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Sammanfattning 

Examensarbetsuppgiften har gått ut på att genomföra en prestandajämförelse mellan en 
hård och en mjuk processorkärna integrerad i en FPGA, i detta fall, en Virtex4 FX12 
från Xilinx.  

System med de olika kärnorna har tagits fram, där antalet klockcykler för att genomföra 
olika beräkningar har mäts. Bland annat har algoritmen Fast Fourier Transform och dess 
invers beräknats för en vektor.  

De kärnor som har provats är den mjuka MicroBlaze framtagen av Xilinx samt den 
hårda PowerPC 405. Prestandan för systemet med mjuk kärna var 65 % av det med hård 
kärna 

Förutom prestandamätningarna har en vidare teoretisk jämförelse mellan kärnorna 
genomförts. Utifrån den har slutsatsen dragits att när man behöver små volymer av FPGA-
kretsar eller flera olika beräkningar skall göras är FPGAer med hård kärna att föredra. Om 
det är större volymer eller bara ett fåtal typer av beräkningar som skall utföras är en mjuk 
kärna mest fördelaktig, främst av ekonomiska skäl. Likaså om krav finns på att 
processorarkitekturen är anpassad efter specifika önskemål.     

 

Abstract 

The purpose of the master thesis has been implementation of a performance comparison 
between hard and soft CPU cores integrated in FPGA, in this case, a Virtex4 FX12 from 
Xilinx.  

Test designs for the various kernels have been developed, where the amount of clock 
cycles to carry out a set of calculations have been measured. In particular, the algorithm 
Fast Fourier Transform and its inverse have been studied. 

The cores that have been tested are the soft MicroBlaze developed by Xilinx, and the 
hard PowerPC 405. The results state that the performance of the soft kernel was 65% of the 
hard one.  

In addition to performance tests, a further theoretical comparison of the two kernels has 
been made. On the basis of the above it has been concluded that when small quantities of 
FPGA-circuits are needed or several different calculations have to be done, a hard core is 
preferable. If there are larger volumes needed or just a few types of calculations to be 
made, a soft core is advantageous, primarily for economic reasons, as is the case if there is 
requirement of a processor core tailored for specific needs. 
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1 Inledning 
Nedan presenteras examensarbetets bakgrund, syfte och de avgränsningar som gjorts. 
Likaså presenteras den använda metoden och kritik mot densamma. 

1.1 Bakgrund 

Uppdragsgivaren, ÅF-System, önskar använda en FPGA i telekomapplikationer med 
signalbehandling. De vill därför veta vilken typ av processorkärna som är bäst lämpad 
för detta ändamål. 

1.2 Syfte   

Examensarbetets syfte är att genomföra en prestandajämförelse mellan hård och mjuk 
processorkärna integrerad i en FPGA. Utvärdering av de olika kärnorna skall göras och 
en rekommendation skall ges. 

1.3 Avgränsningar 

Enbart en mjuk och en hård processorkärna har testats. De undersökningar som har 
gjorts mäter endast antalet klockcykler som krävs för olika beräkningar. Ingen 
optimering av den mjuka kärnan har genomförts. 

1.4 Metod 

Studie av vetenskapliga artiklar, datablad och annan litteratur som berör ämnet har 
gjorts. Framtagning av ett test- och prestandamätningssystem har utförts och 
implementerats i hårdvara. Därefter har prestandatester och utvärdering av dessa 
genomförts.  

Förutom det som redovisas i denna rapport har tid lagts på att ta fram ett system för 
avbrottshantering, undersöka hur processorsubsystem kan användas i större system, hur 
egna IP-block kan integreras, testning av att köra olika OS på processorsystemen, vad 
det finns för fria opencore kärnor och hur de fungerar m,m.  

Den mjukvara som främst använts vid utveckling är Xilinx ISE, EDK, Chip Scope 
Pro, Modelsim och Matlab. Mycket tid har lagts på att lära sig använda de aktuella 
programmen, likaså förståelse och självklart mycket felsökning.   

1.5 Metodkrititk 

Kritik kan riktas mot att enbart en typ av mjuk respektive hård processorkärna har 
testats. Likaså är testalgoritmen av enklare art och dess verklighetsanknytning kan 
ifrågasättas. Det finns fler variabler än antalet klockcykler som hade kunnat mätas för 
att få en bättre helhetsbild av systemens prestanda. 

Det tekniska djupet på examensarbetet hade kunnat bli bättre om de avgränsningar 
som gjorts genomförts tidigare än vad som nu har skett. 
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2 Teoretisk bakgrund 
Här presenteras den teori som ligger bakom rapporten. Främst om FPGA, 
processorkärnor i dessa, några specifika kärnor, samt prestandamätning och den 
testalgoritm som använts. 

2.1 FPGA 

FPGA står för Field Programmable Gate Array och är en halvledarkomponent som 
innehåller programmerbar logik, s.k. logiska block. Vanligt idag är att de innehåller 
flera hundratusen logiska grindar. I de flesta FPGAer är minneselement integrerade i de 
logiska blocken. Tidigare användes FPGAer som ett steg på vägen vid utveckling och 
framtagning av lösningar för ASIC till System On a Chip. Dock har det, tack vare att 
priserna på FPGA har sjunkit, blivit allt vanliga att de används som slutgiltig komplex 
hårdvara. Framförallt när man har mindre tillverkningsserier. Likväl finns det de som 
t.o.m. använder FPGA i volymer upp till 100 000 per år [1].  

En stor fördel med att använda FPGA istället för ASIC är att tiden för att få fram 
färdiga komponenter från utvecklings och prototypstadiet kraftig minskar. Likaså finns 
möjligheten att under hela tillverknings- och utvecklingsprocessen samt även efteråt 
med uppdateringar ändra hårdvarudesignen. 

Funktionen för en FPGA beskrivs i ett hårdvarubeskrivande språk som t.ex. VHDL 
eller Verilog. Den genererade koden syntetiseras därefter och själva FPGAn 
programmeras antingen via ett JTAG-interface eller ett externt minne.  

Vanliga tillverkare av FPGA är Xilinx, Altera, Atmel och Lattice Semiconductor.   

2.1.1 Virtex4 FX12 och utvecklingskort ML403 
Alla prestandatester är utförda på en Virtex4 FX12 FPGA tillverkad av Xilinx. Det är 
deras minsta FPGA i Virtex4-serien med drygt 12 000 logiska celler, 648 kb Block-
RAM och 448 pinnar varav 320 kan användas som I/O portar. Utmärkande för den är att 
det sitter en hård PowerPC 405 processorkärna inkapslad i kislet [2].  

 

Figur 1. Utvecklingskort ML403 från Xilinx. 

 



4 
 
 

FPGAn är monterad på ett utvecklingskort, ML403 (figur 1), även det tillverkat av 
Xilinx. Det har en oscillator med frekvensen 100 MHz. Följande externa minnen är 
monterade: 64 MB SDRAM, 8 MB SRAM, 64 MB FLASH samt 4 kb EEPROM. En 
mängd portanslutningar finns, t.ex. USB, JTAG, RS-232 Serial, VGA och Ethernet. Det 
finns flera tryckknappar och lysdioder. Dessutom finns även en 2-radig LCD display 
[3]. 

2.2 Mjuka Processorkärnor 

Då de logiska blocken i en FPGA är fullt programmerbara finns det möjlighet att skriva 
kod som beskriver processorkärnor. Detta är något som utnyttjats länge när det gäller 
enklare strukturer men i och med att FPGAerna rymmer mer och mer logik har det blivit 
möjligt att implementera ytterliggare avancerade varianter. Dessa kallas för mjuka 
processorkärnor, de fungerar som syntetisk CPU och existerar endast när FPGAn är 
programmerad och strömmen påslagen [4]. 

De flesta FPGA-tillverkare tillhandahåller idag mjuka processorkärnor som fritt får 
användas om man köper deras utvecklingsverktyg. T.ex. erbjuder Altera en kärna de 
kallar NIOS II som är en 32-bitars processor. Xilinx har utvecklat en liknande som de 
kallar MicroBlaze [5]. Dessutom finns det företag som bara utvecklar och säljer mjuka 
kärnor, t.ex. Axis i Lund. Därutöver finns det även en stor mängd opencores. Det är 
kärnor och ytterliggare tillbehör som utvecklats av privatpersoner och utbildnings-
institut och som fritt kan laddas ner och användas från www.opencores.org. Dessutom 
kan man själv ta fram sin egen processorkärna, dock kan det vara mycket tidskrävande 
om den skall vara någorlunda avancerad. Vanligare är då att konfigurera en existerande 
så att den bättre passar de önskemål man har. Detta är en av de stora fördelarna med 
mjuka processorkärnor.   

2.2.1 MicroBlaze  
Den mjuka processorkärna som använts vid prestandamätningarna är den av Xilinx 
tillhandahållna MicroBlaze, version 7.00b. Dess nätlista levererades tillsammans med 
utvecklingsverktyget EDK 9.2. Om källkoden, skriven i VHDL, önskas kan den köpas 
separat från Xilinx [6].  

MicroBlaze är en 32-bitars RISC-kärna med Harvardarkitektur. Dess pipelinekedja 
är 5 eller 3-stegad, beroende på om man väljer area-optimering eller ej. Det finns 32 x 
32 bitars General Purpose Registers(GPR). Kärnan har hårdvarustöd för multiplikation 
och division. Den har en Instruction Set Architecture(ISA) som är specifik för 
MicroBlaze. Två typer av adresseringsmoder används, Omedelbar samt Register. Enbart 
en avbrottsnivå finns, detta kan dock utökas med hjälp av extern avbrottshanterare. 
Kärnan kan klockas i max 100 MHz när den aktuella FPGAn används. 

De flesta typer av minnen stödjs, som FLASH, SDRAM, SRAM osv. Till 
MicroBlazekärnan kan man koppla 16st Fast Simplex Link(FSL)-bussar som är 
förbundna till specifik hårdvara. Dessa bussar är extremt snabba, kräver enbart 1-2 
klockcykler per överföring. Tanken är att man skall kunna placera tidskrävande och ofta 
återkommande beräkningar i hårdvara men fortfarande ha möjligheten att komma åt 
resultatet snabbt i mjukvaran. Anledningen till att denna typ av buss kan existera är att 
den mjuka kärnan verkligen finns mitt i FPGAn [6].  
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2.3 Hårda processorkärnor 

I slutet på nittiotalet lanserade FPGA-tillverkarna Atmel och Triscend FPGAer med 
enklare processorkärnor inkapslade i kislet. Tidigare hade man monterat FPGA och 
processorer på samma kort, skillnaden nu var att de satt i samma IC. Detta medförde att 
man därmed kunde öka kommunikationshastigheten mellan dessa enheter ordentligt [5]. 

De två största tillverkarna, Altera och Xilinx, kan idag leverera FPGAer där de 
avancerade processorkärnorna ARM9 respektive PowerPC 440 är integrerade. För vissa 
modeller, ända upp till 4st/FPGA [7]. 

2.3.1 PowerPC 405 
I den FPGA som använts vid prestandatesterna är en PowerPC 405 (PPC405) 
integrerad. PPC405 är en 32-bitars RISC-kärna med Harvardarkitektur. Den har en 5-
stegad pipelinekedja, Memory Management Unit (MMU) och 32 x 32 bitars GPR, två 
avbrottsnivåer finns, likaså hårdvarustöd för multiplikation och division. Ingen 
motsvande MicroBlaze FSL-länk finns att tillgå. Om man vill placera beräknings-
applikationer i hårdvara måste den ordinarie, långsamma, bussen användas [8].  Kärnan 
kan maximalt klockas i 300 MHz. 

Följande 3 adresseringsmoder används, Omedelbar, Indexerad samt Indirekt [8]. För 
den aktuella kärnan finns en specifik ISA med utvalda instruktioner. Den kan dock 
utökas till att även inkludera instruktioner från den mer kompletta PowerPC ISAn[9].  

2.3.2  Prestandamätning 
Att genomföra prestandamätningar och värderingar av desamma när det gäller 
processorer och datorsystem är generellt ganska komplicerat. Dels för att det är svårt att 
täcka in alla de uppgifter processorn antas behöva göra men även för att det är svårt att 
simulera verkliga fall. Likaså finns det en mängd variabler som kan mätas för att 
bestämma prestanda för ett system. Allt från hur mycket datormängd som kan behandlas 
till strömförbrukning och vilken frekvens systemet kan klockas i.  

I detta fall har det valts att mäta den tid som krävs för att utföra en transformering av 
en signal.    

2.4 FastFourierTransform 

FFT är en algoritm som tagits fram för att effektivisera beräknandet av en diskret, 
tidsbegränsad fouriertransform (DTFT).  

Om den diskreta fouriertransformen skall beräknas för en signal med N termer och 
direkt beräkning av definitionssumman sker enligt nedan krävs ungefär 2N2 aritmetiska 
operationer [10]. 
 

[ ] [ ] 1,,1,0)/2(
1

0

−== −
−

=
∑ NkenxkX knNj
N

n
N Κπ  

 
Vid FFT bryter man ner uttrycket till att beräkna fler DFTer men av mindre storlek. 

Detta åskådliggörs nedan. En DFT med N termer bryts ned till N/2 tvåterms DFTer. På 
detta sätt kommer det endast att krävas ca Nlog2N aritmetiska operationer för att 
beräkna den diskreta fouriertransformen.[10]  
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N = 2M,  variabelsubstitutionerna n = 2m för jämna n och n = 2m+1 för udda n 
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FFT är en vanligt förekommande algoritm när olika typer av filter skall 

implementeras. Just därför är den en av de populäraste att använda i olika typer av 
benchmarkprogram. 
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3 Systembeskrivning 
Här följer en beskrivning av det system som de olika processorkärnorna integrerats i. 
Testprogrammet och prestandamätaren presenteras. 

3.1 Testsystem 

Processorsubsystemen har skapats i Xilinx utvecklingsverktyg EDK 9.2. Tyvärr 
innehåller det en hel del fel och buggar. Även att dokumentation och handledning är 
bättre än för många andra utvecklingsverktyg är den i vissa delar ganska bristfällig. 
Detta innebär tillsammans med att jag inte använt mjukvaran tidigare att mycket tid har 
lagts på att lära sig hantera den och lösa problem som uppkommer. Till stor hjälp har 
Xilinx supportforum varit. 

Processorsubsystemen har importerats tilll Xilinx ISE som komponenter där de har 
kopplats ihop med prestandamätaren. Figur 2 visar systemet med PowerPC-kärna.  

Systemen är uppbyggda kring PLB (Processor Local Bus)-bussen (version 4.6). 
Master är processorkärnan. Till denna har två BRAM kopplats via varsin buss. På PLB-
bussen har en UART-enhet kopplats som slav för att kunna presentera resultat i ett 
terminalfönster. Likaså ett BRAM på 64kb. Prestandamätaren är kopplad via en EPC 
(External Peripheral Controller) för att denna skall kunna kommunicera på PLB-bussen. 
Först utvecklades ett eget block för att kunna koppla på externa enheter. Eftersom det 
inte blev helt tillförlitligt har istället ett av de block som ingår i Xilinx IP-bibliotek 
använts som utgångspunkt, men en hel del förändringar har gjorts. Alla enheter har 
tilldelats en adress i adressrymden.  

Kärnan körs Standalone, dvs. inget operativsystem har laddats utan EDK generar kod 
som startar upp en C-miljö och anropar ”main” i koden. Bussen, processorkärnan samt 
övriga enheter klockas alla med frekvensen 100MHz. 

 

Figur 2. Prestandamätningssystem med PowerPC-kärna. 
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3.1.1 PowerPC  
Till PowerPC405-kärnan har två BRAM kopplats via varsin OCM(On Chip Memory)-
buss, se figur 2. Dataminnet är på 2 kb, instruktionsminnet 4 kb. Som tidigare nämnts 
klockas bussen, processorkärnan samt övriga enheter med frekvensen 100MHz. 

3.1.2 MicroBlaze 
Testsystemet med MicroBlaze-kärnan är mycket snarlikt det med PowerPC. Största 
skillnaden finns i att minnena för data och instruktioner sitter i samma block. Dock har 
de olika adress och åtskiljd kommunikation via LMB (Local Memory Bus)-bussar. 
Detta åskådliggörs i figur 3. Kärnan har valts att inte areaoptimeras vilket innebär att 
dess pipeline är 5-stegad för att bästa möjliga prestanda ska uppnås. 
 

 

Figur 3. Kommunikationen kring MicroBlaze-kärnan. 
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3.2 Prestandamätare 

Prestandamätaren, principskiss i figur 4, består av en räknare som startas när en 
tryckknapp (start count) på utvecklingskortet trycks ned. Då skickas även en signal via 
bussen till testprogrammet om att det kan startas. Räknaren räknar antalet klockpulser. 
När en signal tas emot (data in) om att en operation är genomförd, sätts ready biten hög 
och räknarens värde läses av och placeras i ett register. När data ready går hög görs 
värdet tillgängligt på bussen via data out.  

Counter

start count

REG

data in

ready bit

data ready

data out

 

Figur 4. Principskiss för prestandamätaren. 
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En mängd kontrollsignaler används. Dessa åskådliggörs i figur 5 som är ett utdrag 
från en simulering av prestandamätaren i ModelSim. Där kan ses hur startsignalen sätts, 
hur klockan därefter startas, en signal om att räknaren ska avläsas tas emot, räknaren 
avläses och värdet görs tillgängligt på bussen.  

Mätaren är beskriven i VHDL-kod. Den bifogas i Bilaga A för den intresserade 
läsaren.    
 

 

Figur 5. Simulering av prestandamätaren. 
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3.3 Testprogram 

C-koden för testprogrammet bifogas i Bilaga B. 
I testprogrammet sätts en 256 termer lång vektor till en samplad cosinussignal med 

frekvensen 5Hz. Vektorn åskådliggörs i figur 6. Programmet väntar därefter på att en 
tryckknapp på utvecklingskortet skall tryckas ned. Informationen om när detta är gjort 
skickas från prestandamätaren via bussen. Därefter skickas information till 
prestandamätaren om att räknaren skall avläses i två omgångar. De avlästa värdena 
skickas tillbaka via bussen. Orsaken till att detta görs vid två tillfällen i rad är för att 
kunna räkna bort tiden för busskommunikation när antalet klockcykler för övriga 
beräkningar beräknas. 

Därefter genomförs en FFT på den samplade vektorn. Återigen begärs avläsning av 
räknaren. Den transformerade vektorn inverstransformeras därefter. Räknaren avläses. 
Resultatet från inverstransformeringen jämförs sedan med den ursprungliga vektorn. 
Den totala differensen summeras. Räknaren avläses för sista gången. 

Efteråt presenteras de olika värdena i terminalfönstret, dels antalet klockcykler för 
busskommunikationen, transformeringen, inverstransformeringen samt även för 
summeringen av differenser och det totala antalet klockcykler som krävts för hela 
körningen. Slutligen visas också den ackumulerade differensen.  
   

 

Figur 6. Den samplade cosinussignalen. 
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3.4 FFT beskriven i VHDL 

En intressant jämförelse med hur lång tid det tar att genomföra en beräkning i mjukvara 
är att se hur lång tid det tar i dedikerad hårdvara (VHDL). Xilinx erbjuder ett färdigt IP-
block, FFT v5.0 som genomför en FFT algoritm. Blocket kan man själv anpassa efter 
specifika önskemål och aktuell FPGA med hjälp av programmet Core Generator.  

Ett block som genomför FFT på en 256 termer lång vektor med 16-bitars 2-
komplementtal skapades. Till blocket har en ombyggd variant av prestandamätaren 
kopplats, se figur 7. Den sköter alla styrsignaler. I korta drag, när startknappen trycks 
ned, nollställs FFT-blocket, en startsignal skickas, en räknare börjar räkna. Samma 
samplade cos-signal som tidigare skickas in i blocket. När resultatet av transformationen 
är klart tas det emot. Därefter stoppas räknaren, dess värde skickas via en buss till ett 
program som körs på PowerPC-kärnan och presenterar resultatet i ett terminalfönster.     

 

Figur 7. FFT-blocket och prestandamätaren. 
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4 Mätresultat 
I Figur 7 redovisas resultatet från prestandamätningarna. I kolumn 1 och 3 redovisas 
antalet klockcykler varje beräkningstyp krävde för respektive kärna. Värdet i kolumn 5 
är antalet klockcykler transformationen med hårdvara tog. I kolumn 2, 4 och 6 är dessa 
värden översatta och något avrundade till millisekunder. Båda processorkärnornas 
klockor och klockan till VHDL-blocket har frekvensen 100MHz. En klockcykel är 
därmed 1 x 10-8sekunder.  

0,00001000
Kolumn 1 2 3 4 5 6

Busskommunikation 120 0,0012 67 0,00067
FFT 884977 8,85 1364713 13,65 862 0,00862

Invers FFT 1088974 10,89 1626038 16,26
Sum. & ber. av diff. 57767 0,58 159808 1,60

Totalt 2031838 20,32 3150626 31,51

PowerPC MicroBlaze Dedikerad HW (VHDL)

 Figur 8. Tabell över mätresultat. 

 
Figur 8 illustrerar jämförelsevärden i procent för de olika systemen. Systemet med 

den hårda kärnan är satt som referens. Värdet i kolumn 1, 3 och 5 visar tiden det tar att 
utföra respektive beräkning. T.ex. kan man utläsa att MicroBlaze-systemet kräver 154% 
av den tid det tar för PowerPC-systemet att utföra FFT. Dvs. den är 54% långsammare.  

Prestanda mäts oftast i antalet operationer som utförs per tidsenhet. I kolumn 2, 4 och 
6 redovisas detta. Således är det mjuka systemets prestanda 67% av det hårda vid 
inverstransformeringen. (om PPC-systemet hinner 100 beräkningar, klarar bara MB-
systemet 67st på samma tid) 

0,00001000
Kolumn 1 2 3 4 5 6

Busskommunikation 100% 100% 55,83% 179,10%
FFT 100% 100% 154,21% 64,85% 0,10% 102665,55%

Invers FFT 100% 100% 149,32% 66,97%
Sum. & ber. av diff. 100% 100% 276,64% 36,15%

Totalt 100% 100% 155,06% 64,49%

PowerPC MicroBlaze Dedikerad HW (VHDL)

Figur 9. Tabell över jämförelsevärden. 

 
Systemet med den hårda kärnan tar upp 16 % av FPGA-arean. Det mjuka 24 % och 

det med dedikerad hårdvara, 46%. Eftersom FFT-blocket är implementerat i PowerPC-
systemet tar själva blocket upp 30% av FPGA-arean. 
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5 Analys av resultat 
Vid en snabb analys av resultatet som presenteras i figur 8 och 9 får det anses vara som 
förväntat. En mjuk processorkärna bör enligt tidigare studier vara långsammare än en 
hård [7].  

Antalet klockcykler för att skicka information fram och tillbaka mellan 
testprogrammet och prestandamätaren är dock mindre för MicroBlaze-systemet än för 
det med PowerPC-kärna. Det beror på, vilket även togs upp i teorin, att en mjuk kärna 
verkligen är en del av själva FPGAn [7].  

För transformeringen och inverstransformeringen kräver MicroBlaze-systemet 
ungefär 50% mer tid än PowerPC-systemet samtidigt som det tar ungefär 175 % mer tid 
för att beräkna differensen mellan den vektor som beräkningarna utgått från och 
resultatet efter inverstransformeringen. Att dessa resultat skiljer sig såpass markant åt 
beror på att båda kärnorna använder liknande hårdvara för att utföra multiplikationer 
[6][8]. Tiden för att genomföra multiplikation är därmed ungefär densamma oavsett 
kärna.  Transformering och inversen av denna är till stor del multiplikationskrävande 
operationer. Därmed blir skillnaden mellan de olika systemen inte lika stor, som när 
differenserna (eller snarare beräkningsfelen) summeras. Där är i princip enbart 
subtraktion och addition de tidskrävande operationstyperna. Dessa är I/O begränsade 
(lång serie av additioner som kräver indata från minnet) och därmed långsammare för 
den mjuka kärnan. Dock ska det tas i beaktande att addition och subtraktion inte är de 
mest frekventa operationerna och tiden för att genomföra dessa inte påverkar den totala 
tiden för att köra större program nämnvärt. I detta fall är den totala prestandan för alla 
operationer 64 % av PowerPC-systemet vilket ligger nära värdet för transformeringen.  

Varför är då MicroBlaze-systemet långsammare? Som tidigare beskrivet kan man 
inte inom en mjuk kärna komma upp i samma hastighet som inom en hård. Värt att 
notera är att MicroBlaze-kärnan inte optimerats på något sätt när det gäller hastighet 
(förutom att den inte har area-optimerats och därmed använder 5-stegad pipeline). Det 
finns stora möjligheter att öka systemets prestanda genom att låta vissa beräkningar 
göras i hårdvarublock och koppla dem till kärnan via FSL-buss. Exempelvis kan det 
testade FFT-blocket kopplas in på detta sätt. 

Till en början kan det ses som anmärkningsvärt att det går ungeför 1000 gånger 
snabbare att genomföra transformationen i ren hårdvara än vad det gör i 
processorsystemen. Detta beror dels på att den dedikerade hårdvaran är betydligt mer 
parallel. Dels behövs inte all overhead som krävs i en processor, t.ex. 
instruktionshämtning, avkodning, läsning/skrivning till minne via en enda buss. 
Dessutom beror det på att FFT-blocket är utvecklat av företaget som tillverkat den 
aktuella FPGAn, som i sin tur är optimerad för denna typ av beräkning. Mycket mer 
skräddarsytt kan det således inte bli. 
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6 Diskussion 
Konstaterat är nu att MicroBlaze-kärnan har sämre prestanda än PowerPC 405. Vilka 
andra för och nackdelar respektive kärna har presenteras nedan. 

Som tidigare diskuterat är en fördel med MicroBlaze att man kan använda FSL-buss 
för att implementera vissa återkommande och krävande beräkningsoperationer i hårdvara 
och på så sätt öka systemets prestanda. Generellt för alla mjuka kärnor är att man själv 
kan designa om dem så att de passar ens egna önskemål. Problem som uppkommer då är 
att kompilering av kod inte längre fungerar med standardkompilator. Därmed kan man 
även behöva skriva egen kompilator, vilket är tidsödande. En hård processorkärna är av 
naturen inte möjlig att designa om [7]. 

Mätningen av transformationen gjord i hårdvara visar på hur mycket snabbare ett 
sådant block är än mjukvara. Dock fungerar det bara för en typ av beräkning med en typ 
av indata, samtidigt som det tar upp nästan 4 gånger så stor area på FPGAn som hela 
MicroBlaze-kärnan gör.   

En annan nackdel om man planerar att använda FPGA med hård processorkärna är att 
man begränsas till att använda de fåtal kärnor som tillverkarna erbjuder. Xilinx har enbart 
PowerPC-kärnor. Altera använder bara ARM9. Likaså måste man redan vid inköpet 
bestämma sig för hur många kärnor man önskar i sin design. Dessutom är det oftast 
begränsat till max 4 st per FPGA. När det gäller mjuka kärnor finns oftast ingen övre 
begränsning, så länge som kärnorna får plats på FPGAns area. Dock är det inget som 
hindrar att man i ett system med hårda kärnor även integrerar mjuka. 

Eftersom de hårda kärnorna är av kända och välbeprövade modeller är dokumentation, 
instruktionslistor och liknande oftast av väldigt hög kvalité. Detta underlättar något 
enormt vid utveckling. Likaså, om man använder tillverkarnas utvecklingsverktyg är de 
lätta att integrera i sitt system. Detta gäller generellt även de mjuka kärnor som FPGA-
tillverkarna erbjuder men inte i riktigt samma utsträckning. Om man väljer en mjuk kärna, 
via antingen Opencores eller utvecklar själv, är dokumentation och enkelhet vid 
integrering en klar bristvara. Mycket tid kan därmed krävas för felsökning, korrekt 
implementering m,m. 

Av de FPGA med PowerPC-kärna som Xilinx säljer, kostar en av de enklaste 480 $. 
Motsvarande, men utan hård kärna kostar ca 330$. Priset är således ungefär 150$ för 
PowerPC-kärnan per FPGA. MicroBlaze medföljer gratis med utvecklingsmjukvaran 
EDK som kostar ca 500$, men kärnan får då användas obegränsat.1 Dessutom finns 
möjligheten att använda en av de fria kärnorna från OpenCore.com. Xilinx har även en 
enklare variant av MicroBlaze, PicoBlaze för fritt användande utan krav på att köpa 
någon mjukvara. Dock bör man väga in att de flesta gratiskärnor kräver betydligt mer tid 
för att få att fungera än vad de kommersiella gör.  

150$ för den hårda kärnan kan till en början ses som ganska billigt. Men, om FPGAn 
skall användas i större volymer rusar kostnaden ganska snabbt. Likaså bör det tas i åtanke 
att de enklaste FPGAer med hård kärna är väldigt kraftfulla även utan kärnan. Enklare 
FPGAer men som ändå rymmer en mjuk kärna, t.ex. MicroBlaze, går att köpa för ca 15$1.  

En annan fördel med mjuka kärnor, framförallt om man använder sådana som inte är 
bundna till något specifikt varumärke av FPGA, är att de kan ”tas med” till olika system 
och kretsar. 

En ytterliggare variabel som bör vägas in vid val av processorkärna är 
strömförbrukning. Generellt drar hårda mindre ström än mjuka [11].  

                                                 
1 Prisuppgifter från https://emwcs.avnet.com (April 2008) 
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7 Slutsats 
Här presenteras de slutsatser som dragits utifrån teoriinhämtningen, mätningarna samt 
analysen av dessa. Tanken med slutsatserna är att de på ett kortfattat sätt skall besvara 
rapportens syfte som beskrevs i kapitel 1. 

7.1 Slutsatser 

Hårda processorkärna är generellt sätt nästan alltid snabbare än mjuka. Det gör dem 
fördelaktiga att använda i sammanhang där en stor mängd av olika 
beräkningar/operationer skall göras. Mjuka kärnor har fördelen att man till dem kan 
knyta, via extremt snabba bussar, hårdvarublock som stödjer specifika beräkningar. På 
så sätt kan man få en mjuk kärna snabb, men bara för enstaka beräkningstyper. Mjuka 
kärnor har fördelen att de kan omdesignas för att passa specifika önskemål, vilket inte är 
möjligt med hårda. 

I det test som genomfördes var prestandan för systemet med MicroBlaze-kärna 65 % 
av det med PowerPC-kärna. 

Implementering av beräkningsblock i VHDL ger extrema tidsvinster samtidigt som 
det är väldigt ytineffektivt.  

En FPGA med en hård PowerPC-kärna kostar ungeför 150$ mer än en motsvarande 
utan. Dock är de väldigt kraftfulla FPGA-kretsar. För ca 10 $ kan man köpa en FPGA 
som rymmer en mjuk kärna.  

När man behöver små volymer av FPGA-kretsar eller flera olika beräkningar skall 
göras är de med hård kärna att föredra. Om det är större volymer eller bara ett fåtal typer 
av beräkningar som skall göras är en mjuk kärna att fördelaktig, främst av ekonomiska 
skäl. Likaså om man har krav på att processorarkitekturen är anpassad efter specifika 
önskemål.     

7.2 Förslag på fortsatt arbete 

En naturlig följd på examensarbetet är att försöka optimera systemet med MicroBlaze-
kärna för att kunna se hur snabbt det kan bli för det aktuella testet. T.ex. genom att 
använda och ta fram applikationspecifika instruktioner, exempelvis en butterfly 
operation för FFT. Det skulle även vara intressant att se hur snabb en OpenCore-kärna 
skulle vara i jämförelse. Likaså att bygga ett system helt i dedikerad hårdvara för att se 
hur snabbt en sådan implementering kan bli.  
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9 Bilaga A VHDL-kod för prestandamätare 
--------------------------------------------------------------------------- 
-- Company: ÅF-System, Tekniska Högskolan vid LiU 
-- Engineer: Thomas Skoglund 
--  
-- Create Date:    10:57:27 04/22/2008  
-- Design Name:  
-- Module Name:    performance_counter  
-- Project Name:   Exjobb , prestandamätning av FPGA-processorkärnor 
-- 
--------------------------------------------------------------------------- 
library IEEE; 
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; 
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; 
 
 
entity performance_counter is 
port ( clk  : in std_logic; 
 reset  : in std_logic; 
 start_button : in std_logic; 
 data_in  : in std_logic_vector(0 to 31); 
 data_out : out std_logic_vector(0 to31):=X"00000000" 
 ); 
end performance_counter; 
 
architecture RTL of performance_counter is 
 signal start_count : std_logic:='0'; 
 signal clk_counter : std_logic_vector(0 to 31):=X"00000000"; 
 signal old_ready1 : std_logic:='0'; 
 signal data_ready1 : std_logic:='0'; 
 signal ready_bit1 : std_logic:='0'; 
 signal data_tmp1 : std_logic_vector(0 to 31):=X"00000000"; 
 signal old_ready2 : std_logic:='0'; 
 signal data_ready2 : std_logic:='0'; 
 signal ready_bit2 : std_logic:='0'; 
 signal data_tmp2 : std_logic_vector(0 to 31):=X"00000000"; 
 signal old_ready3 : std_logic:='0'; 
 signal data_ready3 : std_logic:='0'; 
 signal ready_bit3 : std_logic:='0'; 
 signal data_tmp3 : std_logic_vector(0 to 31):=X"00000000"; 
 signal old_ready4 : std_logic:='0'; 
 signal data_ready4 : std_logic:='0'; 
 signal ready_bit4 : std_logic:='0'; 
 signal data_tmp4 : std_logic_vector(0 to 31):=X"00000000"; 
 signal old_ready5 : std_logic:='0'; 
 signal data_ready5 : std_logic:='0'; 
 signal ready_bit5 : std_logic:='0'; 
 signal data_tmp5 : std_logic_vector(0 to 31):=X"00000000"; 
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begin 
--Denna process sätter startsignalen till räknaren, när   
--en tryckknapp på kortet trycks ned  
 get_button:process(clk, start_button) 
 begin 
  if(clk'event and clk='1') then 
   if (start_button = '1') then 
    start_count <= '1'; 
   end if; 
  end if; 
 end process; 
 
--Räknarprocessen, startas av startsignalen, dataregistret  
--laddas med räknarens värde beroende på insignal 
 counter:process(clk, start_count) 
 begin 
  if(clk'event and clk='1') then 
   if (start_count = '1' and data_ready5 = '0') then 
    clk_counter <= (clk_counter + 1); 
   end if; 
    
   if ((ready_bit1 = '1') and (old_ready1 /= ready_bit1)) then 
    data_tmp1 <= clk_counter; 
    data_ready1 <= '1'; 
    old_ready1 <= ready_bit1; 
   else 
    old_ready1 <= ready_bit1; 
   end if; 
 
   if ((ready_bit2 = '1') and (old_ready2 /= ready_bit2)) then 
    data_tmp2 <= clk_counter; 
    data_ready2 <= '1'; 
    old_ready2 <= ready_bit2; 
   else 
    old_ready2 <= ready_bit2; 
   end if;     
 
   if ((ready_bit3 = '1') and (old_ready3 /= ready_bit3)) then 
    data_tmp3 <= clk_counter; 
    data_ready3 <= '1'; 
    old_ready3 <= ready_bit3; 
   else 
    old_ready3 <= ready_bit3; 
   end if;      
   if ((ready_bit4 = '1') and (old_ready4 /= ready_bit4)) then 
    data_tmp4 <= clk_counter; 
    data_ready4 <= '1'; 
    old_ready4 <= ready_bit4; 
   else 
    old_ready4 <= ready_bit4; 
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   end if;      
   if ((ready_bit5 = '1') and (old_ready5 /= ready_bit5)) then 
    data_tmp5 <= clk_counter; 
    data_ready5 <= '1'; 
    old_ready5 <= ready_bit5; 
   else 
    old_ready5 <= ready_bit5; 
   end if;     
  end if; 
 end process; 
     
--Process som gör räknarvärdet tillgängligt för bussen.   
 set_bus:process(clk, start_button) 
 begin 
  if(clk'event and clk='1') then 
   if (start_count = '1' and ready_bit1 = '0') then 
    data_out <= X"0000000F"; 
   end if; 
     
   if (start_count = '1' and data_ready1 = '1') then 
    data_out <= data_tmp1; 
   end if; 
 
   if (start_count = '1' and data_ready2 = '1') then  
   data_out <= data_tmp2; 
   end if;     
   
   if (start_count = '1' and data_ready3 = '1') then 
    data_out <= data_tmp3; 
   end if;     
    
   if (start_count = '1' and data_ready4 = '1') then 
    data_out <= data_tmp4; 
   end if;     
      
   if (start_count = '1' and data_ready5 = '1') then 
    data_out <= data_tmp5; 
   end if;     
  end if; 
 end process; 
  
--Process som läser av indata och sätter styrsignaler efter det.  
 get_bus:process(clk, data_in) 
 begin 
  if(clk'event and clk='1') then 
   if (data_in = X"F0000000") then 
    ready_bit1 <= '1'; 
   end if; 
    
   if (data_in = X"0F000000") then 
    ready_bit2 <= '1'; 
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   end if; 
    
   if (data_in = X"00F00000") then 
    ready_bit3 <= '1'; 
   end if; 
   
   if (data_in = X"000F0000") then 
    ready_bit4 <= '1'; 
   end if; 
     
   if (data_in = X"0000F000") then 
    ready_bit5 <= '1'; 
   end if; 
  end if; 
 end process; 
end RTL; 
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10 Bilaga B C-kod för testprogram 
/* 
 * 
 * Detta program väntar på att få starttecken från en enhet. 
 * På en vektor utförs FFT. 
 * Resultatet inverstransformeras.  
 * Vid olika tillfällen skickas info om att en räknare skall avläsas 
 * Dessa värden tas emot och presenteras sedan i ett terminalfönset.  
 * 
 */ 
  
 /*  
  * Skrivet av Thomas Skoglund, ÅF-System, Tekniska Högskolan vid LiU 
  * Projekt: Exjobb , prestandamätning av FPGA-processorkärnor 
  * 
  */ 
   
#include "xparameters.h" 
#include "xio.h" 
#include "xbasic_types.h" 
#include "math.h" 
#include "stdlib.h" 
 
#define REGOFFSET 0x00000000 
#define FFT_SIZE 256 
#define log2FFT 7 
#define N FFT_SIZE 
#define log2N (log2FFT + 1) 
 
Xuint32 XPS_EPC_O; 
unsigned int *XPS_EPC_O_p = (unsigned int *) XPAR_XPS_EPC_0_PRH0_BASEADDR; 
 
int main(void) 
{   
 Xuint32 XPS_EPC_O; 
   Xuint32 IpStatus; 
   int counter1, counter2, counter3, counter4, counter5; 
    int i, scale1, scale2; 
 unsigned diff; 
 int data_reg; 
   //x[i] = 12288*cos(i*5*(2*3.1415926535)/(256)), i=0,1,..,255 
 short x[N] = {12288, 12196, 11922, 11470, 10848, 10063, 9128, 8057, 
  6865, 5571, 4194, 2755, 1274, -225, -1721, -3192, -4615, 
    -5969, -7234, -8391, -9423, -10315, -11052, -11624,  
  -12023, -12243, -12279, -12133, -11805, -11301, -10629,  
  -9798, -8820, -7711, -6487, -5166, -3768, -2314, -825,  
  675, 2166, 3625, 5029, 6359, 7594, 8715, 9706, 10553,  
  11241, 11762, 12108, 12273, 12254, 12053, 11672, 11117,  
  10395, 9519, 8501, 7355, 6100, 4754, 3337, 1870, 375,  
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  -1124, -2608, -4053, -5437, -6740, -7943, -9027, -9976,  
  -10776, -11416, -11885, -12177, -12287, -12213, -11958,  
  -11523, -10917, -10148, -9228, -8170, -6989, -5705,  
  -4335, -2901, -1423, 75, 1572, 3047, 4475, 5838, 7112,  
  8281, 9326, 10232, 10985, 11575, 11991, 12229, 12284,  
  12156, 11846, 11359, 10703, 9887, 8924, 7828, 6614,  
  5302, 3911, 2461, 975, -525, -2018, -3481, -4892, -6230,  
  -7475, -8608, -9613, -10475, -11180, -11718, -12082,  
  -12265, -12265, -12082, -11718, -11180, -10475, -9613,  
  -8608, -7475, -6230, -4892, -3481, -2018, -525,  
  975, 2461, 3911, 5302, 6614, 7828, 8924, 9887, 10703,  
  11359, 11846, 12156, 12284, 12229, 11991, 11575, 10985,  
  10232, 9326, 8281, 7112, 5838, 4475, 3047, 1572, 75,  
  -1423, -2901, -4335, -5705, -6989, -8170, -9228, -10148, 
   -10917, -11523, -11958, -12213, -12287, -12177, -11885,  
  -11416, -10776, -9976, -9027, -7943, -6740, -5437,  
  -4053, -2608, -1124, 375, 1870, 3337, 4754, 6100,  
    7355, 8501, 9519, 10395, 11117, 11672, 12053, 12254,  
  12273, 12108, 11762, 11241, 10553, 9706, 8715, 7594, 
   6359, 5029, 3625, 2166, 675, -825, -2314, -3768, -5166,  
  -6487, -7711, -8820, -9798, -10629, -11301, -11805,  
  -12133, -12279, -12243, -12023, -11624, -11052, 
     -10315, -9423, -8391, -7234, -5969, -4615, -3192,  
  -1721, -225, 1274, 2755, 4194, 5571, 6865, 8057, 9128,  
  10063, 10848, 11470, 11922}; 
    
   short fx[N]= {12288, 11922, 10848, 9128, 6865, 4194, 1274, -1721,  
  -4615, -7234, -9423, -11052, -12023, -12279, -11805,  
  -10629, -8820, -6487, -3768, -825, 2166, 5029, 7594,  
  9706, 11241, 12108, 12254, 11672, 10395, 8501, 6100,  
  3337, 375, -2608, -5437, -7943, -9976, -11416, -12177,  
  -12213, -11523, -10148, -8170, -5705, -2901, 75, 3047,  
  5838, 8281, 10232, 11575, 12229, 12156, 11359, 9887,  
  7828, 5302, 2461, -525, -3481, -6230, 8608, -10475,  
  -11718, -12265, -12082, -11180, -9613, -7475, -4892,  
  -2018, 975, 3911, 6614, 8924, 10703, 11846, 12284,  
  11991, 10985, 9326, 7112, 4475, 1572, -1423, -4335,  
  -6989, -9228, -10917, -11958, -12287, -11885, -10776,  
  -9027, -6740, -4053, -1124, 1870, 4754, 7355, 9519,  
  11117, 12053, 12273, 11762, 10553, 8715, 6359, 3625,  
    675, -2314, -5166, -7711, -9798, -11301, -12133, -12243,  
  -11624, -10315, -8391, -5969, -3192, -225, 2755, 5571,  
  8057, 10063, 11470, 12196, 11470, 10063, 8057, 5571,  
  2755, -225, -3192, -5969, -8391, -10315, -11624, -12243,  
  -12133, -11301, -9798, -7711, -5166, -2314, 675, 3625,  
  6359, 8715, 10553, 11762, 12273, 12053, 11117, 9519,  
  7355, 4754, 1870, -1124, -4053, -6740, -9027, -10776,  
  -11885, -12287, -11958, -10917, -9228, -6989, -4335,  
  -1423, 1572, 4475, 7112, 9326, 10985, 11991, 12284,  
  11846, 10703, 8924, 6614, 3911, 975, -2018, -4892,  
  -7475, -9613, -11180, -12082, -12265, -11718, -10475,  
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  -8608, -6230, -3481, -525, 2461, 5302, 7828, 9887,  
  11359, 12156, 12229, 11575, 10232, 8281, 5838, 3047, 75,  
  -2901, -5705, -8170, -10148, -11523, -12213, -12177,  
  -11416, -9976, -7943, -5437, -2608, 375, 3337, 6100,  
  8501, 10395, 11672, 12254, 12108, 11241, 9706, 7594,  
  5029, 2166, -825, -3768, -6487, -8820, -10629, -11805,  
  -12279, -12023, -11052, -9423, -7234, -4615, -1721,  
  1274, 4194, 6865, 9128, 10848, 11922}; 
   
 XPS_EPC_O = (Xuint32) XPS_EPC_O_p; 
 scale = 0; 
 IpStatus = 0; 
 counter1 = 0; 
 counter2 = 0; 
 counter3 = 0; 
 counter4 = 0; 
 counter5 = 0; 
  
print(" \r\n   Prestandamätningsprogram \r\n"); 
print("Tryck på centrumtryckknappen för att starta: \r\n"); 
  
//Loop som väntar på att knappen skall tryckas ned 
IpStatus = XIo_In32((XPS_EPC_O) + (REGOFFSET)); 
while( IpStatus == 0x00000000 ) { 
 IpStatus = XIo_In32((XPS_EPC_O) + (REGOFFSET)); 
} 
   
  
 
//Denna loop används bara när FFT körs i dedikerad hårdvara. Då  
// bortkommenteras det mesta nedan, förutom utskriften av counter1 
//Loopen väntar på att ett resultat skall komma på bussen. 
counter1 = XIo_In32((XPS_EPC_O) + (REGOFFSET));  
while( counter1 == 0x0000000F ) { 
 counter1 = XIo_In32((XPS_EPC_O) + (REGOFFSET));  
} 
 
 
//Skickar signal om avläsning, counter1 sätts till det //returnerade värdet 
XIo_Out32((XPS_EPC_O) + (REGOFFSET), (Xuint32)(0xF0000000)); 
counter1 = XIo_In32((XPS_EPC_O) + (REGOFFSET));  
  
  
 XIo_Out32((XPS_EPC_O) + (REGOFFSET), (Xuint32)(0x0F000000)); 
 counter2 = XIo_In32((XPS_EPC_O) + (REGOFFSET));  
  
//Funktionen fix_fftr anropas. Den utför FFT på fx(som är reell)  
//fix_fftr är ingen standardfunktion utan är hämtad från http://www.fftw.org/,  
//viss anpassning av den har skett  
//Den transformerade vektorn finns i fx 
fix_fftr(fx, log2N, 0); 
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XIo_Out32((XPS_EPC_O) + (REGOFFSET), (Xuint32)(0x00F00000)); 
counter3 = XIo_In32((XPS_EPC_O) + (REGOFFSET));  
  
//Inverstransformering av fx, resultatet finns i fx 
scale = fix_fftr(fx, log2N, 1);  
  
XIo_Out32((XPS_EPC_O) + (REGOFFSET), (Xuint32)(0x000F0000)); 
counter4 = XIo_In32((XPS_EPC_O) + (REGOFFSET));  
  
/Differensen mellan värdena i den vektor vi utgick från, x och  
//resultatet av inverstransformeringen, fx beräknas och summeras  
for (i=0,diff=0; i<N; i++) { 
 int sample; 
 if (i & 0x01) 
  sample = fx[(N+i)>>1] << scale2; 
 else 
  sample = fx[i>>1] << scale2; 
  diff += abs(x[i]-sample); 
 }  
  
//Den sista räknaravläsningen 
XIo_Out32((XPS_EPC_O) + (REGOFFSET), (Xuint32)(0x0000F000)); 
counter5 = XIo_In32((XPS_EPC_O) + (REGOFFSET));  
  
 
//Resultatet presenteras i terminalfönstret 
xil_printf("antal klockcykler för op1: %d \r\n", counter1);  
xil_printf("antal klockcykler för op2: %d \r\n", counter2-counter1);  
xil_printf("antal klockcykler för op3: %d \r\n", counter3-(counter2+(counter2-counter1))); 
xil_printf("antal klockcykler för op4: %d \r\n", counter4-(counter3+(counter2-counter1))); 
xil_printf("antal klockcykler för op5: %d \r\n", counter5-(counter4+(counter2-counter1))); 
xil_printf("antal klockcykler totalt: %d \r\n", counter5);   
  
xil_printf("sum(abs(diffs))) = %d \r\n", diff);  
print("The end! \r\n");  
return 0; 
   
} 
 


