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Tutorial Xilinx – Baixando o Somador 
e Subtrator no FPGA. 

 Após termos desenvolvido o nosso somador e subtrator, o próximo passo é carregar a 

aplicação no FPGA.  

 Selecionaremos o nosso projeto já com wrapper 

(http://uploaddearquivos.com.br/download/Somador-LCD.zip) . Com isso obtemos a tela 

descrita na figura seguinte. 

 

Figura 1: Tela Principal ISE 

 Assim como no desenvolvimento do Somador e Subtrator, vamos agora sintetizar o 

nosso código VHDL, a fim de encontrar possíveis erros de sintaxe. 

 Para tal operação, faremos o seguinte, executaremos com um clique-duplo o 

SYNTHESIZE-XST. Conforme figura a seguir. 

 

 

http://uploaddearquivos.com.br/download/Somador-LCD.zip
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Figura 2: Sintetizando Código VHDL 

 Após isso, o tarefa será a seguinte: Implement Design, nessa parte o FPGA define a 

tradução, o mapeamento e o roteamento para a aplicação quando for baixada no FPGA. 

 Isso será feito clicando duas vezes sobre IMPLEMENT DESIGN, conforme figura a 

seguir. 

 

Figura 3: Implement Design 

 Com isso vamos gerar o bitstream que será executado pelo FPGA, faremos isso com 

clicando duas vezes sobre GENERATE PROGRAMMING FILE, conforme a seguir. 

 

Figura 4: Gerando o bitstream 

 Temos que configurar o dispositivo-alvo de nossa aplicação. Para realizaremos a 

seguinte tarefa : clique-duplo sobre CONFIGURE TARGET DEVICE. Como na figura a seguir. 

 

 

Figura 5: Configurando dispositivo alvo 

 



Tutorial Xilinx 2 – Baixando o Somador e Subtrator no FPGA 
 

 Sistemas Digitais – UFAL – Campus Arapiraca 

18 de jun. 

4 

 Ao término será exibida uma janela do iMPACT, clicaremos OK. Conforme abaixo. 

 

Figura 6: Warning iMPACT 

 

 Isso nos levará para uma outra janela que especifica como os dispositivos que usam 

Boundary-Scan(JCTAG) serão interligados. Conforme a seguir. 

 

 

 

 Clicaremos FINISH para irmos para o próximo passo. 
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Carregando o somador no FPGA. 
 

 Devemos agora selecionar o arquivo a ser carregado no FPGA, conforme a figura 

abaixo. 

 

 Após escolher o arquivo (no caso é o lcd.bit), e clicaremos OPEN. 

 As duas próximas janelas devem ser canceladas, pois significam o que queremos 

carregar no CPLP e na EPROM, contidas na SPARTAN-3E, no nosso caso está fora do escopo 

dessas máquinas. 

 Assim clicaremos CANCEL nas duas próximas janelas.   

 Nisso aparecerá uma tela correspondente a configurações avançadas no FPGA, no 

nosso caso elas são desnecessárias, clicaremos OK para prosseguir.  
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Figura 7: Configurações avançadas FPGA 

 

 Finalizando a integração Add-Sub e FPGA, clicaremos com o botão direito sobre o 

primeiro dos três dispositivos dispostos na área de trabalho do ISE. Selecionaremos a opção 

PROGRAM, conforme abaixo. 

 

Figura 8: Programando FPGA 
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 Se tudo deu certo o sistema exibirá uma mensagem de PROGRAM SUCCEEDED. Como 

na próxima figura. 

 

Figura 9: PROGRAM SUCCEDED 

 

 Se você chegou até aqui parabéns! O próximo passo é fazer a integração usando a 

Plataforma Scorpion. 

 Caso algo deu errado, conferir e revisar os passos descritos neste documento. 


