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Praca ze środowiskiem Xilinx ISE 

Przed rozpoczęciem pracy ze środowiskiem Xilinx ISE trzeba koniecznie zapoznać się z 

instrukcją laboratoryjną. Oprócz ogólnego opisu środowiska można tam znaleźć wskazówki, 

które pozwolą uniknąć wielu problemów. Warto zapoznać się również z dodatkowymi 

plikami pomocy na temat pracy ze schematami, używania magistral i projektowania sygnałów 

testowych. Poniżej przedstawione są wskazówki uzupełniające. 

 
Organizacja projektu 

Tworząc nowy projekt należy ustawić jego nazwę i lokalizację plików (uwzględniając uwagi 

z instrukcji na temat nazw folderów i plików). Umieszczenie projektu na dysku pendrive nie 

jest dobrym pomysłem, może to znacznie wydłużyć czas przetwarzania projektu (środowisko 

ISE używa wielu plików pomocniczych). 

Wszystkie pliki projektu powinny być umieszczone w katalogu roboczym projektu. 

Możliwe jest wprawdzie dołączanie do projektu plików umieszczonych w różnych katalogach 

ale wprowadza to duże zamieszanie i należy tego unikać. 

W ustawieniach projektu należy wybrać odpowiednie urządzenie (Device) i typ obudowy 

(Package) zależnie od tego, na jakim zestawie będzie uruchamiany projekt: 

Zestaw ZL-9572 Spartan-3E Starter Kit 

 
 

Wybór języka HDL (Preferred Language) jest bardzo istotny jeśli w projekcie 

wykorzystywane są moduły zewnętrzne, dla których dysponujemy plikami .NGC i .SYM 

(powinny być one umieszczone w katalogu roboczym, pliku .NGC nie dodajemy do projektu). 

Jeśli w fazie implementacji wystąpi problem z tymi plikami należy przede wszystkim 

sprawdzić, czy jako domyślny język wybrany jest VHDL. 

Warto wiedzieć, które pliki są istotne przy archiwizacji projektu aby nie zapisywać całego 

katalogu. Może się to przydać również w przypadku konieczności odtworzenia projektu "od 

zera" (bywa to czasem konieczne przy „dziwnym” zachowaniu środowiska ISE, najczęściej w 

wyniku nietypowych działań użytkownika). 

opis modułów: pliki .SCH (schematy) 

 pliki .VHD (kod VHDL) 

opis symboli: pliki .SYM 

ograniczenia projektowe: pliki .UCF 

pobudzenia testowe: pliki .VHD 

moduły zewnętrzne: pliki .NGC (wraz z odpowiednimi plikami .SYM) 
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Dysponując opisem źródłowym modułu (.SCH lub .VHD) można wprawdzie utworzyć na 

nowo plik .SYM ale może się zdarzyć, że nie będzie on zgodny z symbolami umieszczonymi 

już na schemacie. Dlatego trzeba archiwizować również pliki .SYM własnych modułów, 

jeżeli zostały one już użyte na schematach. 

Nazwy plików powinny być przemyślane i odzwierciedlające ich zawartość (na przykład 

dekoder.sch a nie schemat1.sch). W przypadku modułów VHDL nazwa pliku powinna być 

taka sama jak nazwa jednostki (entity). W projekcie zawierającym wiele modułów każdy z 

nich może mieć własny plik z pobudzeniami testowymi (testbench), ważne jest więc aby 

można je było łatwo ze sobą skojarzyć. Najlepiej przyjąć zasadę, że nazwa pliku testbench 

zawiera nazwę pliku, do którego odnoszą się testy z umownym przyrostkiem, na przykład: 

dekoder.sch (lub dekoder.vhd) → dekoder_tb.vhd 

 

Symulacja projektu 

Symulacja pozwala zweryfikować układ przed zaprogramowaniem a przy bardziej 

skomplikowanych układach jest często jedynym sposobem wykrycia problemów. 

Odpowiednio stosowana symulacja pozwala na wykonanie większości prac związanych z 

uruchomieniem projektu, nawet bez dostępu do zestawu uruchomieniowego. 

Symulacja behawioralna (Behavioral) pozwala sprawdzić funkcje logiczne układu, nie 

uwzględnia jednak opóźnień występujących w rzeczywistym układzie. 

Symulacja Post-Fit (CPLD) lub Post-Route (FPGA) dość dokładnie odzwierciedla 

zachowanie fizycznego układu, z uwzględnieniem gradacji szybkości (Speed). Wiąże się ona 

z syntezą i implementacją układu. 

Zwykle oba typy symulacji dają podobne wyniki, różniące się oczywiście opóźnieniami 

sygnałów. Istotne rozbieżności mogą najczęściej wystąpić w następujących przypadkach: 

- w układzie asynchronicznym, 

- w układzie synchronicznym w przypadku, gdy czas ustalania sygnałów jest większy niż 

okres zegara, 

- w przypadku, gdy w kodzie VHDL nie uwzględniono wszystkich niezbędnych 

sygnałów na liście wrażliwości procesu. W symulacji behawioralnej działanie układu 

będzie nieprawidłowe (ignorowanie zmian dla brakujących sygnałów). W symulacji 

Post-Fit rezultaty mogą być inne ponieważ w czasie syntezy lista wrażliwości jest 

automatycznie uzupełniana (generowane jest ostrzeżenie), 

- kod VHDL mimo poprawnych wyników symulacji behawioralnej może okazać się 

niesyntezowalny, symulacja Post-Fit nie będzie wtedy w ogóle możliwa. 

Z ostatniego przypadku wynika wniosek, że dla kodu VHDL już we wczesnym etapie 

projektowania układu warto sprawdzić, czy opis jest syntezowalny. W przeciwnym razie 

układ dający poprawne wyniki w symulacji behawioralnej może wymagać dużych przeróbek, 

czasem wręcz zmiany koncepcji projektu. 

Warto pamiętać, że w trakcie syntezy mogą być odrzucone niektóre (formalnie poprawne) 

konstrukcje syntaktyczne w kodzie VHDL (na przykład wielokrotne użycie warunku 

testowego dla zbocza zegara). Typowym przykładem jest użycie procesu, w którym 

oczekiwana jest reakcja na oba typy zbocza przebiegu zegarowego (narastające i opadające). 

 

Implementacja projektu 

Testowanie projektu na zestawie ZL-9572 lub Spartan-3E Starter Kit wymaga przypisania 

portów do ustalonych wyprowadzeń układu programowalnego (CPLD lub FPGA). Do 

projektu należy dołączyć pobrany ze strony www zestawu plik .UCF (dla zestawu ZL-9572 

jest to plik ZL-9572.ucf, dla zestawu Spartan podstawowy plik to GenIO.ucf ale zależnie od 



 3 

używanych urządzeń mogą być potrzebne również dodatkowe pliki, na przykład LCD.ucf lub 

ADC_DAC.ucf). W pliku .UCF trzeba zdjąć komentarze (#) z linii opisujących sygnały 

używane w projekcie, w razie potrzeby można również zmienić nazwę sygnału. 

Jeśli w pliku .UCF znajdzie się sygnał nieużywany w projekcie, to wystąpi błąd w procesie 

implementacji układu, problem tego typu jest więc łatwy do wykrycia. Gorsza jest sytuacja 

odwrotna (brak niektórych sygnałów projektu w pliku .UCF lub w skrajnym przypadku brak 

pliku .UCF). Sygnały zostaną wówczas przypisane do wolnych wyprowadzeń ale nie będą to 

z pewnością przypisania zgodne z funkcjami wyprowadzeń w zestawie. Układ sprawdzony w 

symulacji Post-Fit nie będzie więc działał poprawnie lub będzie to działanie chaotyczne. 

Trzeba wtedy dokładnie zweryfikować konfigurację sygnałów w pliku .UCF. 

 

Konfiguracja układu 

Do zaprogramowania układu służy aplikacja iMPACT, uruchamiana przez proces 

Configure Target Device. Aplikacja ta używa pliku konfiguracyjnego wygenerowanego przez 

proces Generate Programming File (dla układu CPLD jest to plik .JED, dla FPGA plik .BIT). 

Trzeba pamiętać, że aplikacja iMPACT nie przyjmuje automatycznie jako domyślnego 

pliku programującego wygenerowanego w bieżącym projekcie. Musi być on wybrany w fazie 

programowania (Assign New Configuration File). 

Aby przy kolejnych uruchomieniach aplikacji iMPACT nie trzeba było wprowadzać 

ustawień, przy wyjściu z aplikacji można zapisać konfigurację w pliku .IPF (Impact Project 

File). Konfiguracja ta zostanie użyta przy kolejnym uruchomieniu iMPACT pod warunkiem, 

że zostanie ustawiona jako bieżąca we właściwościach procesu Configure Target Device: 

 

  
 

Zamiast Default należy wskazać wcześniej zapisany plik .IPF. 

 

 
 

Można również w czasie pracy z projektem pozostawić aplikację iMPACT otwartą. Jeśli 

przy kolejnym programowaniu zmieni się plik konfiguracyjny .JED / .BIT, to pojawi się 

odpowiedni komunikat, który trzeba zaakceptować. 

 


