جلسة العملي الثانية (املخبر )B7
تصميم الدارات الرقمية باستخدام الـ ( FPGAالبلوكات)
 1تهيئة بيئة العمل:
بعد توصيل لوحة الـ  FPGAمع الكمبيوتر عن طريق منفذ الـ  USBنقوم بتشغيل برنامج الـ Quartus II Web Edition
فنحصل على النافذة التالية:

في البداية سنقوم بإنشاء مشروع جديد عن طريق قائمة  File → New Project Wizardحيث تظهر لنا النافذة التالية:
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بالضغط على  Nextنحصل على النافذة التالية والتي من خاللها نقوم بإدخال موقع تخزين املشروع الجديد واسمه ليتم
بعدها الضغط على الزر Next

ً
بعد ذلك ستظهر لدينا نافذة جديدة لتحديد نوع املشروع هل هو فارغ أم نسخة مخزنة مسبقا  Templateسنختار هنا
انشاء مشروع فارغ ومن ثم نضغط على زر  Nextلتظهر لدينا نافذة جديدة مهمتها إضافة ملفات جاهزة إلى هذا املشروع.
هنا سنتابع دون إضافة أي ملف عن طريق الضغط على الزر  Nextلنحصل على نافذة جديدة كما هو موضح بالشكل
والتي من خاللها نقوم بتحديد نوع الـ  FPGAالخاص بالتجربة وهو هنا EP4CE10E22C8
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بعد ذلك تظهر لدينا نافذة اعدادات الـ  EDAكما هو مبين بالشكل:

عند الضغط على الزر  Nextسنحصل على نافذة جديدة تظهر ملخص اعدادات املشروع الجديد ليتم بعدها الضغط
على زر Finish

تصميم الدارات باستخدام البلوكات ()Block Diagram Design
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 1.2انشاء ملف التصميم
-
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في البداية نقوم باختيار األمر  File→Newومن ثم اختيار األمر  Block Diagram/Schematic Fileمن النافذة التي
ستظهر
يمكن حفظ ملف التصميم عن طريق اختيار األمر  File→Save Asوهنا يجب االنتباه إلى أن اسم امللف يجب أن
ً
يكون مشابها السم املشروع الذي تم إنشاؤه في الفقرة السابقة
نضغط على األيقونة  Symbol Toolضمن شريط القوائم ونقوم باختيار العناصر من النافذة التي ستظهر
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-

بعدها نقوم بالضغط على الزر OK

عندها يمكننا ادراج العنصر الذي تم اختياره في أي مكان من لوحة التصميم
والنقر على طرفي العنصرين املراد توصيلهما
يتم التوصيل بين العناصر عن طريق Orthogonal Node Tool
من أجل املداخل واملخارج للدارة يتم اضافتها عن طريق شريط القوائم وبعد اضافتها يتوجب إعطاء تسمية
للمداخل واملخارج ويتم ذلك عن طريق الضغط مرتين على املدخل أو املخرج

 2.2ترجمة الدارة (:)Compile
يتم ذلك عن طريق  Processing → Start Compilationأو عن طريق الضغط على الزر

من قائمة األدوات

 3.2محاكاة واختبارالدارة:
-
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ً
نقوم أوال نشاء ملف من نوع  VWFعن طريق  File→Newومن ثم اختيار األمر  University Program VWFمن النافذة
التي ستظهر
في البداية يتم إضافة املداخل واملخارج عن طريق  Edit→Insert→Insert Nodeأو بالضغط مرتين بزر الفأرة على
النافذة اليسارية
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-

بعد إضافة املداخل واملخارج نقوم بتحديد إشارة املداخل عن طريق تحديد الفترة الزمنية وتغيير قيمتها باختيار
احدى الحاالت املوجودة ضمن شريط القوائم
يمكن جمع أكثر من عنصر ضمن مجموعة واحدة وذلك عن طريق اختيار العنصر األول ومن تم الضغط على
زر الـ  SHIFTواختيار العنصر الثاني ومن ثم عن طريق زر الفأرة األيمن right click → grouping → group

-

يمكن تحديد زمن النبضة ومدة املحاكاة عن طريق  Edit→Grid Sizeو  Edit→Set End Timeعلى التوالي
من أجل تشغيل املحاكاة يتم الضغط على الزر

-

 4.2اسناد املنافذ :Pin Assignment
يتم ذلك عم طريق  Assignments → Pins Planerوربط كل منفذ سواء املداخل أو املخارج إلى املنفذ املناسب ضمن
لوحة الـ  FPGAكما هو موضح بالشكل
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تمتلك لوحة الـ  FPGAمجموعة من الوحدات املحيطية مثل املفاتيح ( )Switchesوالليدات ( )LEDsو 7-Segments
باإلضافة إلى  LCDوالتي ترتبط مع منافذ  PINكما هو موضح:

 5.2اعداد وبرمجة لوحة الـ :FPGA
في البداية يجب وضع مفتاح الـ  RUN/PROGضمن لوحة الـ  FPGAعلى وضعية الـ  RUNومن ثم فتح نافذة الـ → Tools
 Programmerلتظهر لدينا النافذة املوضحة بالشكل والتي تستخدم إلعداد وتحميل البرنامج على لوحة الـ  .FPGAهنا يتم
اختيار الهاردوير كـ  USB-Blasterعن طريق الضغط على الزر  .Hardware Setupكما وسيتم إضافة امللف الذي تم
ترجمته واملوجود ضمن املجلد  .outputبعد ذلك يتم الضغط على الزر  Startليتم تحميل البرنامج على لوحة الـ FPGA
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