
Poznámky k programování FPGA ALTERA EPM3064A 

Poznámky k programování hradlových polí ALTERA 
EPM3064ALC10 
Vladimír Váňa 
 
Informace pro studenty: Poznámky jsem sepisoval při seznamování se s FPGA 
firmy Altera. V té době jsem měl k dispozici obvod EPM3064. Na cvičeních 
budete používat obvod EPM3032, pinově kompatibilní s EPM3064. Proto pokud 
budete používat následující text, nahraďte všude značení EPM3064 značením 
EPM3032. Dále budete používat jiný přípravek, než je uveden v tomto 
materiálu. Zapojení přípravku používaného ve cvičeních máte k dispozici. 
Oproti jednoduchému přípravku, který jsem uvedl v těchto poznámkách, jsou 
součástí přípravku i ByteBlaster, generátor hodin a jednoduché periferie. 
 
 
 
 
 
K programování je použit přípravek ekvivalentní s ByteBlasterMV. Jako SW je použit 
MAX+plusII verse 10,0 .Po spuštění programu je nutné zkontrolovat, zda je nastaveno 
správné zařízení, tj. náš obvod. Postup je následující. V menu vybereme Assign a pak Device 
 

 
 
 
Po vybrání device se má objevit následující okno 
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t.j musí být nastaveno Device Family MAX3000A  a  Devices  EPM3064ALC44-4 . Není-li 
tomu tak, musíme provést správné nastavení a potvrdit OK.  
Vlastní programování. 
Předpokládejme, že již máme vytvořen projekt. V menu vybereme otevření projektu, např. 
C:\maxplus2\max2lib\mf\7410 a potvrdíme. Poté vybereme v menu Max+plusII , dále 
Programmer a nyní se objeví okno 
 

 
 
Význam tlačítek je zřejmý. Tlačítko Program spouští programování obvodu. Výsledek 
programování ověřujeme pomocí Verify . Pomocí  Examine čteme data z obvodu . Tlačítko 
Blank-Check slouží k vymazání obvodu. 
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Vzhledem k tomu, že projekt vždy obsahuje informaci o příslušném obvodu, device, může se 
např. v případě, že přebíráme již hotový projekt objevit chybové hlášení typu: 
Installed hardware does not support device type EPM7064LC44-10 . V tom případě 
provedeme  nastavení řady MAX3000A a device EPM3064ALC44 tak, jak bylo popsáno 
výše. 
 
Programátor ByteBlaster MV 
 

 
 
Tento obvod jsem realizoval ve dvou provedeních. Jednak spolu s obvodem EPM3064A 
společně na univerzální desce, jednak na samostatné desce plošných spojů. Obvod 
EPM3064A pak je umístěn na další desce, která je s ByteBlasterMV propojena 10ti 
vodičovým plochým kablíkem používaným např. v PC. 
 
Tato další deska je zapojena jako přípravek pro testování naprogramovaného obvodu 
EPM3064 . Obsahuje 8 přepínačů sloužících k nastavení 1 nebo 0 na vstupech FPGA a 8 LED 
diod s ochrannými odpory sloužící k indikaci osmi výstupů. Slouží zejména ke zkoušení 
naprogramovaných kombinačních obvodů , jako nejjednodušších úloh při prvních pokusech 
s ovládáním SW a programováním pomocí grafického editoru. Zapojení přípravku ukazuje 
následující obrázek. 
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Programování FPGA  EPM 3064A 
Jako SW je použit ALTERA MAX+plus II .Pro výukové účely poskytuje firma ALTERA 
tento program zdarma. Jedna možnost je stáhnout  z http://www.altera.com  (downloadem) 
instalační soubor Student923,exe délky cca 22MB pro verzi 9.23.  nebo si na webu firmy 
ALTERA objednat FREE CD Digital Library 2001 a z tohoto CD nainstalovat SW již ve 
verzi 10.0. Po nainstalování má SW jen velice omezené možnosti.  K tomu, aby se možnosti 
programu zvětšily a SW byl pak prakticky použitelný, je třeba SW registrovat vyplněním 
formuláře na webu firmy ALTERA. Potřebujeme přitom znát číslo HD , na kterém je SW 
nainstalován. Číslo HD získáme např. tak, že napíšeme příkaz DIR/w v režimu příkazové 
řádky , tj. v DOSu nebo konzoli WIN typu NT. Příkladem čísla HD je např. 3043-0FF6 . 
Na základě registrace zašle ALTERA na naši e-mailovou adresu soubor licence.dat. Tento 
soubor  nakopírejeme do nějakého adresáře, ve kterém pak tento soubor musí zůstat, neboť 
jeho obsah si SW čte vždy po spuštění. K tomu, aby program znal jeho umístění je potřeba 
poprvé provést výběr  v menu Optiona a pak Licence Setup  
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Po výběru  Licence Setup se objeví okno Licence Setup . Pomocí tlačítka Browse spustíme 
vyhledání souboru licence.dat .Po jeho potvrzení se v okně přesune většina položek 
z Unlicenced Features přesune do Licensed Features a to včetně položek 
MAX7000/MAX3000Family do které patří i naš obvod EML3064A a Graphic Editor , 
který budeme používat v prvních projektech.   
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Náš první projekt. 
Nejprve vytvoříme adresář, do kterého budeme umisťovat soubory našeho projektu. Zvolím 
např C:\elektro\priklady\Ex1 .Poté v menu vybereme File a pak New a potvrdíme. Objeví se 
okno 

 
a potvrdíme.Předtím jsme se přesvědčili, že okno New vypadá tak, jako na našem obrázku, tj. 
s nastavením Graphic Editor file . Po potvrzení se objeví okno grafického editoru a otevřené 
editační okno označené Untitled1 – Graphic Editor . Do tohoto okna nakreslíme schema 
navrhovaného obvodu.Přitom můžeme používat již hotové polotovary . Řada z nich je 
obsažena v knihovnách dodaných se SW a umístěných po instalaci SW v 
C:\maxplus2\max2lib .Jsou zde m.j. podadresáře prim s základními (primitivními) prvky 
jako vstupními či výstupními porty, hradly realizujícími logické funkce AND , OR, NAND 
apod. Podareasář mf obsahuje jako prvky ekvivalenty obvodů jako např. 7400 . Řada 
vývojářů z praxe totiž místo v pojmech jako NAND uvažuje přímo v pojmech daných jejich 
realizací v některé obvodové řadě, např. v TTL obvod 7400.  
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To bude také náš první projekt. Chceme si naprogramovat hradlo NAND obvodu 7400, jeho 
dva vstupy mít připojené k přepínačům nastavujícím na těchto vstupech logickou 0 či 1 a 
výstupní úroveň indikovat diodou LED.  
V menu grafického editoru vybereme Symbol a poté Enter Symbol . Nyní se objeví okno 

 
 
ve kterém v podokně Symbol Libraries zvolíme příslušnou knihovnu, v našem případě mf . 
Okno Enter Symbol se dá vyvolat jednak pomocí menu, jak bylo popsáno výše, jadnak lze 
v okně grafického editoru provést jeho vyvolání dvojím kliknutím levým tlačítkem myši. 
Tento druhý způsob používají zkušenější uživatelé programu, protože je rychlejší..Potvrzením 
knihovny mf kliknutím myší se v podokně Symbol Files objeví seznam prvků, z nichž 
vybereme 7400 
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a potvrdíme OK .V editačním okně grafického editoru se nyní objevil vložený prvek. 

 
Náš projekt se stále jmenuje Untitled1 a je na čase mu dát definitivní název a vybrat pro tento 
projekt domovský adresář. V menu zvolíme File , poté Save a potvrdíme.Objeví se okno 
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SaveAs  ve kterém v políčku File Name napíšeme námi zvolený název s extenzí  .gdf  a 
v podokně Directories nastavíme domovský adresář projektu :  
 

  
 
a potvrdíme OK .V záhlaví editačního okna grafického editoru se objeví názem editovaného 
souboru pokus1.gdf . Obdobným způsobem jako jsme vybrali a vložili do editačního okna 
hradlo NAND 7400 vložíme nyní dva vstupní porty a jeden výstupní port. Přitom výběrové 
okno Enter Symbol budeme vyvolávat dvojkliknutím levým tlačítkem myší přímo v místě, 
kde ho chceme mít umístěné. Při výběru pomocí menu se vybraný prvek objevuje uprostřed 
okna a na správné místo ho pak musíme přemístit pomocí myši. V okně Enter Symbol 
budeme vstupní a výstupní porty vybírat v knihovně prim a tyto prvky se jmenují input a 
output . Výsledek vidíme na : 
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Nyní se třeba u právě vložených prvků přepsat PIN_NAME . Máme nyní totiž v projektu tři 
prvky se stejným atributem PIN_NAME , který se jmenuje naprosto stejně tj. PIN_NAME. 
Při COMPILE projektu by pak překladač hlásil chybu duplicitu názvů. Proto přejmenujeme 
PIN_NAME např. na VSTUP1, VSTUP2 a VYSTUP1. Přejmenování provedeme tak, že myší  
 kurzorem (šipkou) najedeme na název prvku a klikneme pravým tlačítkem myši , čímž 
vyvoláme menu 
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a v něm vybereme Edit Pin Name  a poté napíšeme správné názvy prvků. Nyní můžeme 
propojit vodiči tyto prvky s piny hradla NAND 7400. Výběr propojování vodiči provedeme 
volbou druhé ikonky zespoda na svislé liště s 12ti ikonkami umístěné v levé části grafického 
editoru. Ikonka je označena červeným vodičem s černými propojovacími body. Můžeme se 
zde dopustit chyby spočívající v tom, že místo propojovacího vodiče použijeme normální 
kreslící čáru – 4tá ikonka seshora. Propojení vodičem provedeme tak, že myší najedeme např. 
na konec vodiče na symbolu vstupního portu VSTUP1 . Nyní se šipka kurzoru změní ve 
vynášecí souřadnicový kříž . Klikneme myší levým tlačítkem myši a táhneme červený vodič 
ke vstupnímu pinu hradla NAND. Přitom máme levé tlačítko myši stále stisknuté. Poté, co 
vodič připojíme k vstupnímu pinu hradla, levé tlačítko myši pustíme. Obdobně provedeme 
propojení ještě dalšími dvěma vodiči.Výsledek vidíme na 
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Zapojení máme hotové, můžeme ještě tažením myši např. Posunout hradlo do jiné polohy 
v editačním grafickém okně. Současně se tím i automaticky přetahují i propojovací vodiče.Jde 
pouze o vizuální úpravu, jejímž účelem může být např. to, aby obrázek „lépe vypadal“. Nyní 
pro jistotu obrázek pokus1.gif uložíme (FILE a poté SAVE).Zatím máme jen obrázek 
pokus1.gif, což bude dobrý základ našeho projektu. Ten nyní musíme otevřít pomocí menu 
následujícím způsobem : File  , Project a dále Name… Poté se objeví okno ProjectName  , 
ve kterém vybereme pokus1.gdf dle obr. 

 
Nyní zkusíme náš projekt přeložit. V menu vybereme postupně Max+plusII a Compiler a 
potvrdíme. Poté se objeví okno překladače 
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a stiskneme Start . Překladač provede kompilaci a vypíše buď 

 
nebo seznam chyb. Po jejich odstranění provedeme znovu překlad . Tento postup opakujeme 
tak dlouho, až náš projekt už neobsahuje žádné chyby.Nyní nám ještě zbývá v projektu 
vstupní posty VSTUP1 a VSTUP2 a výstupní port VYSTUP1 přiřadit skutečným pinům 
obvodu EPM3064A. Protože obvod chci použít v přípravku, jehož zapojení je uvedeno výše, 
zvolil jsem pin 6 a 8 jako vstupní a 18 jako výstupní.Vlastní přiřazení se provádí tak, že nad 
příslušným např. vstupním portem klikneme pravým tlačítkem myši a rozvineme menu: 
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a vybereme volbu Pin/Location/Chip  a poté v okně  nastavíme pin č.6.Současně musíme mít 
nastaveno Pin Type na Input  
 

 
 
Obdobně pro další vstupní a výstupní port. : 
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Výsledné zapojení pak bude 

 
Nyní provedeme znovu kompilaci, tak jak již bylo uvedeno výše. Přitom máme samozřejmě 
nastaveno device EPM3264A a family MAX3000,Při překladu nám múže překladač již jen 
sdělit chyby způsobené špatným přiřazením portů pinům EPM3064A. Např. propojení dvou 
výstupních pinů (u složitějších obvodů s více výstupy) či připojení k pinům VCC, GND atd. 
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Opravíme případné chyby a po úspěšném překladu již můžeme FPGA naprogramovat.V menu 
volíme Max+plusII , dále Programmer a potvrdíme. Objeví se menu programátoru 

 
a zvolíme volbu Program . Nyní se provádí programování FPGA zakončené hlášením 

 
Po stisknutí OK vypneme myší (kliknutím na x v rohu msg okna) programátor a můžeme 
vyzkoušet, pomocí dvou přepínačů, že naprogramovaný EPM3064A se chová přesně tak, jak 
se má chovat NAND. Celý EPM3064A se nyní chová jako jediné hradlo NAND. Pokusíme-li 
se nyní nastavit pomocí dalších přepínačů logické úrovně na dalších vstupech EPM3064A 
zjistíme, že na nenaprogramovaných pinech tohoto obvodu je stále 0 . Jako další úlohu 
naprogramujeme složitější kombinační obvod, resp. obvodů několik. Použijeme přitom všech 
8 vstupů a 8 výstupů přípravku. Výsledek může být něco jako následující  obr.: 
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Používaný SW umí i OrCAD Schematic File *.sch automaticky převádět do tvaru GDF 
souborů , což nám umožní přeložit a naprogramovat obvody, jejichž zapojení máme 
nakresleno v programu OrCAD. 
Návrh obvodů pomocí grafického editoru není jediný možný. Na jednoduchém příkladu si 
nyní ukážeme návrh pomocí Altera Hardware Description Language (AHDL) , což je 
vysokoúrovňový modulární jazyk pro vytváření textově orientovaného návrhu. Pro ukládání 
souborů našeho textového projektu použijeme např. adresář C:\elektro\priklady\Ex2  a 
nejprve vytvoříme soubor nazvaný např. pokus2.tdf  (Text Design File) následujícím 
postupem:V menu vybereme File a New a potvrdíme, objeví se okno 

 
v němž zvolíme File Type  Text Editor file a potvrdíme OK .Objeví se  textového editoru 
v jehož záhlaví je jméno editovaného souboru zatím uvedeno jako Untitled. V menu 
vybereme File , Save , takže se objeví okno SavAs , ve kterém vybereme zvolený adresář a 
doplníme jméno našeho souboru: 
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Do tohoto, zatím prázdného souboru vložíme text: 
 
SUBDESIGN pokus2 
( 
 vstup1, vstup2, vstup3     : INPUT; 
 vystup1, vystup2, vystup3 : OUTPUT; 
) 
BEGIN 
 vystup1 = vstup1 & vstup2; 
    vystup3 = !vystup1; 
 vystup2 = vystup1 # vstup3; 
END; 
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Za klíčovým slovem SUBDESIGN následuje jméno  pokus2 , které musí být stejné jako 
jméno souboru , tj. náš soubor se jmenuje pokus2.tdf .Navrhovaný obvod bude mít tři vstupy 
vstup1, vstup2, vstup3 a tři výstupy vystup1, vystup2, vystup3 .Syntaxe označení vstupů a 
výstupů je z použití v našem příkladě zřejmá. Funkci obvodu popíšeme v bloku mezi 
klíčovými slovy BEGIN a END . Napsali jsme jednoduchý prográmek popisující kombinační 
obvod. Každý ze tří řádků, příkazů , popisuje logickou (booleovskou) funkci. Výstupní signál 
vystup1 je dán funkcí AND vstupů vstup1 a vstup2 , Výstupní signál je dále negován 
v signál vystup3 a signál vystup2 je dán funkcí OR signálů vystup1 a vstup3 .Takže & , # a 
! jsou symboly  pro označení booleovských funkcí AND , OR a NOT .V našem jednoduchém 
příkladu jsme nepoužili funkci XOR , K jejímu označení se v AHDL používá symbol $ . 
Soubor pokus2.tdf nyní uložíme. Před jeho kompilací musíme, obdobně jako při použití 
grafického editoru , otevřít projekt . V menu vybereme File , Project , Name  a potvrdíme. 
Objeví se okno ProjectName , v nemž zvolíme adresář i název souboru: 

©2001 Vladimír Váňa                                                                                                                                      19 



Poznámky k programování FPGA ALTERA EPM3064A 

 
Po potvrzení OK můžeme , naprosto stejným způsobem, jako v případě návrhu pomocí 
grafického editoru, provést překlad , tj. v menu postupně vybíráme Max+plusII  a poté 
Compiler , pak se objeví okno překladače Compiler a v něm potvrdíme OK .Po úspěšném 
překladu, můžeme naprosto stejně jako dříve, při návrhu pomocí grafického editoru, náš návrh 
naprogramovat do obvodu EPM3064A. Opět připomínám na nutnost nastavení  device 
EPM3264A a family MAX3000.  
 
Nyní jedna poznámka. Při návrhu pomocí grafického či textového editoru  jsme nejprve 
pomocí File a Save na zvoleného adresáře uložili náš základní soubor, např. pokus1.gdf nebo 
pokus2.tdf . Současně SW firmy ALTERA vytvořil a další dva soubory. V prvém případě 
pokus1.acf a pokus1.hif , ve druhém pokus2.acf a pokus2.hif. Soubory s extenzí *.hif jsou 
Hierarchy Interconnect File (.hif) , které nesou informaci o “hierarchical connections“ mezi 
návrhovými soubory  projektu. Dalšími soubory jsou Assignment & Configuration File (.acf) 
nesoucími další informace o projektu. Oba typy souborů jsou normální textové soubory, 
jejichž obsah si můžeme prohlédnout jak textovým editorem ALTERY, tak libovolným jiným 
textovým editorem, např. NOTEPADem (poznámkový blok) WIN32. Po vytvoření projektu a 
jeho kompilaci se v našem adresáři objeví i další soubory, o čemž se můžeme přesvědčit 
volbou v menu Max+plusII a Hiearchy Display ,pak se objeví 
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Podíváme-li se nyní do textového souboru pokus2.pin, uvidíme, že překladač náš návrh 
obvodu v jazyce AHDL přeložil a zároveň signálům vstup1, vstup2, vstup3, vystup1, vystup2 
a vystup3 přidělil piny obvodu EPM3064A. Protože s největší pravděpodobností nebude toto 
rozložení odpovídat našim představám, např. HW našeho zkušebního přípravku, musíme ještě 
před naprogramováním provést ruční přiřazení vstupních a výstupních signálů pinům obvodu 
EPM3064A a poté znovu provést kompilaci a následně naprogramování obvodu.Budeme 
postupovat obdobným způsobem jako při návrhu pomocí grafického editoru. Jediným 
rozdílem je to, že při použití gdf jsme kurzor myší nastavili nad editovaný port, což u textu 
není možné. Takže v textovém okně souboru pokus2.tdf klikneme pravým tlačítkem myši a 
dále rozvineme Assign a Pin/Location/Chip  
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Poznámky k programování FPGA ALTERA EPM3064A 

 
Potvrdíme, takže se objeví okno 

 
Teď zvolíme Search a objeví se  
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Poznámky k programování FPGA ALTERA EPM3064A 

 
Nyní pomocí LIST vybereme příslušný vstpní či výstupní port a potvrdíme OK.  
 

 
Dále již budeme provádět přiřazení portů pinům obvodu EPM3064A stejně, jako dříve u 
grafického návrhu. Výsledek je  
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Poznámky k programování FPGA ALTERA EPM3064A 

 
Využití SEARCH a LIST je možné i při grafickém návrhu. Obdobně při textovém návrhu je 
možné myší označit text popisující příslušný port, např. vystup1 a pak kliknout pravým 
tlačítkem myši a dále postupovat stejně, jako při grafickém návrhu. 
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Poznámky k programování FPGA ALTERA EPM3064A 
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Po překladu se přesvědčíme, že v souboru pokus2.pin je námi požadované přiřazení a návrh 
můžeme naprogramovat do EPM3064A a poté v přípravku výsledek otestovat. 
 
Zatím jsme při vytváření projektu vycházeli z *.gdf  - Graphic Design File  či *.tdf  - Text 
Design File. Dalšími možnostni jsou *.adf  - Altera Design File,  *.edf  - EDIF Input File či 
*.wdf – Waveform Design File. Součástí návrhu může být i jeho optimaliace, simulace či 
časová analýza. 


