
ارايه شده است را به  Xilinxسازي در سطوح تجريد متفاوت را كه توسط شركت  است كه نحوه انجام شبيه ي بر اين شدهدر اين راهنما سع
  .اختصار نمايش دهيم

  .دسازي انجام دهي الزم است كه اعمال زير را جهت شبيه ModelSimو  Xilinx ISEهاي  پس از نصب برنامه

را  Modelsimمسير فايل اجرايي  Edit-> Preferences-> ISE General -> Integrated Toolsدر   Xilinx ISEافزار  ابتدا در نرم
 . شوداجرا مي Modelsimافزار  پذيرد نرم صورت مي Xilin ISEسازي كه توسط  پس از اين براي اجراي هر شبيه. تنظيم نماييد

ترين روش  ساده. ي شما اضافه شود به پروژه Modelsimهاي  ت كه مسير كتابخانهالزم اس Modelsimسازي توسط  قبل از شروع به شبيه
 . تان كپي كنيد به پوشه پروژه Modelsimرا از پوشه  modelsim.iniاينست كه فايل 

قطعه  Hierarchyبراي اين كار ابتدا در قسمت . سازي آماده نماييد را كامپايل نموده و براي شبيه Xilinxهاي   در ادامه الزم است كه كتابخانه
 .را اجرا كنيد Runگزينه  Compile HDL Simulation Librariesبر روي  Processمورد نظر خود را انتخاب كنيد سپس در قسمت 

 

در اين . پذيرد انجام مي Processاين كار از قسمت . سازي را توليد نماييد مورد نياز براي شبيهسازي الزم است مدلهاي  پيش از شروع شبيه
  :سازي را توسط آن انجام دهيد هاي زير را توليد و شبيه توانيد مدل قسمت مي
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 Post-Translate  
 Post-Map 
 Post-Place & Route 

 

 

شايان ذكر است كه مدلهاي توليد شده از طرح در پوشه پروژه در پوشه . سازي را انجام داد توان شبيه ميسازي  پس از توليد مدلهاي شبيه

netgen باشند قابل دسترس مي.  

در صورت انتخاب . انتخاب گردد Simulationي  گزينه Implementationبه جاي  viewسازي بايستي در قسمت  براي شبيه

Simulation حال كافيست در بخش  .شود سازي را توسط آن انتخاب مي شود كه سطح تجريد شبيه آن پديدار مي اي ذيل ليست آبشاري

  . سازي را انجام دهيدشبيه Processو از قسمت  سازي انتخاب كنيد سازي يكي از سطوح تجريد را براي شبيه شبيه



  

را از  modelsim.iniاست فايل  افزار نصب شدهرا بتوانيد راه اندازي كنيد، الزم است در مسيري كه اين نرم Modelsimبراي اينكه : توجه

  .خارج كنيد Read-Onlyحالت 

 

  


