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1 INLEDNING 

Det här kapitlet presenterar bakgrunden till examensarbetet. En beskrivning ges 
av examensarbetets tekniska sammanhang och dess problemställning. 
Avslutningsvis beskrivs rapportens disposition. 

1.1 BAKGRUND 
Rapporten beskriver ett examensarbete utfört vid Saab Bofors Dynamics AB i 
Linköping under hösten 2001. Arbetet är en obligatorisk del av civilingenjörs-
utbildningen Teknisk Fysik och Elektroteknik vid Linköpings Tekniska 
Högskola. 

1.1.1 Saab Bofors Dynamics 
År 2000 köpte Saab försvarskoncernen Celsius och därmed samlades den 
svenska robotindustrin i ett och samma företag. Saab Bofors Dynamics AB, som 
utvecklar och delvis tillverkar försvarssystem, är ett av sju affärsområden inom 
Saab-koncernen. Av hela koncernens omsättning svarar Saab Bofors Dynamics 
för 13 procent och företaget har kunder i närmare 40 länder. Företaget har sitt 
huvudkontor i Karlskoga och kontor i bland annat Linköping och Göteborg.  
Antalet anställda är ungefär 1700. Tyngdpunkten i Dynamics sysselsättning är 
forskning och utveckling av robotsystem. Eftersom utvecklingskostnaden för 
nya robotsystem ständigt ökar går många länder ihop i internationella samarbets-
projekt. Saab deltar idag i ett flertal sådana projekt som befinner sig i 
utvecklingsfasen. [7] 

1.1.2 H årdvara 
På Saab Bofors Dynamics AB finns en hårdvara utvecklad för avancerad bild-
behandling. Hårdvaran består av ett antal kretskort som alla är uppbyggda på 
samma sätt i form av en processor, ett antal programmerbara kretsar och minnes-
kretsar. Kretskorten programmeras efter ändamål och används till exempel som 
beräkningskort eller som anpassningskort till en display. Kortet som arbetet 
grundar sig på är utvecklat för att ta emot signaler från sensorer. Tidigare 
överfördes och mottogs signalerna i ett analogt format och omvandlades sedan 
på kretskortet till ett digitalt format. På kortet bearbetades data sedan i ett digitalt 
format. Signalerna vi betraktar i detta arbete är videosignaler som kommer från 
en videokamera. Tanken är att använda bildinformation från videokameran för 
målföljning i robotsikten. En annan tänkbar sensor kan vara en IR-kamera som 
iakttar värmestrålning. 
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1.2 PROBLEMFORMULERING 
För att skicka bildinformation från en sensor till en mottagare, till exempel från 
en videokamera till en videobandspelare, har analoga signaler varit det 
dominerande formatet. I och med att ett antal digitala videoformat utvecklats på 
senare tid vore det även lämpligt att överföra videosignalerna i ett digitalt 
format. Om bildinformationen kan överföras i ett digitalt format undviks ett 
antal onödiga A/D och D/A omvandlingar i signalbehandlingskedjan som gör att 
information går förlorad. Ett digitalt format är dessutom mindre känsligt för 
störningar vid överföring. Det finns en mängd sätt att överföra en digital signal. I 
detta arbete har vi valt att använda FireWire, vilket är en typ av databuss som 
överför data seriellt. FireWire lämpar sig väl för överföring av videosignaler och 
är en stark kandidat som framtidens standardlösning för detta. 

1.3 SYFTE 
Detta examensarbete syftar till att modifiera ett idag befintligt kretskort för 
mottagning av analoga videosignaler till att ta emot digitala videosignaler. Krets-
kortet ska kunna ta emot videosignaler i ett digitalt videoformat via FireWire 
och distribuera dem vidare till en bildbehandlingsenhet. 

1.4 METOD 
Arbetet har fortskridit enligt följande steg: 

1. Orientering inom områdena digitala videoformat  och FireWire. 

2. Informationssökning efter skrivet material om FireWire. 

3. Undersökning av marknaden för kretsar till FireWire-delen av 
konstruktionen. 

4. Konstruktion av kretskortet, bestående av systemkonstruktion, layout 
och programmering av hårdvara. 

5. Utveckling av mjukvara till processorn för att styra FireWire-kretsarna. 

6. Testning för att se att kortet fungerar enligt syftet. 

7. Utvärdering av arbetet och konstruktionen samt förslag på förbättringar 
i konstruktionen. 

Största delen i arbetet har legat på punkterna 3, 4 och 5. Punkt 3 bearbetades 
mycket eftersom marknaden av FireWire-kretsar är relativt ny och nya kretsar 
kommer hela tiden. Konstruktionen var den klart dominerande punkten i 
projektet där FPGA-kretsar programmerades och där FireWire-kretsarna 
konfigurerades. FireWire-kretsarna krävde en hel del tankemöda eftersom de var 
relativt nya och dokumentationen var bristfällig. För att styra konstruktionen 
användes processorn som programmeras i C-kod. 



Inledning 

3 

1.5 RAPPORTEN 
Rapportens syfte är att ge en beskrivning av det system som utvecklats för att ta 
emot digitala videosignaler. Texten ska inte bara ge en framställning av systemet 
utan även beskriva lite av tekniken som används. Viss förståelse för digitalteknik 
är önskvärd för att ta till sig all information i texten men krävs inte för att förstå 
huvuddelen av rapporten. Nedan följer en beskrivning av rapportens disposition. 

1.5.1 Disposition 
Kapitel 1 Inledning. I denna del av rapporten beskrivs bakgrunden till 

arbetet och arbetets syfte. 

Kapitel 2 FireWire. Kapitlet ska ge läsaren en förståelse för tekniken bakom 
den seriella busstandarden FireWire (IEEE 1394) och även lite 
historia och bakgrund till tekniken. 

Kapitel 3 Digital video. Hur blir en analog videosignal digital? Vad är DV 
och DVCAM? Beskrivning ges även av de format  som används då 
digitala videosignaler skickas över en FireWire-buss. 

Kapitel 4 Komponenter. En beskrivning ges av de komponenter som ingår i 
systemet, deras egenskaper och prestanda. 

Kapitel 5 Implementering. I det här kapitlet beskrivs arbetet med hårdvaran. 
Beskrivning ges av hur de komponenter som valts för systemet 
konfigureras och används. 

Kapitel 6 Utvärdering. Kapitlet beskriver arbetsgången från färdigmonterat 
kretskort till en fungerande enhet. I kapitlet görs även en utredning 
av systemets prestanda vad gäller överföringshastigheter. 

Kapitel 7 Slutsatser. En sammanfattning av arbetet och förslag på hur 
systemet kan utvecklas återges i kapitel 7. 

Referenser Rapportens källor presenteras i detta kapitel.  

Appendix A I denna del av rapporten ges kompletterande teori till FireWire. 
Funktioner som inkluderas i standarden men som inte används i 
detta arbete återfinns i denna del. 
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2 FIREWIRE 

I detta kapitel ges en teoretisk bakgrund till tekniken bakom FireWire. Först görs 
en överblick av FireWire och dess fördelar och nackdelar som överföringsteknik. 
Därefter följer en historisk tillbakablick hur arbetet med FireWire startade och 
därefter ges en förklaring av tekniken. 
 
”IEEE 1394-1995 Standard for a High Performance Serial Bus” är en standard 
som beskriver en seriell buss för dataöverföring. Utvecklingen startades av 
Apple men med tiden var allt fler företag varit aktiva i utvecklingsarbetet. Buss-
standarden är känd under flera namn som till exempel: IEEE 1394, FireWire1 
och iLink2, i den här rapporten används företrädelsevis namnet FireWire. 

2.1 VARFÖR FIREWIRE? 
Dagens teknik ställer allt större krav på att överföra data snabbt mellan olika 
applikationer. I och med att vår omvärld blir mer och mer digitaliserad finns det 
mycket att vinna på snabba överföringar. FireWire är en mångsidig, snabb och 
billig databuss som kan användas för att koppla ihop PC-tillbehör och annan 
konsumentelektronik. Tekniken lämpar sig väl för att överföra digital video 
eftersom bussen kan överföra data med hastigheter upp till 400 Mbit/s och dess-
utom med leveransgaranti. Arbete med att utveckla standarden pågår och målet 
är att komma upp i överföringshastigheter av 3,2 Gbit/s. Till bussen kan upp till 
63 enheter kopplas utan någon speciell hårdvara. Standarden stödjer Plug and 
Play, vilket innebär att systemet konfigureras automatiskt då en ny enhet ansluts. 
En nackdel med FireWire är att det längsta rekommenderade avståndet mellan 
två noder är 4,5 m och en annan att initieringstiden är relativt lång. 

2.2 HISTORIA 
Arbetet med FireWire påbörjades 1986 av anställda vid Apple Computer [11]. 
Målet med arbetet var att finna en billig databuss som kunde överföra digitalt 
ljud, eftersom Apples befintliga busslösning inte klarade detta. Apple insåg att 
en ny busstyp var tvungen att klara av mer än digitalt ljud för att marknaden 
skulle bli intresserad, därför höjdes målsättningen. Bussen skulle istället vara 
mycket snabb, lätt att använda och billig att implementera samtidigt som den 
skulle kunna ersätta de flesta portarna i en PC. [3] 
 

                                                 
1 FireWire är ett av Apple Computer Corporation registrerat varumärke. 
2 iLink är Sony’s namn på busstandarden IEEE 1394. 
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År 1990 visades en prototyp av FireWire-bussen där signalerna överfördes via 
en optisk fiber. Denna lösning förkastades dock till förmån för en kopparkabel, 
vilket gjorde att bussen blev billigare. Apple gav bussen namnet FireWire med 
hänvisning till snabbheten. Omkring 1990 påbörjades standardiseringsarbetet då 
en arbetsgrupp inom IEEE bildades av representanter från: Apple, Texas 
Instruments, Stewart Connector, Molex, Adaptec och Western Digital. Gruppens 
arbete gick lite trögt i början men tog fart 1992 då IBM anslöt till gruppen. Det 
verkligt breda intresset för FireWire kom först i slutet av 1993 då Apple 
demonstrerade FireWire vid en show i Las Vegas. [3] 
 
År 1994 skapades ”1394 Trade Association”, en organisation som ska underlätta 
utvecklingen av FireWire-produkter. Idag har organisationen drygt 150 
medlemsföretag [11]. Utvecklingen tog nu fart och under 1994 introducerade 
Texas Instruments en komplett kretslösning för FireWire och året efter lanserade 
Sony en videobandspelare med inbyggd FireWire-anslutning. I december 1995 
godkändes standarden som kom att heta ”IEEE 1394-1995 Standard for a High 
Performance Serial Bus”. Utifrån denna standard har arbetet fortskridit och en 
ny standard kallad IEEE 1394a-2000 antogs år 2000. För en kortfattad 
beskrivning av de standarder som hör samman med FireWire hänvisas till 
Appendix A. [3] 

2.3 BUSSENS UPPBYGGNAD 
En FireWire-buss byggs upp av noder som är anslutna till varandra, varje nod 
kan ha mellan 1 och 27 portar för anslutning av andra noder. En nod kan till 
exempel vara en videokamera, videobandspelare eller en PC. Kraven för 
anslutningarna är att inga loopar bildas och att det som mest får vara 15 andra 
noder mellan två noder på samma buss. I systemet adresseras noderna med en 
64-bitars adress, de första tio bitarna används för att adressera olika bussar i 
systemet, kommande sex för att adressera noderna i en buss och de övriga 48 för 
minnesadressering i noden, se figur 2.1. Med en 6-bitars adress går det som mest 
att adressera 64 noder och med en 10-bitars adress 1024 bussar. Standarden 
undantar dock adresserna innehållande enbart ettor till speciella ändamål. Som 
mest kan det finnas 63 noder på en buss och 1023 bussar i ett bussystem, drygt 
64000 noder i ett system. De 48 adressbitarna har kapacitet att adressera 256 
Terabyte. Adressområdet är uppdelat i områden för särskilda användnings-
områden. Bland områdena finns standardiserade områden för data som används 
vid konfigurering och styrning av FireWire-bussen, vidare finns även områden 
för nodens egna lagringsbehov. 
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FireWire-standarden beskriver två olika arkitekturer, en bakplansbuss och en 
kabel-buss. Kabel-tillämpningen är avsedd för att sammanbinda externa enheter 
såsom videobandspelare, datorer och kameror. Bakplansbussen används till att 
koppla ihop interna enheter som till exempel hårddisk, DVD-spelare och grafik-
kort i till exempel en dator. Bakplans-tillämpningen används inte i detta arbete 
och behandlas inte vidare. Vissa skillnader finns mellan de två tillämpningarna 
och för att koppla samman de två olika busstyperna krävs så kallade 
bussbryggor. Uppbyggnaden av dessa specificeras i standarden IEEE 1394.1 och 
behandlas inte vidare i denna rapport. 

Figur 2.1: Principen för adressering av noderna. 

2.4 BUSSKONFIGURERING 
Bussens topologi ändras varje gång en nod läggs till eller tas bort från bussen. 
Vid dessa tillfällen liksom då reset begärs av en nod sker en viss procedur för att 
konfigurera bussen. Denna process sköts helt automatiskt av noderna utan att 
någon processorkraft krävs. Innan konfigureringen startar sker en bus-reset där 
all tidigare information om bussens topologi rensas. Reset-signalen skickas 
vidare på bussen genom att när en nod tagit emot signalen skickar den signalen 
vidare till alla sina portar. Konfigureringen sker sedan i tre steg: bussinitiering, 
trädidentifiering och självidentifiering. När konfigureringen är avslutad har en 
trädliknande topologi byggts upp där varje nod har ett unikt nodnummer. Först 
efter att konfigureringen avslutats korrekt kan överföring av data påbörjas. 
FireWire-noderna kan kommunicera över bussen med olika hastigheter, eftersom 
det inte är känt vid initieringen vilka hastigheter som olika noder klarar av sker 
initieringen med lägsta bashastigheten 100 Mbit/s. 

2.4.1 Bussinitiering 
I bussinitieringsfasen tar varje nod reda på vilka av dess portar som är anslutna 
till andra FireWire-noder. Noden får då reda på om den är en lövnod eller en 
grennod. En lövnod är endast ansluten till en annan nod medan en grennod är 
ansluten till fler än en nod. Portarna numreras intern i noden för att senare 
användas som turordning vid självidentifieringen. Figur 2.2 visar hur bussen ser 
ut efter bussinitieringen. Bokstavsbeteckningen på noden är endast som en 
referens i texten och ingen information som noden har. 

Buss 0 

Buss 1 

Buss 2 

Buss 3 

Buss 4 

Buss 1023 

Nod 0 
Nod 1 
Nod 2 
Nod 3 
Nod 4 
Nod 5 
Nod 6 
Nod 7 

Nod 63 
(broadcast) 

10 bitar 6 bitar 

Minnes adresser 

48 bitar 
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Figur 2.2: Bussens utseende efter bussinitieringen. 

2.4.2 Trädidentifiering 
Efter bussinitieringen sker trädidentifieringen där nätverkstopologin översätts till 
en trädstruktur och en nod utses till rotnod. Valet av rotnod beror inte på 
topologin. Den nod som blir rotnod är den som sist ansluter sig i träd-
identifieringsprocessen och detta går att styra från FireWire-kretsarna. Om flera 
noder önskar vara rotnod utses den genom lottning. Rotnoden är den nod som 
under normala förhållanden styr vem som får sända data på bussen. 
 
När rotnoden är utsedd betecknas varje ansluten port som antingen barn eller 
förälder. En port där den anslutna noden är närmare roten kallas förälder och en 
port där den anslutna noden är längre från roten kallas barn. Rotnodens samtliga 
portar kommer att betecknas som barn. Figur 2.3 visar hur bussen ser ut efter 
trädidentifieringen. 

 
Figur 2.3: Bussens utseende efter trädidentifieringen. 

(b = barn, f = förälder) 
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2.4.3 Självidentifiering 
Självidentifieringens mål är att ge varje nod ett unikt ID-nummer och att tala om 
för rotnoden vilken kapacitet noden har. Noderna identifierar sig för varandra 
genom så kallade self_ID-paket, som innehåller information om nodens fysiska 
ID-nummer, dess maximala överföringshastighet och information om hur 
mycket funktionalitet som finns inbyggt i noden. Självidentifieringsprocessen 
använder en rekursiv metod för att identifiera samtliga noder på bussen. Med 
början i rotnoden ger varje nod den nod som är ansluten till sin lägst numrerade 
barn-port kontroll över bussen. När noden längst ner i hierarkin får rätt till 
bussen antar den ID-nummer 0 och skickar ut sitt self_ID-paket. När en 
föräldranods samtliga barn har identifierat sig utför föräldranoden själv samma 
procedur. Nodens ID-nummer bestäms av antalet mottagna self_ID-paket innan 
noden själv skickar iväg sitt paket. Self_ID-paketen skickas ut till alla noder på 
bussen, men en nod som inte avser att ha någon styrande funktion på bussen 
behöver inte avkoda paketen utan endast räkna antalet paket. När rotnodens 
samtliga barn har identifierat sig avslutas självidentifieringen med att rotnoden 
sänder ut sitt self_ID-paket.  
 
Figur 2.4 visar bussen och vilka nodnummer som noderna tagit, proceduren hur 
det gick till beskrivs nedan. Först skickar rotnoden (C) en uppmaning till sin 
lägst numrerade barn-nod (B) att skicka self_ID-paket. Nod B ger samma 
uppmaning till sin lägst numrerade barn-nod (A). Eftersom nod A är en lövnod 
och inte tidigare mottagit några self_ID-paket antar den det fysiska ID-numret 0 
och skickar ut ett self_ID-paket på bussen. Nod B uppfattar att alla dess barn-
noder har identifierat sig och utför själv identifiering. Noden har nu mottagit ett 
self_ID-paket och antar därför nodnummer 1. Nu känner rotnoden av att 
identifieringen är klar på dess lägst numrerade barn-port och skickar därför 
uppmaningen vidare till den näst lägst numrerade. Enligt detta fortsätter 
identifieringen tills alla rotnodens barn har identifierat sig och rotnoden själv 
skickat iväg sitt self-ID-paket. 

 
Figur 2.4: Bussens utseende efter självidentifieringen. 
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2.5 KABLAR OCH ANSLUTNINGAR 
Det finns två kabeltyper beskrivna i 1394 standarden. Den ursprungliga typen, 
som beskrivs i IEEE 1394-1995, har sex stift i anslutningsdonet. Kabeln 
innehåller två par tvinnade signalkablar (TPA och TPB), en strömförsörjnings-
kabel (VP) och en jordkabel (VG), se figur 2.5. De tvinnade signalkablarna är 
isolerade individuellt plus att alla sex kablarna har ett yttre isoleringsskikt. 
Kraftkablarna gör det möjligt att förse noderna med kraft men då bör noden vara 
galvaniskt isolerad för att undvika strömmar som kan uppstå på grund av olika 
jordpotential. I vår konstruktion har vi inte utnyttjat denna funktion, som 
beskrivs lite utförligare i Appendix A. I standarden IEEE 1394-1995 finns 
lösningar för att galvaniskt isolera en nod plus att de flesta tillverkare idag har 
egna metoder för detta. Anslutningssockeln till FireWire är relativt liten, jämfört 
med andra anslutningar till PC-utrustningar, med en dimension av 11,3*6,2 mm. 
Anslutningen är en vidareutveckling av den som finns till Nintendos Gameboy 
spel och visas i figur 2.6 [4]. Stiften till kraft- och jordanslutningarna är lite 
längre än de andra fyra, vilket gör att de ansluts innan signalkablarna. På samma 
sätt vid urkoppling så bryts kontakten först med signalkablarna sedan med kraft-
kablarna. [1] 

 
Figur 2.5: FireWire-kabelns utseende. 

I standarden IEEE 1394a-2000 beskrivs den andra kabeltypen som utesluter 
kraft- och jord-kabel och således bara består av fyra kablar. Denna typ är tänkt 
att användas då det krävs en liten anslutning på applikationen, till exempel på 
små portabla applikationer typ kameror. Ett annat användningsområde är batteri-
drivna applikationer som inte behöver ta kraften från kabeln, där kabelkraften 
dessutom kan vara en källa till brus. Storleken på den mindre anslutningen är 
5,5*3,6 mm, ungefär hälften så stor som 6-stifts kontakten, och visas i figur 2.6. 
[1] 
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Figur 2.6: Till vänster visas ett anslutningsdon 

för 6-stifts kontakten och till höger de 
två typer av kontakter som finns. 

De elektriska egenskaperna ska vara lika för de båda kabeltyperna. I Annex K av 
standarden IEEE 1394-1995 finns beskrivning av hur man går till väga för att 
mäta upp de elektriska egenskaperna hos kabeln och anslutningarna, för detaljer 
hänvisas till standarden IEEE 1394-1995. Standarden rekommenderar att en 
kabel inte bör vara längre än 4,5 m, eftersom risken för skev i signaler då blir 
stor. Anslutningarnas karaktäristiska impedans ska vara 110 Ω i differential 
mode och 55 Ω i common mode. [1] 

2.6 ÖVERFÖRING 
På bussen kan två typer av överföring ske: isokron och asynkron. Den isokrona 
överföringen används då det är viktigt att data levereras i rätt tid, till exempel 
videodata. Om data inte är tidskritiska används istället asynkron överföring, 
exempel på detta kan vara programinformation och kontrollsignaler. Standarden 
IEEE 1394a-2000 beskriver att överföringen på FireWire-bussen kan ske i tre 
hastigheter: 100, 200 och 400 Mbit/s. Att kommunicera med en viss hastighet 
innebär begränsningar i hur stora paket som kan skickas vid varje överförings-
cykel som är 125 µs lång. 
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2.6.1 Isokron överföring 
Då en isokron överföring ska ske över FireWire-bussen tilldelas varje användare 
en kanal och erforderlig bandbredd. Förutsättningen för att isokron 
kommunikation kan ske över FireWire-bussen är att det finns minst en nod på 
bussen som kan vara Isochronous Resource Manager (IRM). IRM-noden 
innehåller register som talar om hur mycket bandbredd och vilka kanaler som 
finns tillgängliga för isokron överföring. Vid en bus reset eller då en nod 
kopplas till bussen får de noder som ska sända isokrona data ansöka om 
erforderlig bandbredd hos IRM. Bandbredden mäts i enheter där en cykel om 
125 µs innehåller 6144 enheter. Eftersom 20% av bussbandbredden är avsatt för 
asynkron trafik är registrets ursprungliga värde 4915, vilket motsvarar 100 µs. 
Beroende på i vilken hastighet överföringen ska ske och hur mycket data som 
ska skickas vid varje överföringscykel allokerar noden olika många enheter av 
cykeln. En digital videobandspelare som skickar ut video i DV-format kräver 
som exempel ungefär 30 Mbit/s för att överföra bild och ljudinformation. Då en 
nod erhållit bandbredd blir den även tilldelad ett kanalnummer som finns ledigt. 
Det finns 64 kanaler numrerade 0 till 63 där kanal nummer 63 är en kanal som 
når alla noder på bussen. En isokron kanal kan avlyssnas av flera noder. [4] 
 
Då isokrona data ska skickas på bussen, sker detta med jämna intervall med en 
förenklad adressering i form av kanaler och utan leveranskvittens. Överföringen 
sker var 125 µs och således har överföringen en garanterad maximal fördröjning 
på 125 µs. De paket som skickas med isokron trafik innehåller förutom data 
även felupptäckande koder, information om vilken kanal paketet ska skickas 
över, i vilket format data skickas och paketets storlek. Paketets maximala storlek 
beror på i vilken hastighet över föringen sker och visas i figur 2.7. 

Överföringshastighet 
Maximal mängd data 

per isokront paket 
100 Mbit/s 1024 Bytes 
200 Mbit/s 2048 Bytes 
400 Mbit/s 4096 Bytes 

Figur 2.7: Tabellen ovan anger hur stora isokrona 
paket som kan skickas över FireWire. 

2.6.2 Asynkron överföring 
En asynkron överföring överför en varierande mängd data till en mottagarnod. 
Den asynkrona överföringen har inte garanterad leveranstid men 20% av buss-
bandbredden är avsatt för asynkron trafik. Vid asynkron överföring returneras 
alltid en kvittens på att paketet kommit fram eller att något gick fel på vägen. 
Alltså lämpar sig denna typ av överföring för data som inte har några tidskrav 
men där leveranssäkerheten ska vara hög. 
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De asynkrona paketen innehåller förutom data information om avsändarnodens 
ID-nummer och mottagarnodens ID-nummer. Med i paketet finns också fel-
upptäckande kod och information om vad som ska ske om sändningen av paketet 
går fel. Paketens maximala storlek beror på i vilken hastighet överföringen sker 
och är hälften av storleken på de isokrona paketen som visas i figur 2.7. 

2.6.3 Busstilldelning 
Bus arbitration är det engelska uttryck som här kallas busstilldelning. Närmare 
bestämt den process som leder fram till att endast en nod åt gången skickar data 
på bussen. Vid sändning av isokrona data bygger överföringen på att det finns 
allokerad bandbredd. Isokrona transaktioner har redan garanterad bandbredd och 
busstilldelningen innebär att bestämma i vilken ordning noderna ska skicka data. 
Denna process startar omedelbart efter att IRM-noden har skickat ut ett cycle 
start-paket som indikerar starten på en ny cykel. Detta sker var 125 µs. Busstill-
delningen kan börja efter att bussen har varit i viloläge under 0,04 µs, denna 
viloperiod kallas isochronous gap. Denna tidsperiod är mycket mindre än det 
subaction gap som krävs för att asynkron tilldelning ska börja. Alltså kan inte en 
asynkron nod få tillgång till bussen förrän all isokron trafik är klar. Eftersom 
endast 80% av cykeltiden kan användas för isokron överföring kommer ett 
subaction gap alltid att uppstå. Om det finns tid kvar av cykeln och alla noder 
som vill har fått skicka data försätts bussen i viloläge i väntan på nästa cycle 
start-paket. I figur 2.8 visas en cykel med kombinerad isokron och asynkron 
överföring. 
 

Packet A ac
k Packet B ac
k

Packet C ac
kCycle

start
Ch  J Ch  K Ch  L Ch  J

Cycle
start

Cycle period = 125 µs

ack gap
(short)

subaction
gap (long)

isochronous gaps (short) subaction gaps (long)

Previous cycle Next cycle

 
Figur 2.8: Utseendet av en överföringscykel. (ack = bekräftelse på asynkrona paket) 
 
Vid asynkron överföring bygger busstilldelningsproceduren på ett rättvise-
intervall. Målet är att alla noder som önskar sända asynkrona data ska få rättvis 
tillgång till bussen. En nod som vill sända asynkrona paket får endast tillgång till 
bussen en gång per intervall. Alltså en nod som har fått sända data på bussen får 
vänta med att ansöka om ny rätt till bussen tills nästa intervall. Rättviseinter-
vallet varar tills alla noder som vill sända asynkrona paket på bussen har fått 
möjlighet att göra det. Busstilldelningsprocessen för asynkron överföring startar 
då bussen har varit i vänteläge under 10 µs, denna tid kallas subaction gap. 
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En effekt som kan uppstå då asynkron och isokron trafik blandas är fördröjning 
av cycle start-paketen. Storleken på de asynkrona paketen är begränsade till 
hälften av den isokrona bandbredden. Om ett stort asynkront paket skickas strax 
innan slutet på en cykel kan det förhindra nästkommande cycle start-paket. 
Alltså kommer inte nästkommande isokrona överföring att startas i rätt tid. 
Lösningen på detta problem är att cycle start-paketet innehåller information från 
IRM-nodens cycle time-register, som måste finnas i alla noder som kan 
kommunicera isokront, om när det skickades. På så sätt kan en nod bestämma 
förseningens storlek genom att först synkronisera cycle time-registret med IRM-
nodens och sedan jämföra  värdet i cycle start-paketet med det egna cycle time-
registret.  

2.7 NODERNAS PROTOKOLLSTRUKTUR 
En FireWire-nod har en protokollstruktur som är uppdelad i tre protokollager 
plus ett övergripande block med stödfunktioner. Uppdelningen underlättar 
implementeringen av hårdvara och mjukvara. Lagren är: fysiskt lager, länklager 
och transaktionslager. Relationerna mellan de olika lagren visas i figur 2.9. De 
gränssnitt som finns standardiserade är det ut mot bussen och det mellan det 
fysiska lagret och länklagret. I detta avsnitt ges en beskrivning av lagrens 
uppgifter och funktioner. 

 

Figur 2.9: FireWire-nodernas protokollstruktur. Fysiskt lager och länklager 
implementeras vanligtvis i h årdvara och övriga i mjukvara. 
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2.7.1 Fysiskt lager 
Det fysiska lagret, som implementeras i hårdvara, har tre huvuduppgifter: För 
det första ska den översätta de logiska symboler som länklagret använder till 
elektriska signaler på bussen och vice versa. Den ska vidare fungera som ett 
elektriskt och mekaniskt gränssnitt till bussen. Till sist ska lagret även se till att 
bara en nod åt gången skickar information på bussen, se avsnitt 2.6.3. Busstill-
delningsprocessen sköts helt och hållet av det fysiska lagret utan inblandning av 
någon processor.  
 
Då data skickas på bussen används en kombination av Non Return to Zero 
(NRZ) och data-strobe kodning. NRZ innebär att signalen inte återgår till noll-
nivån efter att en bit är skickad, istället håller den sitt värde och ändras endast då 
signalen byter värde. Denna kodning minskar frekvensinnehållet i signalen 
jämfört med att använda Return to Zero (RZ) kodning. Data-strobe kodning 
innebär att tillsammans med datasignalen skickas en strobesignal. Denna signal 
ändrar värde då två på varandra följande värden på datasignalen är lika, se figur 
2.10. Genom att betrakta dessa båda signaler går det att rekonstruera klock-
signalen i den mottagna dataströmmen genom att utföra den logiska operationen 
XOR på signalerna, se figur 2.10. Möjlighet finns för det fysiska lagret att ha fler 
än en anslutningsport, ända upp till 27 stycket per nod. Om så är fallet ska det 
fysiska lagret repetera alla inkommande signaler på samtliga portar och på så 
sätt skicka data vidare på bussen. För att undvika skev i datasignalen ska dessa 
data först synkroniseras mot det fysiska lagrets egna klocka innan det åter 
skickas ut på bussen. [4] 
 

Figur 2.10: Principen för data-strobe kodning. 

2.7.2 Länklager 
Länklagret , som implementeras i hårdvara, fungerar som en paketerare både vid 
asynkron och isokron överföring. Då noden ska skicka isokrona paket uppmanar 
länklagret det fysiska lagret att få kontroll på bussen. När noden har kontroll 
över bussen skickar länklagret ett paket för varje kanal som den har fått tilldelad 
vid konfigureringen. När isokrona paket tas emot kontrollerar länklagret att 
kanalnumret är rätt och att den felupptäckande CRC-kod (Cyclic Redundancy 
Check) som finns i paketet är korrekt, om så är fallet skickas data vidare till 
applikationen. Om kanalnumret inte stämmer eller om CRC-koden visar fel i 
överföringen förkastas paketet. Vid isokrona transaktioner skickas ingen 
kvittens. 
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Då ett asynkront paket ska skickas på bussen får länklagret en uppmaning från 
transaktionslagret om att skicka data. Länklagret skickar kommando till det 
fysiska lagret att påbörja en busstilldelningsprocess. När noden har fått kontroll 
över bussen skickas ett paket som innehåller data, avsändar- och mottagaradress, 
överföringshastighet och CRC-kod. Efter detta uppstår en liten tidslucka då 
noden väntar på kvittensen från den mottagande noden. Ingen annan nod på 
bussen har rätt att skicka data förrän kvittensen är skickad. Om kvittensen inte 
kommer eller är felaktig är det upp till noden att sända om paketet. Vid 
mottagning av ett asynkront paket kontrolleras adress och CRC-kod av 
länklagret. Om något är fel förkastas paketet och kvittens skickas till sändar-
noden om vad som gick fel. Vid lyckad överföring skickas paketet vidare till 
transaktionslagret och kvittens skickas tillbaka på att överföringen lyckades.  

2.7.3 Transaktionslager 
Transaktionslagret används endast för asynkron överföring. Lagret 
implementeras i mjukvara och ska klara av tre funktioner: read, write och lock. 
En nod som endast används för isokron överföring behöver inget transaktions-
lager. Funktionerna write och read innebär att skicka respektive ta emot data 
till/från en annan nod. Lock innebär att data skickas till en nod där data 
behandlas för att sedan returneras. Vid samtliga dessa funktioner kommer det en 
kvittens på om överföringen har lyckats. 

2.7.4 Bussmanagement 
Blocket med bussmanagement-funktioner innehåller tre delblock som innehåller 
funktioner för att styra och kontrollera bussen. En buss kräver inte att alla dessa 
finns implementerade utan en buss kan ha olika mycket funktionalitet. 
Implementeringen av dess funktioner sker i mjukvara och omfattningen styrs 
ofta av hur mycket tillgänglig processorkraft som finns i noden.  

2.7.4.1 Nod kontroll 

Nodkontrollens uppgift är att kontrollera den egna noden. Den är inte 
standardiserad utan anpassas efter nodens utseende och funktion. Uppgiften är 
att få de tre lagren att samarbeta med applikationen. 

2.7.4.2 Isokron Resurs Manager 

Den Isokrona Resurs Managern (IRM) ska innehålla funktioner för att den 
isokrona trafiken ska fungera på bussen. Det innebär att den ska ha register för 
hur mycket bandbredd som finns tillgänglig och vilka kanaler som är lediga. Den 
ska skicka ut cycle start-paket var 125 µs som indikerar starten på en ny isokron 
cykel. För att det ska vara möjligt att skicka isokrona data över bussen krävs det 
en IRM på bussen som styr den isokrona trafiken. Den utses vid initieringen och 
delas sedan av alla noder på bussen. 
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2.7.4.3 Bus Manager 

Bus Manager-nodens uppgift är att optimera användningen av bussen. Den till-
handahåller topologiinformation om bussen och information om med vilken 
hastighet två noder kan kommunicera med varandra. En annan uppgift för Bus 
Managern är att sköta strömförsörjningen av bussen. På samma sätt som IRM 
utses en Bus Manager vid initieringen som sedan delas av alla noder bussen. För 
att bussen ska fungera normalt krävs ingen Bus Manager. [3] 
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3 DIGITAL VIDEO 

Kapitel 3 ska förklara hur analoga videosignaler blir digitala och vilka format 
som används för de digitala signalerna. I detta arbete används formatet DVCAM 
som behandlas i detta kapitel men på marknaden finns även andra format som 
här sätts i sitt sammanhang. 
 
Skillnaden mellan digitala system och analoga system är att digitala system är 
billigare då systemen har lika prestanda. Priset är inte enda anledningen till att 
digitala videosystem blir allt vanligare utan det finns flera bra anledningar: En 
videosignal är enklare att bearbeta i den digitala domänen jämfört med den 
analoga. Vår omvärld blir mer och mer digitaliserad och en digital videoström 
kan betraktas som vilken datamängd som helst, och kan därmed lagras och 
behandlas i en vanlig PC. Till en digital videosekvens kan felrättande koder 
adderas som ser till att en kopia inte bara blir nästan som originalet, utan exakt 
som originalet. 

3.1 DIGITALA VIDEOFORMAT 
På marknaden finns ett antal olika digitala videoformat som till exempel: DV, 
DVCAM, DVCPRO och Digital8. DV är den grundläggande standard som ett 
60-tal företag står bakom, däribland de stora konsumentelektronikföretagen 
Sony, Panasonic och JVC. Utifrån DV-standarden har ett antal företagsspecifika 
standarder utvecklats: DVCAM är ett format som Sony står bakom. DVCPRO är 
ett format som Panasonic, Philips och Hitachi använder. Digital8-formatet 
används av Hitachi och Sony. Alla dessa företagsspecifika format har sin grund i 
DV-formatet och ändringar har gjorts främst i hur lagringen på digitala video-
band fungerar. Gemensamt för de fyra ovan uppräknade formaten är upp-
lösningen, samplingen och komprimeringen. I detta arbete har en videoband-
spelare från Sony använts som använder DVCAM-fomatet. Nedan följer en 
beskrivning av hur videosignalen samplas och komprimeras. 

3.1.1 DVCAM 
Alla DV-formaten har en komprimering av data på fem gånger och en konstant 
överföringshastighet av 25 Mbit/s. För att åstadkomma detta behandlas signalen 
enligt figur 3.1. 

 
Figur 3.1: De steg som den analoga videosignalen går igenom för att bli en DV-signal. 
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3.1.1.1 Sampling 

En videokamera har ofta tre sensorer: en för rött (R), en för grönt (G) och en för 
blått (B). Dessa tre signaler, alla med samma bandbredd, används då bilder av 
hög kvalitet krävs. För realtidsvideo används dessa signaler sällan eftersom de 
kräver för mycket prestanda. För att spara bandbredd används istället signaler 
som representerar skillnaden mellan ovan nämnda signaler. Det mänskliga ögat 
är mest känsligt för kontraster när detaljer ska urskiljas, färgerna är inte lika 
viktiga. Därför viktas de tre signalerna samman och bildar en luminanssignal (Y) 
med full bandbredd. Denna signal är monokromkompatibel, det vill säga en 
svart-vit bild går att visa utifrån denna signal. Ur RGB-signalerna bildas även 
färgskillnadssignalerna R–Y (CR) och B–Y (CB). Dessa behöver inte ha samma 
bandbredd som Y på grund av begränsningar i ögats skärpa. [2] 
 
I analoga videosystem delas tidsaxeln upp i frames och den vertikala axeln i 
linjer. Digital video inför en tredje samplingsprocess, nämligen linjerna som 
delas upp i pixlar. Antalet pixlar bestämmer hur bra upplösning bilden har. 
Målet med att sampla den analoga signalen är att erhålla en tvådimensionell 
matris innehållande bilddata. Därför måste samplingsfrekvensen väljas så att 
resultatet blir ett helt antal punkter per linje. De analoga signalerna är uppdelade 
i två system: ett som har 525 linjer per frame och en uppdateringsfrekvens på 60 
Hz och en som har 625 linjer per frame och uppdateras 50 gånger per sekund. 
Till den första typen hör NTSC och till den andra hör PAL, som är den typ av 
analoga signaler som används i Europa. Den samplingsfrekvens som används för 
digital video finns standardiserad i standarden ITU-R Rec. 601 och är bestämd 
till 13,5 MHz. Detta värde på frekvensen ger ett helt antal pixlar per linje för de 
båda systemen. I DVCAM formatet är upplösningen i PAL-formatet 720 pixlar 
per linje och 576 aktiva linjer per bild. [2] 

3.1.1.2 Shuffling 

Den digitala signal som erhålls efter samplingen behandlar data i större block 
uppbyggda av enskilda pixlar (blocking). Storleken på blocken har bestämts till 
lämplig storlek så att bilderna ska passa spåren på de digitala videobanden. 
Innan data komprimeras blandas block från olika delar av bilden till video-
segment, denna process kallas shuffling. Anledningen till att data blandas  är att 
olika områden i bilden innehåller olika mycket information. Då blocken blandas 
på detta sätt undviks stora variationer i mängden information mellan blocken 
som ska komprimeras. Eftersom komprimeringen sker till en fast bithastighet 
skulle de ställen i bilden med lite information bli mindre påverkade av 
komprimeringen än de med mycket informationsinnehåll. [10] 
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3.1.1.3 Diskret Cosinus Transform 

Nästa process innebär att data ska transformeras med Diskreta Cosinus 
Transformen (DCT) till frekvensdomänen, vilket sker i block om 8*8 pixlar. 
Resultatet av det blir ett 8*8 stort DCT-block som innehåller en koefficient som 
representerar energin hos varje frekvens, se figur 3.2. Koefficienterna i övre 
vänstra hörnet kallas DC-koefficient, alla andra kallas AC-koefficienter. De är 
placerade så att till höger om DC-koefficienten representerar högre horisontella 
frekvenser och under DC-koefficienten högre vertikala frekvenser. 
Koefficienterna representeras med 10-bitar. Själva DCT-processen komprimerar 
ingenting, utan är en helt förlustfri process som överför data till frekvens-
domänen. DCT är endast ett förberedande steg till komprimering. De flesta 
bilderna har sin största del av informationen i det lågfrekventa området. Detta 
gör att koefficienterna närmast DC koefficienten är störst för att sedan avta mot 
högre frekvenser. Alltså  är DC koefficienten den som innehåller mest bild-
information och den som är av störst betydelse för bildkvaliteten. Att minska 
noggrannheten i koefficienterna för de högre frekvenserna påverkar bild-
kvaliteten väldigt lite. [10] 

Figur 3.2: Ett pixel-block blir till ett DCT-block. I högra blocket syns även den 
zigzag-mönstade utläsningsordningen i nästa steg. 
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3.1.1.4 Komprimering 

Komprimeringen av dataströmmen sker i två steg, först kvantisering och sedan 
variabellängdskodning (VLC). I kvantiseringen förloras bildinformation medan 
VLC är en förlustfri process. I kvantiseringssteget divideras varje AC koefficient 
med en faktor för att begränsa datamängden. DC koefficienten kvantiseras inte 
eftersom den innehåller mycket information. Det som bestämmer graden av 
kvantisering är aktiviteten i bilden. Mycket aktivitet ger mycket kvantisering, 
eftersom dessa områden ändras mycket spelar en grov kvantisering inte så stor 
roll. Kvantiseringen ska kvantisera så pass mycket att den slutliga bithastigheten 
hamnar nära den önskade på 25 Mbit/s. Den faktiska komprimeringen tar nu vid 
i och med VLC. 
 
VLC transformerar AC-koefficienterna till kodord med varierande längd. Till 
VLC-processen kommer DC-koefficienten följda av AC-koefficienterna. Dessa 
skickas med stigande frekvens efter ett zigzag mönster som visas i figur 3.2. 
Denna metod att utläsa AC-koefficienterna resulterar i en dataström där många 
värden efter varandra är lika. Ofta har många AC-koefficienter värdet ´0´ i slutet 
av sekvensen och flera sådana följer efter varandra. Det VLC gör är att ta 
´nollsekvenserna´ och koda om dessa. Istället, för nollor, skickas ett kodord ut 
som bestäms av nollsekvensens längd och värdet på den första koefficienten 
efter nollsekvensen. Till exempel om fem AC-koefficienter efter varandra har 
värdet ´0´ och nästkommande värdet ´1´ resulterar det i ett 8-bitars kodord. 
Innan kodningen innehöll denna sekvens 54-bitar (9-bitar * 6 AC-koefficienter). 
Metoden för VLC kallas 2-dimmensionell Huffman kodning.  
 
När kodningen är genomförd har inte alla DCT-block samma storlek, beroende 
på olika informationsinnehåll i olika delar av bilden. Detta medför att den 
specificerade datatakten på 25 Mbit/s inte kan hållas konstant. För att uppnå 
konstant datatakt jämnas data ut mellan alla block. Finns det för mycket data i ett 
block flyttas dessa till ett block som har plats över. Denna process kallas 
framing. Till slut utförs en omvänd shufflingsprocess (deshuffling) då blocken 
återbördas till sina ursprungliga platser. Nu är videodata packat och klart och har 
en konstant datatakt på 25 Mbit/s. Noteras bör att denna takt gäller endast bild-
data utan felrättande koder och ljudinformation. [10] 
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3.2 ÖVERFÖRINGSFORMAT 
Då data ska överföras mellan applikationer skiljer sig formatet från det som 
används vid lagring av data. Till största delen beror detta på att felrättande koder 
inte används vid överföring utan istället räcker det med en enklare felupp-
täckande kod. Utifrån denna är det möjligt att sända om eller förkasta paket 
istället för att rätta felen. Figur 3.3 visar hur data är organiserade för överföring. 
Varje bild är uppdelad i DIF-sekvenser (DIFs). Varje sekvens inleds med 
kontrollinformation följt av ljud och bilddata. En PAL-bild innehåller 12 DIF-
sekvenser som ska levereras med en frekvens av 25 Hz. Varje DIF-sekvens 
innehåller 150 DIF-block (DIFb) som grupperas sex stycken i varje isokront 
FireWire-paket. Av de 150 blocken innehåller 135 block videodata, 9 block ljud-
data och resterande 6 används för kontrollinformation. FireWire-paketen som 
skickas över bussen är 480 Byte stora och innehåller 6 stycken DIF-block om 80 
Byte. Paketen skickas var 125 µs och skickas i grupper om 15 paket följt av ett 
tomt paket. Dessa generar en dataström på bussen av knappt 30 Mbit/s. [5] 

Figur 3.3: Strukturen på data som skickas över FireWire. 

Varje DIF-block innehåller först 3 Byte kontrollinformation följt av 77 Byte av 
data. I kontrollinformationen finns en sekvensräknare tillgänglig som indikerar 
vilken DIF-sekvens blocket tillhör och synkroniseringsinformation. Räknaren 
går från 0 till 11 och räknas upp efter 25 FireWire-paket. När en bildstart 
eftersöks går det bra att trigga på sekvensräknaren. Då räknaren ändrar värde 
från 11 till 0 kommer första paketet tillhörande en ny bild. Ett annat 
användningsområde för räknaren är att se till så  att sekvenserna kommer i rätt 
ordning och innehåller rätt mängd data. 
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3.3 IEC 61883 
Standarden IEC 61883 beskriver ett digitalt gränssnitt för audio/video-
applikationer som använder sig av IEEE 1394. De tre viktigaste definitionerna i 
standarden är: [6] 

♦ Definierar paketformatet Common Isochronous Packet (CIP), som 
används för att överföra realtidsdataströmmar. 

♦ Definierar Connection Management Procedures (CMP), som används 
för att skapa isokrona kanaler mellan applikationer. 

♦ Definierar Functional Control Protocol (FCP), protokoll för utbyte av 
kontrollkommandon mellan applikationer. 

Standarden är uppdelad i fem delar, en generell del och fyra formatberoende 
delar. Den generella delen bygger på IEEE 1394 och sätter upp vissa krav på 
vilka bussmanagement-funktioner som ska finnas i en nod. En nod som följer 
standarden IEC 61883 ska kunna vara cycle master och IRM samt innehålla ett 
speciellt register kallat Plug Control Register (PCR), för att hålla reda på 
noderna på bussen. [6] 
 
Common Isochronous Packet (CIP) är ett format att överföra realtidsdata med 
hjälp av FireWire. Dataströmmarna kan till exempel bestå av DV, MPEG-video 
eller ljud. Paketformatets huvuduppgift är att förebygga problemet med skeva 
signaler som finns i FireWire. Då data skickas ut från en nod läggs ett CIP-
huvud till det ursprungliga datapaketet om 480 Byte som består av ovan 
beskrivna DIF-sekvenser. Huvudena innehåller, bland annat, tidsmarkeringar 
som beskriver i vilken takt data har skickats iväg. Vid mottagning av paket 
bildar standarden, IEC 61883, ett extra lager mellan länklagret och 
applikationen. Detta lager återskapar dataströmmen utifrån den information som 
finns i CIP-huvudena. Utifrån tidsinformationen kan korrekt timing erhållas och 
skeva signaler undvikas. [6] 
 
 
 



25 

4 KOMPONENTER 

I detta kapitel ges en beskrivning av de komponenter som har använts i 
konstruktionen och vilka funktioner komponenterna har. Designen är uppdelad i 
två enheter: ett moderkort och ett dotterkort. Först beskrivs moderkortet som är 
ett befintligt kort där hårdvaran var en förutsättning för arbetet. Därefter beskrivs 
de komponenter som valts till det dotterkort som nyutvecklats i detta arbete.  

4.1 MODERKORT 
På Saab Bofors Dynamics finns en enhet avsedd att användas för avancerad 
bildbehandling som till exempel målföljning i robotsikten. Enheten är uppbyggd 
av ett antal kretskort som i grund och botten har samma bas i form av en 
processor, en FPGA-krets och ett antal minneskretsar, se figur 4.1. Utifrån 
grunduppsättningen av komponenter utvecklas sedan korten för olika ändamål, 
till exempel beräkningsenheter eller mottagare av data från sensorer. Alla kort är 
sammanbundna med en parallell bakplansbuss där korten kan utbyta data med 
varandra. Kortet som detta examensarbete utgår ifrån kallas SENSI och står för 
SENSor Interface board. Det används, som namnet antyder, att ta emot signaler 
från sensorer som kan vara till exempel en videokamera eller en IR-kamera. I det 
befintliga systemet tas data emot i form av analoga signaler och omvandlas till 
digital information på kortet. I och med att det på senare tid har utvecklats 
digitala videoformat är tanken att kunna få en helt digital signal från sensor in 
till kortet. I arbetet som denna rapport avhandlar har ett dotterkort till SENSI-
kortet utvecklats för att kunna ta emot data digitalt via FireWire. När data tas 
emot från dotterkortet lagras det i ett FIFO-minne (First In First Out). Därifrån 
kan data ta flera vägar beroende på vad det är för typ av data och hur data ska 
behandlas. Om enbart visning på en skärm önskas skickas bildinformationen via 
processorn till en RAMDAC, som omvandlar digitala bilddata till en analog 
signal. Ska data däremot bearbetas görs detta antingen i FPGAn eller skickas 
vidare via bakplansbussen till en annan bildbehandlingsenhet. 
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Figur 4.1: Moderkortets principiella utseende. 

4.1.1 Processor 
Den processor som sitter på moderkortet är en TMS320C80 från Texas 
Instruments och är speciellt avsedd för bildbehandling. Innanför skalet finns 
totalt fem processorer bestående av en huvudprocessor och fyra parallell-
processorer. Huvudprocessorn är en 32-bitars RISC-processor (Reduced 
Instuction Set Computer) som klarar 120 MFLOP (Mega FLoating-point 
OPerations per second) och de fyra parallellprocessorerna består av 32-bitars 
DSP-processorer. Den maximala överföringshastigheten till och från kretsen är 
480 MByte/s och klockfrekvensen som processorn jobbar med är 50 MHz. Från 
processorn går det att skicka data via en RAMDAC, som omvandlar digital bild-
information till en analog signal, till en VGA-skärm. 
 
Processorn programmeras med C-kod som kompileras med kompilatorn MPCL. 
Styrning av processorn sker från ett kommandofönster i en vanlig PC som 
kommunicerar med processorn via en serieport.  

4.1.2 FPGA 
På moderkorten sitter en FPGA (Field Programmable Gate Array), vilket är en 
programmerbar krets. FPGAn är av typ FLEX10K100 från tillverkaren 
ALTERA och innehåller 100000 grindekvivalenter som går att använda till 
logiska funktioner. Kretsen är uppbyggd av SRAM-element (Static Random 
Access Memory). En FPGA uppbyggd på denna teknik är spänningsflyktig och 
kräver omprogrammering vid varje spänningstillslag. Programmeringen av 
kretsen sker vid uppstart av moderkortet och den datafil som krävs för 
programmeringen ligger i det icke-spänningsflyktiga FLASH-minnet. 
Programmeringen av FPGAn utförs av processorn. 
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4.2 DOTTERKORT 
Sedan tidigare finns ett dotterkort till SENSI-kortet som tar emot analoga 
signaler och omvandlar dem till digitala. I vår konstruktion har detta korts 
fysiska utseende och gränssnitt mot moderkortet bevarats. 

 
Figur 4.2: Dotterkortets principiella utseende. 

När komponenter skulle väljas till dotterkortet valdes först komponenter till 
FireWire-delen. Anledningen till detta var att ingen tidigare erfarenhet fanns av 
sådana komponenter och vilka kringkomponenter som krävdes. Först valdes 
fysiskt lager och länklager och när kunskap fanns om dessa komponenter 
bestämdes utseendet på systemet, enligt figur 4.2. Den valmöjlighet som fanns 
var om en processor skulle sitta på dotterkortet eller inte. Eftersom det inte är 
tänkt att vår nod ska vara Bus Manager eller IRM, utan endast klarar av att ta 
emot isokrona data, ansågs det inte nödvändigt att sätta någon processor på 
dotterkortet. Istället styrs FireWire-kretsarna från moderkortets processor. 
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4.2.1 Fysiskt lager 
Marknaden för de fysiska lagren ser väldigt lika ut, förmodligen eftersom denna 
del av FireWire-systemen är mycket standardiserad. Vid undersökningen av 
marknaden för fysiska lager eftersöktes kretsar som klarade militära krav på 
temperaturområden. Några sådana hittades inte utan den krets som valdes som 
fysiskt lager är TSB41AB3 från Texas Instruments och klarar temperatur-
området 0 till 70°C. Den stödjer standarden IEEE 1394a-2000, har möjlighet att 
ansluta tre portar och den klarar av att kommunicera med överförings-
hastigheterna 100, 200, 400 Mbit/s. Kretsen har även funktioner för power-down 
som innebär att den kan anta ett energisparande läge. Denna funktion användas 
inte i vår konstruktion eftersom den endast har använts i labbmiljö. Om 
konstruktionen ska drivas av batterier kan denna funktion vara bra att utnyttja.  
 
Det fysiska lagret har två gränssnitt mot omvärlden, mot FireWire-bussen och 
mot länklagret. Gränssnittet mellan det fysiska lagret och länklagret är 
standardiserat i FireWire-standarden IEEE 1394a-2000. Innehållet i gränssnittet 
är: åtta datasignaler, en klocksignal och ett antal kontrollsignaler. Datasignalerna 
används på olika sätt beroende på i vilken hastighet överföringen sker. Då data 
överförs med 100 Mbit/s används de två minst signifikanta bitarna, med 200 
Mbit/s de fyra minst signifikanta bitarna och med 400 Mbit/s används alla åtta 
databitarna. Den klocka som finns i gränssnittet används för att synkronisera 
överföringen mellan de båda lagren. Standarden föreskriver att den ska ha en 
frekvens av 49,152 MHz och den får inte avvika från det värdet med mer än 100 
ppm (parts per million). Om detta krav inte uppfylls kan skev uppstå i 
överföringen mellan lagren och den felupptäckande CRC-kod som följer paketen 
visa fel. För att skapa denna klocksignal kräver det fysiska lagret en extern 
kristalloscillator med frekvensen 24,576 MHz. Kontrollsignalerna i gränssnittet 
används bland annat för att bestämma ägare av gränssnittet och vilken typ av 
data som skickas. Mer information om kretsen finns i [13]. 

4.2.2 Länklager 
Liksom med det fysiska lagret eftersöktes länklager som tål ett utökat 
temperaturområde, inte heller här hittades någon sådan krets. I vår konstruktion 
har länklagret implementerats med en krets från Texas Instruments kallad 
TSB42AB4, som klarar av temperaturområdet 0 till 70°C. Kretsen är utvecklad 
för konsumentelektronik och klarar av att skicka och ta emot data i formaten DV 
och MPEG2. Den stödjer standarden IEC 61883 som bland annat anger i vilket 
format data ska skickas över FireWire-bussen. Det går även att skicka och ta 
emot vanlig oformatterad data både asynkront och isokront. Kretsen är från 
början konfigurerad att skicka och ta emot MPEG2-data och behöver 
konfigureras om för denna konstruktion som behandlar DV-data. Kretsen 
begränsar inte om noden kan fungera som IRM eller Bus Manager, utan det 
begränsas av hur mycket processorkraft som finns bakom länklagret. 
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Länklagerkretsen är uppbyggt enligt figur 4.3. Den innehåller ett internt FIFO-
minne som är 8 kByte stort och används för att synkronisera sändning och 
mottagning av data. Länklagret innehåller även interna register som styr dess 
funktion och logik för att fungera enligt standarden IEEE 1394a-2000. För att 
kommunicera med kretsen finns fyra gränssnitt. Nedan följer en beskrivning av 
länklagrets uppbyggnad på blocknivå. Mer information om kretsen finns i [14]. 
 

 
Figur 4.3: Länklagerkretsens utseende p å blockniv å. 

4.2.2.1 Data Buffer 

Det FIFO-minne som finns i länklagerkretsen, och är 8 kByte stort, kan 
partitioneras enligt användarens önskemål via kretsens interna register. Som 
mest kan åtta buffrar skapas som kan ha olika storlek. De kan konfigureras för 
att antingen ta emot eller skicka data och innehålla olika datatyper.  

4.2.2.2 Gränssnitt 

Kretsen har fyra gränssnitt mot omvärlden: High Speed Data Interface (HSDI), 
Microcontroller Interface (MCIF), Two-Wire Serial Interface samt gränssnittet 
mot det fysiska lagret. För att skriva och läsa i de interna registren används 
MCIF. Via MCIF och de interna registren går det att styra dataflödet genom 
länklagerkretsen och möjlighet finns även att ta omhand avbrottssignaler från 
länklagret. MCIF är anpassad för en processor av typen 68000/68020 och har 
16-bitars databredd och 10-bitars adressbredd. 
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I länklagret finns två HSDI som är anpassade för att leverera data i snabbare takt 
än via MCIF. Via HSDI ges kontrollsignaler när data finns i det interna FIFO-
minnet och data kan då tankas ut antingen seriellt eller parallellt med åtta bitar åt 
gången. Den maximala utläsningshastigheten från FIFO-minnet är 100 MHz i 
seriell-mode och 27 MByte/s i parallell-mode. Kretsen klarar av att samtidigt 
behandla två dataströmmar i och med att det finns två HSDI. Till exempel kan 
två dataströmmar tas emot samtidigt alternativt kan en ström tas emot samtidigt 
som en annan skickas ut från kretsen. 
 
Gränssnittet mellan länklagret och det fysiska lagret är standardiserat i 
standarden IEEE 1394a-2000. I detta gränssnitt finns åtta datasignaler, en 
klocksignal och ett antal kontrollsignaler, vilket beskrivs i avsnitt 4.2.1. 
 
Det fjärde gränssnittet, kallat Two Wire Serial Interface, kan användas för att 
ladda länklagerkretsens interna register vid uppstart. Till gränssnittet kan ett 
EEPROM anslutas som innehåller registerdata.  

4.2.2.3 Interna Register 

För att styra länklagerkretsen finns knappt 200 register med registerbredden 32-
bitar. Från mikroprocessorn går det att läsa och skriva 16-bitar åt gången. 
Registerarean är uppdelad i sju områden:  

♦ System Information 

♦ Link Layer Controller 

♦ High-Speed Data Interface A 

♦ High-Speed Data Interface B 

♦ Data Buffer 

♦ Transmit Data Path 

♦ Receive Data Path.  

Med dessa register styrs bland annat dataflödet genom kretsen, när avbrotts-
signaler ska genereras och hur minnet ska konfigureras. 

4.2.3 FPGA 
Då en FPGA-krets skulle väljas för dotterkortet valdes en FPGA-krets från till-
verkaren ALTERA med typbeteckningen FLEX10K30A. Anledningen till detta 
var att kunskap om kretsfamiljen FLEX10K redan fanns inom företaget och det 
underlättar utvecklingsarbetet. Kretsen är uppbyggd av SRAM-element och 
kräver konfigurering vid varje spänningstillslag, hur detta är löst i 
konstruktionen återges i kapitel 5. FPGAn innehåller 30000 grindekvivalenter 
och har 189 I/O pinnar. För en mer utförlig beskrivning av kretsen hänvisas till 
[16]. 
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4.2.4 Klockbuffert 
I konstruktionen finns även en klockbuffert som klarar av att förskjuta klock-
signaler framåt eller bakåt i tiden. Kretsen, har typbeteckningen CY7B991V, 
tillverkas av Cypress Semiconductor Corporation och klarar av signaler i 
frekvensområdet 3,75 MHz till 80 MHz. Klocksignalerna går att skjuta, framåt 
eller bakåt, upp till 18 ns i tiden genom att välja resistanser i ett resistansnät. 
Kretsen tar in en klocksignal som referens och kan lämna ifrån sig fyra stycken. 
Dessa kan förutom att skjutas i tiden även frekvensomvandlas genom 
multiplikation med en av fyra konstanter (*4, *2, *1/4, *1/2). För vidare 
information om kretsen hänvisas till [17]. 
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5 IMPLEMENTERING 

Kapitel 5 ger först en redogörelse för hur arbetet med konstruera kretskortet fort-
skred. Därefter följer en beskrivning av hur komponenterna, som nämndes i 
kapitel 4, användes och konfigurerades i konstruktionen. Hela systemet 
bestående av moderkort och dotterkort visas i figur 5.1 på sidan 36. Förutom de 
komponenter som beskrivs i kapitel 4 finns en del minneskretsar som används 
för processorns arbete, dessa beskrivs inte här. 

5.1 KRETSKORT 
Målet med arbetet var att arbeta fram ett prototypkretskort som skulle fungera 
som dotterkort till ett SENSI-kort. Arbetet med dotterkortet började med val av 
de komponenter som har beskrivits i kapitel 4. Sedan följde de steg som beskrivs 
nedan. 

5.1.1 Kretsschema 
För att rita kretsscheman användes programmet Design Architect från Mentor 
Graphics. Komponentsymboler för de kretsar som inte använts på företaget 
tidigare behövde först att skapas utifrån datablad. Med blockschemat från kapitel 
4.2 som grund ritades kretsschemat för dotterkortet upp. Givet på förhand var 
det fysiska gränssnitt som fanns mot moderkortet, alltså signalerna mellan 
moderkort och dotterkort. Eftersom länklagerkretsen TSB42AB4 var relativt ny 
fanns inga referensmanualer att tillgå från tillverkaren. På grund av detta krävdes 
mycket läsning i datablad och vissa kvalificerade gissningar hur signalerna 
skulle användas. Alla signaler från FPGAn på moderkortet, klockbufferten och 
länklagerkretsen kopplades ihop med FPGAn på dotterkortet. Även sådana 
signaler som inte direkt skulle användas i denna konstruktion kopplades till 
FPGAn för att få en flexibel konstruktion som senare kan utvecklas. 
 
Som nämndes i avsnitt 2.5 rekommenderar standarden IEEE 1394-1995 att 
gränssnittet mellan länklagret och det fysiska lagret isoleras galvaniskt. Eftersom 
denna konstruktion endast ska användas som prototyp i labbmiljö och inte ta 
emot eller leverera kraft via FireWire-kabeln är den inte galvaniskt isolerad.  
 
Kretskortet är ett prototypkort som endast ska användas för att ta fram en 
fungerande enhet. För att det ska gå smidigt har många testdon byggts in redan i 
ett första skede för att kunna mäta på alla intressanta signaler via en logik-
analysator. Att dessa don fanns tillgängliga sparade mycket tid vid igång-
sättningen av systemet. 
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Det fysiska lagret innehåller logik både för analoga och digitala signaler, vilket 
gör att den kräver mycket avkopplingslänkar för att minimera störningar. Klock-
signalen som går mellan det fysiska lagret och länklagret är en viktig signal för 
att överföringen ska fungera korrekt. Denna signal har därför försetts med en 
serietermineringsresistans för att minimera reflektioner som kan förstöra 
signalen. Efter noggrann granskning och rättning av kretsschemat godkändes 
detta och nästa steg i designprocessen tog vid. 

5.1.2 Layout 
Layoutarbetet har utförts med hjälp av programvara från Mentor Graphics. 
Mönsterkortet har ärvt sin geometri från det tidigare dotterkortet, vilket innebar 
en begränsande faktor vid komponentplacering. Till exempel fick endast två 
FireWire-don plats på kretskortet på grund av platsbrist. FireWire-signalen är 
differentiell och har en frekvens upp till 200 MHz vilket innebär att den är 
känslig för störningar. Speciellt känsliga är signalerna då de går i mönsterkortet 
utan skärmning. För att minimera denna störning har det fysiska lagret satts nära 
FireWire-donen. De differentiella signalerna måste även matchas så att de blir 
lika långa. Om de två signalerna går olika lång väg kan informationen 
förvrängas. Ett annat kritiskt snitt i layouten är gränssnittet mellan det fysiska 
lagret och länklagret. Avståndet mellan dessa kretsar bör hållas relativt kort för 
att inte reflektioner ska förstöra signalerna. 
 
Mönsterkortet innehåller sex lager bestående av fyra signallager, ett jordlager 
och ett spänningslager. Spänningen till dotterkortet tas från moderkortet som 
matar 5 V spänning via de kontakter som förbinder de båda korten. På dotter-
kortet sitter en spänningsomvandlare som gör om 5 V till 3,3 V. De kretsar som 
använder 3,3 V är FPGAn, länklagret och det fysiska lagret. Spännings-
omvandlaren och klockbufferten använder 5 V. 

5.1.3 Kretskortstillverkning 
Den färdiga layouten skickades iväg till en mönsterkortstillverkare, efter tio 
arbetsdagar var mönsterkorten färdiga. Komponenterna som till största delen är 
ytmonterade monterades och kortet var klart att använda. 

5.2 MODERKORT 
För att få SENSI-kortet att fungera tillsammans med FireWire-dotterkortet har 
vissa ändringar gjorts. I detta avsnitt beskrivs hur moderkortet fungerar ihop 
med det nya dotterkortet. 
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5.2.1 Processor 
Hjärnan i konstruktionen är processorn på moderkortet som beskrivs i avsnitt 
4.1.1. Via denna processor sker konfigurering av FPGA-kretsarna, styrning av 
länklagerkretsen och kontroll av kommunikationen på moderkortet. Det första 
programmet som skrevs för processorn var för att konfigurera FPGAn på dotter-
kortet via FPGAn på moderkortet. Den datafil, i rbf-format (Raw Binary 
Format), som beskriver innehållet i FPGAn läggs i FLASH-minnet på moder-
kortet. För att starta konfigureringen görs en skrivning till ett register i FPGAn 
på moderkortet följt av de första åtta bitarna av datafilen som skrivs till ett annat 
register i FPGAn. Datafilen läses sedan åtta bitar åt gången tills filen är slut. 
Konfigureringsdata skickas över seriellt från FPGAn på moderkortet till FPGAn 
på dotterkortet i en takt av 8 MHz. 
 
För att styra länklagerkretsen krävdes program för att läsa och skriva i länklager-
kretsens interna register. Detta sker genom att skriva data från processorn till 
register i FPGAn på moderkortet som sedan kommunicerar med FPGAn på 
dotterkortet. Vidare implementerades funktioner som läste register från fil och 
skrev dessa i länklagerkretsens register samt en funktion som läste alla register i 
länklagerkretsen och genererade en textfil med dessa.  

5.2.2 FPGA 
Den FPGA-krets som sitter på moderkortet har fyra uppgifter: 

1. Sköta kommunikationen med processorn. 

2. Ta emot bilder från en enhet, ansluten via FireWire, från dotterkortet 
och ett FIFO-minne. 

3. Enklare bildtransformationer som zoom, rotera och komprimera. 

4. Användas som omkopplare mellan interna block och externa gränssnitt. 

Funktionerna och datavägarna i FPGAn bestäms via ett antal interna register. I 
systemet finns även ett antal globala signaler som används för synkronisering 
mellan olika enheter. 
 
In till FPGAn finns en klocksignal med klockfrekvensen 32 MHz som används 
för att styra kretsen. FPGA-kretsen innehåller sedan tidigare logik för 
kommunikation via bakplansbussen och logik för enklare bildtransformationer. I 
kretsen finns även en registerarea som sätter upp signalvägar och styr funktionen 
på kortet. För vår konstruktion krävdes två nya block samt mindre modifieringar 
av befintliga block. Ett block sköter konfigureringen av FPGA-kretsen på 
dotterkortet. Blocket tar data från ett register och skickar data seriellt upp till 
FPGAn på dotterkortet. Det andra blocket ombesörjer skrivning och läsning till 
länklagerkretsen. Vid läsning skickar FPGAn upp adress till dotterkortet och får 
data tillbaka som placeras i ett register där det kan läsas av processorn. Vid 
skrivning skickas både data och adress upp till dotterkortet. Då någon av dessa 
operationer utförs kommer en bekräftelse på att allt är klart genom att en status-
flagga i ett register sätts. 
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Figur 5.1: Beskrivning av strukturen på systemet. 
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5.3 DOTTERKORT 
Dotterkortets uppgift är att ta emot en digital videosignal via FireWire och 
vidarebefordra den till moderkortet. De kretsar som har anpassats är länklagret 
och FPGAn. Den klockbuffert som finns på dotterkortet ställdes in för att 
minimera skevet mellan klocksignalen på moderkortet och klocksignalen på 
dotterkortet. Från klockbufferten användes två utgångar, en med klocksignalen 
från moderkortet på 32 MHz och en med frekvensen 16 MHz. Båda klock-
signalerna från klockbufferten går in till FPGAn på dotterkortet. 

5.3.1 FPGA 
Innehållet i FPGA-kretsen är spänningsflyktigt vilket innebär att den måste 
konfigureras om efter varje spänningstillslag. Konfigureringen sker ifrån FPGA-
kretsen på moderkortet och styrs från processorn. Den datafil som innehåller 
konfigureringsdata finns lagrad i FLASH-minnet som inte är spänningsflyktigt. 
Alternativt kan FPGA-kretsen konfigureras via en JTAG-kabel direkt från en 
PC. 
 
In till FPGAn finns två klocksignaler en med frekvensen 32 MHz och en med 16 
MHz som båda kommer från klockbufferten och är synkroniserade med klock-
signalen på moderkortet. Innehållet i FPGA-kretsen är uppdelad i tre delar: 
moderkortsinterface, länklagerinterface och datainterface. 

♦ Moderkortinterface behövs eftersom kommunikationen mellan moderkort 
och dotterkort endast sker med åtta bitar åt gången. Detta block ser då till att 
samla ihop data som kommer från moderkortet och skickar det till länklager-
interfacet och tvärt om. 

♦ Länklagerinterfaceblocket har till uppgift att sköta skrivning och läsning 
till/från länklagret via MCIF. Blocket får data från moderkortinterface-
blocket och ser till att sätta alla kontrollsignaler till länklagerkretsen för 
läsning/skrivning. 

♦ Blocket datainterface har som uppgift att läsa ut data från länklagrets interna 
buffert via HSDI och skicka det till FIFO-minnet. Det ska även ge signal till 
FIFO-minnet när en ny bild startar. För att hitta starten av en ny bild triggas 
på den sekvensräknare som finns i början av varje FireWire-paket med bild-
data. Utläsningen av data från länklagret startar då data finns tillgängligt i 
bufferten. Data läses då ut åtta bitar åt gången med en frekvens av 16 MHz. 
Eftersom databussen in till FIFO-minnet är 16 bitar bred kommer denna 
skrivning alltid ske med högst halva utläsningshastigheten.  

5.3.2 Länklagerkrets 
I denna konstruktion har ingen processor kopplats direkt till länklagret utan 
istället används den processor som sitter på moderkortet. Mellan länklagret och 
processorn sitter två FPGA-kretsar som används för att anpassa dataformaten 
och att generera kontrollsignaler till kretsen. 
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I denna konstruktion har länklagrets interna FIFO-minne delats upp i 7 buffertar, 
enligt figur 5.3. Den enda buffert som egentligen används i konstruktionen är 
buffert 3 där DV-data tas emot. De övriga har satts upp för att underlätta fortsatt 
utvecklingsarbete. När data kommer till bufferten innehåller paketen 12 Byte 
kontrollinformation i början. Om denna information inte ska användas kan 
buffertarna ställas in att ta bort all kontrollinformation och enbart spara bilddata. 
I kretsen finns hårdvara för att skicka två videoströmmar internt i kretsen, 
kallade video stream A och B. Till buffert 3 har video stream A kopplats och 
bufferten har ställts in för att kommunicera med gränssnittet HSDIA, som är ett 
av två gränssnitt för att tanka ut strömmande data. Gränssnittet HSDI lämnar 
ifrån sig en signal som, när data läses ut ur kretsen, talar om starten på de 480 
Byte stora paket som data skickats i. Denna signal används för att hitta starten på 
en ny bild genom att undersöka sekvensräknaren i början på varje paket. 
 

 
Figur 5.3: Länklagrets interna FIFO-minne konfigurerades enligt 

figuren. 
 
Eftersom kretskortet endast är ett prototypkort används inte Two Wire Serial 
Interface för att ladda de interna registren vid uppstart. Istället laddas dessa från 
processorn vid uppstart. 
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6 ANALYS 

När ett komplett kretskort fanns tillverkat var nästa steg i arbetet att 
programmera och konfigurera kretskortet till att kunna ta emot och 
vidarebefordra en digital videosignal. Detta kapitel ger en inblick i hur arbetet 
med hårdvaran fortskred. Tyvärr fungerade inte allt från början utan med ett 
systematiskt arbetssätt fick vi arbeta oss fram mot en fungerade enhet. Senare i 
detta kapitel ges även en utredning av de prestanda som systemet har i dag.  

6.1 ARBETSGÅNG 
Nedan följer stegen som togs mot en fungerande konstruktion och en 
beskrivning av de problem som löstes på vägen. 

♦ Konfigurering av FPGA på dotterkortet. Lite problem uppstod då en 
FPGA-krets skulle konfigureras från en annan. En del timingkrav missades 
från början men efter läsning av datablad rättades det hela till och 
konfigureringen lyckades. 

♦ Kommunikation med länklagerkretsen. Då FPGAn på dotterkortet var 
konfigurerad var nästa steg i processen att få kommunikationen med länk-
lagret att fungera.  

♦ Inkoppling av FireWire-enhet. När kommunikationen med länklagret 
fungerade kopplades en videobandspelare in via FireWire. Videoband-
spelaren överför DVCAM-data i formatet IEC 61883 med en hastighet av 30 
Mbit/s. I länklagret finns register som indikerar om initieringen av FireWire-
bussen fungerat, men ingen framgång erhölls på detta plan. Felsökning 
visade att de FireWire-don som vi erhållit från leverantören hade annan 
placering av benen än de vi fått datablad på. Detta innebar att det fysiska 
lagret inte fick korrekta signaler och initieringen fungerade inte. Med ett litet 
extra kretskort erhölls korrekt benplacering och initieringen fungerade enligt 
planerna. Bandspelaren blev rotnod och IRM, vår nod fick nodnummer 0. 

♦ Dataflöde på bussen. Videobandspelaren skickar videosignaler i DVCAM-
format. Ett första steg var att få dessa signaler till FIFO-minnet på moder-
kortet och samtidigt få indikationer från FPGAn på dotterkortet när en ny 
bild startar. För att hitta starten på en bild studerades hur data kom ut från 
länklagerkretsen med hjälp av en logikanalysator. I FPGAn på dotterkortet 
konstruerades därefter logik för att lämna en signal till FIFO-minnet då en ny 
bild startar.  
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♦ Kontroll av FIFO. Sedan tidigare fanns program till processorn som visade 
innehållet i FIFO-minnet. Genom detta program kontrollerades att en hel bild 
lästs in i FIFO-minnet och att data överensstämde med de data som lämnade 
länklagret. Detta kunde göras genom att från videobandspelaren alstra en 
stillbild.  

♦ Uppackning av videosignalen. I det tidigare systemet var videosignalen 
uppackad när den låg i FIFO-minnet. Nu när istället DVCAM-format 
används krävs det att data packas upp för att en bild ska kunna urskiljas. 
Ingen stort arbete lades på detta steg utan ett färdigt program hämtades från 
Internet och anpassades till processorn.  

♦ Visning av videosignalen på skärm. Tyvärr visade det sig att uppackningen 
var mycket arbetskrävande för processorn. Att packa upp en bild tar ungefär 
500 ms. Uppackningen sker enbart på processorns huvudprocessor och lite 
bättre prestanda skulle kunna uppnås om uppackningen parallelliserades och 
arbetet lades ut på de fyra parallellprocessorer som finns tillgängliga. Men 
arbetets syfte var inte att visa realtidsvideo på skärm utan att överföra 
digitala videosignaler via FireWire, vilket lyckades. Dessutom bedöms 
vinsten med att förbättra uppackningen för liten för att det ska vara värt 
mödan att utveckla denna process. 

6.2 PRESTANDA 
Eftersom processorn inte har tillräckliga prestanda för att packa upp video-
signalen i realtid är det kanske inte till en sådan tillämpning detta system ska 
användas. Två alternativ finns, antingen används systemet till okomprimerade 
videosignaler alternativt utvecklas hårdvara som klarar av att göra uppackningen 
i realtid. Det första alternativet, att skicka okomprimerade videosignaler, är det 
som är mest aktuellt i ett första skede och då ställs frågan vilka överförings-
hastigheter systemet klarar av? Nedan följer en betraktelse av de fyra snitt som 
finns markerade i figur 6.1 samt uppackningen av bilden i processorn.  

1. Överföring från FireWire-bussen till systemet. Kretsarna som används i 
systemet följer standarden IEEE 1394a-2000 och klarar således av 
överföringshastigheter upp till 400 Mbit/s. Noteras bör att denna hastighet 
inkluderar kontrollinformation och felupptäckande koder, dessutom är 20% 
av bandbredden på FireWire-bussen avsatt för asynkron trafik. I standarden 
finns begränsningar på hur mycket data som får skickas med varje isokront 
paket och detta visas i figur 2.7. Eftersom de isokrona paketen skickas med 
jämna intervall av 125 µs innebär det att maximala överföringshastigheten 
för isokrona datapaket är: 

s/Mbit262
10*125

8*4096
shastighetöverföringMax

6
== −  

Detta gäller om data enbart skickas med isokrona paket som har maximal 
storlek. 
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Figur 6.1: De fyra gränssnitt där prestanda betraktas 

med avseende på överföringshastighet. 

2. Utläsning av data från länklagret. Gränssnitten HSDI klarar maximalt av 
att leverera data i en takt av 27 MHz då åtta bitar åt gången läses ut. I 
konstruktionen läses data ut i en takt av 16 MHz. Utläsningen sker endast då 
data finns tillgängligt i länklagrets interna FIFO-minne annars är gränssnittet 
i vila. För att överföra DVCAM-data som har en överföringshastighet på 
ungefär 30 Mbit/s är klockfrekvensen överdimensionerad. Den maximala 
överföringshastigheten som kan erhållas ut från länklagret om data ständigt 
finns tillgängligt i det interna FIFO-minnet och data klockas ut med 16 MHz 
är: 

s/Mbit12810*16*8)MHz16(shastighetöverföringMaximal 6 ==  

Om frekvensen ökas från 16 MHz till maximala 27 MHz kan överförings-
hastigheten ökas och den maximala hastigheten blir då: 

s/Mbit21610*27*8)MHz27(shastighetöverföringMaximal 6 ==  

Observera att detta gäller ett HSDI-interface, kretsen är utrustad med två 
sådana gränssnitt. 
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3. Inskrivning till FIFO-minne. I konstruktionen sker inskrivningen till FIFO-
minnet synkront med en 16 MHz klocka. Skälet till detta verkar vara 
historiskt och möjlighet finns att öka denna frekvens. Minnet har en cykeltid, 
tiden mellan två på varandra följande skriv- eller läsoperationer, på 28 ns. 
Alltså bör minnet klara av att skriva in data med frekvenser upp till 1/28 ns ≈ 
36 MHz [15]. I och med att utläsningen från länklagret sker med åtta bitar åt 
gången och inskrivningen till FIFO-minnet sker med 16 bitar åt gången 
kommer inskrivningshastigheten att maximeras till halva utläsnings-
hastigheten från länklagret. Inskrivningen kommer således inte vara en 
dimensionerande faktor eftersom den idag jobbar med 16 MHz och det 
tillåter en utläsningsfrekvens från länklagret på 32 MHz, vilket är mer än 
maximala 27 MHz.  

4. Utläsning från FIFO-minne. Nya data kan inte läsas ut från minnet 
snabbare än de skrivs in. Minnet i sig klarar av att leverera data i en takt av 
knappt 36 MHz eftersom det har en cykeltid på 28 ns [15]. 

5. Uppackning av DVCAM-data. Den typ av data som använts i detta arbete 
är packad till ungefär en femtedel av ursprunget med DVCAM-formatet, 
som beskrivs i kapitel 3.1. I detta prototypkort har processorn använts för att 
packa upp dataströmmen och visa den på en skärm. Uppackningsprocessen 
tar ungefär 500 ms att utföra och det innebär att många bilder går förlorade 
mellan uppackningarna. Vilken tid är då acceptabel om processorn ska packa 
upp en DVCAM-dataström i realtid? Nya bilder kommer till systemet med 
en frekvens av 25 Hz, vilket innebär att bilderna kommer med 40 ms 
mellanrum. Om uppackningen ska ske i realtid i processorn får den maximalt 
ta 40 ms. 
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7 SLUTSATSER 

I kapitel 7 sammanfattas examensarbetet. Först beskrivs resultatet av arbetet och 
sedan ges förslag på hur systemet kan utvecklas. 

7.1 RESULTAT 
Systemet som byggts upp i detta arbete uppfyller arbetets mål att ta emot digitala 
videosignaler och skicka dessa vidare till en bildbehandlingsenhet. I och med att 
signalen som tas emot är en packad signal uppstår vissa begränsningar när 
signalen ska packas upp. Den befintliga systemlösningen klarar inte av att packa 
upp bilden i realtid, för att detta ska fungera krävs att systemet utvecklas 
ytterligare. Den videoström som tas emot behöver nödvändigtvis inte vara i ett 
packat format. På marknaden finns videokameror som skickar digitala video-
signaler via FireWire i ett format som inte är lika hårt packat som DV. En 
vidareutveckling av systemet till att ta emot sådana data kräver små ändringar 
och det som blir intressant då är vilka överföringshastigheter som begränsar. 
Enligt det resonemang som fördes i avsnitt 6.2 klarar systemet intern att skicka 
data med en överföringshastighet av 128 Mbit/s, där utläsningen från länklagret 
sätter gränsen. I denna datatakt ingår inte de FireWire-huvuden som läggs på 
paketen utan enbart videodata inklusive eventuell kontrollinformation. Det 
innebär att om en ny bild kommer var 40 ms kan varje bild innehålla 640000 
Byte data inklusive kontrollinformation.  
 
Systemet klarar att ta emot signaler via FireWire med överföringshastigheterna 
100, 200 och 400 Mbit/s enligt standarden IEEE 1394a-2000. I och med att det 
fysiska lagret har två portar och att länklagret har två gränssnitt mot FPGA-
kretsen finns det möjlighet att simultant ta emot två videoströmmar. Systemet är 
inte konfigurerat att göra det men är utvecklat på ett sätt att en sådan ändring av 
systemet ska gå smidigt att utföra. 
 
I arbetet har signaler i DVCAM-format tagits emot. Processorn klarar av att 
packa upp denna typ av data och visa bilden på VGA-skärmen. Uppackningen 
kan dock inte ske i realtid eftersom en uppackning tar ungefär 500 ms för 
processorn att utföra. Inget stort arbete har lagts ner på uppackningsförfarandet 
och tid finns säkerligen att tjäna med lite arbete. 
 
Angående FireWire-delen av systemet har den endast utvecklats för att ta emot 
isokrona paket från en videobandspelare. Det innebär att i stort sett ingen 
kontroll av noden har implementerats i mjukvaran. Om noden ska användas i en 
produkt bör mer arbete läggas på att i mjukvara styra och övervaka FireWire-
kretsarna. 
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7.2 UTVECKLING AV SYSTEMET 
Den enklaste utvecklingen av system är att istället för DV-data ta emot andra 
typer av data som inte är lika hårt komprimerade. Om överföringshastigheten 
inne i systemet skulle vara otillräcklig, större än 128 Mbit/s, går det att öka 
utläsningshastigheten från länklagret och komma upp i överföringshastigheter på 
maximalt 216 Mbit/s. Om en ny bild kommer var 40 ms kan varje bild då 
innehålla 1,08 MByte data inklusive kontrollinformation.  
 
I utvecklingsfasen av detta system söktes efter komponenter som skötte 
uppackningen av DVCAM-data i hårdvara. Vid den tidpunkten hittades inga 
sådana komponenter på marknaden och lösningen blev istället att försöka göra 
uppackningen i mjukvara. Företaget NEC kom under hösten 2001 ut med en 
krets (typbeteckning: uPD72893) med en avkodare, byggd i hårdvara, för DV-
signaler hopbyggd med en länklagerkrets [12]. Tyvärr lanserades denna krets 
efter det att vårt kretskort var färdigutvecklat. En annan lösning är att, i det 
befintliga systemet, utveckla hårdvara som kan avkoda signalen. Möjlighet finns 
att kanske få in en sådan hårdvara i någon av de två FPGA-kretsarna som finns i 
systemet. Kanske finns även möjlighet att kombinera uppackningen i hård- och 
mjukvara för att få en effektiv uppackning. 
 
I standarden IEC 61883 finns en del som beskriver hur en enhet styrs via 
FireWire (Functional Control Protocol). Genom att utveckla noden går det att 
styra till exempel en videobandspelare från noden. En vidareutveckling av 
systemet kunde vara att en enhet styrdes från bildbehandlingsenheten. Detta går 
att utföra genom att kommunicera asynkront med enheten enligt standarden IEC 
61883. För att den asynkrona överföringen ska kunna ske på ett smidigt sätt bör 
mer mjukvara implementeras i processorn.  
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APPENDIX A 

A.1 STANDARDER 
Ett flertal olika standarder figurerar i samband med FireWire. Detta avsnitt 
försöker reda ut begreppen och ge en kortfattad beskrivning av var och en av 
dem. 

♦ ”IEEE 1394-1995 Standard for a High Performance Serial Bus” 

Detta är den grundläggande standarden som fastslogs i december 1995 
av IEEE Standards Board. Dokumentet är på  drygt 400 sidor och 
beskriver bussens generella struktur samt hur det går till att överföra 
data. Den beskriver även detaljer på en lägre abstraktionsnivå såsom: 
fysisk beskrivning av anslutningarna, testspecifikationer, detaljerad 
timing och signalnivåer samt hur bussen ska kontrolleras genom en Bus 
Manager. För adressering av noder på bussen och nodernas 
registerarkitektur används standarden ISO 13212. Snart insågs att IEEE 
1394 och ISO 13212 inte riktigt passade ihop och var otillräckliga på 
vissa punkter. Därför startade förbättringsarbetet med IEEE 1394-
standarden ganska snart. 

♦ ”IEEE 1394a-2000 Standard for a High Performance Serial Bus − 
Amendment 1” 

Detta tillägg till IEEE 1394-1995 standarden har utarbetats under flera 
år och varit uppe till omröstning tre gånger i IEEE Standards Board. 
Tredje gången, i mars år 2000, gick slutligen standarden igenom. Den 
innehåller förbättringar och tillägg till den ursprungliga standarden. 
Exempel på punkter som förbättrades var busstilldelningsproceduren, 
en ny mindre kontakt utan strömförsörjning adderades och gränssnittet 
mellan det fysiska lagret och länklagret standardiserades. 
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♦ ”IEEE 1394b Standard for High Performance Serial Bus (High Speed 
Supplement)” 

Parallellt med arbetet för 1394a påbörjades arbetet med en ny standard 
som skulle förbättra bussens prestanda. Vad som framförallt behövde 
förbättras var överföringshastigheten och räckvidden. Målen var att 
förbättra överföringshastigheten från i dag maximala 400 Mbit/s till 3,2 
Gbit/s samt öka räckvidden från 4,5 meter till mellan 50 och 100 meter. 
Detta lyckades genom byte av kodningsteknik samtidigt som ytterligare 
en ny anslutning och kabel introduceras. Standarden innehåller även 
stöd för överföring via optisk fiber och ska vara bakåtkompatibel med 
de tidigare standarderna. IEEE 1394b är ännu ej godkänd av IEEE men 
1394 Trade Association godkände standarden i maj 2001. 

♦ ”IEEE 1394.1 Standard for High Performance Serial Bus Bridges RP”  

Ett annat tillägg till den ursprungliga standarden är 1394.1 som 
behandlar ihopkopplingen av flera bussar. Standarden beskriver buss-
bryggorna som används för att sammanbinda två noder som tillhör olika 
busstyper. Med hjälp av detta kan fler än 63 noder vara anslutna till 
varandra. Inom nätverket av noder kan små subnätverk bildas där över-
föringshastigheten är större än i övriga nätet. 

A.2 STRÖMFÖRSÖRJNING 
Den första standarden för FireWire tillåter noder att bli strömförsörjda antingen 
från bussen eller från egen källa. Vidare säger den att det fysiska lagret i varje 
nod ska kunna repetera data oberoende av om noden har en egen ström-
försörjning eller inte. Alltså ska varje nod kunna ta kraft från bussen till sitt 
fysiska lager om ingen annan strömförsörjning finns. I den nyare standarden, 
IEEE 1394a-2000, har beskrivningen av hur strömförsörjningen ska fungera 
utvecklats ett steg till. Bland annat finns specificerat register som ska hålla reda 
på vilka noder som kräver strömförsörjning från bussen och nya funktioner för 
power-down till strömsnåla produkter. Den spänning som finns på bussen är 8-
40 V likström och den maximala strömmen som kan flyta i kabeln är 1,5 A. 
Varje nod måste isolera kraftförsörjningen på bussen från den lokala kraft-
försörjningen. Det finns olika klasser av noder vad gäller strömförsörjningen. 
Klassificeringen beskriver om noden behöver kraft från bussen och om den kan 
tillföra kraft till bussen. Den informationen sprids vid konfigureringen av bussen 
och därmed kan en eventuell Bus Manager kontrollera att det finns tillräckligt 
med effekt tillgänglig på bussen. [6] 


