Laboratório de Sistemas Digitais (EEL480) – 2010/1 – PLE
Prof. J.B.O. Souza Filho (jbfilho@gmail.com)
Tutorial sobre o primeiro projeto no Quartus II Prime Lite no Windows (síntese e simulação)

Objetivos principais:
a) Realizar a primeira experiência com módulo descrito por VHDL no Quartus II Prime Lite
b) Analisar o comportamento temporal do módulo.
Passos:
1) Abrir o Quartus – a primeira janela será a seguinte:

2) Ir em: File => New Project Wizard (abrirá o seguinte assistente)
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3) Criar pasta VHDL em diretório raiz (C:) VHDL. No interior desta pasta, criar pasta MYAND.
a. A escolha da pasta e da subpasta são arbitrários.
b. Utilizar nomes e caminhos curtos, preferencialmente sem espaços e caracteres especiais.
4) Mudar diretório de trabalho para C:\VHDL\MYAND e nomear nome do projeto e entidade de alto nível como
myand, conforme a figura a seguir:

5) Criar um projeto vazio (clique em NEXT)

2

6) Não adicionar nenhum nesta etapa (clicar em NEXT)

7) Manter dispositivo padrão (next)
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8) Modificar ferramenta de simulação (Simulation) para ModelSim-Altera e formato (Format) para VHDL

9) Clicar em FINISH
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10) Adicionar um novo arquivo VHDL – ir em: File => New => Design Files => VHDL File

11) Digitar ou copiar o código seguinte na janela de edição:
library ieee;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY myand IS
PORT ( A: in std_logic;
B: in std_logic;
C: out std_logic);
END myand;
ARCHITECTURE teste OF myand IS
BEGIN
C<= A AND B;
END teste;
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12) Salvar o arquivo – ir em File => Save

13) Realizar a síntese – Processing => Start Compilation

- Na janela de mensagens inferior, verificamos que a síntese foi completada com sucesso (“Quartus Prime Full
Compilation was sucessful ...”). Caso contrário, checar código.
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14) Agora iremos gerar um conjunto de formas de onda para o teste do circuito. Para fazer isto, ir em: File =>
New => Verification/Debugging Files – University Program VWF

15) Não esquecer de editar os parâmetros da simulação. Um deles é o tempo de fim. O valor aqui escolhido é
apenas um exemplo, ajuste conforme sua conveniência. Para isso, ir em Edit => Set End Time => End Time =>
digitar 500 na caixa e mudar a barra de rolagem para ns.

7

16) Agora iremos inserir as entradas e saídas do nosso bloco em teste no simulador. Para isso, seguir os
seguintes passos:
a. Ir em: (1) Edit => Insert => Insert Node or Bus ; (2) clicar no botão Node Finder; (3) Na janela do Node
Finder, clicar em LIST. Após esta sequência, sua tela deverá ser:

b. Agora clique em >>. Em seguida, no botão OK e, novamente, no botão OK. Sua tela deverá ser:
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17) Devemos agora definir as formas de onda de teste. Para tal tarefa, faça o seguinte:
a. Clique sobre a forma de onda correspondente a entrada A e mantenha o botão esquerdo apertado
para a seleção de um dado trecho.
b. Clique com o botão direito neste trecho e escolha a opção: Insert Waveform Interval e Insert Forcing
High (1).
c. Repita o procedimento para a entrada B, considerando alguma superposição com a entrada A ativa
(1).

18) Para uma correta simulação, é necessário um pequeno ajuste em um parâmetro padrão do simulador. Para
isso, vá em Simulation => Simulation Settings, exclua a chave -novopt do vsim, conforme indicado a seguir.
Após, clique no botão SAVE.
Antes

Depois
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19) Por fim, execute a simulação. Para isso, ir em: Simulation => Run Functional Simulation; (2) salvar
modificações Waveform.wwf; (3) clicar em OK. Após alguns instantes, você deverá obter uma tela análoga a:
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