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1 Wstęp
Środowisko projektowe Quartus II zawiera szereg narzędzi pozwalających na kontrolę procesu

kompilacji, analizę otrzymanych wyników oraz ich edytowanie. W niniejszym ćwiczeniu student

zostanie zapoznany z narzędziami umożliwiającymi:

• podgląd struktury projektu na różnych etapach kompilacji,

• zarządzanie parametrami wpływającymi na proces kompilacji,

• analizę czasową,

• analizę poboru mocy,

• planowanie rozkładu wyprowadzeń w układzie scalonym.

W niniejszym ćwiczeniu  pokazane zostaną  jedynie  wybrane  elementy zarządzania  procesem

kompilacji i analizy projektu. W celu zapoznania się ze wszystkimi możliwościami oprogramowa-

nia należy zapoznać się z dokumentacją aplikacji „Quartus II Handbook” dostępną na stronie pro-

ducenta (www.altera.com).
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2 Przebieg ćwiczenia

2.1 Zarządzanie wariantami projektu – rewizje, archiwa, kopie

Oprogramowanie Quartus II umożliwia zarządzanie różnymi wersjami tego samego projektu. Do

tego celu wykorzystywane są 3 podstawowe mechanizmy:

1. Archiwum – umożliwia zapisanie aktualnej wersji projektu w pojedynczym pliku, projekt

odtworzony z takiego pliku będzie zawierał dane projektowe (pliki opisu) jak i ustawienia

projektu (pliki ustawień) w formie zgodnej z ich formą w momencie archiwizacji;

2. Kopia – umożliwia przekopiowanie plików projektu do innego katalogu np.: w celu utwo-

rzenia kolejnej wersji;

3. Rewizja – umożliwia tworzenie dla tego samego projektu różnych konfiguracji ustawień

np.: ustawień związanych z procesem optymalizacji lub wyborem układu docelowego – re-

wizje umożliwiają wygodne porównywanie ze sobą wyników procesu kompilacji tego same-

go projektu (pliki opisu są takie same) przy zastosowaniu różnych ustawień.

W pierwszym kroku należy wczytać w środowisku Quartus II projekt bazowy miernika częstotli-

wości chwilowej (poprosić prowadzącego o wskazanie folderu zawierającego projekt bazowy). Pro-

jekt bazowy jest to podstawowy (bez dalszych modyfikacji) projekt miernika częstotliwości chwilo-

wej wykonany zgodnie z instrukcją do pierwszego ćwiczenia. Po wczytaniu projektu należy wybrać

Project->Copy project... a następnie w polu tekstowym  Destination directory: podać

ścieżkę dostępu do katalogu znajdującego się w folderze „Moje Dokumenty” – katalog docelowy

powinien mieć nazwę „miernik_częst_v1”. Katalog można też wskazać klikając w przycisk „…”

znajdujący się po prawej stronie pola tekstowego. Nazwę projektu pozostawić bez zmian. Nacisnąć

OK. Po utworzeniu kopi projektu zostanie ona otworzona, jako aktualny projekt (patrz pasek nazwy

okna programu Quartus II).

Następnym krokiem będzie utworzenie nowej rewizji. W tym celu wybrać Project->Revi-

sions.... W nowym oknie Revisions nacisnąć Create..., a następnie w polu Revision name

wpisać „miernik_czest_vMAXII” i kliknąć  OK.  Okno  Revision powinno wyglądać jak na rys. 1.

Zielony symbol umieszczony jest przy aktualnie wykorzystywanej (edytowanej) rewizji. W oknie
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Revision możliwe jest też porównywanie ze sobą rewizji (przycisk Compare...). Po zapoznaniu

się z oknem Revision kliknąć OK.

Następnym krokiem będzie utworzenie archiwum zawierającego wszystkie dane projektu. Wy-

konać  pełną  kompilację  projektu.  Po  zakończeniu  kompilacji  wybrać  Project->Archive

Project... a następnie w polu tekstowym Archive file name: wpisać „miernik_czest_v1” i klik-

nąć OK. 

Info: Aby przywrócić projekt z archiwum należy wybrać Project->Restore Archived project....

2.2 Ustawienia i konfiguracja projektu

Oprogramowanie Quartus II umożliwia określanie zarówno globalnych jak i lokalnych (dotyczą-

cych konkretnego bloku lub wyprowadzenia) parametrów kompilacji i analizy.

2.2.1 Konfiguracja parametrów globalnych

Aby uzyskać możliwość szczegółowej konfiguracji projektu konieczne jest wybranie konkretne-

go docelowego układu scalonego. Do tej pory moduł dopasowywania projektu (Fitter) automatycz-

nie dobierał docelowy układ scalony (wykorzystywana była opcja Auto device selected by the Fit-
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Rysunek 1: Widok okna Revisions po utworzeniu nowej rewizji projektu.
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ter). Aby ustalić jaki układ scalony został wybrany, jako optymalny przez moduł Fitter należy wy-

brać Processing->Compilation Report lub kliknąć  lub nacisnąć Ctrl+R. W oknie ro-

boczym otworzy się nowa zakładka zawierająca raport z ostatniej kompilacji projektu. W panelu po

lewej stronie wybrać pozycję Fitter, a następnie w panelu po prawej odczytać i zanotować nazwę

układu scalonego wybranego przez moduł Fitter. 

Wybrać Assignments->Settings... lub kliknąć w przycisk  znajdujący się na pasku

narzędziowym. Po lewej stronie nowo otwartego okna Settings znajduje się panel Category umożli-

wiający nawigację pomiędzy różnymi kategoriami ustawień, po prawej stronie znajduje się panel z

elementami kontrolnymi dla wybranej kategorii. Należy wybrać pozycję Device a następnie w pa-

nelu Available devices: wybrać układ scalony wybrany przez moduł Fitter. Nacisnąć OK.

Wybrać Assignments->Settings... lub kliknąć w przycisk  znajdujący się na pasku

narzędziowym.  W panelu Category wybrać Analysis & Synthesis Settings, a w panelu po prawej za-

znaczyć opcję Area w sekcji  Optimization technique – projekt będzie optymalizowany pod kątem

uzyskania jak najmniejszego zużycia zasobów logicznych układu. Nacisnąć OK.

Wybrać Assignments->Settings... lub kliknąć w przycisk  znajdujący się na pasku

narzędziowym.  W panelu Category wybrać Timing Analysis Settings, a w panelu po prawej zazna-

czyć opcję Use TimeQuest Timing Analyzer during compilation w sekcji Timing analysis processing

– jest to zalecane obecnie przez firmę Altera narzędzie o analizy czasowej. Nacisnąć OK.

Ponownie skompilować cały projekt.

2.2.2 Konfiguracja parametrów lokalnych

Do edycji i zarządzania lokalnymi parametrami projektu służy narzędzie Assignment Editor (iko-

na   na  pasku  narzędziowym lub  Assignments->Assignment Editor).  Narzędzie  to

umożliwia edycje takich parametrów jak:

• umiejscowienie (Location) danego elementu logicznego w zasobach danego układu scalone-

go,

• standard logiczny, w jakim pracować będą dane wyprowadzenia układu (I/O standard),

• sposób pracy wyprowadzeń układu scalonego, do których nie zostaną przypisane żadne por-

ty we/wy projektu (Reserved pins),
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• opcje kompilacji (syntezy i dopasowywania) poszczególnych bloków logicznych (Logic op-

tions),

• oraz inne.

W niniejszym przykładzie zmienimy lokalne ustawienia sposobu optymalizacji projektu podczas

jego syntezy. W pkt. 2.2.1 jako sposób optymalizacji projektu wybrano minimalizację wykorzysta-

nych zasobów logicznych układu PLD. Aby zmienić kryterium optymalizacji dla bloku „user_inter-

face” należy w oknie nawigacji (zakładka Hierarchy) wybrać blok „user_interface” (rys. 2) i klik-

nąć na tej pozycji prawym klawiszem myszy, a następnie wybrać  Locate->Locate in As-

signment Editor.

W  oknie  roboczym  powinna  zostać  utworzona

nowa zakładka zawierająca okno  Assignment Editor.

Kliknąć w przycisk Logic Options. A następnie w ta-

beli  na  dole  okna  w  linii  niezawierającej  wpis

user_interface w pozycji to wpisać (wybrać z rozwi-

janego menu):

• w pozycji  Assignment Name – wybrać  Opti-

mization technique,

• w pozycji Value – wybrać Speed.

Powyższe ustawienia zmienią sposób optymalizacji bloku „user_interface” z optymalizacji pod

względem zużycia zasobów logicznych na optymalizację pod kątem osiągnięcia jak najwyższej czę-

stotliwości pracy bloku. Po zakończeniu edycji okno edytora ustawień powinno wyglądać jak na

rys. 3. Następnie należy zapisać ustawienia, w tym celu wybrać File->Save. 

Ponownie skompilować cały projekt.
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Rysunek  2: Okno nawigacji z zaznaczonym
blokiem "user_interface".
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2.2.3 Przypisanie portów we/wy projektu do wyprowadzeń układu 
scalonego – Pin Planer

Aby możliwe było połączenie implementacji projektu układu cyfrowego w układzie PLD z pro-

jektem ideowym całego urządzenia elektronicznego, a w szczególności z projektem obwodu druko-

wanego PCB, konieczna jest wiedza o sposobie organizacji (przypisania) portów we/wy projektu

układu cyfrowego do konkretnych wyprowadzeń układu scalonego. Wszystkie porty we/wy, które

nie zostały przypisane do wyprowadzeń układu scalonego przez projektanta, są automatycznie przy-

pisywane w procesie dopasowywania (moduł  Fitter). Jeśli porty we/wy są przypisywane automa-

tycznie, to ich rozmieszczenie jest podporządkowane procesowi optymalizacji. Aktualny spis po-

wiązań portów we/wy z wyprowadzeniami układu scalonego są dostępne w raporcie z kompilacji

(Processing->Compilation Report) w sekcji Fitter->Pin-Out File.

Ręczne przypisanie portów we/wy do wyprowadzeń układu jest możliwe za pomocą modułu As-

signment Editor (patrz pkt. 2.2.2 Konfiguracja parametrów lokalnych) lub za pomocą dedykowane-

go modułu o nazwie Pin Planer. 

W  niniejszej  instrukcji  wykorzystane  zostanie  narzędzie  Pin  Planer.  Wybrać  Assign-

ment->Pin Planer lub kliknąć . W oknie roboczym powinna otworzyć się nowa zakładka

zawierająca okno modułu Pin Planer (rys. 4). Okno to jest podzielone na cztery główne części (na-

leży się upewnić, że w menu View zaznaczone są opcje Group List oraz All Pins List):
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Rysunek 3: Okno edytora ustawień - Assignments Editor.
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1. pasek narzędziowy (po lewej),

2. lista zawierająca spis magistral utworzonych w projekcie (panel Groups),

3. lista wszystkich portów we/wy stworzonych w projekcie (panel All Pins),

4. symbol scalonego układu docelowego,

Wybranym układem docelowym dla stworzonego projektu jest układ EPM240T100C3 z rodziny

układów CPLD MAX II. Układ ten jest produkowany w obudowie do montażu powierzchniowego

typu TQFP (patrzy: Thin Quad Flat Pack - Wikipedia). Wyprowadzenia tego układu są zorganizo-

wane w dwóch grupach – I/O bank – rys. 5. Wszystkie wyprowadzenia wchodzące w skład danego

„banku”  muszą  pracować  w tym samym standardzie  logicznym.  Poszczególne  wyprowadzenia

układu mogą pełnić różne funkcje np.:
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Rysunek 4: Okno modułu Pin Planer.

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Thin_Quad_Flat_Pack&oldid=360024017
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• wyprowadzeń napięć zasilania – VCCINT i VCCIO,

• wyprowadzeń potencjału masy – GNDINT, GNDIO

• wyprowadzeń we/wy ogólnego przeznaczenia – User IO,

• wyprowadzeń programujących – TDI, TMS, TCK, TDO,

• wyprowadzeń  dedykowanych  połączonych  z  siecią  połączeń  globalnych  –  CLK_n,

DEV_OE, DEV_CLR.

Każde z wyprowadzeń oznaczone jest odpowiednim symbolem. Legenda stosowanych symboli

jest wyświetlana po kliknięciu w  (Pin Legend). Zapoznać się z oznaczeniami.

Aby przypisać wyprowadzeniom wchodzącym w skład banku nr 2 standard logiczny 1,8V nale-

ży dwukrotnie kliknąć na symbolu banku nr 2, a następnie ustawić w rozwijanym menu I/O bank

VCCIO: pozycję 1.8V i kliknąć OK. Następnym krokiem będzie przypisanie wyprowadzeń magistral

„Measure_freq_denominator[7..0]”,  „Measure_freq_integer[9..0]”  oraz

„Measure_freq_numerator[7..0]” do banku nr 2 w tym celu należy zaznaczyć (trzymając wciśnięty

klawisz SHIFT klikać lewym klawiszem myszy) w panelu  Groups poszczególne magistrale. Na-
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Rysunek 5: Organizacja wyprowadzeń układu EPM240T100C3. Czerwona kropka w prawym gór-
nym rogu oznacza położenie wyprowadzenia nr 1 i odpowiada oznaczeniu na obudowie układu sca-
lonego.

I/O bank nr 1

I/O bank nr 2

Symbol banku nr 1

Symbol banku nr 2
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stępnie kliknąć prawym przyciskiem myszy na zaznaczonych elementach. Wybrać Node Prop-

erties, a następnie w rozwijanym menu Location: wybrać IOBANK_2, a menu IO standard: wy-

brać 1.8V i klikać OK. Podobnie postąpić z szynami „UF” i „OF” (w tym przypadku porty należy

wybrać w panelu All Pins). Skonfigurowane w powyższy sposób porty we/wy projektu zostaną au-

tomatycznie przypisane do konkretnych wyprowadzeń układu, ale jedynie w obrębie wyprowadzeń

wchodzących w skład banku nr 2.

Port „syg_we” należy przypisać do banku nr 1. Poszczególne szyny magistrali „LED_line[9..0]”

należy przypisać do wyprowadzeń o numerach od 26 do 30 i od 33 do 37 (wyprowadzenia układu o

numerach 31 i 32 są przeznaczone do zasilania układu). W tym celu należy wybrać narzędzie As-

sign Right , a następnie w panelu Groups zaznaczyć

magistrale „LED_line[9..0]”. Następnie przytrzymując

wciśnięty klawisz myszy przeciągnąć kursor na sym-

bol (kółko) wyprowadzenia nr 26. Po zmianie kształtu

kursora zwolnić przycisk myszy, a następnie przecią-

gnąć kursor nad symbol wyprowadzenia nr 33 i klik-

nąć (rys. ). Sprawdzić zawartość wierszy odpowiada-

jących  portom  wchodzącym  w  skład  magistrali

„LED_line[9..0]”.

Ostatnim krokiem jest przypisanie portu „We_zeg” do wyprowadzenia nr 12 jest to wyprowadze-

nie dedykowane podłączone z siecią zegarowych połączeń globalnych. W tym celu w panelu  All

pins należy odnaleźć wiersz odpowiadający portowi „We_zeg” i w pozycji Location wybrać (dwu-

krotnie kliknąć lewym klawiszem myszy) pozycję Pin_12 IOBANK_1 Row I/O GCLK0p.

Poprawność wprowadzonych zmian ustawień należy sprawdzić za pomocą narzędzia  Start I/O

Assignments Analysis . Po przeprowadzeniu kontroli poprawności ustawień związanych z roz-

mieszczeniem portów we/wy projektu zamknąć okno modułu  Pin Planer, a następnie przeprowa-

dzić pełną kompilację projektu. Zapoznać się z ostatecznym rozmieszczaniem portów we/wy znaj-

dującym się  w raporcie  kompilacji  w sekcji  Fitter->Pin-Out File.  Następnie  otworzyć

(wybrać pozycję z drzewa hierarchii projektu) schemat bloku „miernik_czestotliwosci” przy sym-

bolach portów we/wy powinny pojawić się informacje związane z przypisaniem odpowiednich por-

tów do wyprowadzeń układu (rys. 7).
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Rysunek  6: Widok dolej krawędzi symbolu
układu  po  przypisaniu  magistrali  portów
"LED_line[9..0]" (okno moduł Pin Planer).
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2.3 Analiza wyników kompilacji projektu – Netlist Viewers

W wyniku kolejnych etapów kompilacji projektu tworzone są coraz to bardziej przekształcone

opisy tworzonego projektu. Do przeglądania i analizy wyników otrzymywanych na poszczególnych

etapach służą specjalne narzędzia wbudowane w środowisku Quartus II tzw. Netlist Viewers. Narzę-

dzia te pozwalają na analizę wyników kompilacji po:

• wstępnej analizie projektu (Analysis & Elaboration) – RTL Viewer – opis na poziomie prze-

słań międzyrejestrowych (RTL – Register Transfer Level),

• pełnej analizie i syntezie projektu (Analysis and Synthesis) – Technology Map Viewer (Post-

Mapping),

• pełnej kompilacji wraz z etapem dopasowywania (Fitter) – Technology Map Viewer.

Dostępne jest również narzędzie State Machine Viewer służące do analizy zaprojektowanych au-

tomatów stanów.

Wszystkie z powyżej opisanych narzędzi można uruchomić wybierając odpowiednią opcję w

menu Tools->Netlist Viewers.

2.3.1 RTL Viewer

Narzędzie  RTL Viewer umożliwia między innymi wygodną analizę wstępnej  syntezy bloków

opisanych behawioralnie. W analizowanym projekcie takim blokiem jest blok „Line_LED_driver”,

którego opis został stworzony bezpośrednio w języku VHDL (plik tekstowy). Aby zapoznać się ze

sposobem  zamiany  opisu  behawioralnego  tego  bloku  na  opis  strukturalny  należy  wybrać

Tools->Netlist Viewers->RTL Viewer. W oknie roboczym powinna zostać stworzona

nowa zakładka zawierająca okno modułu RTL Viewer. Okno to jest podzielone na dwa panele. Lewy
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Rysunek 7: Schemat bloku "miernik_czestotliwosci" wraz z informacjami dotyczącymi przypisania
portów do wyprowadzeń docelowego układu PLD.
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panel zawiera schemat danego poziomu (w hierarchii) projektu. Prawy panel zwiera hierarchiczną

strukturę (drzewo) dzięki,  której  możliwa jest  nawigacja w projekcie.  Każdy blok funkcjonalny

wchodzący w skład projektu składa się z trzech podstawowych elementów są to:

• Instances –  bloki  funkcjonalne  niższego  rzędu  zawierające  inne  elementy  podstawowe

(Primitives) lub bloki złożone (Instances),

• Pins – porty we/wy danego bloku,

• Nets – połączenia wewnętrzne danego bloku,

Klikając w odpowiednie obiekty znajdujące się na schemacie (prawy panel) lub rozwijając i kli-

kając w elementy znajdujące się w hierarchicznym drzewie (lewy panel) możliwe jest zaznaczanie

lub  wyświetlanie  schematów wewnętrznych  odpowiednich  elementów.  Wyświetlić  schemat  we-

wnętrzny bloku „Line_LED_driver” (rys. 8). Ponownie przeanalizować opis bloku w języku VHDL

(plik Line_LED_driver.vhd) i porównać go ze schematem strukturalnym.
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Rysunek 8: Schemat strukturalny bloku "Line_LED_driver" - RTL Viewer.
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2.3.2 Technology Map Viewer (Post-Mapping)

Moduł Technology Map Viewer (Post-Mapping) pozwala w wygodny sposób analizować struktu-

rę projektu po zakończeniu procesu syntezy. Na tym etapie projekt jest opisany jedynie za pomocą

elementów dostępnych w docelowym układzie PLD (Post-Mapping). Aby uruchomić to narzędzie

należy wybrać Tools->Netlist Viewers->Technology Map Viewer (Post-Map-

ping). Nawigacja w tym narzędziu, w hierarchicznej strukturze projektu, przebiega podobnie jak

w przypadku narzędzia RTL Viewer. Obejrzeć strukturę bloku „Line_LED_driver”. Na tym etapie

kompilacji  projektu  składa  się  on  z  bloków  podstawowych

(primitives,  atoms), które są podstawowymi blokami funkcjo-

nalnymi dla danego typu układów PLD. Bloki podstawowe są

oznaczone na schemacie jako niebieskie bloki (rys. 9). Tekst

znajdujący się nad blokiem podstawowym jest nazwą przypi-

saną do tego bloku, natomiast napis pod blokiem oznacza typ

bloku podstawowego oraz zawartość pamięci LUT (w nawiasach, zapis heksadecymalny). Dodatko-

we informacje o zawartości danego bloku można uzyskać klikając prawym przyciskiem myszy na

danym bloku podstawowym i wybierając properties. 

W przypadku bloków czysto kombinacyjnych w poszczególnych zakładkach można zapoznać się

z wewnętrznym schematem logicznym, tabelą prawdy, tabelą Karnaugh danego bloku. W przypad-

ku bloków podstawowych zawierających zarówno elementy kombinacyjne jak i sekwencyjne moż-

liwe jest zapoznanie się ze schematem wewnętrznym danego bloku. Schemat wewnętrzny danego

bloku wyświetlany jest również po dwukrotnym kliknięciu lewym przyciskiem myszy w obszarze

danego bloku (rys. 10). 

Uwaga: Dla wewnętrznych bloków czysto kombinacyjnych danego bloku podstawowego (zawierającego zarówno ele-

menty synchroniczne jak i kombinacyjne) możliwe jest uzyskanie dodatkowych informacji o ich strukturze wewnętrz-

nej  przez  dwukrotne  kliknięcie  lewym  przyciskiem  myszy  (schemat)  lub  kliknięcie  prawym  i  wybranie  opcji

properies (schemat, tablica prawdy, tabela Karnaugh).

Przeanalizować  struktury  bloków  podstawowych  (atoms)  w  blokach  funkcjonalnych

„Line_LED_driver” oraz „Licznik_8bit”. Porównać schematy uzyskane dla tych bloków w narzę-

dziu  RTL Viewer oraz Technology Map Viewer (Post-Mapping).
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Rysunek  9: Symbol elementu pod-
stawowego (atom).
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2.3.3 Technology Map Viewer

Moduł Technology Map Viewer pozwala w wygodny sposób analizować strukturę projektu po za-

kończeniu procesu kompilacji (syntezy oraz dopasowywania). Aby uruchomić to narzędzie należy

wybrać Tools->Netlist Viewers->Technology Map Viewer. Analiza struktury pro-

jektu jest  taka sama jak w przypadku narzędzia  Technology  Map Viewer (Post-Mapping) (patrz

pkt. 2.3.2). Przeanalizować strukturę projektu po pełnej kompilacji i porównać ją ze strukturą po

syntezie (narzędzie Technology Map Viewer (Post-Mapping)).

Uwaga: W programie Quartus II istnieje możliwość lokalizowania odpowiadających sobie elementów (bloków) w sche-

matach uzyskiwanych za pomocą różnych narzędzi (RTL Viewer, Technology Map Viewer (Post-Mapping), Technology

Map Viewer, Chip Planner). W tym celu należy kliknąć prawym klawiszem myszy w obrębie danego bloku i wybrać

opcję Locate a następnie wybrać odpowiednie narzędzie.

2.4 Analiza i modyfikacja implementacji projektu w układzie scalonym -
Chip Planner

Moduł Chip Planner oprogramowania Quartus II pozwala na analizę alokacji projektu w docelo-

wym układzie scalonym typu PLD oraz dokonywanie zmian w strukturze projektu lub/i jego aloka-
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Rysunek 10: Schemat wewnętrznych bloku podstawowego zawierającego elementy kombinacyjne i
sekwencyjne (przerzutnik D). W bloku znajdują się dwa wewnętrzne bloki czystko kombinacyjne S i
C. 
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cji w układzie docelowym. Moduł Chip Planner umożliwia pracę z projektem w dwóch podstawo-

wych trybach:

1. ECO (Engineering Change Orders) – w tym trybie użytkownik może dokonywać zmian w

strukturze np.: dodawać lub usuwać elementy podstawowe (Logic Cells,  I/O atoms) zmie-

niać ich położenie;

2. przypisań (assignment) – w tym trybie użytkownik może zmodyfikować reguły związane ze

sposobem dopasowywania (fitter)  projektu,  które zostaną zastosowane podczas następnej

kompilacji projektu.
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Rysunek 11: Fragment "mapy" układu scalonego z zaimplementowanym projektem miernika często-
tliwości chwilowej - moduł Chip Planner. Legenda: Bloki LAB – kolor niebieski, Logic elements:
elementy kombinacyjne – pomarańczowy, rejestry – czerwony, magistrale połączeń globalnych i lo-
kalnych – beżowy.
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Ze względu na złożoność i wielość funkcji w module  Chip Planner w niniejszym przykładzie

zapoznamy się z ogólnym sposobem korzystania z tego modułu.

Aby  uruchomić  moduł  Chip  Planner należy  wybrać  Tools->Chip Planner (Floor

Plan & Chip Editor).  W nowo  otworzony  oknie  modułu  Chip  Planner widoczna  jest

„mapa” układu scalonego (rys.11). Kolorami oznaczone są różne elementy podstawowe układu ta-

kie jak: magistrale połączeń, bloki logiczne, bloki we/wy, a intensywność koloru oznacza stopień

zużycia danych zasobów w danej części układu. Aby zapoznać się z oznaczeniami należy wyświe-

tlić legendę mapy w tym celu należy wybrać View->Color Legend.... Przeanalizować wy-

korzystanie  poszczególnych typów elementów podstawowych wchodzących w skład wybranego

układu scalonego.

Aby zlokalizować na „mapie” układu moduł autonomicznego przerzutnika te należy wybrać w

oknie hierarchicznej nawigacji w projekcie (główne okno programu Quartus II) moduł „auto_T” a

następnie kliknąć na jego nazwie prawym przyciskiem myszy. Wybrać  Locate->Locate in

Chip Planner (Floor Plan & Chip Editor). Program automatycznie przejdzie do

okna modułu Chip Planner a element logiczny, w którym zaimplementowano blok autonomicznego

przerzutnika T zostanie wyróżniony na niebiesko. Kliknąć dwukrotnie lewym przyciskiem myszy

na  wyróżnionym elemencie.  Nowo otworzone  okno  modułu  Resource  Property  Editor zawiera

schemat wybranego elementu logicznego z zaznaczonymi na niebiesko wykorzystanymi kompo-

nentami podstawowymi (rys. 12). W dolnej części okna znajdują się tabele zawierające spis połą-

czeń z portów we/wy z sygnałami pochodzącymi z magistral zewnętrznych, zawartością tabeli LUT

czy czasami propagacji poszczególnych sygnałów. Zapoznać się szczegółowo z zawartością okna.

Przeanalizować sposób implementacji innych bloków.

- 17/25 -
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2.5 Analiza czasowa projektu – TimeQuest Timing Analyzer

W środowisku Quartus II analizę czasową projektu można przeprowadzić za pomocą dwóch na-

rzędzi:

1. TimeQuest Timing Analyzer,

2. Classic Timing Analyzer,

W niniejszym ćwiczeniu student zapozna się jedynie z pierwszym narzędziem (które jest obecnie

zalecane ze względu na możliwość bardziej szczegółowej analizy projektu).
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Rysunek 12: Widok okna modułu Resource Property Editor zawierającego informacje dotyczące im-
plementacji modułu autonomicznego przerzutnika T.
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Aby  uruchomić  moduł  TimeQuest  Timing  Analyzer należy  wybrać  Tools->TimeQuest

Timing Analyzer  lub kliknąć  .  Powyższa czynność spowoduje otworzenie się nowego

okna modułu TimeQuest Timing Analyzer, jeżeli wyświetlone zostanie dodatkowe okno dialogowe z

pytaniem czy ma być utworzony plik SDC należy kliknąć Tak. Główne okno modułu TimeQuest

Timing Analyzer jest podzielone na okno:

1. Report – zawierające listę utworzonych raportów,

2. Task – zawierające listę typowych zadań/czynności w procesie analizy czasowej,

3. View – okno w którym wyświetlane są raporty,

4. Console – konsola umożliwiająca pracę z modułem w trybie poleceń tekstowych.

Pierwszym krokiem będzie utworzenie listy połączeń (netlist) z uwzględnieniem relacji czaso-

wych (czasy propagacji) pomiędzy sygnałami. W tym celu należy w oknie Tasks dwukrotnie klik-

nąć lewym klawiszem myszy w pozycję Netlist Setup->Create Timing Netlist. Na-

stępnym krokiem jest określenie parametrów relacji czasowych pomiędzy kluczowymi sygnałami

wejściowymi w projekcie. W przypadku projektu miernika częstotliwości takim sygnałem jest sy-

gnał zegarowy (odniesienia) oraz sygnał wejściowy (mierzony).  Aby opisać sygnał zegarowy w

module TimeQuest Timing Analyzer należy Constraints->Create Clock... a następnie w

nowym oknie wpisać w polu:

• Clock name: Syg_zeg,

• Period: 1000000 (odpowiada to 1 kHz),

• Targets: [get_ports {We_zeg}].

A następnie kliknąć RUN.

Aby opisać sygnał wejściowy w module TimeQuest Timing Analyzer należy Constraints-
>Create Clock... a następnie w nowym oknie wpisać w polu:

• Clock name: Syg_we,

• Period: 1000000 (odpowiada to 1 kHz),

• Targets: [get_ports {syg_we}].

- 19/25 -
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A następnie kliknąć RUN. Następnie w oknie Tasks należy dwukrotnie kliknąć lewym klawiszem

myszy w pozycję Netlist Setup->Update Timing Netlist. Po tych czynnościach pro-

jekt jest gotowy do analizy. 

Aby zbadać maksymalną częstotliwość, z jaką może pracować nasz układ, należy w oknie Tasks

dwukrotnie  kliknąć  lewym  klawiszem  myszy  w  pozycję  Reports->Datasheet->Report

Fmax Summary. Raport zostanie wyświetlony w oknie  View. Raport ten umożliwia określenie

maksymalnej częstotliwości wszystkich określonych w projekcie sygnałów zegarowych. W przy-

padku obecnej formy projektu miernika częstotliwości chwilowej maksymalna częstotliwość pracy

wynosi 171,47 MHz. Ograniczenie to dotyczy sygnału zegarowego odniesienia. Sygnał mierzony

może się zmieniać z częstotliwością 304 MHz (ograniczeniem jest szybkość pracy bloków we/wy,

bloki  wewnętrzne  mogą pracować z  częstotliwością  dwukrotnie  większą).  Wartości  te  znacznie

przewyższają zakładaną częstotliwość sygnału zegarowego odniesienia wynoszącą 1 kHz. Następ-

nym krokiem będzie przeanalizowanie projektu pod kątem ograniczeń wprowadzanych przez czasy

ustalenia (Setup) i podtrzymania (Hold). W tym celu należy w oknie Tasks dwukrotnie kliknąć le-

wym klawiszem myszy w pozycję  Reports->Slack->Setup Summary oraz  Reports-

>Slack->Setup Summary.  Raporty  te  umożliwiają  określenie  minimalnego  zapasu  czasu

(slack) pomiędzy zmianami na szynach danych wykorzystywanych w projekcie rejestrów a zabro-

nionym oknem czasowym (czas ustalenia + czas podtrzymania) w odniesieniu do danego sygnału

zegarowego określonego w projekcie. Jeśli wartość parametru  Slack jest dodatnia to ograniczenia

czasowe rejestrów nie zostały przekroczone, wartość ujemna oznacza niespełnienie wymagań, a

więc możliwość pojawienia się stanów metastabilnych w projekcie.

Aby  usprawnić  projekt  tak,  aby  miernik  częstotliwości  mógł  mierzyć  częstotliwości  do

200 MHz, należy zlokalizować w projekcie  ścieżkę wprowadzającą największe ograniczenia.  W

tym celu należy zmienić wartości częstotliwości sygnałów zegarowego odniesienia i mierzonego

tak, aby wynosiły 200 MHz. Wybrać  Constraints->Create Clock... a następnie w no-

wym oknie wpisać w polu:

• Clock name: Syg_zeg,

• Period: 5 (odpowiada to 200 MHz),

• Targets: [get_ports {We_zeg}].
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A następnie kliknąć RUN. W podobny sposób należy zmodyfikować opis sygnału mierzonego.

W tym miejscu należy zapisać plik zawierający definicje sygnałów zegarowych znajdujących się

w projekcie. W tym celu wybrać  Constraints->Write SDC File...; plikowi nadać na-

zwę „miernik_czestotliwosci.sdc”.

Następnym krokiem będzie ponowne przeanalizowanie projektu pod kątem ograniczeń wprowa-

dzanych przez czasy ustalenia (Setup) i podtrzymania (Hold). W tym celu należy w oknie  Tasks

dwukrotnie kliknąć lewym klawiszem myszy w pozycję Reports->Slack->Setup Summary

oraz Reports->Slack->Setup Summary. Otrzymane wyniki wskazują, że ograniczenia wy-

nikające z czasu podtrzymania są spełnione dla obydwu sygnałów zegarowych, natomiast ograni-

czenia wynikające z czasu ustalenia nie są spełnione dla sygnału zegarowego odniesienia (ujemna

wartość parametru Slack).
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Rysunek 13: Wyniki raportu Timing dla sygnału zegarowego Syg_zeg.
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Aby zlokalizować ścieżkę, która wprowadza największe ograniczenia dla częstotliwości zmian

sygnału zegarowego odniesienia, należy wybrać Reports->Custom->Report Timing. Na-

stępnie w oknie Report Timing wpisujemy w polu:

• From clock: Syg_zeg,

• To clock: Syg_zeg,

• Analysis type: setup.

A następnie kliknąć Report Timing. W oknie View powinny pojawić się wyniki raportu ana-

logiczne do zamieszczonych na rys. 13. W górnej części raportu znajduje okno zawierające dwie

zakładki. W zakładce Summary of Paths znajduje się spis ścieżek o najmniejszych wartościach pa-

rametru Slack dla czasu ustalenia (setup). Ścieżki zaznaczone na czerwono mają ujemne wartości

tego parametru, a więc nie spełniają założeń projektowych. Zaznaczyć pierwszy wiersz tabeli - za-

wierający ścieżkę o najmniejszej wartości parametru slack. A następnie kliknąć prawym klawiszem

myszy w polu zawierającym numer zaznaczonego wiersza; wybrać Locate Path. Następnie w

Panelu Locate in opcję Technology Map Viewer. Kliknąć OK. Powyższe czynności spowodu-

ją otworzenie okna modułu Technology Map Viewer zawierający schemat fragmentu projektu wraz

z  zaznaczoną poszukiwaną ścieżką sygnałową (rys. 14).  Jak wynika z  przeprowadzonej  analizy

ścieżką najbardziej ograniczającą maksymalną częstotliwość sygnału zegarowego odniesienia jest

ścieżka łącząca blok automatu stanu z wejściem umożliwiającym synchroniczne kasowanie liczni-

ka.
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Rysunek  14: Widok fragmentu projektu zawierającego ścieżkę o najmniejszej wartości parametru
slack.
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Aby zwiększyć maksymalną częstotliwość sygnału zegarowego odniesienia, przy której miernik

częstotliwości będzie działał poprawnie, należy zmienić sposób kasowania licznika z synchronicz-

nego na asynchroniczny. W tym celu należy zmodyfikować blok miernika tak aby jego schemat od-

powiadał zamieszczonemu na rys. 15. Aby zmodyfikować sposób działania licznika należy wywo-

łać moduł  MegaWizard Plug-in Manager. W tym celu należy dwukrotnie kliknąć w jego symbol.

Dodatkowo należy usunąć bramkę NOT. Po wprowadzeniu modyfikacji przeprowadzić pełną kom-

pilację projektu, a następnie sprawdzić poprawność działania projektu na drodze symulacji. Jeśli

projekt działa poprawnie uruchomić moduł TimeQuest Timing Analyzer i przeprowadzić ponownie

analizę  maksymalnej  dopuszczalnej  częstotliwości  sygnałów zegarowych oraz  czasów ustalenia

(setup), podtrzymania (hold), powrotu (recovery) i odwołania (removal). Czasy powrotu i odwoła-

nia należy przeanalizować, gdyż w tej wersji projektu wykorzystywane są wejścia asynchroniczne

przerzutników. W tym celu należy wybrać w oknie task:

1. Netlist Setup->Create Timing Netlist;

2. Netlist Setup->Read SDC File – wybranie tej opcji pozwala wczytać plik zawie-

rający deklarację sygnałów zegarowych;

3. Netlist Setup->Update Timing Netlist;

4. Reports->Slack->Setup Summary;

5. Reports->Slack->Hold Summary;

6. Reports->Slack->Recovery Summary;

7. Reports->Slack->Removal Summary;

8. Reports->Datasheet->Report Fmax Summary;

Zanotować i przedyskutować z prowadzącym uzyskane wyniki.
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Rysunek 15: Schemat bloku miernika po zmianie sposobu kasowania licznika.
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