pra-

wym górnym rogu. Widok okna startowego wraz z opisem znajdujących się w mim elementów zo-

stał przedstawiony na rys. 6.
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Rysunek 6: Okno startowe programu Quartus II.
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Aby uruchomić kreator nowego projektu wybrać File->New Project Wizard.... Jeśli

się pojawi okno New project wizard: introduction przejść do następnego okna klikając Next. Ko-

lejne okno New Project Wizard: Directory, Name, Top-Level Entity umożliwia wybór katalogu, w

którym zostaną umieszczone pliki projektu - utworzyć i wskazać katalog w katalogu „Moje Doku-

menty” o nazwie „miernik_czest”, nazwy projektu – wpisać „miernik_czestotliwosci” oraz wybór

pliku opisującego najwyższy poziom projektu – wpisać „miernik_czestotliwosci” (rys. 7). Przejść

do następnego okna klikając Next. W następnym oknie nie dokonywać żadnych zmian i przejść do

kolejnego klikając Next.

Oknie  New Project Wizard: Family & Devices Settings umożliwia wybór rodziny i typu układu,

w którym zostanie zaimplementowany projekt. W ramce  Device family w menu  Family ustawić

MAX II, a w ramce Target device wybrać Auto device selected by the Fitter (układ zostanie automa-

tycznie wybrany przez moduł dopasowywania projektu) pozostałe parametry pozostawić bez zmian

i przejść do kolejnego okna (rys. 8).
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Rysunek 7: Okno New Project Wizard: Directory, Name, Top-Level Entity.
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W następnym oknie nie dokonywać żadnych zmian i przejść do kolejnego klikając Next. W ko-

lejnym oknie podsumowującym cały proces tworzenia nowego projektu, po zapoznaniu się z jego

treścią, kliknąć Finish w celu zakończenia tworzenia projektu.

Program powinien  powrócić  do  okna  startowego,  a  okno  nawigacji  powinno  wyglądać  jak

na rys. 9.
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Rysunek 8: Okno New Project Wizard: Family & Devices Settings.

Rysunek 9: Okno nawigacji nowo utworzonego projektu.
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2.2 Projekt autonomicznego przerzutnika T

Opis autonomicznego przerzutnika T zostanie stworzony z wykorzystaniem edytora graficznego.

W tym celu należy wybrać File->New.... Spowoduje to wyświetlenie okna zawierającego listę

typów plików, które mogą być tworzone w śro-

dowisku Quartus II  (rys. 10).  W sekcji  Design

Files wybrać pozycję Block Diagram/Schematic

File a następnie nacisnąć OK.

W  pustym  dotąd  obszarze  głównego  okna

programu Quartus II otworzy się okno edytora

schematów (rys. 11). Z paska narzędzi znajdują-

cego się po lewej stronie okna edytora należy

wybrać narzędzie Symbol Tool  umożliwia-

jące  wybór gotowych komponentów.

W  nowo  otwartym  oknie  Symbol (rys. 12)

wybrać w podoknie Libraries wybrać  c:/al-

tera/91sp2/quartus/libraries/-

>primitives->storage->dff (jeśli nazwa poszukiwanego elementu jest znana użytkowni-
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Rysunek  10: Okno wyboru typu pliku, który ma
zostać utworzony.

Rysunek 11: Okna główne programu Quartus II wraz oknem edytora schematów.
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kowi – w tym przypadku „dff” - można ją bezpośrednio wpisać w pole tekstowe name). Następnie

należy odznaczyć opcję Repeat-insert mode i kliknąć OK. Następnie należy kliknąć na środku okna

edytora schematów, co spowoduje umieszczenie symbolu przerzutnika typu D. 

Aby dodać, w sposób analogiczny do umieszczenia symbolu przerzutnika D, symbole bramki

negacji (not - podkatalog logic) oraz porty wejścia (input – podkatalog pin) i wyjścia (output – pod-

katalog pin). Następnie korzystając z narzędzia Orthogonal Node Tool  należy połączyć umiesz-

czone symbole tak aby uzyskać schemat zgodny z zamieszczonym na rys. - aby obrócić symbol

bramki  negacji  należy  kliknąć  na  nim prawym przyciskiem myszy a  następnie  wybrać Flip

Horizontal. Aby zmienić nazwy portu wejściowego (oraz wyjściowego) należy kliknąć na jego

symbolu  prawym  przyciskiem myszy  i  wybrać  Properties a  następnie  w  polu  tekstowym

Pin name(s): wpisać nazwę danego portu (odpowiednio „T” lub „Q”). Aby umieścić na schemacie

opis należy wybrać narzędzie Text Tool a następnie  kliknąć w miejscu schematu w którym ma

się pojawić opis i wpisać tekst – aby zmienić rozmiar opisu należy kliknąć na nim prawym przyci-

skiem myszy, a następnie wybrać  Properties i w zakładce  Font ustawić odpowiedni rozmiar

tekstu.
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Rysunek 12: Okno narzędzia Symbol Tool.
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Po zakończeniu edycji schematu autonomicznego przerzutnika T wybrać File->Save w celu

zapisania schematu. Nowo utworzony schemat zapisać pod nazwą „auto_T”.

Ostatnim krokiem będzie utworzenie symbolu graficznego bloku autonomicznego przerzutnika

T.  W tym  celu  należy  wybrać  File->Create/Update->Create Symbol File for

Current File. Utworzony symbol zapisać w pliku pod nazwą „auto_T”. Symbol ten umożliwi

umieszczenie bloku T w schematach bloków nadrzędnych.

2.3 Symulacja funkcjonalna bloku autonomicznego przerzutnika T

Aby zweryfikować poprawność stworzonego bloku autonomicznego przerzutnika T należy umie-

ścić  plik  (blok)  „auto_T”  na  szczycie  hierarchii  projektu  w  tym  celu  należy  wybrać

Project->Set as Top-Level Entity. 

Następnie należy przeprowadzić wstępną analizę i syntezę bloku w tym celu wybrać Process-

ing->Start->Start Analysis & Elaboration.  Podgląd postępu procesu kompilacji

jest możliwy w oknie zadań. Po zakończeniu kompilacji w oknie roboczym pojawi się nowa zakład-

ka zawierająca okno wyników kompilacji Compilation Report – Flow Summary. Po zapoznaniu się

z jego zawartością zamknąć to okno klikając prawym klawiszem myszy w odpowiadającą mu za-

kładkę (znajdującą się na górze okna roboczego) i wybierając opcje Close. 

Następnie należy wygenerować listę połączeń dla opisu funkcjonalnego. W tym celu należy wy-

brać  Processing->Generate Functional Simulation Netlist.  Po  zakończeniu
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Rysunek 13: Schemat autonomicznego przerzutnika T wykonany w edytorze schematów programu
Quartus II.
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procesu generacji listy połączeń pojawi się okno z informacją o jego zakończeniu, należy zamknąć

okno informacyjne klikając OK. 

Kolejnym krokiem jest utworzenie pliku zawierającego wektory pobudzeń, jakie zostaną podane

na wejście weryfikowanego bloku – w procesie symulacji zostaną utworzone odpowiedzi układu na

te pobudzenia. W tym celu należy wybrać File->New... a następnie wybrać Verification/Debugging

Files → Vector Waveform File i kliknąć OK. W oknie roboczym pojawi się nowa zakładka zawiera-

jąca okno wyników edytora pobudzeń (rys. 14). W obszarze okna portów kliknąć prawym przyci-

skiem myszy, a następnie wybrać Insert->Insert Node or Bus....

W następny oknie wybrać Node Finder....  W kolejnym oknie wybrać w rozwijanym menu

Filter pozycję Pin: input i przycisnąć List. Następnie za pomocą strzałek umieszczonych w środ-

ku okna przenieść port wejściowy „T” z lewego do prawego panelu. Wybrać w rozwijanym menu

Filter pozycję Pin: output i przycisnąć List. Ponownie przenieść porty wyjściowy „Q” do prawe-

go panelu. Po tych operacjach okno Node Finder powinno wyglądać jak na rys. 15. Następnie klik-

nąć OK w tym i następnym oknie. W części okna portów edytora pobudzeń powinny się pojawić na-

zwy i symbole wybranych portów. 
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Rysunek 14: Okno edycji przebiegów pobudzeń.
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Następnym krokiem będzie ustawienie całkowitego czasu symulacji. W tym celu należy wybrać

Edit->End Time..., w polu tekstowym Time wpisać 1 a z rozwijanego menu jednostek wy-

brać milisekundy (ms). Następnie kliknąć OK. 

Ostatnim krokiem procesu generacji wektorów pobudzeń będzie określenie przebiegu wymuszeń

na wejściu „T”. Oprogramowanie Quartus II umożliwia zdefiniowanie wektora pobudzeń na wiele

sposobów, w tym przypadku wykorzystane zostanie narzędzie Overwrite Clock , które umożli-

wia wypełnienie wektora pobudzeń przebiegiem zegarowym. W tym celu należy kliknąć na ikonie

wejścia  „T” co  spowoduje   zaznaczenie  odpowiedniego wiersza,  a  następnie  wybrać  narzędzie

Overwrite Clock. W polu Period nowo otwartego okna wpisać wartość 100 a w rozwijanym menu

jednostek wybrać mikrosekundę (us), a następnie kliknąć OK. Aby zobaczyć cały utworzony prze-

bieg wybrać View->Fit in Window przebieg powinien wyglądać jak na rys. 16.
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Rysunek 15: Okno Node Finder umożliwiające wybór portów wykorzystywanych do symulacji.

Rysunek 16: Wygląd bodźca utworzonego w edytorze wymuszeń.
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Zapisać wektor pobudzeń pod nazwą „auto_T_test” w tym celu wybrać File->Save.

Kolejnym krokiem jest ustawienie parametrów symulacji. W tym celu należy wybrać Assign-

ments->Settings.... W lewym panelu  Category nowo otworzonego okna  Settings wybrać

pozycję Simulator Settings, a następnie w prawym panelu Simulator Settings w rozwijanym menu

Simulation mode wybrać pozycję Functional, a w polu Simulation input wpisać „auto_T_test.vwf”

(plik z wektorami pobudzeń można też wskazać klikając w przycisk „...”), pozostałe parametry

pozostawić bez zmian (rys. 17) i nacisnąć OK.

Aby przeprowadzić symulację  funkcjonalną wybrać  Processing->Start Simulation

lub kliknąć  . W oknie roboczym powinna pojawić się nowa zakładka zawierająca okno raportu

symulacji Simulation Report – Simulation Waveforms. Wyniki symulacji powinny być zgodne z ry-

sunkiem 18 tzn. przebieg na wyjściu Q powinien zmienić się z częstotliwością dwukrotnie mniejszą

niż przebieg na wejściu T (zmiana na wyjściu Q następuje przy każdym narastającym zboczu sy-
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Rysunek 17:  Okno konfiguracji pracy modułu symulatora.
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gnału wejściowego T). Jeśli proces symulacji się nie powiódł należy poprawić projekt lub jego usta-

wienia zgodnie z informacjami wyświetlonymi w oknie komunikatów lub w przypadku wątpliwości

poprosić prowadzącego zajęcia o pomoc. Jeśli uzyskane wyniki są poprawne zamknąć wszystkie

zakładki znajdujące się w oknie roboczym (kliknąć prawym klawiszem myszy na zakładkę i wybrać

Close).

2.4 Projekt 9 bitowego rejestru równoległego (PIPO)

Postępując  analogicznie  jak  w przypadku projektu  autonomicznego przerzutnika  T (pkt. 2.2)

utworzyć w edytorze graficznym projekt 9 bitowego rejestru typu PIPO o wewnętrznej strukturze

logicznej analogicznej do tej pokazanej na rysunku 19. 

Uwaga: Linie pogrubione na rys. 19 oznaczają połączenia typu magistrala i są utworzone za pomo-

cą narzędzia Orthogonal Bus Tool . Natomiast linie cienkie oznaczają połączenia typu

szyna i są utworzone za pomocą narzędzia  Orthogonal Node Tool . Aby połączyć ze

sobą odpowiednie szyny magistrali i szyny podłączone do portów we/wy przerzutników

należy im nadać odpowiednie nazwy. W tym celu należy kliknąć prawym klawiszem my-

szy na odpowiednią szynę/magistralę i wybrać Properties, a następnie w polu Name:

zakładki General wpisać odpowiednią nazwę. W zakładce Format okna Properties można

ustawić kolor linii i tekstu danej szyny lub magistrali (zwiększa to czytelność schematu).

Porty we/wy szyn i magistrali rozróżnia format nazwy. Magistrale w nazwie oprócz ciągu

znaków zawierają w nawiasach kwadratowych opis sposobu uporządkowania szyn, z któ-

rych się składają. Oznaczenie D[7..0] oznacza magistralę składającą się z 8 szyn, a szyna
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Rysunek 18: Wynik symulacji funkcjonalnej bloku autonomicznego przerzutnika T.
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reprezentująca najbardziej znaczący bit oznaczona jest indeksem 7. Do każdej z szyn moż-

na się odwołać indywidualnie dodając nazwę magistrali i indeks szyny np.: D5.
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Rysunek 19: Schemat 9 bitowego rejestru równoległego (PIPO).
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Dodatkowe wejście „Over_flow_in” i wyjście „Over_flow_out” zostaną wykorzystane do prze-

kazania do dalszych bloków sygnału o przepełnieniu licznika (Over Flow).

Po stworzeniu schematu należy go zapisać pod nazwą „PIPO_reg” oraz utworzyć symbol tego

bloku.

2.5 Symulacja funkcjonalna bloku rejestru PIPO

Symulację funkcjonalną rejestru PIPO należy przeprowadzić analogicznie do symulacji autono-

micznego przerzutnika T (pkt. 2.3) z następującymi różnicami:

 1. Plik wektorów pobudzeń:

 a) ustawić sposób prezentacji magistral „Q” i „D” jako liczby dziesiętne bez znaku w tym

celu kliknąć prawym klawiszem myszy na ikonę danej magistrali, a następnie wybrać

Properties w rozwijanym menu  Radix wybrać pozycję  Unsigned Decimal i  klik-

nąć OK.

 b) długość wektora pobudzeń (End Time) ustawić na 1 sekundę,

 c) wektor pobudzeń magistrali wejściowej „D” ustawić jako kolejne liczby zmieniające się

co 100 ms w tym celu użyć narzędzia Count Value  w zakładce Timing w polu teksto-

wym Count every: ustawić wartość 100 ms.

 d) wektor  pobudzeń  szyny  wejściowej  CLK  ustawić  jak  przebieg  zegarowy  o  okresie

100 ms,

 e) wektor pobudzeń szyny wejściowej „Over_flow_in” ustawić jak przebieg zegarowy o

okresie 200 ms,

 f) plik wektora pobudzeń zapisać pod nazwą „PIPO_reg_test”;

 2. Ustawienia symulatora:

 a) zmienić na plik wejściowy (Simulation input) na „PIPO_reg_test”,

Uzyskane wyniki symulacji zaprezentować prowadzącemu zajęcia, powinny być one zgodne z

wynikami przedstawionymi na rysunku 20.
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2.6 Projekt modułu miernika

W skład modułu miernika wchodzą cztery bloki: autonomiczny przerzutnik T, rejestr PIPO, licz-

nik oraz automat stanów. Dwa pierwsze bloki zostały już utworzone, pozostałe dwa zostaną utwo-

rzone za pomocą dedykowanych modułów oprogramowania Quartus II.

2.6.1 Moduł licznika

Opis modułu 8 bitowego licznika zostanie stworzony za pomocą kreatora bloków cyfrowych

ogólnego  przeznaczenia  MegaWizard  Plug-In  Manager.  W  tym  celu  należy  wybrać  Tools-

>MegaWizard Plug-In Manager. 

W pierwszym oknie kreatora wybrać pozycję Create a new custom megafunction variation, a na-

stępnie kliknąć Next.

W następnym oknie wybrać blok LPM_COUNTER z sekcji  Arithmetic, a w polu tekstowym

What name do want for the output file? dopisać do sugerowanej ścieżki „licznik_8bit” i kliknąć

Next (rys. 21).

Zapoznać się z treścią (i opcjami) zawartymi na następnym oknie, pozostawić domyślne parame-

try i kliknąć Next. 

W następnym oknie zaznaczyć opcje Count Enable i Carry Out i kliknąć Next.

W następnym oknie w panelu Synchronous inputs zaznaczyć opcję Clear i kliknąć Next.

W następnym oknie (nr 6) pozostawić wartości domyślne i kliknąć Next.
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Rysunek 20: Wyniki symulacji funkcjonalnej bloku rejestru PIPO.
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W ostatnim oknie kreatora upewnić się, że jest zaznaczona opcja utworzenia symbolu graficzne-

go dla utworzonego bloku (Quartus II symbol file). Jeśli opcja ta nie jest zaznaczona to umieścić

symbol wyboru przy nazwie licznik_8bit.bsf. Kliknąć Finish. 

2.6.2 Moduł automatu stanów

Ostatnim elementem bloku miernika jest moduł automatu stanów, którego zadaniem będzie kon-

trolowanie procesu pomiaru. W środowisku Quartus II opisy automatów stanów mogą być tworzone

zarówno jako schematy graficzne jak i pliki tekstowe, jednakże istnieje również dedykowane temu

narzędzie. Aby z niego skorzystać należy wybrać  File->New... a następnie w sekcji  Design

Files wybrać pozycję State Machine File, a następnie kliknąć OK. W oknie roboczym programu Qu-

artus II powinno otworzyć się okno edytora automatów stanu (rys. 22).

W celu szybkiego stworzenia opisu automatu stanu należy kliknąć w ikonę narzędzia kreatora

State Machine Wizard .  Następnie w panelu Which action do you want to perform? należy wy-

brać Create a new state machine design a następnie kliknąć OK.
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Rysunek 21: Okno nr 2  kreatora bloków cyfrowych ogólnego przeznaczenia.
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W pierwszym oknie kreatora (General) należy pozostawić domyślne wartości parametrów i klik-

nąć Next.

Tabele znajdujące się w drugim oknie (Transitions) należy wypełnić tak jak pokazana na rys. 23.

Okno to pozwala na określenie liczby i nazwy poszczególnych stanów wewnętrznych oraz portów

wejściowych w projektowanym automacie, a także warunki przejść pomiędzy stanami wewnętrzny-

mi. Do określania warunków przejść można stosować nawiasy oraz operatory logiczne takie jak:

• & - iloczyn, 

• | - suma,

• ~ - negacja.

Np.: input1 & (~input2 | input3). Po wypełnieniu wszystkich tabel kliknąć Next.
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Rysunek 22: Okno edytora automatów stanu.

Okno edytora grafów

Okno tabel

Okno sygnałów we/wy
Pasek narzędzi
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Tabele znajdujące się w trzecim oknie (Actions) kreatora automatów stanów wypełnić zgodnie z

tabelami 1 i  2 zamieszczonymi poniżej. Tabela Output Ports pozwala na określenie liczby i nazw

portów wyjściowych jakie mają zostać stworzone, natomiast tabela  Action Conditions pozwala na

przypisanie do każdego stanu wewnętrznego odpowiednich wartości portom wyjściowym. Po wpro-

wadzeniu danych kliknąć Next, a w następnym oknie Finish.

Tabela 1: Zawartość tabeli Output ports okna Actions kreatora automatów stanu.

Output Port Name Output State

1 count_rst Current clock cycle

2 reg_strobe Current clock cycle
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Rysunek 23: Okno Transitions kreatora automatów stanu.
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Tabela 2: Zawartość tabeli Action conditions okna Actions kreatora automatów stanów.

Output Port Output Value In State Additional Conditions

1 count_rst 0 state1 << condition >>

2 reg_strobe 0 state1 << condition >>

3 count_rst 0 state2 << condition >>

4 reg_strobe 0 state2 << condition >>

5 count_rst 0 state3 << condition >>

6 reg_strobe 1 state3 << condition >>

7 count_rst 1 state4 << condition >>

8 reg_strobe 0 state4 << condition >>

Po zamknięciu się okna kreatora widoczny być powinien graf automatu stanu oraz okno sygna-

łów we/wy analogiczne do pokazanych na rys 24. Jeśli graf wygląda inaczej należy wprowadzić

niezbędne poprawki. Jeśli graf wygląda poprawnie wybrać File->Save i zapisać opis pod nazwą

„SM_miernik”.

Następnym krokiem będzie wygenerowanie tekstowego pliku opisu (VHDL) stworzonego auto-

matu stanu. W tym celu należy wybrać narzędzie Generate HDL File , jako język opisu wybrać

VHDL i kliknąć OK. W oknie roboczym powinna pojawić się nowa zakładka zawierająca okno edy-
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Rysunek 24: Widok końcowego grafu zaprojektowanego automatu stanu.
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tora tekstowego w którym wyświetlona jest treść pliku „SM_miernik.vhd”. Zapoznać się z treścią

pliku. Utworzyć symbol tego bloku.

2.6.3 Symulacja funkcjonalna bloku automatów stanu

Symulację funkcjonalną automatu stanów należy przeprowadzić analogicznie do symulacji auto-

nomicznego przerzutnika T (pkt. 2.3) z następującymi różnicami:

 1. Plik wektorów pobudzeń:

 a) długość wektora pobudzeń (End Time) ustawić na 50 ms,

 b) wektor pobudzeń szyny wejściowej „clock” ustawić jak przebieg zegarowy o okresie

1 ms,

 c) wektor  pobudzeń szyny wejściowej  „Count_en_in” ustawić jak przebieg zegarowy o

okresie 10 ms,

 d) plik wektora pobudzeń zapisać pod nazwą „SM_miernik_test”;

 2. Ustawienia symulatora:

 a) zmienić na plik wejściowy (Simulation input) na „SM_miernik_test”,

Uzyskane wyniki symulacji zaprezentować prowadzącemu zajęcia, powinny być one zgodne z

wynikami przedstawionymi na rysunku 25.

2.6.4 Projekt schematu bloku miernika

Utworzyć  nowy  schemat  (File->New...->Design  File->Block

Diagram/Schematic File). Wybrać narzędzie Symbol Tool . W podoknie Libraries po-

winien znajdować się nowy katalog Project zawierający symbole nowo utworzonych bloków auto-

matycznego przerzutnika T, rejestru PIPO oraz automatu stanu (rys. 26).
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Rysunek 25: Wyniki symulacji funkcjonalnej bloku automatu stanu.
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Korzystając z dotychczas utworzonych symboli oraz symboli znajdujących się w standardowej

bibliotece programu Quartus II stworzyć schemat analogiczny do przedstawionego na rysunku 27.

Zastanowić  się  na  sposobem funkcjonowania  stworzonego  bloku miernika,  a  następnie  zapisać

schemat pod nazwą „miernik”. Utworzyć symbol tego bloku.
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Rysunek  26: Okno narzędzia Symbol  Tool. Widoczny nowy katalog Project zawierający symbole
bloków stworzonych przez użytkownika.
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Rysunek 27: Schemat bloku miernika.
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2.6.5 Symulacja funkcjonalna bloku miernika

Symulację funkcjonalną bloku miernika należy przeprowadzić analogicznie do symulacji auto-

nomicznego przerzutnika T (pkt. 2.3) z następującymi różnicami:

 1. Plik wektorów pobudzeń:

 a) długość wektora pobudzeń (End Time) ustawić na 1 s,

 b) ustawić sposób prezentacji magistrali „Q” jako liczby dziesiętne bez znaku, w tym celu

kliknąć prawym klawiszem myszy na ikonę danej magistrali, a następnie wybrać Prop-

erties w  rozwijanym  menu  Radix wybrać  pozycję  Unsigned  Decimal i  klik-

nąć OK.wektor pobudzeń szyny wejściowej „we_zeg” ustawić jak przebieg zegarowy o

okresie 10 ms,

 c) wektor pobudzeń szyny wejściowej „syg_we” ustawić jako przebieg losowy za pomocą

narzędzia Random Value , w panelu Generate random values wybrać At fixed inter-

vals, a w polu Interval period: wpisać 40 ms.

 d) plik wektora pobudzeń zapisać pod nazwą „miernik_test”;

 2. Ustawienia symulatora:

 a) zmienić na plik wejściowy (Simulation input) na „miernik_test”,

Sprawdzić poprawność działania bloku na podstawie uzyskanych wyników – przeliczyć ilość

impulsów na wejściu „We_zeg” i porównać z wartością magistrali Q. Uzyskane wyniki symulacji

zaprezentować prowadzącemu zajęcia, powinny być one zgodne z wynikami przedstawionymi na

rysunku 28.
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Rysunek 28: Wyniki symulacji funkcjonalnej bloku miernik.
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2.7 Projekt bloku sterownika linijki LED

Opis sterownika linijki LED zostanie stworzony w języku VHDL jako plik tekstowy. Blok ten

steruje pracą linijki 10 diod LED tak, że liczba świecących się elementów jest proporcjonalna do

zmierzonej częstotliwości.

Wybrać  File->New...->Design File->VHDL FILE, a następnie w nowo otworzonym

oknie edytora tekstowego wpisać kod zamieszczony poniżej.

LIBRARY ieee;

USE ieee.std_logic_1164.all;

use ieee.numeric_std.all;

entity Line_LED_driver is
port
(

signal Count : in std_logic_vector(7 downto 0);
signal LED : out std_logic_vector(9 downto 0):="0000000000"

-- UWAGA: powyższa linia nie może być zakończona średnikiem
);

end Line_LED_driver;

architecture BEHAVIOR of Line_LED_driver is

begin

process(Count)

begin

if ( unsigned(Count) >= 250) then LED <= "0000000000";
elsif (unsigned(Count) >= 225) then LED <= "0000000001";

elsif (unsigned(Count) >= 200) then LED <= "0000000011";

elsif (unsigned(Count) >= 175) then LED <= "0000000111";

elsif (unsigned(Count) >= 150) then LED <= "0000001111";

elsif (unsigned(Count) >= 125) then LED <= "0000011111";

elsif (unsigned(Count) >= 100) then LED <= "0000111111";

elsif (unsigned(Count) >= 75) then LED <= "0001111111";

elsif (unsigned(Count) >= 50) then LED <= "0011111111";

elsif (unsigned(Count) >= 25) then LED <= "0111111111";
else LED <= "1111111111";

end if;

end process;

end BEHAVIOR;

Zapisać wprowadzony kod pod nazwą „Line_LED_driver”.  Następnie sprawdzić poprawność

składni wprowadzonego kodu korzystając z narzędzia Analyze Current File . Utworzyć symbol

tego bloku.
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Uwaga: podczas tworzenia opisu projektu w języku VHDL, za pomocą wbudowanego w środowi-

sko Quartus II edytora tekstowego, można korzystać z gotowych szablonów części składo-

wych lub całych bloków funkcjonalnych – służy do tego narzędzie Insert Template .

2.8 Symulacja funkcjonalna bloku sterownika linijki LED

Symulację funkcjonalną sterownika linijki LED należy przeprowadzić analogicznie do symulacji

autonomicznego przerzutnika T (pkt. 2.3) z następującymi różnicami:

 1. Plik wektorów pobudzeń:

 a) ustawić sposób prezentacji magistral „LED” i „Count” jako liczby dziesiętne bez znaku

w tym celu kliknąć prawym klawiszem myszy na ikonę danej magistrali, a następnie wy-

brać  Properties w rozwijanym menu  Radix wybrać pozycję  Unsigned Decimal i

kliknąć OK.

 b) długość wektora pobudzeń (End Time) ustawić na 1 sekundę,

 c) wektor pobudzeń magistrali wejściowej „Count” ustawić jako kolejne liczby zmieniają-

ce się co 3,5 ms w tym celu użyć narzędzia Count Value  w zakładce Timing w polu

tekstowym Count every: ustawić wartość 3.5 ms.
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Rysunek 29: Wyniki symulacji funkcjonalnej bloku sterownika linijki LED.
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 d) plik wektora pobudzeń zapisać pod nazwą „Line_LED_driver_test”;

 2. Ustawienia symulatora:

 a) zmienić na plik wejściowy (Simulation input) na „Line_LED_driver_test”,

Sprawdzić poprawność działania bloku na podstawie uzyskanych wyników. Uzyskane wyniki

symulacji zaprezentować prowadzącemu zajęcia, powinny być one zgodne z wynikami przedsta-

wionymi na rysunku 29.

2.9 Projekt bloku konwertera liczba-częstotliwość

Zadaniem bloku konwertera liczba-częstotliwość jest konwersja liczby zliczonych przez licznik

impulsów sygnału zegarowego na wartość częstotliwości tj. liczbę reprezentującą jej część całkowi-

tą oraz dwie liczby reprezentujące licznik i  mianownik części ułamkowej.  Dodatkowo w bloku

umieszczono elementy reagujące na zerową wartość liczby zliczeń. Zerowa liczba zliczeń oznacza

wykroczenie częstotliwości sygnału mierzonego poza zakres pomiarowy miernika.

Opis bloku konwertera zostanie zrealizowany za pomocą edytora graficznego oraz kreatora blo-

ków cyfrowych ogólnego przeznaczenia MegaWizard Plug-In Manager. 

Wykorzystując narzędzie MegaWizard Plug-In Manager (patrz pkt. 2.6.1) stworzyć następujące

bloki:

• blok dzielący – kategoria: Arithmetic, nazwa szablonu: LPM_DIVIDE:

◦ nazwa, jaką należy nadać blokowi w projekcie: freq_div,

◦ szerokość magistrali licznika (numerator): 10 bitów,

◦ szerokość magistrali mianownika (denominator): 8 bitów,

• blok komparatora – kategoria: Arithmetic, nazwa szablonu: LPM_COMPARE:

◦ nazwa, jaką należy nadać blokowi w projekcie: zero_detect,

◦ wyjścia z bloku – zaznaczyć a=b (equal),

◦ W panelu Is the 'datab' input bus value constant? wybrać Yes, the value in decimal is a w

polu tekstowym wpisać 0,

• blok multipleksera – kategoria: Gates, nazwa szablonu: LPM_MUX:
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◦ nazwa, jaką należy nadać blokowi w projekcie: zero_force_8bit,

◦ dla opcji How many 'data' inputs do you want? wybrać 2,

◦ dla opcji How wide should the 'data' inputs and 'result' output bus be? wybrać 8 bit,

• blok multipleksera – kategoria: Gates, nazwa szablonu: LPM_MUX:

◦ nazwa, jaką należy nadać blokowi w projekcie: freq_force_10bit,

◦ dla opcji How many 'data' inputs do you want? wybrać 2,

◦ dla opcji How wide should the 'data' inputs and 'result' output bus be? wybrać 10 bit,

• blok stałej – kategoria: Gates, nazwa szablonu: LPM_CONSTANT:

◦ nazwa, jaką należy nadać blokowi w projekcie: zero_8bit,

◦ dla opcji How wide should the output be? wybrać 8 bit,

◦ dla opcji What is constant value?  w polu tekstowym wpisać 0,

• blok stałej – kategoria: Gates, nazwa szablonu: LPM_CONSTANT:

◦ nazwa, jaką należy nadać blokowi w projekcie: freq_10bit,

◦ dla opcji How wide should the output be? wybrać 10 bit,

◦ dla opcji What is constant value?  w polu tekstowym wpisać 1000 – wartość ta będzie

odpowiadać  częstotliwości  sygnału  zegarowego  odniesienia,  która  powinna  wynosić

1000 Hz,

Wykorzystując stworzone symbole bloków składowych utworzyć analogiczny do zamieszczone-

go na rys. 30 schemat bloku konwertera liczba-częstotliwość. Zastanowić się nad sposobem działa-

nia stworzonego bloku.

Zapisać utworzony schemat pod nazwą „Count_to_Numeric_conv”. Utworzyć symbol tego blo-

ku.
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Rysunek 30: Schemat bloku konwertera liczba-częstotliwość.
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2.10Symulacja funkcjonalna bloku konwertera liczba-częstotliwość

Symulację funkcjonalną konwertera liczba-częstotliwość należy przeprowadzić analogicznie do

symulacji autonomicznego przerzutnika T (pkt. 2.3) z następującymi różnicami:

 1. Plik wektorów pobudzeń:

 a) ustawić  sposób  prezentacji  magistral  „count”,  „Measure_freq_integer”,

„Measure_freq_numerator”  oraz  „Measure_freq_denominator”  jako  liczby  dziesiętne

bez znaku, w tym celu kliknąć prawym klawiszem myszy na ikonę danej magistrali, a

następnie wybrać Properties w rozwijanym menu Radix wybrać pozycję Unsigned

Decimal i kliknąć OK.

 b) długość wektora pobudzeń (End Time) ustawić na 1 sekundę,

 c) wektor pobudzeń magistrali wejściowej „count” ustawić jako kolejne liczby zmieniające

się co 3,5 ms w tym celu użyć narzędzia Count Value  w zakładce Timing w polu tek-

stowym Count every: ustawić wartość 3.5 ms.

 d) plik wektora pobudzeń zapisać pod nazwą „Count_to_Numeric_conv”;

 2. Ustawienia symulatora:

 a) zmienić na plik wejściowy (Simulation input) na „Count_to_Numeric_conv”,

Uzyskane wyniki symulacji zaprezentować prowadzącemu zajęcia, powinny być one zgodne z

wynikami przedstawionymi na rysunku 31. Sprawdzić poprawność działania bloku na podstawie

uzyskanych wyników, aby móc dokładniej  przeanalizować wyniki  należy użyć  narzędzia  Zoom

Tool  (rys. 32). 
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Rysunek 31: Wyniki symulacji funkcjonalnej bloku konwertera liczba-częstotliwość.
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2.11 Projekt bloku interfejsu użytkownika

Kolejnym etapem projektu jest utworzenie bloku interfejsu użytkownika. Schemat opisujący ten

blok  należy  utworzyć  zgodnie  z  rys. 34,  wykorzystując  wcześniej  stworzone  symbole  bloków

„Line_LED_driver”  i  „Count_to_Numeric_conv”.  Aby  przyspieszyć  proces  tworzenia  portów

we/wy można skorzystać z opcji automatycznego generowania portów dla każdego symbolu w tym

celu należ kliknąć prawym przyciskiem myszy na symbolu danego bloku i wybrać opcję Gener-

ate Pins for Symbol Ports. 

Zapisać wprowadzony kod pod nazwą „user_interface”. Utworzyć symbol tego bloku.

2.12Projekt bloku miernika częstotliwości

Ostatnim etapem projektu jest utworzenie bloku miernika częstotliwości reprezentującego naj-

wyższy blok w hierarchii projektu. Schemat opisujący ten blok należy utworzyć zgodnie z rys. 34,

wykorzystując wcześniej stworzone symbole bloków „miernik” i „ Count_to_Numeric_conv”. Aby

przyspieszyć proces tworzenia portów we/wy można skorzystać z opcji automatycznego generowa-

nia portów dla każdego symbolu w tym celu należ kliknąć prawym przyciskiem myszy na symbolu

danego bloku i wybrać opcję Generate Pins for Symbol Ports. 

Zapisać utworzony schemat pod nazwą „miernik_czestotliwosci”.
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Rysunek 32: Wyniki symulacji funkcjonalnej bloku konwertera liczba-częstotliwość - zbliżenie.
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Rysunek 34: Schemat bloku miernika częstotliwości.

Rysunek 33: Schemat bloku interfejsu użytkownika.
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2.13Symulacja funkcjonalna bloku miernika częstotliwości

Symulację funkcjonalną bloku miernika częstotliwości należy przeprowadzić analogicznie do sy-

mulacji autonomicznego przerzutnika T (pkt. 2.3) z następującymi różnicami:

 1. Plik wektorów pobudzeń:

 a) ustawić sposób prezentacji magistral „Measure_freq_integer”, „Measure_freq_numera-

tor”, „Measure_freq_denominator” oraz „Line_LED” jako liczby dziesiętne bez znaku w

tym celu kliknąć prawym klawiszem myszy na ikonę danej magistrali a następnie wy-

brać  Properties w rozwijanym menu  Radix wybrać pozycję  Unsigned Decimal i

kliknąć OK.

 b) długość wektora pobudzeń (End Time) ustawić na 1 sekundę,

 c) wektor pobudzeń szyny wejściowej „we_zeg” ustawić jak przebieg zegarowy o okresie

1 ms (co odpowiada częstotliwości 1 kHz),

 d) wektor pobudzeń szyny wejściowej „syg_we” ustawić jako przebieg losowy za pomocą

narzędzia Random Value , w panelu Generate random values wybrać At fixed inter-

vals, a w polu Interval period: wpisać 10 ms.

 e) plik wektora pobudzeń zapisać pod nazwą „miernik_czestotliowsci_test”;

 2. Ustawienia symulatora:

 a) zmienić na plik wejściowy (Simulation input) na „miernik_czestotliowsci_test”,

Uzyskane wyniki symulacji zaprezentować prowadzącemu zajęcia powinny być one zgodne z 
wynikami przedstawionymi na rysunku 35. Sprawdzić poprawność działania bloku na podstawie 
uzyskanych wyników, aby móc dokładniej przeanalizować wyniki należy użyć narzędzia Zoom 

Tool . 

- 37/40 -

Rysunek 35: Wyniki symulacji funkcjonalnej miernika częstotliwości chwilowej.
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2.14Symulacja strukturalna bloku miernika częstotliwości

Aby przeprowadzić symulację strukturalną bloku miernika częstotliwości należy najpierw prze-

prowadzić pełną kompilację projektu tj.  zawierającą pełną syntezę i dopasowywanie. Symulacja

strukturalna uwzględnia czasy propagacji podstawowych elementów logicznych, z których wykona-

na jest  ostateczna implementacja projektu.  W tym celu należy wybrać  Processing->Start

Compilation lub kliknąć . Po zakończeniu procesu kompilacji w oknie roboczym pojawi się

nowa zakładka zawierająca raport z kompilacji, należy zapoznać się z jego treścią a następnie za-

mknąć zakładkę klikając w nią prawym klawiszem myszy i wybierając close.

Kolejnym krokiem jest ustawienie parametrów symulacji. W tym celu należy wybrać Assign-

ments->Settings.... W lewym panelu  Category nowo otworzonego okna  Settings wybrać

pozycję Simulator Settings, a następnie w prawym panelu Simulator Settings w rozwijanym menu

Simulation mode wybrać pozycję Timing, a w polu Simulation input powinna się znajdować nazwa

pliku wykorzystanego do symulacji funkcjonalnej „miernik_czestotliwosci_test.vwf” (plik z wekto-

rami pobudzeń można też wskazać klikając w przycisk „...”), pozostałe parametry pozostawić

bez zmian i nacisnąć OK.

Aby przeprowadzić symulację  funkcjonalną wybrać  Processing->Start Simulation

lub kliknąć  .

Uzyskane wyniki symulacji zaprezentować prowadzącemu zajęcia, powinny być one podobne do

wyników uzyskanych podczas symulacji funkcjonalnej rys. 35. Jednakże w miejscach zmian warto-

ści na magistralach wyjściowych widoczne są krótko trwałe stany przejściowe związane z różnymi

czasami  propagacji  poszczególnych  sygnałów.  Aby móc  się  im lepiej  przyjrzeć  należy  wybrać

View->Zoom... a następnie zaznaczyć opcje Show range: w polu Start time: wpisać 121 ms a w

polu End Time: 121.000023675 ms (rys. 36). Aby dostosować powiększenie należy skorzystać z na-

rzędzia Zoom Tool .
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2.15Struktura projektu

Po przeprowadzeniu pełnej kompilacji projektu w oknie nawigacji możliwy jest podgląd zarów-

no struktury projektu, ale także zużycie zasobów logicznych przez poszczególne bloki (rys. 37).

Przyjrzeć się uzyskanym wynikom. Które i dlaczego z bloki funkcjonalne zużywają najwięcej zaso-

bów logicznych?

2.16Wykonanie kopii zapasowej

Przed przystąpieniem do kolejnego etapu laboratorium należy skopiować dane projektu do no-

wego katalogu, a następnie pracować na kopii tak, aby zawsze był możliwy powrót do wersji wyj-

ściowej projektu. 
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Rysunek 36: Wynik symulacji strukturalnej bloku miernika częstotliwości - zbliżenie.

Rysunek 37: Okno nawigacji po pełnej kompilacji projektu.
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Protokół przebiegu laboratorium LUP
Laboratorium nr 1 Data …..............

L.p. Imię i nazwisko Grupa Data

Punkt lab.
-

 punkty

Uzyskana liczba
punktów

Uwagi prowadzącego

2.1 – 2.5
-
1

2.6
-
2

2.7, 2.8
-
2

2.9, 2.10
-
2

2.11 – 2.13
-
2

2.14 – 2.16
-
1
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