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At Saab Aerospace in Linköping, components for measurement systems to the 
fighter aircraft JAS 39 Gripen are developed. In this activity you sometimes 
want to record the traffic transmitted on the data busses that connects different 
systems. This traffic on the data busses is using the military standard MIL-STD-
1553. 
 
This project has aimed to create a system for recording and sending 1553-data. 
The system is used on an ordinary personal computer, equipped with a recon-
figurable I/O card that among others has a programmable logic circuit (FPGA). 
The recorded data are stored on a hard drive. The system has a graphical user 
interface, where the user can configure different methods of filtering the data, 
and other preferences. 
 
The completed system has currently the capacity to record one channel. This 
works excellent and the system basically meets all the requirements stated at the 
start of the project. 
 
By using this system instead of the commercial available systems on the market 
one will get a competitive alternative. If the system where to be developed 
further, with more channels, it would get even more price worth. Both in case of 
price per channel, but also in functionality. This is because it is possible to 
design exactly the functions the user demands. But the current version is already 
fully functional and competitive compared to commercial systems. 
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På Saab Aerospace i Linköping utvecklas komponenter för bl a mätsystem till 
stridsflygplanet JAS 39 Gripen. I denna verksamhet har man anledning att spela 
in den databusstrafik som sänds mellan de olika kommunicerande systemen på 
flygplanet. Denna busstrafik sänds enligt den militära standarden MIL-STD-
1553. 
 
Detta projekt har syftat till att skapa ett komplett system för datainsamling och 
uppspelning av 1553-data. Systemet används på en vanlig kontorsdator, 
utrustad med ett utvecklingskort med bland annat en programmerbar logikkrets 
(FPGA). Inspelad data lagras på hårddisk. Systemet har ett grafiskt 
användargränssnitt där bl a olika filtreringsmetoder kan ställas in. 
 
Det färdiga systemet har i dagsläget kapacitet att spela in en kanal. Detta 
fungerar utmärkt och systemet uppfyller i stort sett alla krav som ställdes vid 
projektets början. 
 
Genom att använda detta system istället för de kommersiellt tillgängliga 
varianter som finns på marknaden, så får man ett prisvärt alternativ. Om 
systemet vidareutvecklas för fler kanaler blir det oerhört konkurrenskraftigt. 
Både prismässigt, räknat per kanal, men även funktionsmässigt. Detta då det är 
möjligt att programmera in just de funktioner användaren önskar. Men redan i 
nuvarande version är systemet fullt funktionsdugligt och konkurrenskraftigt 
gentemot kommersiella system. 
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Denna rapport riktar sig till främst till personer med åtminstone grundläggande 
kunskaper om elektronik och programerbara kretsar. Viss förklaring ges dock, 
och huvuddelen av rapporten bör därför gå att tillgodogöra sig även för övriga. 
Detaljer mindre viktiga för förståelse av helheten förklaras dock vanligtvis ej. 
 
Två olika versioner av koden skapades, kallade Sample-mode och Data-mode. 
Troligen kommer Data-mode att vara den mest använda versionen. Men 
Sample-mode är den version som skapades först, och rapporten beskriver i 
huvudsak denna version. Eventuella förändringar i Data-mode anges istället 
explisivt. 
 
För att göra texten mer läsbar underförstås ofta den kompletterande händelsen, 
vid exempelvis minnesskrivning o dyl. Om det står ”skriva till minne” så 
underförstås alltså ”skriva och/eller läsa till/från minne”. Dessutom underförstås 
att synkfält, adressfält och datafält i ett ord alltid hänger ihop. Att ”filtrera bort 
en viss adress” innebär alltså att alla dessa olika fält tas bort, så att hela ordet 
försvinner. 
 
Genomgående i denna rapport kommer jag även att hänvisa till C-kod, även om 
koden i själva verket är en blandning av C/C++. Siffror inom hakparanteser är 
källhänvisningar till motsvarande källa i referenslistan. 
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Under design och vidareutveckling av komplexa konstruktioner, som t ex 
stridsflygplanet JAS 39 Gripen (JAS), krävs mycket testning och utvärdering. 
Man försöker alltid tänka igenom och simulera så mycket som möjligt redan i 
ett tidigt skede, men ofta behövs indata från verkliga fall. Detta för att 
konstatera vilket uppträdande enskilda applikationer uppvisar, och hur de 
påverkar beteendet hos andra applikationer. 
 
Ombord på JAS finns ett flertal olika enheter som kommunicerar med varandra 
via databussar och en standard kallad MIL-STD-1553. Denna datatrafik finns 
det ofta behov av att kunna spela in, för att senare kunna spela upp igen. Den 
information som har sänts i flygplanet på denna databuss under ett testpass kan 
dels analyseras och dels användas som stimuli för olika utvecklingsändamål. På 
dom provflygplan som används under utvecklingsarbetet av system till JAS 
lagras därför viss data under ett flygpass. Den inspelade datatrafiken kan sedan 
spelas upp om och om igen i labb-/utvecklingsmiljö för att närmare undersöka 
beteendet hos inkopplade applikationer. Man vill under utvecklingsarbetet 
ibland även sortera bort vissa signaler för att testa olika fall. Detta är många 
gånger omöjligt i det riktiga flygplanet utan får göras via selektiv in-
/uppspelning. 
 
På avdelningen TFIM hos Saab Aerospace i Linköping utvecklar man olika 
mätsystem som bl a används i utvecklingen av JAS. I dagsläget sker 
uppspelning av den inspelade datan från provflygplanen i en rigg. Detta är i 
princip är ett komplett flygplan, men utan flertalet av de mekaniska delarna. 
Man kan där återskapa dom förhållanden som rådde under flygningen, med 
hjälp av den kända databusstrafiken. Avdelningen TFIM är dock inte ensamma 
om att utnyttja riggen. Då riggen är dyr och komplicerad är det uteslutet att 
avdelningen skall kunna skaffa sig en egen rigg. Istället vill man kunna spela 
upp data på riggen en gång, och via inspelning lagra denna data till fil i ett 
behändigt format. Sedan kan man själv arbeta med data från denna filen, och är 
således inte lika beroende av körtid i riggen. 
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Syftet med detta examensarbete var att konstruera ett billigt system för att 
kunna spela in och spela upp bussdata enligt MIL-STD-1553. Det finns 
visserligen kommersiella system för detta, men de är dyra, speciellt i 
förhållande till antal kanaler som går att spela in. Målet var därför att med hjälp 
av en FPGA (Field Programmable Gate Array) konstruera ett så pass billigt 
system så att man till en rimlig kostnad kunde spela in flera kanaler. En annan 
fördel med att använda ett eget system, är att man också skulle kunna införa 
vissa speciella finesser man känner att man kan behöva. Detta är dock bara en 
liten bieffekt och tonvikten låg på att man så skulle kunna använda systemet till 
flera kanaler till ett rimligt pris. 
 
Arbetet skulle byggas upp kring ett utvecklingskort bestyckat med bl a med en 
FPGA och ett SRAM (Static Random Access Memory). Utvecklingskortet var 
avsett att monteras på en PCI-plats i en ordinär PC, som i mitt fall använde 
Windows 98. Signalanpassningen mellan utvecklingskortet och databussen 
skulle skötas av en inköpt krets som var speciellt avsedd för detta. 
Kommunikation med kortet skulle under arbetets gång skötas av ett textbaserat 
C-program. Det fanns också en önskan om att, i mån av tid, skapa ett grafiskt 
användargränssnitt (GUI) istället för ett textbaserat. 
 
Inspelad data skulle lagras på datorns egen hårddisk (eller andra hårddiskar 
åtkomliga via nätverket). Det skulle även vara möjligt att på något sätt göra ett 
selekterat urval vid framförallt inspelning, men gärna också vid uppspelning, av 
data. Anledningen till att man vill göra ett urval vid inspelning är för att hålla 
nere storleken på den lagrade filen, vilken annars kan bli onödigt stor. Orsaken 
till urvalet vid uppspelning är att man vill kunna testa olika fall för sina 
applikationer. Man vill t ex kunna filtrera bort svaret från en speciell 
mottagare/sändare, kallad RT, för vid ett senare tillfälle kunna koppla in en 
egen RT och betrakta hur denna svarar på inspelad data. 
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MIL-STD-1553, fortsättningsvis benämnd 1553-standarden eller bara 1553, 
skapades ursprungligen 1973 i USA. Syftet var att skapa en gemensam standard 
för digital kommunikation mellan olika enheter ombord på flygplan hos US Air 
Force och Navy. Standarden definierar dom elektriska, mekaniska och 
timingspecifika kraven vid kommunikation över ett parallellt (dual-redundant) 
kommunikationsnätverk (databuss). 1553-standarden har sedan 1973 utvecklats 
vidare för att fungera i flera applikationer, som t ex fartyg, stridsvagnar, 
missiler, satelliter och även den internationella rymdstationen ISS. 
 
Dataöverföringen är mycket pålitlig med endast ett fel per 10 miljoner ord. 
Dessutom finns en parallell buss om ett fel trots allt skulle uppstå på den första 
bussen. Även om 1553 med dagens mått är en långsam teknik (1 Mbit/s) så 
kommer den att fortsätta användas under många år framöver. 

����gYHUVLNW�
Standarden tillåter upp till 31 stycken terminaler, med adress 0 till 30, att 
anslutas till databussen. Dessa terminaler benämns vanligtvis Remote Terminal, 
RT, och kan i sin tur ha underadresser. En Bus Controller, BC, styr vilka 
meddelanden som skall skickas på bussen. Figur 4.1 visar en typisk 
busskoppling. Själva bussen består i själva verket av två parallella bussar, 
benämnda A respektive B. Buss A är den primära bussen och B den sekundära. 
Varje RT kan sända och ta emot 30 olika meddelanden. Varje meddelande kan 
innehålla mellan 1 och 32 dataord, vardera om 16 bitar. All data som sänds 
kodas enligt bipolär Manchester II kod. Detta innebär att en 1:a sänds som en 
nollgenomgång från plus volt till minus volt, och en 0:a som en nollgenomgång 
från minus volt till plus volt. Varje buss består av två signaler, RX och RX-inv. 
De är varandras inverser, och när ingen data sänds är båda 0 volt. Se vidare 
figur 8.2. 
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Det finns tre typer av ord. .RPPDQGRRUG används för att skicka kommando till 
en RT att sända eller ta emot data. Det innehåller adressen till den berörda RT, 
samt eventuell underadress. Dessutom finns information om hur många dataord 
som skall sändas eller tas emot. 'DWDRUG innehåller den datainformation som 
skall överföras. Inga restriktioner finns på datafältet förutom att mest signifikant 
bit, MSB, skall sändas först. 6WDWXVRUG används av RT för att meddela sin status 
till BC, eller till annan RT. Statusorden innehåller adressen från den RT som 
sänder statusordet, inte adressen till mottagaren. Förutom adressen finns en del 
flaggor för att meddela eventuella fel. Dessutom finns vissa bitar som är 
reserverade för framtida utvidgning av standarden. Dessa bitpositioner skall 
vara 0. Om en flagga som indikerar ett fel är satt kan BC sedan skicka 
ytterligare kommandon till den berörda RT, för att försöka identifiera felet 
noggrannare. 
 
Alla dataord är 16 bitar långa. De föregås av ett synkfält (synkroniseringsfält, 
benämningen synk är en allmänt vedertagen förkortning och kommer 
genomgående att användas i denna rapport) som är 3 bitar långt, och avslutas 
med en paritetsbit. Totalt blir alltså detta 20 bitar. Synkfältet används dels för 
att synkronisera sändaren med mottagaren men också för att skilja mellan 
dataord respektive kommando-/statusord. Synkfältet för ett dataord är plus volt i 
1,5 bitar och minus volt i 1,5 bitar. Synkfältet för kommando-/statusord är 
spegelvänt mot det för dataord. 
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Det finns fyra olika meddelandetyper; 

4.4.1 RT till RT 
I detta fall skickar först bus controllern, BC, ut ett meddelande till den första 
terminalen, RT, att vara beredd att ta emot ett visst antal dataord. Sedan skickar 
BC ett meddelande till den andra RT att sända ett visst antal dataord. Efter en 
viss svarstid skickar den sändande RT ut ett statusord följt av så många dataord 
den skulle sända. Därefter bekräftar den mottagande RT med ett statusord, och 
överföringen är klar. Ingen av de båda RT känner alltså till varandra, utan all 
kommunikation initieras av BC. 
 
 STATUS 

WORD 
DATA 

WORD 
DATA 

WORD 
NEXT 
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COMMAND ° ° ° # ** ** 
STATUS 
WORD 

** Svarstid, 4-12 µs 
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TRANSMIT 
COMMAND 
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4.4.2 RT till BC 
RT till BC går till så att BC sänder ett kommando till den berörda RT att sända 
ett visst antal dataord. Efter en viss svarstid skickar den sändande RT ut ett 
statusord följt av så många dataord den skulle sända. Till motsats från RT till 
RT fallet ovan så sänder mottagaren, BC, inget statusord efter mottagandet. 
Detta för att BC själv kan begära en omsändning om överföringen skulle ha 
misslyckats. 
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DATA 
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4.4.3 BC till RT 
I fallet BC till RT sänder först BC ett kommando till den berörda RT att vara 
beredd att ta emot ett visst antal dataord. Därefter sänds dataorden direkt, utan 
väntetid. Då en svarstid passerat efter att det sista dataordet mottagits av RT så 
sänder denna ett statusord och bekräftar mottagandet. Överföringen är därefter 
klar. 
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4.4.4 Mode 
Mode kommandon används för administration av bussen. Dessa kommandon är 
korta och innehåller endast ett eller inget dataord. Exempel på meddelanden kan 
vara att stänga ned en RT, eller inhämta information från ett självtest. Tre olika 
överföringar är möjliga, se figur 4.6. 
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Ett specialfall av ett mode meddelande är kommandot broadcast. Detta fungerar 
på samma sätt som BC till RT, men med skillnaden att det är adresserat till 
adress 31 istället för till någon av terminalerna, med adress 0 till 30. Alla RT 
kommer att ta emot meddelandet, men ingen bekräftar överföringen med ett 
statusord. Anledningen till att ingen bekräftelse sänds är att krockar då skulle 
kunna uppstå på bussen när alla RT vill sända samtidigt. Avsaknaden av 
bekräftelse förutsätter därmed att överföringen alltid är felfri. 

����)\VLVN�LQNRSSOLQJ�
Som tidigare nämnts består bussen i själva verket av två parallella bussar, A och 
B. Dessutom består varje buss av två kanaler, RX och RX-inv. Varje kanal 
varierar mellan plus volt och jord, respektive jord och minus volt. Man får då en 
signal som varierar mellan minus volt och plus volt. Endast den primära bussen 
A kommer att betraktas framöver, då detta är ett allmänt vedertaget 
beskrivningssätt. 
�

Bussen består, med ovan nämnda synsätt, av två ledare som termineras 
(behandling för att störningar p g a signalreflektioner ej skall uppstå) med sin 
karakteristiska impedans, Z0. Till detta kopplar man in olika användare, t ex 
BC/RT, gemensamt kallade för stubbar. För att minimera signaldistorsion vill 
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man att stubbarna skall ha en hög impedans, sett från bussen. Samtidigt vill man 
ha en låg impedans för att tillräcklig signalstyrka skall kunna överföras. 
Naturligtvis blir resultatet en kompromiss mellan SNR (Signal to Noise Ratio) 
och felfrekvens hos meddelandena. De vanligaste sätten att lösa inkopplingen 
av stubbar till bussen är med transformatorkoppling eller direktkoppling, se 
figur 4.7. Transformatorkoppling används företrädesvis då man har långa 
stubbar, dvs långa anslutningsledningar mellan databuss och användare. 
Direktkoppling utnyttjas då man har korta stubbar. Dessutom brukar 
isolationsresistanser användas vid inkoppling till bussen, för att skydda denna 
mot kortslutning i stubben. 
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Data skall både kunna spelas in och spelas upp, till respektive från fil. Av 
läsbarhetsskäl anger jag många gånger endast fallet ”spela in” och underförstår 
att uppspelning sker på liknande sätt. 
 
In till FPGA:n kommer två signaler, RX_DATA_HIGH respektive 
RX_DATA_LOW. Se vidare kapitel 8 - Hårdvara, för en närmare beskrivning. I 
figurerna är dessa signalnamn av utrymmesskäl ofta förkortade till RX_HIGH/-LOW. 
Då båda dessa är låga (00) sänds ingen data på bussen, ett tillstånd som 
fortsättningsvis benämns Z. Då RX_DATA_HIGH är hög och RX_DATA_LOW 
är låg (10) sänds data, och detta tillstånd kommer fortsättningsvis att benämnas 
som 1. Tillståndet 0 är följaktligen benämningen på det fall då 
RX_DATA_HIGH är låg och RX_DATA_LOW är hög (01). Fallet då båda 
signalerna är höga samtidigt (11) skall inte kunna uppstå, och har endast 
sparsamt beaktats i konstruktionen. 
 
Kretsen skall kunna spela in och lagra den information som sänds på bussen, 
och även spela in de uppehåll, Z, som sänds mellan olika dataord. Användaren 
måste också kunna ställa in vad denne önskar att kretsen skall spela in, och 
gärna också kunna göra selektering vid uppspelning. Denna selektering skall i 
ett första skede endast gå till så att all data sänd till/från vissa adresser på 
lämpligt sätt plockas bort. Upplevelsen skall alltså vara som att berörd RT inte 
existerar. Om detta sköts i hårdvaran eller med den anpassade mjukvaran (C-
kod) är av underordnad betydelse. Dock är det av hastighetsskäl bäst att göra 
dessa selektioner i hårdvaran. Detta begränsar också mängden data som behöver 
skickas mellan utvecklingskortet och C-programmet. Som en vidareutveckling 
av detta bör det även gå att välja att endast filtrera bort VYDUHW från vissa 
adresser. 
 
För att kunna identifiera mottagna adresser är det lämpligt med en 2 MHz 
klocka som startas av synksignalen. Denna klocka måste ha en av sina flanker 
centrerad mitt på varje databit från 1553-bussen. 
 
 

SYNK 
RX_HIGH

2 MHz 

 
)LJXU�������&HQWUHUDG�VDPSOLQJVNORFND�

 



 10

Själva inspelningen kan ske antingen så att man spelar in EHW\GHOVHQ av den data 
som sänds. Alltså att man med hjälp av en synkroniserad 2 MHz klocka 
registrerar de databitar som kommer, på samma sätt som i figur 5.1 ovan. Det 
andra alternativet är att spela in exakt den data som kommer, underordnat dess 
betydelse. Alltså att konstant sampla i 16 MHz, oavsett indata. Naturligtvis kan 
man även tänka sig olika kombinationer av dessa. För ett vidare resonemang, se 
kapitel 10 – Uppbyggnad. 
 
För in- och uppspelning behöver data på något sätt transporteras mellan 
FPGA:n och datorns (nätverkets) hårddisk. En lämplig storlek på dataorden som 
sparas och läses in måste beslutas, samt att ett dataprotokoll för dessa ord måste 
skapas. Detta för att både FPGA:n och C-programmet skall kunna förstå 
betydelsen av dataorden, i den mån de har behov av det. Att direkt lagra varje 
dataord på hårddisk (med hjälp av C-programmet), utan någon mellanlagring är 
ett orealistiskt alternativ. Detta skulle vara alldeles för  resurs- och 
tidskrävande. Därför måste lagringen ske i det SRAM som finns på 
utvecklingskortet, och som är åtkomligt både från både FPGA:n och PCI-
bussen. När en lämplig mängd data är sparad av FPGA:n signaleras C-
programmet, som läser in denna data och sparar till fil. 
 
C-programmet skall, som tidigare nämnts, sköta läsning och skrivning till fil. 
Det skall dessutom ansvara för olika inställningar, t ex vilka adresser som skall 
filtreras bort. Dessutom skall det i C-programmet finnas rutiner för att 
konfigurera och programmera berörda komponenter på utvecklingskortet vid 
uppstart. 
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Då hårdvaran som skulle användas var given redan från början användes ingen 
tid till att jämföra olika hårdvarulösningar. Arbetet inleddes istället med 
nödvändiga litteraturstudier för att förstå både hårdvaran och standarden 1553. 
 
För att skapa en grund att arbeta ifrån lades arbetet sedan upp på så sätt att jag i 
första hand försökte skapa mig en förståelse om hur hård- och mjukvara 
fungerade var för sig. I detta ingick att installera utvecklingskortet och 
konfigurera PCI-kommunikationen för detta. Därefter försökte jag få hårdvara 
och mjukvara att interagera och fungera bra ihop, samt att testa olika funktioner. 
Exempelvis läsning och skrivning till SRAM. Detta för att skapa en förståelse 
över vad som var möjligt och hur det i så fall skulle implementeras, samt vilka 
begränsningar som eventuellt kunde finnas. Då jag kände att jag hade tillräcklig 
insikt gick jag vidare och omsatte mina experiment till funktioner och delblock, 
som skulle användas i mitt färdiga system. Ett tag därefter var det åter dags att 
experimentera för att få igång vissa nya funktioner. Då dessa nya problem lösts 
användes kunskapen för att infoga denna nya funktionalitet i det riktiga 
systemet. Detta förfarande kom sen att upprepas ett par gånger. 
 
Under hela projektet har en designspecifikation hållits uppdaterad med in- och 
utsignaler till alla block, när strobesignaler (korta signaler för bestämda 
meddelanden) går höga respektive låga, när data finns på utgångar, vilka 
adresser som skall användas till vad och vilka positioner i dataord som skall 
användas till vad, m m. Genom detta har jag kunnat jobba med olika 
kommunicerande block med flera veckors mellanrum utan att göra fel med 
interaktionen. Visserligen är det alltid bra att ha en komplett designspecifikation 
färdig från början, men i ett så här stort projekt är det inte möjligt. En konstant 
uppdatering av specifikationen är därför det näst bästa. 
 
Då inspelningsrutinerna började bli redo att testas i verkligheten gjordes detta 
med hjälp av data från en bussimulator. De genererade utdatafilerna studerades 
sedan manuellt. Manuell utläsning tillämpades framförallt därför att 
uppspelningsrutinen ännu inte var klar. Men även i senare problemlösning, då 
även denna del var designad, tillämpades manuell läsning av filen. Detta gav en 
större kontroll än att t ex betrakta utdata på en logikanalysator. 
 
Bussimulatorn kopplades ursprungligen in direkt till min mottagarkrets via en 
kabel. Uppkopplingen gjordes alltså inte genom att skapa en hel 
bussuppkoppling, inklusive termineringar. Se vidare kap 14 - Problem och dess 
lösningar. 
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Programmet WinDriver (v 5.02) användes för att skapa de drivrutiner som 
behövdes för kommunikationen mellan operativsystemet och PCI-kretsen på 
utvecklingskortet. WinDriver användes även för att generera det kodskelett i C-
kod som behövdes för kommunikationen. För att arbeta med C-koden användes 
MS Visual C++ (v 6.0). MFC AppWisard, som är en del av MS Visual C++, 
skapade på ett enkelt sätt ett kodskelett för det grafiska användarinterfacet.  
 
VHDL kod (VHSIC, Very High Speed Integrated Circuit, Hardware Description 
Language) skapades med verktyget Active-HDL (v 4.2) från Altera. 
Programmet MaxPlus (v 9.4) från samma tillverkare användes för place and 
rout. Ursprungligen användes detta även för syntes-/optimeringsdelen, men då 
en allt för låg klockfrekvens erhölls övergick jag sedan till det kraftfullare 
Symplify (v 6.0) för detta. 
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Arbetet byggdes upp kring ett utvecklingskort från Technobox [16]. Detta är ett 
instickskort, avsett att monteras i en ledig PCI-plats i en ordinär PC. 
Kommunikation mellan datorn och kortet sköts med PCI-9050 protokollet [4]. 
 
Kortet är bestyckat med en 240-pinnars FPGA från Altera med 70 000 
grindekvivalenser [15]. Användaren har tillgång till 96 stycken I/O 
(Input/Output), varav 32 styck via en 68-pinnars SCSI-kontakt åtkomlig från 
baksidan av datorlådan. I/O-pinnarna på FPGA:n är kopplade till kontaktdonen 
via tvåvägsbuffrar [14]. Detta gör att riktningen för I/O programmeras till 
antingen in eller ut i grupper om 8 styck I/O per grupp. De 32 I/O åtkomliga via 
SCSI-kontakten är terminerade med en RC-koppling (22 mF, 110 Ω). 
 
Det finns även ett 128k x 16 SRAM som är åtkomligt både från FPGA:n samt 
PCI-bussen [12]. För att slippa använda en extern kristall så finns även en 
programerbar PLL-krets (Phase Locked Loop) för att skapa klockpulser [13]. 
Denna använder PCI-klockan (33 MHz) och kan utifrån detta skapa önskad 
klockfrekvens med mindre än 0,1 % avvikelse. 
 
Figur 8.1 visar ett förenklat blockschema över utvecklingskortet. Endast de 
komponenter som använts i denna design har tagits med. För en utförligare 
beskrivning hänvisas till produktmanualen [6]. 
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Signalerna från 1553-bussen varierar mellan ca plus 9 volt och minus 9 volt, 
och är som tidigare nämnts bipolärt Manchester II kodade. Dessa signalnivåer 
behöver anpassas till 5 volts nivåer (plus 5 volt till 0 volt) för att kunna anslutas 
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till utvecklingskortet. Det resultat man vill uppnå av omvandlingen är att skapa 
två signaler, i min design kallade RX_DATA_HIGH respektive 
RX_DATA_LOW. För den ena signalen, RX_DATA_HIGH, skall plus 9 volt 
motsvara plus 5 volt och 0 volt skall motsvara 0 volt. Negativa inspänningar 
skall alltså skäras bort. För den andra kanalen, RX_DATA_LOW, gäller det 
omvända, alltså att positiva spänningar skall skäras bort och minus 9 volt skall 
motsvara plus 5 volt. Detta visas i figur 8.2 nedan. Notera att synksignalerna 
inte är i skala (oproportionellt korta). 
 

1 0 0 1SYNKZ

RX_LOW

RX_HIGH

1

1553-data
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Då man istället vill sända ut data på bussen gäller naturligtvis det omvända, att 
från två signaler mellan 0 till 5 volt skapa en enda signal från minus 9 till plus 9 
volt. 5 volts signalerna, som kommer från FPGA:n, kallas i detta fall 
TX_DATA_HIGH respektive TX_DATA_LOW. 
 
För dessa omvandlingar användes uppkopplingen i figur 8.3. Den består av en 
direktkoppling mot bussen, och en speciell mottagar-/sändarkrets [9, 10]. 
Signalen TX_INHIBIT gör utgångarna TX Data ut högimpediva1 (tristate). Detta 
används t ex då kretsen används som mottagare. Inga isolationsresistanser 
användes vid kopplingen mot 1553-bussen (se kapitel 4 - MIL-STD-1553). 
Eventuellt kan konstruktionen kompletteras med detta senare. 
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1 Detta enligt datablad. I verkligheten finns viss spänning kvar. 
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Genom att betänka att signalen från 1553-bussen i själva verket består av två 
signalledare som varierar mellan plus volt och jord, respektive jord och minus 
volt, samt en gemensam jordnivå, blir funktionen enklare att förstå. 
Transformatorn har förhållandet 1:1,79, vilket ger att vi får 5 volts nivåer in till 
mottagarkretsen. Denna fungerar sedan som en schmitt-trigger, som skapar 
skarpare kanter på signalen, samt spegelvänder signalen från 0 till minus 5 volt 
till positiva nivåer. När kretsen istället används som en sändare så fungerar den, 
mycket förenklat, bara som två buffrar med förmåga att driva starka signaler 
med skarpa kanter. För en utförligare beskrivning hänvisas till datablad [9]. 
 
Mellan mottagarkretsen och utvecklingskortet går en rätt lång flatkabel (60-70 
cm). Detta har med oscilloskop visat sig fungerar väl utan störningar. Detta trots 
att flatkabeln går ibland diverse andra kablar vid baksidan av datorn, bl a 
strömmatningskablar, 220 volt. 
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��9+'/�
För att programmera en FPGA använder man ett hårdvarubeskrivande språk, 
VHDL är ett av de vanligaste av dessa. 

����6WUXNWXU�
Det vanligaste när man skapar VHDL-kod är att börja på en hög nivå och skapa 
ett hierarkiskt blockschema. Detta innebär att man på högsta nivån skapar ett 
block med in- och utportar som motsvarar fysiska ben på kretsen, ofta kallade 
för pinnar. Från denna nivå har man sedan ett eller flera underblock som 
noggrannare beskriver beteendet hos den högre nivåns signaler. Den lägsta 
nivån brukar vanligtvis vara ren kod, eller en tillståndsmaskin (state-diagram). 
En tillståndsmaskin fungerar så att det finns ett antal ömsesidigt uteslutande 
tillstånd. Dvs vid varje tidpunkt är ett visst tillstånd sant, och övriga tillstånd är 
falska. Varje tillstånd är förknippat med vissa utsignaler, och transaktioner 
mellan tillstånden bestäms av insignalerna vid positiv eller negativ klockflank. 
Att förändringar endast sker på en klockflank är för övrigt något som är 
gemensamt för de allra flesta block i en design.  

����6LPXOHULQJ�
När man är färdig med hela eller delar av sin design är det en god idé, för att 
inte säga nödvändig, att simulera och kontrollera att man får de resultat man 
förväntar sig. I de allra flesta utvecklingsverktyg finns någon form av 
simuleringsdel. Där kan användaren testa att lägga på olika stimuli, och sedan 
betrakta både utdata och, kanske viktigast utav allt, även interna signaler och 
variabler.  
 
Svårigheterna med simulering ligger i att både indata och utdata många gånger 
är komplext. Att skapa denna indata, eller förstå utdata, är ett jobbigt och ofta 
tidsödande moment för konstruktören. Därför brukar man endast testa vissa 
delar och vissa speciella fall. Då det inte är säkert att utvecklaren har insett 
vilka fall som kan orsaka problem, så kan alltså konstruktionen mycket väl 
fallera i verkligheten, trots att simuleringarna har lyckats. 
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���8SSE\JJQDG��EORFNEHVNULYQLQJ�
VHDL-beskrivningen av innehållet i FPGA:n är uppdelat i ett flertal delblock. I 
detta kapitel följer dels en förklaring av kretsens funktion och uppbyggnad i 
stort, dels en översiktlig genomgång av de olika blockens funktion. 
 
Två viktiga benämningar i min design är Timemark (TM) och Chanel (CH). Ett 
Timemark är benämningen på en variabel, oftast 13 bitar, som innehåller 
längden på en insignal. Med längd avses det antal klockpulser (16 MHz) som 
insignalen (kombinationen av RX_DATA_HIGH och RX_DATA_LOW) varit 
konstant. Med Chanel menas en variabel, vanligtvis 2 bitar, som symboliserar 
vilken kombination av de två insignalerna som funnits under det aktuella TM. 
Läsaren bör lägga dessa förklaringar på minnet, då begreppen återkommer flera 
gånger i denna rapport. 

�����6DPSOH��RFK�'DWD�PRGH�
Det finns, som tidigare nämnts, två alternativa versioner av VHDL-koden 
kallade Sample-mode och Data-mode. Här förklaras skillnaderna mellan dessa. 
 
I Sample-mode registreras indata hela tiden, och alla förändringar kommer att 
spelas in med den noggrannhet som kan erhållas beroende på klockfrekvensen. 
En klockfrekvens på 16 MHz valdes då detta ansågs ge en lämplig noggrannhet. 
Betrakta figur 10.1 nedan. I denna figur ser vi den inkommande datan från 
1553-bussen, och även omvandlingen till RX_DATA_HIGH och 
RX_DATA_LOW, som är de signaler som kommer in till FPGA:n. Med en 
klockfrekvens på 16 MHz ser vi att signalerna RX_DATA_HIGH/-LOW är 
stabila i 8 klockpulser. Därefter ändrar de värde och är stabila under ytterligare 
8 klockpulser. I Sample-mode lagras, för varje sådan här period om 8 
klockpulser, dels information om vilken av RX-signalerna som var hög 
respektive låg (Chanel), samt hur länge de var stabila. I detta fall lagras alltså 
värdet 8, eftersom de var stabila under 8 klockpulser. Detta värdet lagras i en 
13-bitars variabel (Timemark). 
 
Fördelen med denna exakta metod är att vi kan representera även insignaler som 
inte är fullt ideala. Om signalen är något för lång eller för kort, säg 7 eller 9 
klockpulser lång istället för 8, så kommer detta att återspeglas i den lagrade, och 
senare uppspelade, filen. Denna exakta representation kan vara nödvändig vid 
olika typer av felsökningar eller robusthetstest. Nackdelen är naturligtvis att 
metoden kräver att mycket stora datamängder lagras, eftersom en ny 13-bitars 
variabel behöver lagras väldigt ofta. 
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För att minska kravet på hur stora datamängder som behöver lagras skapades en 
alternativ version av koden. Ofta har man inget behov av att spela in data riktigt 
så exakt som beskrivits ovan, utan man nöjer sig med att spela upp data idealt. 
Alltså att man, så att säga, alltid sparar värdet 8, oavsett som det i verkligheten 
var exempelvis 7 eller 9. Detta gör att vi inte längre behöver spara en 13-bitars 
variabel för att beskriva längden på signalen, utan bara sparar informationen om 
vilken av RX-signalerna som var hög respektive låg. 
 

11 0

8 bitar

16 bitar

RX_HIGH
RX_LOW

16 MHz

1553-data

1 MHz

 
)LJXU��������-lPI|UHOVH�DY�GDWDELWDU�

 

�����%ORFNEHVNULYQLQJ�
Två versioner av VHDL-koden har alltså skapats. Dessa versioner har stora 
likheter, men naturligtvis även vissa skillnader. Jag väljer här att redovisa båda 
versionerna parallellt, för att undvika två olika kapitel med stora upprepningar. 
Beskrivningarna nedan gäller i första hand för Sample-mode. Specifika 
skillnader för Data-mode är angiven i kursiv stil. 
 
Huvudidén i designen är att insignalerna först synkas och läses in till FPGA:n. 
Därefter lagras information om indata, enligt vad som beskrivits om Sample- 
och Data-mode ovan. Samtidigt identifieras vilken data det är vi tar emot, och 
beslut fattas om data skall sparas till fil eller filtreras bort. Beskrivningen av de 
olika blocken nedan är tänkt att vara så ordnade, att läsaren kan följa signalen 
från kretsens ingång, till dess att data är lagrad på fil. Genom att, mycket 
översiktligt, betrakta figur 10.2 och figur 10.3 under tiden som kapitlet läses 
kan förhoppningsvis en grov uppskattning om informationsflödet i 
blockschemat skapas. Beskrivningen av de olika blocken är tänkt att ge en 
förenklad förklaring av vilka funktioner som finns, och vilka lösningar som har 
använts. För en övergripande förståelse är det inte nödvändigt att sätta sig in i 
hur de olika blocken är kopplade till varandra, men det kan ändå vara bra att 
göra detta för att skapa sig en bild av informationsflödet. För en mer detaljerad 
beskrivning av varje blocks in- och utsignaler, se kapitel 20 - 
Signalbeskrivning. 
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10.2.1 toplevel 
Detta är det högsta blocket, bestående av underblocken top och const.  
 
const är endast ett block med konstanta utsignaler som behövs för 
realiseringen i hårdvara. Här finns exempelvis utsignaler som konfigurerar 
tvåvägsbuffrarna för I/O (se kapitel 8 - Hårdvara) samt tristate för icke använda 
utgångar. Anledningen till att utgångarna är högimpediva är för att minska 
effektförbrukningen. 
 
Blocket top är det block som innehåller själva designen. Top är indelat i ett 
flertal underblock som beskrivs nedan. 

10.2.2 sync 
Alla utifrån kommande signaler betraktas som asynkrona. Detta gäller såväl för 
insignalerna från 1553-bussen, som indata från PCI-bussen. Denna indata 
synkroniseras mot systemklockan, 16 MHz. 
 
Signalen CSn (Chip Select) från PCI-bussen synkas dock inte. Detta beror på att 
även adress- och databuss då måste synkas för att inte riskera funktionaliteten 
hos read_pci. Förutom att en synkning av så många insignaler tar upp 
värdefull plats i FPGA:n, så kan problem uppstå då dessa signaler på PCI-
bussen (33 MHz) är mycket snabba i förhållande till designen i övrigt 
(16 MHz). Detta skulle kunna göra att signalerna filtreras bort som störningar i 
synkningsprocessen. Noggrannare studier av detta har inte gjorts, då designen 
visat sig fungera utmärkt även utan synkning av dessa signaler. 
 
Utsignaler till PCI-bussen synkroniseras mot PCI-klockan, 33 MHz. 

10.2.3 glitch_remover 
Då indata kan innehålla glitchar (korta pulser med felaktig data) så rensas dessa 
bort här. Dessutom ser detta block till att vi ligger mellan två ord innan resten 
av kretsen startar inspelning. 

10.2.4 time_sampler 
Här sker själva inspelningen/samplingen. Genom att låta en variabel 
(Timemark) räkna upp ett steg för varje klockpuls kan man hålla reda på hur 
lång tid, dvs hur många klockpulser, som har passerat. Då en förändring av 
indata sker, nollställs variabeln och börjar räkna upp på nytt. Information om 
vilket värde variabeln kom upp i, alltså hur lång tid som har passerat, samt 
vilken indata som var konstant under den tiden, sparas i time_buffer. 
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Då variabeln har en begränsad bitstorlek så kan den följaktligen bli full. Skulle 
detta inträffa finns två alternativ. Antingen kan man spara detta värde och börja 
om, på samma sätt som om indata skulle ha förändrats. Alternativt kan man 
sluta räkna, och inte återuppta räknandet förrän indata förändras, och nuvarande 
värde helt naturligt sparas i time_buffer. Detta är valbart med inställningen 
MAX_TIME. 
 
Då detta block kan känna av förändringar av indata är det naturligt att det också 
används för att identifiera en synk i början på indata. Om indata ej inleds med 
en korrekt synk skickas signal om detta till identifier, som kan styra så att 
den felaktiga datan blir bortfiltrerad. 
 
Dessutom delas systemklockan ned till en klocka på 2 MHz, centrerad mitt på 
databitarna hos indata, vilket styrs av synksignalen. Se figur 5.1. Denna 
klockpuls används sedan av skiftregistret sk_reg för att lagra databitarna. 
 
Identifieringen av adresser går till på följande sätt. Efter att en korrekt synk har 
detekteras så skiftas mottagen data in i ett skiftregister (sk_reg). I fallet RT 
till RT (figur 4.3) måste vi lagra 50 bitar för att identifiera båda adresserna. 
Jämför med figur 4.2, vi måste lagra bit 4 till 20 i det första ordet, samt bit 1 till 
8 i det andra ordet. Observera att varje databit i figur 4.2 motsvarar två bitar i 
FPGA:n, alltså på signalerna RX_DATA_HIGH/-LOW, ty vi har Manchester II 
kodad data. Först härefter kan vi skicka signal till identifier som väljer om 
motsvarande data i time_buffer skall sparas eller filtreras bort. 
 
,� GDWD�PRGH� DQYlQGV� YDULDEHOQ� VRP� UlNQDU� NORFNSXOVHU� HQGDVW� I|U� DWW� VSDUD�

OlQJGHQ� Sn�=�� HM� �� HOOHU����'HVVXWRP� ILQQV� LQWH�EORFNHW�time_buffer�� XWDQ�

LVWlOOHW� VNLIWDV� GDWD� XW� GLUHNW� IUnQ� VNLIWUHJLVWUHW�� I|U� DWW� VHGDQ� VSDUDV� WLOO� ILO�

�fifo_handler��� 9DULDEHOQ� VRP� UlNQDU� WLG� VSDUDV� GLUHNW� WLOO�

fifo_handler��

�

9L�KDU��HQOLJW�RYDQ��HQ�I|UGU|MQLQJ�Sn�FD����µV��FD����VW\FNHQ�GDWDELWDU��LQQDQ�

GDWD�E|UMDU�NRPPD�XW�XU�VNLIWUHJLVWUHW��RFK�YL�NDQ�IDWWD�HWW�EHVOXW��0HQ��YDG�VRP�

lU�EHW\GOLJW� YLNWLJDUH��GHW�JHU�lYHQ�HQ� I|UGU|MQLQJ�Sn����µV� HIWHU�GHW�DWW� GDWD�

VOXWDW�PRWWDJDV��I|U�DWW�VNLIWD�XW�GH�VLVWD�ELWDUQD��'n�GHQ�PLQVWD�WLGHQ�PHOODQ�WYn�

RUG� lU� ��µV� Vn� NDQ� YL� DOOWVn� IRUWIDUDQGH� EHKDQGOD� JDPPDO� GDWD� Gn� Q\� GDWD�

NRPPHU��2EVHUYHUD�RFNVn�DWW�GHQQD�WLG�HIWHU�DWW�GDWD�VOXWDW�PRWWDJDV�lU�VDPPD�

RDYVHWW�KXU�PnQJD�NRPPDQGRRUG�VlQGQLQJHQ�LQQHKnOOHU��'HWWD�I|U�DWW�YL�LQWH�L�

I|UYlJ�YHW�KXU�PnQJD�RUG�GHW�NRPPHU�DWW�LQQHKnOOD��RFK�DOOWLG�PnVWH�XWJn�LIUnQ�

DWW�GHW�lU�GHW�YlUVWD�IDOOHW��HWW�57�WLOO�57�PHGGHODQGH��
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ORD #2 ORD #3 ORD #1 

4 µs 

25 µs 

25 µs 

20 µs 20 µs 

 
)LJXU��������7LG�VRP�nWJnU�LQQDQ�I|UHJnHQGH�RUG�lU�IlUGLJEHKDQGODW�

 
)|U�DWW�KnOOD�UHGD�Sn�GHVVD�I|UGU|MQLQJDU�ILQQV�WYn�UlNQDUH�VRP�YDU�RFK�HQ�NDQ�

VH� WLOO� DWW� ��0+]� NORFNDQ� WLOO� VNLIWUHJLVWUHW� lU� DNWLYHUDG�� 1lU� RUG� QXPPHU� WYn�

E|UMDU�PRWWDV�Vn�lU�GHW�MX�LQWH�VlNHUW�DWW�GHWWD�RUG�OLJJHU�L�IDV�PHG�RUG�QXPPHU�

HWW��'lUI|U�V\QNURQLVHUDV�QX���0+]�NORFNDQ�WLOO�VNLIWUHJLVWUHW�I|U�DWW�OLJJD�L�IDV�

PHG�GHWWD�RUG� LVWlOOHW��'HW� VWlOOHU� LQWH� WLOO�QnJUD�SUREOHP� I|U�GHW� I|UVWD�RUGHW��

VRP� IRUWIDUDQGH� EHILQQHU� VLJ� L� VNLIWUHJLVWUHW�� Vn� OlQJH� GHW� LQWH� KDPQDU� WYn�

NORFNSXOVHU�Vn�QlUD�LQWLOO�YDUDQGUD�DWW�GRP�ELOGDU�HQ�JHPHQVDP�SXOV��%HURHQGH�

Sn�GHQ�H[DNWD�NRGHQV�NRQVWUXNWLRQ�NDQ�GHWWD�IDOO�LQWH�XSSVWn�L�GHQQD�GHVLJQ��

�

(WW�DQQDW�SUREOHP�lU�GH�7LPHPDUN��70��VRP�YLOO�EOL�VSDUDGH�Gn�=�WDU�VOXW��GYV�

QlU�RUGHQ�L�ILJXUHQ�RYDQ�E|UMDU��'HW�I|UVWD�70��L�ILJXUHQ�Gn�´25'��´�E|UMDU��

NRPPHU� DWW� VSDUDV� Sn� UlWW� VWlOOH� L� XWGDWDILOHQ�� 0HQ� GHW� 70� VRP� VSDUDV� Gn�

´25'��´�E|UMDU�NRPPHU�DWW�KDPQD�PLWW�L�GHW�RUG�VRP�IRUWIDUDQGH�EHKDQGODV��

DOOWVn�PLWW�L�´25'��´��8WOlVQLQJHQ�DY�GHWWD�70�PnVWH�DOOWVn�I|UGU|MDV�WLOO�GHVV�

DWW�GH�H[WUD����µV�KDU�SDVVHUDW� 

10.2.5 identifier 
Kan med hjälp av de 50 senast lagrade bitarna hos sk_reg avgöra adressen 
hos nuvarande ord. De tio första bitarna ger den första adressen (adressen är 
fem bitar, men då den är kodad enligt Manchester II blir den tio bitar). De 
övriga bitarna används för att komma fram till den andra adressen, vid ett RT 
till RT kommando. Den första adressen är alltså i detta fall det recive-
kommando som sänds, och den andra adressen är transmit. Se vidare figur 4.3. 
Med hjälp av SKIP[32:0]2 kan användaren välja om adressen skall sparas eller 
filtreras bort. Signal om vi vill spara eller ta bort aktuell data skickas sedan till 
blocket time_buffer. 
 
Via inställningen SKIP_SENDER kan användaren välja om bara mottagaren 
(statusord) skall filtreras bort, eller om även sändaren som anropar 
(kommandoord) skall filtreras bort. 
 

                                           
2 Den uppmärksamme läsaren observerar att SKIP är 33 bital stor, men enbart 32 olika adresser 
existerar. Detta beror på implementeringsmässiga skäl i VHDL-koden. 
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Inställningen ACCEPT_ALL gör att all data spelas in. Detta gäller alltså även 
data som inleds med en felaktig synk eller felaktigt adressfält. ACCEPT_ALL 
åsidosätter inställningarna hos SKIP[32:0]. 
 
Information om vilken adress som behandlas skickas till fifo_handler, för 
att presenteras på skärmen för användaren. Det bör observeras att även adresser 
som inte spelas in, fortfarande presenteras på skärmen. Detta görs av 
tydlighetsskäl, för att användaren enkelt skall se vilken data som tas emot från 
bussen. 
 
6LJQDO�RP�YL�YLOO�VSDUD�HOOHU�ILOWUHUD�ERUW�DGUHVVHQ�VNLFNDV�WLOO�EORFNHW�sk_reg�

LVWlOOHW��,QVWlOOQLQJHQ�$&&(37B$//�lU�LFNH�YDOEDU�L�DQYlQGDULQWHUIDFHW� 

10.2.6 time_buffer 
En cyklisk buffer som används för att mellanlagra data under tiden som 
identifier bestämmer om den skall sparas eller filtreras bort. Om 
identifier skickar signal om att datan skall sparas, så läses data ut enligt 
fifo-principen (First In First Out) och skickas till fifo_handler. Om beslut 
tagits om att filtrera bort aktuell data lagras Z, eller alternativt ingenting, under 
den aktuella tiden. Detta är inställbart via CUT_MASK. Om användaren väljer 
att skära bort data, istället för att maska densamma med Z, kommer även det 
föregående TM att skäras bort. 
 
'HWWD�EORFN�H[LVWHUDU�HM��VH�sk_reg� 

10.2.7 sk_reg 
Ett 50-bitars skiftregister. Används för att lagra bitarna som bildar adressen 
eller adresserna. Dessa bitar kan sedan avläsas av identifier. 
 
)\OOHU� lYHQ� HQ� OLNQDQGH� IXQNWLRQ� VRP� time_buffer�� QlPOLJHQ� DWW�

PHOODQODJUD� GDWD�� 'n� GDWD� L� GHWWD� IDOO� HQGDVW� lU� HQ� ��D� HOOHU� ��D� nW� JnQJHQ�

VNXOOH�PRWVYDUDQGH�IXQNWLRQ�I|U�time_buffer�HQGDVW�EOLYLW�HQ�EXIIHU�PHG�HQ�

GDWDELW� SHU� SRVLWLRQ�� 1nJRW� VRP� OLNDYlO� NDQ� VN|WDV� DY� GHWWD� EORFN�� (Q� YLNWLJ�

VNLOOQDG�DWW�RP�DQYlQGDUHQ�YlOMHU�DWW�VNlUD�ERUW�GDWD�NRPPHU�LQWH�I|UHJnHQGH�

70�DWW�VNlUDV�ERUW� 

10.2.8 data_maker 
Används vid uppspelning för att återskapa samma data som spelats in. Utgår 
ifrån data från fifo_handler, och spelar upp data (1, 0 eller Z) lika länge 
som anges i datafilen. Fungerar alltså omvänt mot time_sampler. 
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10.2.9 tx_blanker 
Ser till att skicka Z på utsignalen efter lämplig tidpunkt. Detta för att få en bra 
avslutning av data, då man vill stoppa uppspelning. Används för att inte avbryta 
uppspelningen då man kan råka vara mitt inne i ett ord. 

10.2.10 fifo_handler 
Fungerar som en fasad för minneshanteringen, sedd från de ovan beskrivna 
blocken. De ovanstående blocken upplever att de skriver och läser den data 
varje block är anpassat för, samt att operationen är omedelbar. Detta block 
ansvarar sedan för att sätta samman datan till 16-bitars ord som uppfyller det 
bestämda dataprotokollet. Dataorden lagras sedan i fifo_buffer. 

10.2.11 fifo_mux 
En multiplexer (växlande strömbrytare) som ser till att signalerna från 
fifo_handler samt comunicator hamnar rätt till fifo_buffer, 
beroende på om det är inspelning eller uppspelning. 

10.2.12 fifo_buffer 
En fifo-buffer (First In First Out). Används för att skapa en buffer mellan de 
ovanstående blocken och SRAM. Behövs då SRAM-kommunikationen av 
naturliga skäl (bl a väntan på C-programmet) blir ojämn i fråga om överförd 
data per tidsenhet. 

10.2.13 pulse_detector 
Detekterar om fifo_buffer är överfull (buffer overflow) vid inspelning, 
eller tom (buffer underrun) vid uppspelning. Detta är fenomen som inte skall 
kunna uppstå i Data-mode. I Sample-mode finns det dock, beroende på den 
stora datamängd som måste överföras, en risk för dessa fall. 

10.2.14 comunicator 
Tar hand om kommunikation till och från SRAM. Data läses från 
fifo_buffer och skrivs till SRAM. Då en viss mängd dataord har skrivits 
signaleras C-programmet, via read_pci, att det är dags att spara ned 
innehållet i SRAM till fil. Då signal kommer att C-programmet är färdigt börjar 
åter ny data sparas till SRAM, och förfarandet upprepas. 
 
Vid uppstart läses konfigurationsdata in från SRAM. När konfigureringen är 
klar och, vid uppspelning, tillräckligt med data finns i fifo_buffer, skickas 
startsignal till övriga block. 
 
Vid uppspelning rensas även dataord som innehåller information för 
presentation till skärmen bort, då denna är onödig att lagra i fifo_buffer. 
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10.2.15 read_pci 
Detta block har till uppgift att sköta interupthanteringen, samt övrig 
kommunikation med C-programmet. Då comunicator anser att SRAM 
behöver tömmas skickar det här blocket en PCI-interupt. Denna besvaras av C-
programmet via en PCI-skrivning, och interupten släcks. När C-programmet 
sedan har läst ut hela innehållet i SRAM görs en annan PCI-skrivning, och 
signal skickas till comunicator att gå vidare. 
 
Istället för att gå vidare och fortsätta spela in, eller spela upp, kan den sista PCI-
skrivningen innehålla information om att avsluta och stänga ned kretsen. 

10.2.16 tri_state_com 
Försätter signalerna till adress-, databuss samt skriv- och lässignaler i 
högimpedivt läge, tristate, då de inte används. Behövs för att andra användare, i 
detta fall exempelvis C-programmet, skall kunna använda bussarna och SRAM. 

�����7LPLQJGLDJUDP�
För att ytterligare förklara funktionen i VHDL-koden finns i figur 10.5 ett 
timingdiagram över vissa viktiga signaler. Diagrammet avser Sample-mode. 
 
Vid uppstart av kretsen sker först inläsning av tre stycken 
konfigurationsvektorer, om vardera 16-bitar, 1. Därefter följer en väntetid då 
indata måste vara Z i drygt 12 µs, detta för att säkerställa att vi ligger mellan två 
ord. Av läsbarhetsskäl är denna väntetid hårt nerkortad i figur 10.5. 
 
Då indata börjar komma, RX_DATA_INT_HIGH går hög, sparas föregående 
Timemark (TM), 2. I detta fall sparas värdet 26, vilket innebär att indata har 
varit konstant i 26 klockpulser. Värdet på CHANEL_ALL är under denna tid 0, 
vilket innebär att det var Z som hade varit konstant under denna tid. Vid 3 har 
ännu en förändring av indata skett, och värdet 24 sparas. Detta är den första 
delen av synksignalen, och CHANEL_ALL antar värdet 1 för att visa att 
RX_HIGH var hög, och RX_LOW var låg under dessa 24 klockpulser. Denna 
data, TM och CH, sparas i time_buffer. 
 
Då en korrekt synk har detekterats startas en 2 MHz klocka, med positiv flank 
centrerad mitt på databitarna, 4. Denna klocka används för att skifta in bitarna i 
skiftregistret, 5. 
 
När tillräckligt många bitar finns i skiftregistret kan adressen identifieras, 6. I 
detta fall fick vi alltså in adress nummer 13. Notera att detta, av läsbarhetsskäl, 
är en nerkortad variant av VHDL-koden. Vi inväntar här endast de 8 första 
bitarna innan adressen identifieras, och inte 50 bitar som i den kompletta 
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designen. Jämför med resonemanget om funktionen hos time_sampler 
tidigare i detta kapitel. 
 
Nu känner vi adressen, och kan fatta ett beslut om adressen skall sparas till fil 
eller filtreras bort, 7. I detta fall väljer vi att spara adressen till fil. TM och CH 
börjar då läsas ut från time_buffer, 8, och sättas samman till 16-bitars ord 
enligt dataprotokollet. Dessa ord lagras sedan i fifo_buffer. 
 
Så fort kommunikationsblocket, comunicator, känner av att det finns data i 
fifo bufferten påbörjas en skrivning av denna data till SRAM, 9. 
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För testning av kretsen finns i programmet som användes, Active-HDL, visst 
stöd för att skapa en testbänk. En utförlig testbänk skapar man lämpligen genom 
att skapa ett blockschema, där man dels placerar topnivån till sin design 
(toplevel), och dels placerar modeller av övriga block eller hårdvara som 
man vill undersöka interaktionen med. I mitt fall anskaffades en SRAM-modell, 
som konfigurerades för att efterlikna utvecklingskortets fysiska minne. 
Dessutom placeras ett stimuliblock, som kan mata det block man vill testa med 
lämplig data. Denna stimuli skrivs in i form av en textfil där man anger stimuli 
till designen, samt förväntad utdata från densamma, vid varje tidpunkt. Man kan 
naturligtvis välja att skapa dessa testbänkar även för mindre delblock i sin 
design. Men ofta räcker det att simulera dessa genom att manuellt mata in 
stimuli i waveform-fönstret (det fönster där man ser in- och utdata under 
simuleringen), eller i den tillhörande filen som automatiskt skapas. Denna typ 
av datainmatning är dock betydligt omständligare för stora datamängder. 
 
Tyvärr var jag tvungen att skapa det ovanämnda stimuliblocket själv, då något 
sådant ej fanns att tillgå på annat sätt. Mitt block läser in en fil, där det på varje 
rad anges indata följt av förväntad utdata. Varje rad inleds med #, därefter följer 
data eller kommentarer. Punkter (.) hoppas över (läses som vita tecken), och kan 
t ex användas för att organisera datan i olika kolumner. Sista raden i filen får ej 
vara en kommentar, och inga rader får lämnas tomma. Alla std_logic-symboler 
(benämning för signalnivåer inom hårdvarubeskrivande språk) är tillåtna, och 
streck (-) räknas som oväsentliga (don’t care). 
 
Efter ett genomfört test skapas en resultatfil, där det anges vilka testvektorer 
som eventuellt ej uppfyllde kraven. Dvs där utdata från det testade blocket 
skilde sig mot den förväntade utdatan. Dessutom skapas en logfil med all utdata 
från hela testet. 
 
Detta block är skrivet på ett sådant sätt, att det skall vara enkelt för någon annan 
att återanvända det till andra projekt. De få ställen som behöver modifieras är 
tydligt utmärkta med kommentarer i koden, och alla variabler är skrivna så att 
endast ett fåtal nyckelvariabler behöver anges. 
 
För att lära känna utvecklingskortet, och testa olika funktioner, skapades också 
en testutrustning bestående av 16 lysdioder kopplade till en SCSI-kontakt. Även 
denna kan med fördel användas till senare projekt. 
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Fallet att insignalen är Z, dvs båda kanalerna (RX_DATA_HIGH och 
RX_DATA_LOW) är låga samtidigt, skall endast uppkomma mellan två ord. Då 
min konstruktion är så designad att den använder Z för att vidta olika åtgärder i 
dessa mellanrum mellan två ord, skulle alltså felaktiga inläsningar av Z vara 
förödande. Vid de första testerna uppstod problem, och jag misstänkte efter ett 
tag att stigtiden för signalerna var längre än falltiden. Detta skulle alltså ge Z 
(00) under ett kort ögonblick i varje transaktion mellan 0:a (01) och 1:a (10). Se 
fallet ”verkligt” i mitten på figuren nedan. Detta antagande visade sig vid 
kontroll med logikanalysator vara korrekt (utskrift återfinns i Appendix I). 
 
Lösningen till dessa glitchar blev först att modifiera mitt synkblock (sync). Jag 
synkade i detta block redan de båda insignalerna var för sig. Detta gör man 
alltid med externa signaler som inkommer till kretsen. Delvis för att undvika 
den dallring som kan uppstå på den externa signalen vid transaktioner, och även 
för att undvika att omslag sker mitt på en klockflank. Synkningen går vanligtvis 
till så att man kräver att inkommande signal skall vara stabil i en eller flera på 
varandra följande klockpulser, innan ändringen tillåts få effekt i systemet. 
Denna synkning modifierades så att jag nu istället kräver att den NRPELQHUDGH 
signalen, bestående av RX_DATA_HIGH och RX_DATA_LOW, skall vara stabil 
i minst två klockpulser. Då kommer inläst data att bli korrekt, med totalt tre 
klockpulsers fördröjning gentemot det ideala fallet. Denna fördröjning är dock 
oväsentlig, eftersom den hela tiden är konstant för all indata. 
 

VERKLIGT

INLÄST

IDEALT

 2 klockpulser

1 klockpuls
 (16 MHz)
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Tyvärr visade det sig att detta inte var en tillräcklig lösning, eftersom det ibland 
även kunde inkomma en glitch som var två klockpulser lång. Lösningen blev att 
skapa ett separat block för att hantera glitcharna med hjälp av en mängd 
flervals(case)-satser. Det fungerar så att indata läses in till ett skiftregister. Om 
denna data innehåller Z i ett för litet antal klockpulser, ersätts dessa bitar i 
skiftregistret på ett lämpligt sätt, innan bitarna skiftas ut. Se vidare kapitel 16 - 
Designval och alternativa lösningar. 
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Efter att ovanstående ändringar var genomförda betedde sig kretsen någorlunda 
som det var tänkt. Men genom att manuellt läsa igenom utdatafilen 
konstaterades att vissa konstiga fenomen fortfarande kvarstod. En av dessa var 
att första delen av synksignalen, enligt min datafil, hade varit betydligt längre 
än vad som är tillåtet enligt 1553-standarden. Signalen skall, för kommando- 
och statusord, vara hög i 24 bitar och låg i 24 bitar (som vanligt i denna rapport 
är denna angivelse räknad enligt bitfrekvensen i FPGA:n, styrd av 16 MHz 
klocka. Med 1553-bussens bitfrekvens är motsvarande längd 1,5 bitar hög och 
1,5 bitar låg). Dock verkade det som att min design hade observerat 
synksignaler på ända upp till 31 klockpulser. Detta är alltså 7 pulser längre än 
tillåtet. Observera att den minsta tiden för en bit på 1553-bussen är 8 pulser, 
enligt systemklockan (se kapitel 10 - Uppbyggnad). Detta innebär att 31 
klockpulser närmast liknar en synk följd av en databit (24+8=32 klockpulser), 
jämfört med bara en synk (24 klockpulser). Alltså ett allvarligt brott mot 1553-
standarden! 
 
Jag inledde med att felsöka min design, då jag var skeptiskt mot att ett sådant 
brott mot 1553-standarden verkligen kunde vara sant. Jag hittade dock inga 
designfel och började istället undersöka bussdata med hjälp av oscilloskop och 
logikanalysator. Det visade sig att utsänd data faktiskt såg ut precis som min 
design hade registrerat, med felaktig längd på synksignalen3. Data som följde 
efter synken var dock enligt standard. 
 
Detta föranledde en omdesign av mitt tidssamplingsblock (timesampler) till 
att även ansvara för synkdetektering. Jag hade tidigare identifierat synk på 
samma sätt som jag identifierar olika adresser. Nämligen genom att, var 8:e 
klockpuls, vilket motsvarar 2 MHz, klocka in data i ett skiftregister (jämför 
figur 5.1) och sedan avläsa denna (identifier). En sekvens av tre 1:or följd 
av tre 0:or indikerade då synk (kommando- eller statusord), och de följande fem 
bitarna kunde avläsas som adress. Notera att tre 1:or följd av tre 0:or när vi 

                                           
3 Problemet berodde till viss del på avsaknad av terminering. 



 32

avläser var 8:e klockpuls (jmf Data-mode), motsvaras av 24 st 1:or följd av 24 
st 0:or om vi istället avläser i varje klockpuls (jmf Sample-mode). Nu ändrades 
synkdetekteringen till en mer noggrann metod, där indata avlästes i varje 
klockpuls. Och kraven ändrades då till att kräva en 1:a i minst 19 bitar, följt av 
en 0:a i 19 bitar. Idealt sätt skall det ju vara 24 bitar, men för att tillåta även för 
korta synksignaler valdes det lägre värdet 19. Då det finns en möjlighet att 
denna kombination uppstår mitt inne i ett ord (vid exempelvis något felaktig 
längd på databitarna), krävdes även Z i minst 19 bitar före. 
 
Valet av just värdet 19 är inget som den allmänne läsaren behöver förstå, men 
kan för den intresserade förklaras så här. Kravet på 19 bitar för 0:an är ett exakt 
krav. Detta för att data som följer kan börja med en 0:a, och man kan därför inte 
vänta på en förändring av indata för att indikera att synken är slut. Därför måste 
man starta klockan som styr skiftregistret efter en bestämd tid istället. 
Egentligen är denna tid 20 klockpulser, men signaler har alltid en klockpuls 
fördröjning. Skall man vara riktigt exakt skall klockan faktiskt starta efter 28 
klockpulser. 24 pulser för sista delen av synken, plus en halv period, dvs 4 
pulser, för att hamna mitt på data. Implementeringsmässigt är det dock enklare 
att starta klockan efter 20 (19) pulser, och låta den gå en gång extra istället. 
 
 Z 0 

≥ 19 

SYNK 1 0 0 

Ej synk = 19 ≥ 19 

RX_LOW 

RX_HIGH 
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Naturligtvis blir även denna lösning fel om också den andra delen av synken 
skulle vara för lång, så var dock inte fallet här. Dessutom är det inte ett lika 
allvarligt fel. Så länge synken åtminstone detekteras kommer följande data att 
sorteras bort senare i kretsen, om den inte uppfyller en korrekt adress. Man 
skulle kunna designa kretsen för att klara även en felaktig längd på del två av 
synken, men det vore komplicerat. Felaktig data som inte inleds enligt dom 
uppsatta kraven på en synk, filtreras även den bort senare i kretsen. Undantaget 
är inställningen ACCEPT_ALL, vilket tvingar kretsen att spela in även felaktiga 
adresser och felaktig synk. Denna inställning är endast tillgänglig i Sample-
mode. 
 
Man kan fortfarande tänka sig riktigt elaka insignalkombinationer, som i värsta 
fall krashar även denna design. Dessa fall betraktas dock som alldeles för 
osannolika, och en idiotsäker design kan aldrig skapas med rimliga resurser. 
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Fortfarande fanns underligheter i utdatafilen. Manuell utläsning visade på 
extremt långa perioder med oförändrad data. Endast Z skall kunna förekomma i 
så här långa perioder. Jag trodde även här att problemet låg i min VHDL-
design. Problemet visade sig dock bero på att bussförbindelsen var oterminerad. 
Efter att de sista databitarna har sänts på 1553-bussen skall denna återgå till 
0 volt, vilket motsvarar att RX_DATA_HIGH och RX_DATA_LOW båda är låga. 
Dock hängde en svag utdöende signal kvar på bussen. Amplituden var mindre 
än 2 volt, men detta var uppenbarligen tillräckligt för att mottagarkretsen skulle 
tolka detta som indata under ca 20 µs. Se figur 12.3 nedan. Observera att 
tidsskalan skiljer mellan figurerna. 
 

 X  5 µs 
Y  2 v 
∆  19 µs 

X  2 µs 
Y  2 V 
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Man kan tycka att mottagarkretsen skulle klara av att filtrera bort denna låga 
amplitud. Vid närmare studier av indata ser man dock att denna vid 
nollgenomgång svänger upp och ned, och då ligger under 2 volts amplitud 
under vissa stunder. En alltför hög tröskelspänning skulle alltså göra att 
mottagarkretsen felaktigt skulle mata ut Z under vissa stunder. Då fenomenet 
försvinner med terminering på bussen är detta inget problem. Men under 
utvecklingsarbetet, då man av olika skäl inte kopplar upp via en komplett och 
terminerad buss, är fenomenet värt att känna till och ta hänsyn till. 



 34

���$QYlQGDULQWHUIDFH��*8,�
Användarinterfacet, eller GUI (Graphical User Interface), skapades med hjälp 
av MFC AppWisard, som är en del av MS Visual C++. MFC står för Microsoft 
Foundation Class, och är grunden för den vanliga fönster- och 
dialogrutehanteringen som finns i Windows. MFC AppWisard skapar det 
kodskelett man behöver, i C-kod, och med endast ett par rader kod kan sedan 
funktioner som dialogrutor, öppna/spara fil med mera skapas. MFC skapar dock 
endast det skal som användaren ser. Om man t ex skapar en funktion för att 
öppna en fil så möts användaren av den välbekanta situationen där denne kan 
klicka sig fram till rätt fil, och sedan klicka på ”öppna”. Bakom detta skal sker 
dock inget mer. Själva funktionen för att öppna filen (fopen) måste alltså 
fortfarande programmeras på vanligt sätt i C-kod. 
 
Det fönster som möter användaren syns i figuren nedan. Läsaren bör 
uppmärksamma att flertalet funktioner är skuggade. Detta är för att leda in 
användaren i en rekommenderad uppstartsordning. När ett val är gjort 
försvinner skuggningen över nästa funktion. Detta har gjorts därför att en 
korrekt uppstartsordning är nödvändig för programmets och hårdvarans 
funktion. 
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De val som användaren kan göra är Data- eller Sample-mode, in- eller 
uppspelning. Vid inspelning kan man även välja vilka bl a adresser som skall 
filtreras bort, och vid uppspelning hur många gånger filen skall cyklas. Gjorda 
inställningar kan sparas, för att användas igen vid ett senare tillfälle. 
 
Att koppla ihop det grafiska gränssnittet mot den tidigare skapade C-koden för 
PCI-kommunikation visade sig inte vara genomförbart. Istället fick viss kod 
från det ursprungliga C-programmet kopieras in i koden för det grafiska 
interfacet, och där modifieras för att fungera. 
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Här tas de allvarligaste designfelen upp. Ofta orsakades dessa av att jag 
missuppfattat, eller inte varit tillräckligt insatt i, vissa delar. Naturligtvis 
förekom en mängd mindre designfel i själva VHDL-koden, som åtgärdades efter 
simuleringar och felsökningar. Den typen av småfel förekommer under all 
utveckling, och kommer ej att beröras i denna rapport. 

14.1.1 Interuptbekräftelse 
Bekräftelsen av interupt (LINT) är en skrivning av C-programmet på PCI-adress 
nummer två. Dock skrivs även på följande adress (adress fyra). Detta var ej 
dokumenterat i programmet WinDriver, som genererat koden för bl a 
interupthantering [2, 3]. Detta orsakade problem då jag använde adress fyra för 
andra ändamål. Lösningen blev naturligtvis att inte använda adress fyra, utan 
välja en annan adress. 

14.1.2 SRAM kommunikation 
När man skall använda databussen, för exempelvis för kommunikation med 
SRAM, skall man vanligtvis använda signalerna HOLD och HACK 
(HoldACKnowledge). Detta för att begära tillstånd för att få använda bussen, så 
att inga krockar uppstår. Hanteringen av denna tillståndsgivning sker av den 
lokala busshanteraren, i detta fall PLX-9050. Då endast FPGA:n och C-
programmet var de två användarna som ville använda denna buss, och jag själv 
hade skrivit både VHDL- och C-koden, så bortsåg jag från dessa signaler för att 
spara klockcykler. Anledningen var att jag visste att dessa användare aldrig vill 
använda bussen samtidigt. Detta visade sig fungera på de testfall jag gjorde. 
Men vid större datamängder uppträdde underliga skriv- och läsfel. Lösningen 
blev att trots allt begära bussen med HOLD, och invänta HACK innan skrivning 
eller läsning. Efter denna ändring fungerade det klanderfritt. 
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En väldigt stor del av tiden gick åt till att få all mjuk- och hårdvara att fungera. 
Här redovisas en del av dessa problem. 

14.2.1 Terminering 
1553-bussen skall termineras med sin karakteristiska impedans, se kapitel 4 - 
MIL-STD-1553. Tyvärr underskattades betydelsen av detta, och under större 
delen av projektet användes ingen terminering. Genom att införa denna 
terminering försvann problemen med efterslängar på bussen, och dessutom 
reducerades den felaktiga längden på synksignalen avsevärt (se kapitel 12 - 
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Inläsning). Samt att övriga databitar blev bättre, med skarpare kanter och 
mindre glitchar. 

14.2.2 Mottagar-/sändarkrets 
Termineringen ovan undertryckte även resultatet av att mottagar-
/sändarkretsens utgångar, till skillnad från vad som står i kretsens datablad,  inte 
alls försattes i högimpedivt läge då kretsen användes som mottagare. 
Utgångarna låg istället på någon volt, och utan terminering störde detta 
datainsamlingen avsevärt  
 
Detta är alltså inget problem när korrekt terminering används. Men det får anses 
som anmärkningsvärt att (en militärklassad) krets har ett beteende som inte 
överensstämmer med funktionen enligt tillhörande datablad [9]! 

14.2.3 MaxPlus 
För att göra utgångar högimpediva (tristate) behövs en speciell syntax för att 
place-and-rout (fysisk realisering i den aktuella kretsen) verktyget MaxPlus 
skall identifiera det som en tristatebuffer. Om man inte följer denna syntax kan 
designen ej bearbetas korrekt av MaxPlus, även om en sanningstabell över 
utsignalerna skulle vara identisk. Programmet klarar heller inte av VHDL-
kommandot ”record”, som är ett bekvämt sätt för att hålla ihop olika vektorer. 
 
För att klara en hög klockfrekvens användes programmet Symplify för syntes 
och optimering. Utdata från Symplify lästes sedan in i MaxPlus för place-and-
rout. I samband med inläsningen av dessa filer uppstod först felmeddelanden. 
Dessa problem kunde fås att försvinna genom att använda en lOGUH version av 
MaxPlus. 
 
Trots användandet av Symplify hade MaxPlus många gånger svårt att klara av 
att implementera funktionerna för 16 MHz. Kompileringstiden var för det mesta 
över tio minuter, och ibland även avsevärt längre. I de fall 16 MHz inte kunde 
uppfyllas gick detta ibland att lösa genom att OlJJD�WLOO mer funktionalitet. T ex 
kunde ett extra val i en flervals(case)-sats göra att tidskraven kunde hållas. På 
liknande sätt kunde ERUWWDJDQGHW av logik, t ex att ta bort en variabel från 
känslighetslistan, orsaka att designen helt plötsligt inte längre kunde uppfylla 
16 MHz. 
 
De utgångar som inte användes försattes i högimpedivt läge. Genom att 
experimentera med hur många utgångar detta gjordes med kunde man kraftigt 
påverka kretsens prestanda. Det verkade inte finnas något system i hur 
prestandan påverkades, jämfört med hur många utgångar man hade stängt av. 
Empiriskt testande var alltså den enda metoden. 
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Den fil som avgör på vilka ben (pinnar) hos FPGA:n de olika signalerna skall 
placeras (.acf) editeras ofta manuellt i en texteditor. Om man samtidigt har 
MaxPlus igång, så har detta program också filen inläst, dock utan att ha låst 
den. Då MaxPlus avslutas sparas denna fil, med de av MaxPlus använda 
inställningarna. De ändringar man själv har gjort går alltså förlorade. Själva 
förlusten av ändringarna är inte det allvarligaste, utan det största problemet 
kommer vid nästa kompilering. Då tror man att ändringarna är genomförda, fast 
dom i själva verket aldrig fick effekt. Man skulle önska att MaxPlus låste inlästa 
filer för att undvika detta problem. 
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Programmet för VHDL editeringen, Active-HDL, har en dålig hantering av filer 
som ändras utanför programmet. Detta är t ex fallet med Macrofunktioner (se 
kapitel 16 - Designval och alternativa lösningar), som skapas och editeras i 
MaxPlus, men infogas i VHDL-designen. Trots omkompileringar kan gamla 
filer finnas kvar, då programmet inte anser att några ändringar har skett, och 
därför ej genomför en komplett omkompilering. 
 
En if-sats som skrivs i ett tillståndsdiagram (se kapitel 9, VHDL) kan inte 
innehålla signaler av typen ”combinatorial”, utan dom måste vara ”registered”. I 
annat fall sätts dom utanför if-satsen vid kompilering. Detta gav lite bekymmer 
då vissa saker verkade fungera i simulatorn, men inte i verkligheten. I själva 
verket uppstod felet i simulatorn också, men först efter en så lång tid att 
villkoret i if-satserna blivit uppfyllda. Så länge hade jag tyvärr inte simulerat, då 
manuell simulering är väldigt arbetsam. Man skulle önska att programmet 
genererade en varning i de fall man använder fel typ av signaler i if-satser. 



 39

���8WYHFNOLQJVNRUWHW�
Följande skulle mycket väl kunna passa in under kapitel 14 - Problem och dess 
lösningar. Då utvecklingskortet varit en så stor källa till bekymmer, och 
upptagit lång tid av arbetet, väljer jag dock att samla detta under ett separat 
kapitel. 

�����)n�LJnQJ�XWYHFNOLQJVNRUWHW�
Den enskilda del som tog längst tid, var att lyckas kommunicera med 
utvecklingskortet. Att med hjälp av programmet WinDriver skapa de 
nödvändiga drivrutinerna, samt generera det kodskelett som behövdes för PCI-
kommunikationen gick relativt enkelt. Men sedan skulle detta kodskelett 
kompletteras med kod för att exempelvis programmera PLL-kretsen, eller för att 
ladda ned den kompilerade koden till FPGA:n. Exempelkod för dessa olika 
funktioner fanns i den dokumentation som följde med utvecklingskortet [6]. 
Men dessa rutiner var allmänt skrivna, och behövde anpassas till det aktuella 
datorsystemet på ett icke trivialt sätt. Det var bl a osäkert om bit- eller 
byteadresser användes i dokumentationen, vilka basadressregister (BAR) som 
motsvarade vad i registerrymden m m. Dessutom var koden skriven för en 
betydligt långsammare dator, och använde for-loopar för att skapa nödvändiga 
fördröjningar. Därför var det osäkert om dessa fördröjningar behövde justeras, 
och i så fall hur mycket. 
 
För att försöka få lite klarhet rekvirerades ett kopplingsschema från tillverkaren, 
och testkablar löddes fast på lämpliga ställen på kortet [16]. Genom att sedan 
betrakta dessa signaler på oscilloskop kunde lite ökad förståelse erhållas. Då 
inga fungerade rutiner trots detta lyckades skapas, infann sig naturligt en viss 
skepsis om kortet överhuvudtaget fungerade. Då ytterligare ett kort fanns att 
tillgå testades även detta, samt även ett kort baserat på PCI-9080 
kommunikation [5]. Skillnaden mellan 9050- och 9080-korten är, förutom PCI-
protokollet, att de arbetar med olika signalnivåer (TTL respektive 5 volt), i 
övrigt är de lika. Att koppla in det nya 9050-kortet var enkelt, då detta var ett 
liknande kort som det första, och endast nya drivrutiner behövde skapas med 
WinDriver. 9080-kortet krävde däremot att man på nytt satte sig in i ett PCI-
protokoll, PCI-9080, och anpassade koden efter detta. Slutligen började 9080-
kortet att fungera, och kunskapen överfördes för att få igång det ursprungliga 
utvecklingskortet för 9050. 

�����,QWHUXSWDQWHULQJ�
Det av WinDriver genererade kodskelettet kan innehålla stöd för 
interupthantering. Om man missat att ta med detta stöd vid kodgenereringen 
måste ny kod genereras, då ändringarna som krävs ej är triviala. Dock räcker 
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inte de rutiner som skapas för att slå på eller av interupthanteringen. Dessa 
rutiner måste kompletteras med inställningar i vissa PCI-register. Dessa 
inställningar finns angivna i Appendix II. Dessutom måste inställningarna 
genomföras sekventiellt, och alltså ej i ett och samma kommando. Att denna 
konfiguration av vissa PCI-register måste göras må vara självklart för personer 
som arbetat mycket med detta, men för mig var det inte så. Någon form av 
dokumentation om detta i manualen till WinDriver hade varit önskvärt. 

�����8SSVWDUWVRUGQLQJ�
Förutom problemet med att få igång varje enskild del, så upptäcktes även att 
ordningen i vilken man utför delmomenten är viktig. Utförs momenten i fel 
ordning så fungerar inte nästa moment. Speciellt känsligt är detta med PLL-
programmeringen, vilken måste utföras direkt efter en hård reset. Man skulle 
kunna tänka sig att detta beror på att utan klocksignal, som kan få reset 
rutinerna att utföras i FPGA:n, så skulle t ex interuptpinnen kunna vara hög 
efter programmering. Detta skulle då skulle störa ett efterföljande försök till 
PLL-programmering4. Felet beror dock på mer komplicerade anledningar. Då en 
fungerade uppstartsordning hittades lades ej ytterligare arbete på att utreda 
orsakerna. Följande uppstartsordning har visat sig fungera. 
 

1. Hård reset (spänningsfrånslag) 
2. Programmera PLL-kretsen 
3. Programmera FPGA (ladda ned .rbf fil) 
4. Slå på reset av FPGA (ty interupt kan vara hög. VHDL-koden måste 

naturligtvis släcka interupt vid reset) 
5. Konfigurera interuptregister (se vidare appendix II) 
6. (Stäng av tidigare interupthanterare) 
7. Starta interupthanterare i C-programmet 
8. (Ladda konfigurationsdata till SRAM) 
9. Släck interupt till FPGA 

 
Efter en mjuk reset (via kommandon eller omstart av datorn, utan 
spänningsfrånslag) kan man börja direkt på punkt 3 ovan då PLL-kretsen minns 
sin tidigare inställning. En omprogrammering av PLL-kretsen är dock ej möjlig 
efter annat än en hård reset. 

�����%XIIUDU�
Tvåvägsbuffrar är monterade på utvecklingskortet för att skilja FPGA:n från 
SCSI-kontakten, se figur 8.1 [14]. Detta görs till största delen för att skydda 
FPGA:n, samt för att skapa en bättre drivförmåga hos utsignalerna. Dessa 
                                           
4 Denna invändning skulle kunna tänkas framföras av läsaren, men är felaktig. PLL-kretsen ger en 
förbestämd klocksignal även före programmering. 
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buffrar kan programmeras som antingen in, ut eller avstängda (tristate). Då jag 
tidigare gjort vissa experiment med att tända och släcka lysdioder (långsamma 
signaler), trodde jag mig ha kontroll över att utmatning av signaler fungerade. 
När jag senare försökte spela in och upp data med min design verkade ingenting 
fungera. Dels var sparad data till fil mycket konstig, och dels var uppspelad 
data, betraktad på logikanalysator, också mycket underlig. Efter omfattande 
felsökningar av min design upptäcktes att felet inte alls låg där, utan i buffrarna. 
Signalerna hade problem att passera dessa buffrar, både in och ut genom dom. 
Om buffrarna var avstängda matade dom fortfarande ut fem volt. Om dom 
användes som utgångar kom signalerna visserligen igenom, men först efter en 
lång stund. Det var detta som gjorde att mina experiment med lysdioder hade 
verkat fungera. 
 
Betrakta bild ett i figur 15.1 nedan. Denna signal består av en puls, och borde ha 
en mycket kort stigtid, så är dock inte fallet. Man skulle kunna tänka sig att 
utsignalen helt enkelt är låg, för att sedan stängas av. Då skulle en långsamt 
stigande potential skapas av pull-up motståndet (betrakta figur 8.1). Detta skulle 
också kunna förklara att utgångarna är höga då dom borde ha varit avstängda. 
Denna förklaring kan dock förkastas, då signalerna i båda fall är tillräckligt 
starka för att exempelvis driva lysdioder. Något som ej skulle vara möjligt med 
endast ett 4,7 kΩ pull-up motstånd. Genom att kontrollmäta direkt på kretsarna 
konstaterades att alla inställningssignaler och matningsspänningar kom fram 
rätt, det var alltså inget konfigurationsproblem. Jag testade även att löda bort 
RC-termineringen (figur 8.1), men utan förbättring. 
 
Lösningen blev till slut att löda bort en av kretsarna, innehållande 16 stycken 
buffrar, och ersätta med kortslutningar. Resultatet kan ses i figur 15.1, 
observera skillnaden i skala mellan de olika bilderna. Bild två visar resultatet på 
den tidigare nämnda pulssignalen, bild tre respektive fyra visar förbättringen på 
en utlagd klocksignal, 16 MHz. I bild fem har även R/C termineringen tagits 
bort. I jämförelse med bild fyra ser man en avsevärd förbättring på denna 
snabba signal. Då inga stora fördelar kunde ses med att behålla termineringen, 
togs denna bort på alla ut- och ingångar med snabbt växlande signaler. 
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X  1 µs 
Y  2 v 
∆  6 µs 

X  1 µs 
Y  1 v 

X  20 ns 
Y  0,5 v 

X  20 ns 
Y  2 v 

X  20 ns 
Y  2 v 
∆  62 µs 

��

�� ��

��

��

1.  Pulssignal, med buffer 
2.  Pulssignal, utan buffer 
3.  Klocksignal, med buffer 
4.  Klocksignal, utan buffer 
5.  Klocksignal, utan buffer 

och utan terminering 

 
)LJXU��������6LJQDOHU�PHG�UHVSHNWLYH�XWDQ�EXIIUDU�RFK�WHUPLQHULQJ�
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�����.ORFNIUHNYHQV�
FPGA:n klockas, som tidigare nämnts, av en programmerbar PLL-krets. Denna 
programmeras utifrån PCI-klockan, och kan skapa en valfri frekvens med 
mindre än 0,1 % avvikelse. Tyvärr räcker inte denna noggrannhet vid inläsning 
av långa dataord, där även en liten avvikelse i frekvens gör att klockpulserna 
driver avsevärt i förhållande till indata. 
 
Den bästa lösningen vore att använda en extern kristall eller klockdrivkrets, 
som håller exakt 16 MHz. Experiment med detta genomfördes, men tyvärr 
måste man använda en annan ingång på FPGA:n, och då blev klockskevningen i 
kretsen avsevärd. Detta trots användande av den externa klockingången 
(XTCLK) på FPGA:n. Därför behölls lösningen med PLL-krets för 
klockgenerering, men denna finjusterades via mätningar. Denna lösning riskerar 
dock att vara beroende av den aktuella datorn och utvecklingskortet, varför 
omjustering kan behöva göras om systemet flyttas. 
 
Problemet med klockskevning uppkommer beroende på utrymmesbrist i 
FPGA:n, vilket gör att realiseringen inte kan göras optimal. Problemet 
försvinner om en större FPGA skulle användas. 
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���'HVLJQYDO�RFK�DOWHUQDWLYD�O|VQLQJDU�
I detta kapitel ges en motivering till de viktigaste designvalen, samt idéer om 
alternativa lösningar. 

�����65$0��NORFNIUHNYHQV�
SRAM-kommunikation är en flaskhals i designen, främst i Sample-mode. I 
Data-mode skall detta inte orsaka några problem. För att snabba upp denna del 
skulle man kunna tänka sig att blocket som sköter läsning och skrivning till 
SRAM (comunicator) klockas snabbare än den övriga kretsen. Man skall då 
betänka att en annan klockfrekvens, på ett eller flera block, kräver en asynkron 
kommunikation med resten av kretsen. Detta skapar i sin tur stora 
tidsfördröjningar. För att det skall löna sig med en högre klockfrekvens måste 
alltså skillnaden i frekvens vara tillräckligt stor för att uppväga nackdelarna. 
Dessutom ställer en högre klockfrekvens större krav på syntesverktygen, för att 
realisera tillräckligt snabba funktioner i hårdvaran. I detta fall visade det sig inte 
möjligt att höja klockfrekvensen nämnvärt. Därför valdes 16 MHz som 
klockfrekvens även för detta block. 
 
Som en jämförelse kan man observera att blocket för PCI-kommunikation 
(read_pci) är klockat med 33 MHz. Detta är nödvändigt då PCI-
kommunikationen sker i denna frekvens. Men det blocket är samtidigt mycket 
enklare i sin uppbyggnad, varför syntesverktygen klarar att skapa en acceptabel 
implementation. 

�����65$0��XWOlVQLQJ�
Hur ofta signal skall skickas till C-programmet att läsa och spara data i SRAM 
är en avvägningsfråga. Om utläsning av SRAM sker alltför ofta, går mycket tid 
till spillo för själva kommunikationen med C-programmet. Om man däremot 
läser väldigt sällan, kommer själva utläsningen istället att ta lång tid. Eftersom 
data lagras i en buffert (fifo_buffer) under tiden som utläsning sker, så 
riskerar denna buffert då att bli överfull. Detta gör att buffertens maximala 
storlek också är en faktor i denna avvägning. Dessutom skall C-programmet 
hinna spara ned den utlästa datan till fil (hårddisk) innan nästa utläsning kan 
ske. Att spara ned data till fil går snabbare (per sparade byte) ju färre enskilda 
skrivningar man gör, alltså snabbare ju längre tid det är mellan utläsningarna. 
 
Genom experiment, där bl a vissa signaler som indikerar kommunikationstiden 
(t ex COM_PCI_STROBE) betraktades på oscilloskop, skapades en uppfattning 
om tidskraven. Det visade sig att själva interupthanteringen tog en 
förhållandevis lång tid. 
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Valet föll slutligen på att starta utläsning efter uppräkning till adress 1024. 
Detta ger alltså 512 skrivna dataord á 16 bitar. Detta eftersom jag endast 
använder jämna adresser (se vidare kapitel 20 - Signalbeskrivning). Teoretiskt 
sett skulle då en buffertstorlek på lika mycket, alltså 512 ord, passa bra (vid 
konstant belastning av indata). Detta förklaras med att om bufferten är full då 
utläsning av SRAM är färdigt, så kan blocket för SRAM-kommunikation 
(comunicator) ändå inte hinna spara undan mer än 512 ord innan det är dags 
för en ny utläsning. Och under denna utläsning hinner bufferten åter fyllas. 
Bufferten gjordes dock dubbelt så djup, dvs 1024 ord, för att klara en mer 
spikformad indatamängd, och andra störningar. 
 
Bufferten är implementerad som en macrofunktion (färdigt funktionsblock, 
skapat av kompilatorn, anpassat till hårdvaran) och tar inte nämnvärt med 
utrymme från övrig logik. Man kan då fråga sig varför man inte gör den ännu 
större? Dock är orddjupet i macrofunktionerna uppbyggda i diskreta steg, och 
nästa orddjup blir då 2048. En så pass stor buffert visade sig inte få plats i 
aktuell FPGA. 

�����,GHQWLILHULQJ�ILOWUHULQJ�
För att identifiera adressen eller, i fallet RT till RT, adresserna, används ett 
skiftregister med djup 50. Detta ger, som tidigare beskrivits, vissa problem med 
fördröjningar. Dessutom tar det upp stor plats i FPGA:n, speciellt i Sample-
mode, då skiftregistret måste kompletteras med en 15 bitar bred buffert (13 bitar 
för Timemark, 2 bitar för tillhörande Chanel) med ungefär samma djup. Detta är 
tyvärr nödvändigt om man inte väljer att först spara ned resultatet, i t ex 
fifo_buffer, och sedan L� HIWHUKDQG behandlar datan. Detta är dock en 
betydligt mer komplicerad metod, även om den har vissa fördelar. 
 
Hur skall man gå tillväga för att identifiera att det är ett svar som mottas? Ett 
svar inleds alltid med ett statusord, och ett anrop inleds med ett kommandoord. 
Däremot finns det inget enkelt sätt att skilja dessa ordtyper åt. Alltså måste man 
lagra föregående adress för att identifiera när denna kommer en gång till. Om 
detta sker inom den maximalt tillåtna svarstiden klassas detta som ett svar. 
Undantaget är RT till RT där man måste minnas två tidigare adresser, och dessa 
svar kommer dessutom i omvänd ordning. I övrigt är förfarandet analogt. 
 
Naturligtvis kan problem uppstå beroende på att den maximala svarstiden 
faktiskt är längre än den minimala tiden mellan två meddelanden. Det går alltså 
inte att veta om ett meddelande som inleds med samma adress, och följer 
mindre än 12 µs efter det första meddelandet, är ett svar (statusord) eller ett nytt 
anrop (kommandoord). Att två kommandoord skulle skickas till samma adress, 
utan ett svar emellan, uppkommer dock enbart vid fel (uteblivet svar från berörd 
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RT). Fenomenet kan också tänkas uppkomma om flera brodcast meddelanden 
(adress 31) följer tätt på varandra. Det är i detta fall lätt att identifiera adress 31 
och specialbehandla den, då inga statusord skall innehålla denna adress. 
 
Det finns i glitch_remover en funktion som ser till att inspelning startar 
enbart mellan två ord (datauppehåll >> 12 µs). Detta för att inte hamna snett på 
det första ordet. Alltså att inspelningen börjar med ett svar, vilket av kretsen 
skulle tolkas som ett anrop. 
 
Filtreringen görs för närvarande i hårdvara. Man skulle även kunna tänka sig att 
göra all, eller vissa delar av, filtreringen i mjukvara. Dock är hårdvara 
framförallt snabbare, och minimerar även den data som måste överföras mellan 
kretsen och C-programmet. Dessutom ger den lösning som används nu en fix 
storlek på det antal dataord som överförs till och från SRAM. Det passar bra i 
den befintliga konstruktionen, men skulle naturligtvis kunna ändras till ett 
variabelt orddjup om det skulle passa bättre. 

�����'MXS�Sn�F\NOLVN�EXIIHUW�
Blocket time_buffer är, som förklarats tidigare, en cyklisk buffer för 
mellanlagring av samplad data. Denna är 51 positioner djup (0 till 50). Detta val 
kommer sig av att det, teoretiskt sett, aldrig skall vara mer än 46 positioner 
upptagna samtidigt. Detta för att all indata inleds med en synk, vilket tar två 
positioner att lagra. Därefter kommer adress plus dataord på totalt 17 bitar, 
vilket tar 34 positioner att lagra (Manchester II kodat). Synk nummer två tar 2 
positioner och adress nummer två tar ytterligare 10 positioner. Efter det att synk 
och adress mottagits kan beslut fattas (identifier) om data skall sparas eller 
filtreras bort. Bufferten börjar då tömmas. Detta med en högre takt än med 
vilken den fylls med ny data. Alltså skulle ett orddjup på 46 positioner räcka, 
men för att få en viss marginal har djupet 51 valts. 
 
Det uppstår inga problem om en icke giltig adress, eller felaktig synk, skulle 
mottagas. Beslut om data skall sparas eller filtreras bort kommer ändå att fattas 
efter samma antal databitar. Ingen kontroll har implementerats i bufferten för att 
kontrollera om den är full. Helt enkelt därför att detta inte skall kunna inträffa 
under normala förhållanden. Det man eventuellt skulle kunna göra är att 
kontrollera om bufferten är full, och då ge en felsignal samt avbryta all 
inspelning. 

�����3RZHU�GRZQ�
Det finns två olika alternativ för att avsluta en inspelning. Dels kan man i C-
programmet helt enkelt spara ned det sista innehållet i SRAM, och sedan inte ge 
FPGA:n den bekräftelse som krävs för att gå vidare. Detta kan dock ge problem 
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vid uppspelning, då det sista lagrade dataordet kan vara ofullständigt. Speciellt 
blir detta problem om man väljer att spela upp cykliskt. Det andra alternativet är 
en mjukare nedstängning, där men ser till att det sista lagrade dataordet blir 
komplett. För att göra denna mjukare nedstängning kan man tänka sig två 
alternativ. Antingen görs det i hårdvaran, eller i mjukvaran. 

16.5.1 Hårdvara 
Om man väljer att göra det i hårdvara, alltså i FPGA:n, så är en metod att känna 
av de inkommande signalerna (RX_DATA_HIGH/-LOW). Då dessa är Z (båda är 
låga) så befinner vi oss mellan två ord. Vi kan då ersätta följande indata med Z, 
och på så sätt lura kretsen. Då Z spelats in tillräckligt länge kommer SRAM att 
bli fullt och följaktligen lagras till fil med hjälp av C-programmet. 
 
Fördelen med denna metod är att vi verkligen rensar ur kretsen helt, och 
avbrottet i inspelad data kommer exakt där användaren önskar. Nackdelen är att 
konstruktionen inte är så trivial som den först kan verka. Exempelvis kan den Z-
signal vi lägger på ingångarna komma att sorteras bort om 
maxtidsbegränsningen (MAX_TIME) är påslagen. Alltså måste man koppla in 
sig även på andra ställen i blockschemat, för att kringgå detta. Dessutom måste 
information om att vi vill starta power down sändas till kretsen. Detta är ett 
problem då databussen kan vara upptagen, och vi måste avvakta med 
kommandot. Det tar även extra logik i kretsen till anspråk. Man måste även hitta 
en metod att veta när all data har lästs ut ur alla buffrar och SRAM, och då 
meddela C-programmet att man är färdig. 

16.5.2 Mjukvara 
Att göra det i mjukvara kan ske genom att invänta nästa utläsning av SRAM. 
Innan filen sparas till disk söks den sedan igenom till dess att Z hittas, och alla 
efterföljande dataord ersätts med Z. 
 
Fördelen med denna metod är att det är en enkel lösning, som inte belastar 
kretsen med mera logik. Nackdelen är att avbrytandet av inspelningen inte 
kommer exakt då användaren önskar, utan man kan få ett par ord för mycket 
eller för lite. Detta är dock inget bekymmer i praktiken, då användaren ändå inte 
kan klicka på ”Stop” så exakt. Om data på 1553-bussen skulle komma väldigt 
sällan (eller sluta komma) kan detta dock resultera i lång (oändlig) väntan. Detta 
kan åtgärdas med någon form av timeout, och redigering av tidigare sparad data 
för att få en bra avslutning på denna. 
 
Jag valde den mjukvarumässiga lösningen. Någon timeout har inte 
implementerats. Dock finns en timeout på tio sekunder i användarinterfacet. 
Denna timeout är dock endast avsedd för att inte interfacet skall hänga sig under 
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väntan på bekräftelse. Timeouten genererar ett felmeddelande samt avbryter 
interfaceprogrammet, men åtgärdar på inget sätt den felaktigt avslutade 
datafilen. Att ingen indata skulle komma under tio sekunder betraktas som 
osannolikt, och det finns därmed ingen akut anledning att åtgärda detta 
problem. 

16.5.3 Uppspelning 
När man slutar spela upp data borde man enligt ovanstående aldrig kunna få 
problem med att uppspelningen avbryts mitt i ett ord. Nu är det dock så att 
uppspelning inte enbart avslutas då filen är slut. Uppspelningen kan även 
avslutas då användaren trycker ”Stop” i användargränssnittet. För att hantera 
detta kan ett liknande resonemang föras, antingen görs en mjukvarumässig 
justering av data, innan den sparas till SRAM av C-programmet. Eller så sköter 
man allt i kretsen. I detta fall är det dock betydligt enklare att genomföra 
lösningen i hårdvara. Vi har ju redan en kommunikation som meddelar att 
SRAM är skrivet med ny data från C-programmet. Då kan vi använda samma 
kommunikation för att tala om att detta var sista datan som skrevs. Hårdvaran 
kan sedan, enligt samma resonemang som ovan, på lämpligt sätt ersätta utdata 
med Z. En annan nackdel med en mjukvarulösning är att skrivningen av ny data 
till SRAM skulle kunna försenas. Detta kan i värsta fall resultera i att fifo-
bufferten under tiden hinner tömmas. 

�����)LOWUHULQJ�DY�JOLWFKDU�
I kapitel 12 - Inläsning, togs problemet med glitchar mellan databitarna upp. 
Problemen bestod i att insignalen var Z under en eller två klockcykler. Här 
följer några olika alternativ till lösningar på det problemet. 
 
Man kan helt enkelt spela in dom, åtminstone i Sample-mode. Fördelarna är att 
det blir H[DNW som verkligheten. Detta känns dock som en dålig lösning, 
eftersom det skapar problem med de interna strobesignalerna i kretsen, och med 
onödigt stora datamängder. Då man inte är särskilt intresserad av att ha denna 
finess, känns det omotiverat att lösa alla de problem som kan uppstå. Dessutom 
kan det bli svårt för mottagaren att ta emot uppspelad data, om den spelas upp 
med dessa glitchar. 
 
En betydligt bättre lösning vore att synka bort dom. Alltså att kräva att en 
förändring av indata är stabil på båda insignalerna (se figur 12.1). Detta är en 
enkel lösning som kan ske i det befintliga synkblocket. Alltså ger detta små 
förändringar av befintlig kod, samt kräver lite plats i FPGA:n. Till denna 
lösnings nackdel är att metoden fungerar bäst om glitcharna bara är en 
klockpuls långa. För att kunna filtrera bort glitchar som är två klockpulser långa 
skulle systemet börja bli segt. Jämför med en för stor deriverande del i en PID-
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regulator. Fortfarande skulle glitchar som är tre klockpulser långa kunna orsaka 
problem. Visserligen observerades inga sådana glitchar i testuppkopplingen, 
men för robustheten av systemet vore det önskvärt att kunna hantera även dessa. 
 
Man kan även tänka sig att skära bort dom, alltså undvika att spela in dom. 
Även detta är en enkel lösning, och omkringliggande data behöver ej förändras 
på något sätt. Problemen som kan uppstå ligger i att data kommer att försvinna 
under vissa klockpulser. Detta gör att vi kan hamna i otakt med följande 
databitar i ett ord. Även den totalt inspelade tiden under ett långt pass kan 
märkbart påverkas, om många glitchar behöver skäras bort. 
 
En modifiering av ovanstående skulle kunna vara att ersätta data med 
föregående värde, istället för att bara skära bort. Om föregående värde redan är 
för långt (enligt standard) kan detta dock förvärra det problemet. Speciellt om 
glitchen är två eller flera klockpulser lång. Alltså är det bättre att sprida ut 
effekten, genom att ersätta glitchen med föregående värde i en klockpuls, och 
efterföljande värde i en klockpuls. Detta alltså om glitchen är två klockpulser 
lång. Detta system skulle även klara större glitchar. Nackdelen med denna 
metod är att den är mer komplicerad att genomföra, och därmed kräver mer 
utrymme i hårdvaran. Koden kan dessutom bli lite mer svårläst för den oinsatte. 
 
Jag bestämde mig slutligen för att införa ett speciellt block 
(glitch_remover) som ersätter glitcharna med en kombination av 
föregående och efterföljande data enligt ovan. Blocket placerades innan 
samplingsblocket (time_sampler), vilket gjorde att inga ändringar behövdes 
i kretsen i övrigt. 

�����'DWDSURWRNROO�
Två olika dataprotokoll har tagits fram, ett för Sample-mode och ett för Data-
mode. Protokollen har anpassats så att de uppvisar största möjliga likheter. 
Detta för att underlätta vid exempelvis manuell utläsning eller editering av filer, 
samt förenkla C-programmet. Genom att vara insatt i protokollets utformning 
kan användaren själv kontrollera och editera filerna, för att kunna spela upp 
exakt de testfall denne önskar. 

16.7.1 Sample-mode 
En alternativ lösning till det dataprotokoll som används nu (se kapitel 19 - 
Dataprotokoll och konventioner) vore att dela upp Chanel och Timemark (se 
kapitel 10 - Uppbyggnad) i två på varandra följande dataord. Fördelarna med 
detta är att hela ordlängden på 16 bitar kan användas för att lagra ett Timemark 
(TM), till skillnad från bara 13 bitar med nuvarande metod. Utdatafilerna blir 
dessutom betydligt mer läsbara, vilket underlättar under utveckling. 
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Nackdelarna är däremot att en stor mängd 0:or lagras. Detta då TM oftast är 
betydligt mindre än 16 bitar, och Chanel endast tar upp 2 av 16 bitar. Detta är 
alltså ett resursslöseri, dels i flaskhalsen med SRAM-kommunikation, men även 
därför att filerna på hårddisken blir onödigt stora. 

16.7.2 Data-mode 
Det finns flera tänkbara sätt att organisera dataprotokollet i detta fall. Eftersom 
man ofta vill spara endast en 1:a eller en 0:a, är en ren analogi med protokollet 
för Sample-mode icke önskvärt. Det skulle vara alldeles för stort slöseri med 
antal bitar. Därmed skulle det inte heller ge dom fördelar som finns i Data-
mode, nämligen att det är mindre resurskrävande i fråga om dataoverföring och 
filstorlek. 
 
Man kan tänka sig en lösning där man endast lagrar en 1:a eller en 0:a för varje 
bit. Alltså att RX_DATA_HIGH=1 och RX_DATA_LOW=0, kallat (10), sparas 
som 1 och (01) sparas som 0. Detta är en mycket resurssnål metod. Problemet är 
att på ett enkelt sätt bedöma när det är slut på data (10, 01) och vi istället 
befinner oss emellan två ord (00). 
 
En bättre lösning är att spara bitarna från båda kanalerna (i analogi med hur 
Chanel sparas i Sample-mode). Alltså att (10) helt enkelt sparas som en 1:a följd 
av en 0:a, i två på varandra följande positioner i dataordet. Detta gör att det 
aldrig blir några tveksamheter. Dock tar metoden dubbelt så mycket 
lagringsutrymme i anspråk, som ovanstående metod. 
 
Fortfarande finns ett problem kvar, som härstammar från att vi måste synka vår 
samplande klocka (2 MHz) med varje nytt dataord. Detta kan ge problem vid 
skrivning till fil, då vi med detta dataprotokoll endast kan spara hela bitar. 
Alltså skulle vi tvingas till en avrundning vid lagring. Då är det bättre att gå 
över till att lagra TM, precis som i Sample-mode, mellan orden. Dessa kan ju 
lagra exakt en så lång tid som behövs. Dessutom är detta en betydligt 
resurssnålare metod för just dessa långa tider, då annars en stor mängd av (00) 
skulle lagras efter varandra. 
 
Innan man byter till att lagra ett Timemark, skrivs först nollor på resterande 
positioner i det ord man för tillfället lagrar. Detta för att komma upp i 16 bitar. 
Då användaren valt att filtrera bort en adress genom maskning skall Z sparas 
motsvarande tid. Detta skulle motsvara att spara (00) istället för (10) eller (01). 
Men eftersom nollor redan används som utfyllnadstecken sparas istället (11) för 
att markera Z. 
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Själva synksignalen lagras inte, utan varje utsändning inleds med att en 
synksignal läggs in manuellt vid uppspelning. Detta för att spara bitpositioner i 
filen. Synken som läggs in är alltså ideal enligt 1553-standard. Jämför med 
resonemanget om för lång synk i kapitel 12 - Inläsning. 

�����6WUREHVLJQDOHU�
I möjligaste mån har jag försökt standardisera strobesignalerna mellan blocken, 
både till namn och till beteende. En standard strobesignal heter 
FRÅNBLOCK_TILLBLOCK_STROBE. Detta gör det mycket lätt att i simulatorn 
överblicka de olika signalerna. Beteendet är även standardiserat till att 
strobesignalen skall vara hög en klockpuls, och därefter genast falla till låg 
igen. Detta gör det både enklare att läsa och skriva kod i blocken, samt att 
överblicka funktionen i blockschemat. I de allra flesta block är detta dessutom 
en utmärkt lösning, då det block som tar emot stroben oftast PnVWH vara klart 
och stå och vänta. I de fall stroben behöver ett annorlunda beteende, t ex vara 
längre än en klockpuls, så görs dessa anpassningar i mottagarblocket. Det kan 
exempelvis vara genom att lagra stroben i en intern variabel. Några enstaka 
strobesignaler som skiljer sig från dessa standarder finns dock där det är 
nödvändigt. 
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���6OXWVDWVHU�
Den slutliga designen har visat sig fungera bra, såväl i simulator som i 
verkligheten. Systemet uppfyller de flesta krav som ställdes i början av 
projektet, och är mycket robust mot felaktig data, som exempelvis glitchar, 
felaktig synk m m. Skulle kretsen ändå på något sätt komma i otakt med indata 
så rättar detta till sig självt vid nästa sändningsuppehåll. Användargränssnittet 
är mycket lättanvänt, och det bör inte vara några problem för vem som helst att 
använda systemet. 
 
En önskan som tyvärr inte kunde uppfyllas var att klara flera kanaler parallellt. 
En annan önskan som endast delvis är uppfylld med nuvarande lösning är att 
man vill spara lagringsutrymme genom att filtrera indata. Om man väljer att 
skära bort icke önskvärd data blir så fallet. Men om man väljer att endast maska 
data med Z, så sparar man inget lagringsutrymme. Se vidare kapitel 18 - 
Framtida utveckling 
 
Sample-mode är begränsat av den stora mängd data som produceras och måste 
sparas undan. Dock finns det tillfällen då man kan ha nytta av denna exaktare 
beskrivning av mottagen data. Sample-mode är därför ett bra komplement till 
Data-mode, och bör behållas även i framtida versioner. Som ett eget system, och 
inte ett komplement till Data-mode, är däremot Sample-mode inte tillräckligt 
bra. 
 
Att kretsen till stor del designats utan terminering på 1553-bussen var 
visserligen ett misstag. Dock medförde detta en bättre konstruktion på den 
slutliga designen. Att systemet fungerar mycket väl även utan terminering, visar 
på designens robusta konstruktion. 
 
Projektet kan dessutom fungera som en alldeles utmärkt plattform för andra 
projekt innefattande detta, eller liknande, utvecklingskort och/eller databuss för 
1553-data. Detta för att konfiguration och programmering av utvecklingskortet, 
inläsning av 1553-data, minneshantering, användargränssnitt och konfigurering 
av FPGA m m, endast med små eller inga modifikationer kan fungera som ett 
skal för andra projekt. Det konstruerade testblocket som läser in testvektorer 
och genererar log- och resultatfiler (se kapitel 11 - Testbänk) kan användas även 
i projekt helt olika detta. 
 
Den FPGA, på utvecklingskortet, som användes var i minsta laget. Ofta under 
projektet lyckades inte 16 MHz upprätthållas under syntesering. Nuvarande kod 
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klarar precis att uppfylla frekvenskraven5. Men även till synes triviala ändringar 
i koden riskerar att förstöra detta. Detta är delvis även anledningen till att vissa 
av de enklare punkterna i kapitel 18 - Framtida utveckling, inte har införts. 

                                           
5 I Sample-mode har begränsningar i filtreringsfunktionen tvingats införas för att få plats i FPGA:n. 
Dock är den fulla funktionaliteten utprovad i simulator, och ändringarna av sådan karaktär att dom 
med säkerhet även fungerar i verkligheten. 
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���)UDPWLGD�XWYHFNOLQJ�

�����)OHUD�NDQDOHU�
En av anledningarna till detta projekt, var att man ville finna en billig och 
effektiv metod för att spela in flera kanaler samtidigt. Dock fanns det i den 
FPGA som användes inte plats för mer än en kanal. En given utveckling är 
därför att använda en större FPGA och konvertera konstruktionen till flera 
kanaler. 
 
I huvudsak borde då blocken för datainsamling och uppspelning kunna lämnas 
oförändrade, och bara dupliceras för varje ny kanal. Det som behöver 
modifieras är minneshanteringen. Framförallt gäller detta blocket 
fifo_handler, men det kan även tänkas att comunicator samt 
read_pci behöver modifieras. 

�����0LQQHVKDQWHULQJ�
För att klara en större mängd data skulle vissa förändringar i minneshanteringen 
kunna införas. Redan idag finns det en begränsning på denna punkt i Sample-
mode, då allt för mycket indata på kort tid inte hinner sparas undan. Om 
konstruktionen anpassas för flera kanaler blir detta ett problem även i Data-
mode. 
 
För att snabba upp utläsningen från SRAM av C-programmet skulle man kunna 
använda DMA (Direct Memory Access). Detta kräver att den utrustning man 
använder (t ex utvecklingskort) stödjer detta. 
 
Man kan även tänka sig att inte, som nu, spara ett fixt antal dataord i SRAM 
mellan varje utläsning. Istället skulle man kunna passa på att låta C-programmet 
läsa ut minnesinnehållet då man har lite eller ingen indata. Ett variabelt orddjup 
skulle även kunna inbjuda till experiment med att fortsätta skriva till SRAM 
även efter det att interupt utfärdats, och sluta skriva först då interupten 
bekräftats. Nuvarande utvecklingskort passar dock inte för denna typ av 
lösning, då adress- och databuss är gemensam för PCI- och SRAM-
kommunikation. 
 
Den trevligaste lösningen vore naturligtvis att ha dubbla SRAM-minnen, så att 
man inte behöver avvakta utläsning, utan kan byta till det andra minnet direkt. 
 
En snabbare klockning av blocket för SRAM-kommunikation 
(comunicator), kunde också tänkas snabba upp minneshanteringen. 
Hastigheten på 16 MHz för denna kommunikation ligger avsevärt under 
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minnets kapacitet. Detta ställer dock högre krav på FPGA:n, och var inte 
möjligt med det aktuella utvecklingskortet. 
 
För närvarande lagras Z i 255 tidsenheter på alla minnespositioner efter sista 
dataord, då inspelning avbrutits. Detta för att få ett tillräckligt 
sändningsuppehåll innan nästa dataord inleds, då man spelar upp filen flera 
gånger. Har man otur kan det bli många minnespositioner med Z. Och därmed 
väldigt långt sändningsuppehåll. Om man på något sätt modifierar 
minneshanteringen bör man även passa på att lösa detta. 

�����&\NOLVN�EXIIHU�
Den cykliska buffert (time_buffer) som används i Sample-mode påminner 
till stor del om en fifo-buffer. Det vore värt att undersöka om denna inte kunde 
implementeras med hjälp av en megafunktion istället. Detta för att spara 
utrymme till logik. 

�����0D[WLGVEHJUlQVQLQJ�
Funktionen för maxtidsbegränsning ger för närvarande olika funktion i Sample- 
respektive Data-mode. Detta är en naturlig följd av skillnaderna i koden, men 
kan upplevas som förvirrande av användaren. Detta skulle därför kunna 
harmoniseras. Dessutom skulle maxtidsbegränsningen kunna införas HIWHU 
filtreringen, (alltså innan fifo_handler) och inte som nu enbart på indata. 

�����)HOPHGGHODQGH�
Om fifo_buffer skulle bli full under inspelning, eller tom under 
uppspelning (buffer overflow/underrun) så upptäcks detta av 
pulse_detector, som tänder (blinkar) en lysdiod på mottagarkortet. Detta 
skulle istället kunna meddelas användaren via någon form av meddelande i 
användarinterfacet. Denna förändring kräver antingen en förändring eller tillägg 
i nuvarande dataprotokoll för SRAM-kommunikation, eller att en 
kommunikation direkt via PCI-bussen skapas. 

�����)LOWUHULQJ�
Filtrering bygger för närvarande, då data ej skärs bort, på att varje databit ersätts 
med Z motsvarande tid. Det går alltså åt lika mycket data för att spara ett 
sändningsuppehåll den berörda tiden, som för att spara dataorden. Detta borde 
kunna effektiviseras genom att enbart spara ett enda långt sändningsuppehåll. 
 
Det kunde även vara av intresse att välja att skära bort vissa adresser, och att 
ersätta andra med Z. Samt att kunna välja att ta bort bara svaret på vissa 
adresser, och även anropet för andra. Detta för att bibehålla timingen och 
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anropsordet för vissa intressanta adresser, och helt kunna skära bort andra, icke 
intressanta, adresser. 
 
Lämpligen kombineras denna modifikation med idéerna om 
maxtidsbegränsning ovan, då samma block (time_buffer, identifier) är 
inblandade. 
 
En annan idé som fanns i projektets början är kunna filtrera data även under 
uppspelning. Detta skulle kunna göras genom att den uppspelade dataströmmen 
inte går direkt ut på portar, utan först samplas och filtreras med samma block 
som vid inspelning. Men till skillnad från inspelning, så sparas det ”inspelade” 
resultatet inte till fil, utan återskapas till data och läggs ut på portarna. Alltså på 
samma sätt som om det hade lästs in från fil i den nuvarande designen. Då 
denna metod nästan uteslutande använder befintlig logik, så är designarbetet för 
detta blygsamt. Det problem som uppstår är däremot att det skapas en ryckighet 
i uppspelad data, beroende på fördröjning vid filtrering. Detta problem kan 
lösas med någon form av buffert. I Sample-mode kan man tänka sig att detta 
kombineras i time_buffer. I den nuvarande FPGA:n fanns inte utrymme för 
att testa denna lösning. 

�����.ORFNVLJQDO�
Enligt vad som beskrivits i kapitel 15 – Utvecklingskortet, bör en kristall eller 
klockdrivkrets användas istället för PLL-klockan. En 16 MHz klockdrivkrets 
finns monterad på mottagarkortet för denna modifikation [13]. 

�����0RWWDJDU��VlQGDUNUHWV�
Den mottagar-/sändarkrets som används (se kapitel 8 - Hårdvara) är dyr, och 
borde gå att ersätta med någon form av komparatorer eller A/D-omvandlare, 
samt någon form av drivsteg för sändarfunktionen. Man kan då även tänka sig 
att, framförallt i Sample-mode, även lagra amplituden hos indata. 
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���'DWDSURWRNROO�RFK�NRQYHQWLRQHU�
Följande konventioner och protokoll gäller för interaktionen mellan C-
programmet och FPGA:n. Först anges de delar som är gemensamma för båda 
versionerna (Sample och Data). 
 
Förklaring av nedanstående. Siffror inom vanlig parentes avser adress eller 
offset, siffror inom hakparenteser ange bitpositioner. Läsaren kan även 
observera att det finns sju oanvända statusbitar, reserverade för framtida 
funktionalitet. 

�����%HVNULYQLQJ�
Under reset (LRSTn=0) initieras SRAM med konfigurationsdata enligt nedan. 
Då reset släpps kommer denna information att läsas in av FPGA-kretsen 
(comunicator). 
 
Då interupt utfärdas från kretsen (LINT=1) inträffar följande. 
 
Om inspelning pågår bekräftas interupten, genom skrivning till BAR3(2), och 
kretsen släcker interupt. Innehållet i SRAM sparas ned av C-programmet till en 
intern buffer. Under denna tid sparas ej ny data till SRAM av FPGA:n. C-
programmet bekräftar sedan, BAR3(6), att innehållet i SRAM är utläst och 
FPGA:n kan åter spara ny data. C-programmet skriver sedan innehållet i sin 
interna buffer till fil. 
 
Om uppspelning pågår bekräftas interupten, BAR3(2), och kretsen släcker 
interupt. Innehållet i SRAM uppdateras av C-programmet med den data som 
sedan tidigare lästs in till en intern buffer. Under denna tid läser FPGA:n ej ny 
data från SRAM. C-programmet bekräftar sedan, BAR3(6), att innehållet i 
SRAM är uppdaterat, och FPGA:n kan åter läsa ny data. C-programmet 
uppdaterar sedan innehållet i sin interna buffer från fil. 
 
Om in- eller uppspelning skall avbrytas, antingen därför att användaren klickat 
”Stop”, eller för att filen, vid uppspelning, är slut, så skrivs ett annat dataord vid 
bekräftelsen från C-programmet. 
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�����.RQILJXUDWLRQVGDWD�
.RQILJXUDWLRQVGDWD� 
 SRAM(0)[15:0] Adresser 15 till 0 på eller av. En etta markerar att vi vill 
  filtrera bort den sändaren. 
 SRAM(2)[15:0] Adresser 31 till 16 på eller av. 
 SRAM(4)[15:13] (PLAY, MAX_TIME, CUT_MASK, ACCEPT_ALL, 
  SKIP_SENDER) 
 
 Oanvända bitar skall vara 0. 
 
3URWRNROO�%$5� 
 Skrivning på BAR3(2)[0:15] släcker interupt. 
 Skrivning på BAR3(6)[0:15] 
  LSB=0 bekräftar utläsning/uppdatering av SRAM. 
  LSB=1 anger slut på läsning/skrivning (power down). 
 
 (Observera att BAR3(4) ej används) 

�����6DPSOH�PRGH�
65$0 
 SRAM(N)[15:0] (ID, DATA[14:0]) 
  
  Om ID=0; 
  DATA[14:13] CHANEL[1:0] 
  DATA[12:0] TM[12:0] 
  Om ID=1;  
  DATA[14:0] (0, 0, STATUS[12:0]) 
 
  STATUS[5:0] PROCESSING[5:0], bit 5 (adress 32) indikerar fel. 
  STATUS[12:6] <reserverad, skall vara 0>  
 

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

ID

CH

<reserverad> PROCESSING[5:0]

TIMEMARK
 

)LJXU��������'DWDSURWRNROO��6DPSOH�PRGH�
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�����'DWD�PRGH�
65$0 
 SRAM(N)[15:0] (ID, TM, DATA[13:0]) 
  
  Om ID=1; 
  DATA[13:0] (0, STATUS[12:0]) 
 
  STATUS[5:0] PROCESSING[5:0], bit 5 (adress 32) indikerar fel. 
  STATUS[12:6] <reserverad, skall vara 0>  
 
  Om TM=1 
  SRAM(N)[15:0] (0, 1, 0, TM[12:0]) 
 
  Om TM=0, och ID=0 
 SRAM(N)[15:0] (0, 0, CH_DATA[13:0]) 
 
 (ID och TM ej 1 samtidigt) 
 
 
 
 
 
 

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 
 

ID 

TM 

<reserverad> PROCESSING[5:0] 

TIMEMARK 

CH_DATA 
 

)LJXU��������'DWDSURWRNROO��'DWD�PRGH�
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���6LJQDOEHVNULYQLQJ�
Detta kapitel beskriver mer ingående de olika delblockens exakta 
implementation, samt dess in- och utsignaler. Kapitlet är till största del avsett 
för den som önskar skapa sig en djupare förståelse. Det förutsätts att läsaren är 
väl införstådd med kapitel 10 - Uppbyggnad, då denna information inte kommer 
att upprepas här. Alla utsignaler antar låg nivå vid reset, om ej annat anges. 
Signalnamn är genomgående skrivna med versaler, ett litet ”n” på slutet 
indikerar att signalen är aktivt låg. 
 
Beroende på utrymmesbrist i FPGA:n kunde inte den fulla funktionen 
synteseras i Sample-mode. För att få en körbar kod har djupet på den cykliska 
bufferten (time_buffer) reducerats från 50 positioner till 15. Längden på 
skiftregistret har även kortats från 50 till 10 bitar. Resultatet av dessa ändringar 
är att den andra adressen vid RT-RT (transmit adressen, se figur 4.3) inte kan 
detekteras. Därav missar kretsen helt den andra adressen samt kommer i otakt, 
angående vilka adresser som är anropande respektive svarande. Detta påverkar 
enbart tillfälligtvis funktionen vid filtrering, och kommer rätt igen vid nästa 
sändningsuppehåll. De ändringar som behöver göras för att återfå den fulla 
funktionen är ytterst triviala, och tydligt markerade via kommentarer i koden. 
 

�����V\QF�
Synkroniseringen sker genom att kräva att signalen behåller sin förändring i två 
på varandra följande klockintervall. Observera att bland annat signalen CSn 
(chip select) inte synkas. 
 
,QVLJQDOHU���6DPSOH�RFK�'DWD 
6LJQDOQDPQ� %HVNULYQLQJ�
CLK Systemklocka, 16 MHz 
LCLK PCI-klocka, 33 MHz 
RESETn Resetsignal 
RX_DATA_HIGH/LOW Data in från 1553-buss 
HOLD <se comunicator> 
HACK HoldACKnowledge in från PCI 
LINT <se read_pci> 
COM_PCI_STROBE <se comunicator> 
PCI_COM_STROBE <se read_pci> 
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8WVLJQDOHU���6DPSOH�RFK�'DWD 
6LJQDOQDPQ� %HVNULYQLQJ�
RX_DATA_HIGH/LOW_S Synkad (CLK) version RX_DATA_HIGH/LOW 
HOLD_S Synkad (LCLK) version av HOLD 
HACK_S Synkad (CLK) version av HACK 
LINT_S Synkad (LCLK) version av LINT 
COM_PCI_STROBE_S Syncad (LCLK) version av COM_PCI_STROBE 
PCI_COM_STROBE_S Syncad (CLK) version av PCI_COM_STROBE 
 

�����JOLWFKBUHPRYHU�
Inkommande data lagras i ett skiftregister. Innehållet i detta register läses av 
parallellt, och glitcharna identifieras sedan via ett antal flervals(case)-satser. Då 
ett fall är uppfyllt ersätts data i skiftregistret med vad det borde vara, utan 
glitchar. Datan fortsätter sedan att skiftas ut ur registret på vanligt sätt. 
 
För att detektera när vi befinner oss mellan två ord används en räknare som 
kontrollerar att det finns Z på ingångarna i minst 256 klockpulser. Detta 
motsvarar drygt 12 µs, vilket är den maximala svarstiden. 
 
,QVLJQDOHU���6DPSOH�RFK�'DWD 
6LJQDOQDPQ� %HVNULYQLQJ�
CLK Systemklocka, 16 MHz 
RESETn Resetsignal 
PLAY <se comunicator> 
RX_DATA_HIGH/LOW_S <se sync> 
 
8WVLJQDOHU���6DPSOH�RFK�'DWD 
6LJQDOQDPQ� %HVNULYQLQJ�
RX_DATA_INT_HIGH/LOW Glitchfri version av RX_DATA_HIGH/LOW_S 
 

�����WLPHBVDPSOHU�
,QVLJQDOHU���6DPSOH 
6LJQDOQDPQ� %HVNULYQLQJ�
CLK Systemklocka, 16 MHz 
RESETn Resetsignal 
MAX_TIME <se comunicator> 
RX_DATA_INT_HIGH/LOW <se glitch_remover> 
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8WVLJQDOHU���6DPSOH 
6LJQDOQDPQ� %HVNULYQLQJ�
RX_DATA_INT_HIGH/LOW Glitchfri version av RX_DATA_HIGH/LOW_S 
CLK_DATA 2 MHz signal (en klockpuls lång) med positiv flank 

centrerad på databitarna hos indata�
CLR_PREV Återställer tidigare adresser hos identifier då ingen 

indata under 224 klockpulser 
TS_ID_STROBE =>1 då adressen ligger i sk_reg (51 st 2 MHz 

klockpulser efter mottagen synk) 
=>0 efter en klockperiod 

SYNC_ERROR =>1 om ingen giltig synk detekteras trots indata i 64 
klockpulser 
=>0 efter en klockperiod 

TS_TB_STROBE =>1 då nya värden finns på TM_ALL och 
CHANEL_ALL 

TM_ALL[12:0] Timemark 
CHANEL_ALL[1:0] Chanel 
 
,QVLJQDOHU���'DWD�
6LJQDOQDPQ� %HVNULYQLQJ�

&/.� 6\VWHPNORFND����0+]�
5(6(7Q� 5HVHWVLJQDO�
0$;B7,0(� �VH�FRPXQLFDWRU!�
5;B'$7$B,17B+,*+�/2:� �VH�JOLWFKBUHPRYHU!�
�

8WVLJQDOHU���'DWD�
6LJQDOQDPQ� %HVNULYQLQJ�

5;B'$7$B,17B+,*+�/2:� *OLWFKIUL�YHUVLRQ�DY�5;B'$7$B+,*+�/2:B6�
&/.B'$7$� ��0+]�VLJQDO� �HQ�NORFNSXOV� OnQJ��PHG�SRVLWLY� IODQN�

FHQWUHUDG�Sn�GDWDELWDUQD�KRV�LQGDWD�
&/5B35(9� cWHUVWlOOHU� WLGLJDUH�DGUHVVHU�KRV� LGHQWLILHU�Gn� LQJHQ�

LQGDWD�XQGHU�����NORFNSXOVHU�
76B,'B6752%(�  !�� Gn� DGUHVVHQ� OLJJHU� L� VNBUHJ� ���� VW� ��0+]�

NORFNSXOVHU�HIWHU�PRWWDJHQ�V\QN��
 !��HIWHU�HQ�NORFNSHULRG�

6<1&B(5525�  !��RP�LQJHQ�JLOWLJ�V\QN�GHWHNWHUDV�WURWV�LQGDWD�L����
NORFNSXOVHU�
 !��HIWHU�HQ�NORFNSHULRG�

12B025(B'$7$�  !��Gn�QXYDUDQGH�RUG�lU�XWVNLIWDW�IUnQ�6.B5(*�
 !��HIWHU�HQ�NORFNSHULRG�

76B),)2B6752%(�  !��Gn�Q\D�YlUGHQ�ILQQV�Sn�70B7)��$QYlQGV�GRFN�
EDUD� Gn� 70� VW|UUH� lQ� PD[WLGHQ�� $QQDUV� DQYlQGV�
12B025(B'$7$��

70B7)>����@� 7LPHPDUN�
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�����LGHQWLILHU�
,QVLJQDOHU���6DPSOH 
6LJQDOQDPQ� %HVNULYQLQJ�
CLK Systemklocka, 16 MHz 
RESETn Resetsignal 
SKIP[32:0] <se comunicator> 
SKIP_SENDER <se comunicator> 
ACCEPT_ALL <se comunicator> 
SK_REG_DATA[49:0] <se sk_reg> 
CLR_PREV <se time_sampler> 
TS_ID_STROBE <se time_sampler> 
SYNC_ERROR <se time_sampler> 
FIFO_ID_STROBE <se fifo_handler> 
TB_ID_STROBE <se timebuffer> 
 
8WVLJQDOHU���6DPSOH 
6LJQDOQDPQ� %HVNULYQLQJ�
ID_FIFO_STROBE =>1 då ny data finns på PROCESSING 

=>0  då FIFO_ID_STROBE=1 
PROCESSING[5:0] Senast avkodad adress. Bit 5 indikerar felaktig 

adress eller synk, övriga bitar visar då 0. 
WANTED[1:0] Meddelar om vi vill spara eller filtrera bort 

nuvarande ord 
00=Obestämt, beslut ej taget 
01=Vill filtrera bort 
10=Vill spara 
Återställs till 00 då TB_ID_STROBE=1 

 
,QVLJQDOHU���'DWD�
6LJQDOQDPQ� %HVNULYQLQJ�

&/.� 6\VWHPNORFND�����0+]�
5(6(7Q� 5HVHWVLJQDO�
6.,3>����@� �VH�FRPXQLFDWRU!�
6.,3B6(1'(5� �VH�FRPXQLFDWRU!�
$&&(37B$//� �VH�FRPXQLFDWRU!�
6.B5(*B'$7$>����@� �VH�VNBUHJ!�
&/5B35(9� �VH�WLPHBVDPSOHU!�
76B,'B6752%(� �VH�WLPHBVDPSOHU!�
6<1&B(5525� �VH�WLPHBVDPSOHU!�
),)2B,'B6752%(� �VH�ILIRBKDQGOHU!�
6.B,'B6752%(� �VH�VNBUHJ!�
�
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8WVLJQDOHU���'DWD�
6LJQDOQDPQ� %HVNULYQLQJ�

,'B),)2B6752%(�  !��Gn�Q\�GDWD�ILQQV�Sn�352&(66,1*�
 !���Gn�),)2B,'B6752%( ��

352&(66,1*>���@� 6HQDVW� DYNRGDG� DGUHVV�� %LW� �� LQGLNHUDU� IHODNWLJ�
DGUHVV�HOOHU�V\QN��|YULJD�ELWDU�YLVDU�Gn����

:$17('>���@� 0HGGHODU� RP� YL� YLOO� VSDUD� HOOHU� ILOWUHUD� ERUW�
QXYDUDQGH�RUG�
�� 2EHVWlPW��EHVOXW�HM�WDJHW�
�� 9LOO�ILOWUHUD�ERUW�
�� 9LOO�VSDUD�
cWHUVWlOOV�WLOO����Gn�6.B,'B6752%( ��

 

�����WLPHBEXIIHU�
,QVLJQDOHU���6DPSOH 
6LJQDOQDPQ� %HVNULYQLQJ�
CLK Systemklocka, 16 MHz 
RESETn Resetsignal 
CUT_MASK <se comunicator> 
TS_TB_STROBE <se time_sampler> 
WANTED[1:0] <se identifier> 
TM_ALL[12:0] <se time_sampler> 
CHANEL_ALL[1:0] <se time_sampler> 
 
8WVLJQDOHU���6DPSOH 
6LJQDOQDPQ� %HVNULYQLQJ�
TB_ID_STROBE =>1 då WANTED inläst (01, 10) 

=>0 då WANTED återställd (00) 
TB_FIFO_STROBE =>1 då ny data finns på TM_TF och CHANEL_TF 

=>0 efter en klockperiod 
TM_TF[12:0] Selekterat urval av indata 
CHANEL_TF[1:0] Selekterat urval av indata 
 
,QVLJQDOHU���'DWD�
6LJQDOQDPQ� %HVNULYQLQJ�

� �
�

8WVLJQDOHU���'DWD�
6LJQDOQDPQ� %HVNULYQLQJ�

� �
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�����VNBUHJ�
,QVLJQDOHU���6DPSOH 
6LJQDOQDPQ� %HVNULYQLQJ�
CLK Systemklocka, 16 MHz 
RESETn Resetsignal 
CLK_DATA <se time_sampler> 
RX_DATA_INT_HIGH <se glitch_remover> 
 
8WVLJQDOHU���6DPSOH 
6LJQDOQDPQ� %HVNULYQLQJ�
SK_REG_DATA[9:0] Inskiftad data från RX_DATA_INT_HIGH 
 
,QVLJQDOHU���'DWD�
6LJQDOQDPQ� %HVNULYQLQJ�

&/.� 6\VWHPNORFND�����0+]�
5(6(7Q� 5HVHWVLJQDO�
&/.B'$7$� �VH�WLPHBVDPSOHU!�
5;B'$7$B,17B+,*+� �VH�JOLWFKBUHPRYHU!�
&87B0$6.� �VH�FRPXQLFDWRU!�
12B025(B'$7$� �VH�WLPHBVDPSOHU!�
:$17('>���@� �VH�LGHQWLILHU!�
�

8WVLJQDOHU���'DWD�
6LJQDOQDPQ� %HVNULYQLQJ�

6.B5(*B'$7$>���@� ,QVNLIWDG�GDWD�IUnQ�5;B'$7$B,17B+,*+�
5;B7)� 6HOHNWHUDW�XUYDO�DY�LQGDWD��
6.B,'B6752%(�  !��Gn�:$17('�LQOlVW����������

 !��Gn�:$17('�nWHUVWlOOG������
6.B),)2B6752%(�  !��Gn�Q\�GDWD�ILQQV�Sn�5;B7)�

 !��HIWHU�HQ�NORFNSHULRG�

 

�����GDWDBPDNHU�
Vid uppspelning läses ett sparat Timemark in, och spelas upp så länge som det 
står. Detta sker genom att räkna ned en variabel varje klockpuls. Dock skall inte 
tid noll spelas upp, ty exempelvis en lagrad tvåa betyder att signalen var två 
klockpulser lång. Om man då spelar upp två, ett och noll har man ju spelat upp 
WUH klockpulser, istället för de inspelade WYn. 
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,QVLJQDOHU���6DPSOH 
6LJQDOQDPQ� %HVNULYQLQJ�
CLK Systemklocka, 16 MHz 
RESETn Resetsignal 
PLAY <se comunicator> 
START <se comunicator> 
TM_FF[12:0] <se fifo_handler> 
CHANEL_FF[1:0] <se fifo_handler> 
 
8WVLJQDOHU���6DPSOH 
6LJQDOQDPQ� %HVNULYQLQJ�
TX_DATA_INT_HIGH/LOW Färdigbehandled data, redo för uppspelning på 

utportar 
DM_FIFO_STROBE =>1 då TM_FF och CHANEL_FF mottagna 

=>0 efter en klockperiod 
 
,QVLJQDOHU���'DWD�
6LJQDOQDPQ� %HVNULYQLQJ�

&/.� 6\VWHPNORFND����0+]�
5(6(7Q� 5HVHWVLJQDO�
3/$<� �VH�FRPXQLFDWRU!�
67$57� �VH�FRPXQLFDWRU!�
7;B))� �VH�ILIRBKDQGOHU!�
70B))>����@� �VH�ILIRBKDQGOHU!�
�

8WVLJQDOHU���'DWD�
6LJQDOQDPQ� %HVNULYQLQJ�

7;B'$7$B,17B+,*+�/2:� )lUGLJEHKDQGOHG� GDWD�� UHGR� I|U� XSSVSHOQLQJ� Sn�
XWSRUWDU�

'0B),)2B6752%(�  !��Gn�7;B))�RFK�70B))�PRWWDJQD�
 !��HIWHU�HQ�NORFNSHULRG�

 

�����W[BEODQNHU�
,QVLJQDOHU���6DPSOH�RFK�'DWD 
6LJQDOQDPQ� %HVNULYQLQJ�
CLK Systemklocka, 16 MHz 
RESETn Resetsignal 
PLAY <se comunicator> 
FINISHED <se comunicator> 
TX_DATA_INT_HIGH/LOW <se data_maker> 
 
8WVLJQDOHU���6DPSOH�RFK�'DWD 
6LJQDOQDPQ� %HVNULYQLQJ�
TX_DATA_HIGH/LOW Data ut till 1553-buss 
TX_INHIBITn OE till mottagar-/sändarkrets 
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�����ILIRBKDQGOHU�
I Data-mode lagras inte synkmönstret som inleder varje kommando- eller 
statuord. Det läggs instället in i efterhand vid uppspelning. Detta för att spara 
lagringsutrymme. 
�
,QVLJQDOHU���6DPSOH 
6LJQDOQDPQ� %HVNULYQLQJ�
CLK Systemklocka, 16 MHz 
RESETn Resetsignal 
START <se comunicator> 
DM_FIFO_STROBE <se data_maker> 
ID_FIFO_STROBE <se identifier> 
TB_FIFO_STROBE <se time_buffer> 
PROCESSING[5:0] <se identifier> 
Q[15:0] <se fifo_buffer> 
TM_TF[12:0] <se time_buffer> 
CHANEL_TF[1:0] <se time_buffer> 
 
8WVLJQDOHU���6DPSOH 
6LJQDOQDPQ� %HVNULYQLQJ�
FIFO_ID_STROBE =>1 då PROCESSING mottagen 

=>0 efter en klockperiod 
FIFO_RDWR =>1 då ny data finns på DATA_TF 

=>0 då ny data ej finns på DATA_TF 
FIFO_DATA[15:0] Data som skall sparas i buffer 
TM_FF[12:0] TM utläst från buffer 
CHANEL_FF[1:0] CHANEL utläst från buffer 
 
,QVLJQDOHU���'DWD�
6LJQDOQDPQ� %HVNULYQLQJ�

&/.� 6\VWHPNORFND����0+]�
5(6(7Q� 5HVHWVLJQDO�
67$57� �VH�FRPXQLFDWRU!�
'0B),)2B6752%(� �VH�GDWDBPDNHU!�
,'B),)2B6752%(� �VH�LGHQWLILHU!�
6.B),)2B6752%(� �VH�VNBUHJ!�
12B025(B'$7$� �VH�WLPHBEXIIHU!�
5;B7)� �VH�VNBUHJ!�
352&(66,1*>���@� �VH�LGHQWLILHU!�
4>����@� �VH�ILIRBEXIIHU!�
70B7)>����@� �VH�WLPHBVDPSOHU!�
�
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8WVLJQDOHU���'DWD�
6LJQDOQDPQ� %HVNULYQLQJ�

),)2B,'B6752%(�  !��Gn�352&(66,1*�PRWWDJHQ�
 !��HIWHU�HQ�NORFNSHULRG�

),)2B5':5�  !��Gn�Q\�GDWD�ILQQV�Sn�'$7$B7)�
 !��Gn�Q\�GDWD�HM�ILQQV�Sn�'$7$B7)�

7;B))� 7;�XWOlVW�IUnQ�EXIIHU�
70B))>����@� 70�XWOlVW�IUnQ�EXIIHU�
),)2B'$7$>����@� 'DWD�VRP�VNDOO�VSDUDV�L�EXIIHU�

 

������ILIRBPX[�
Notera att detta block är oklockat. 
 
,QVLJQDOHU���6DPSOH�RFK�'DWD 
6LJQDOQDPQ� %HVNULYQLQJ�
PLAY <se comunicator> 
COM_RDWR <se comunicator> 
FIFO_RDWR <se fifo_handler> 
EMPTY <se fifo_buffer> 
FULL <se fifo_buffer> 
FIFO_DATA[15:0] <se fifo_handler> 
DATA_FF[15:0] <se comunicator> 
 
8WVLJQDOHU���6DPSOH�RFK�'DWD 
6LJQDOQDPQ� %HVNULYQLQJ�
WRREQ =>FIFO_RDWR om PLAY=0 

=>COM_RDWR om PLAY=1 
RDACK =>COM_RDWR om PLAY=0 

=>FIFO_RDWR om PLAY=1 
STOP =>EMPTY om PLAY=0 

=>FULL om PLAY=1 
DATA[15:0] => FIFO_DATA om PLAY=0 

=> DATA_FF om PLAY=1 
 

������ILIRBEXIIHU�
,QVLJQDOHU���6DPSOH�RFK�'DWD 
6LJQDOQDPQ� %HVNULYQLQJ�
CLK Systemklocka, 16 MHz 
RESETn Resetsignal 
WRREQ <se fifo_mux> 
RDACK <se fifo_mux> 
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8WVLJQDOHU���6DPSOH�RFK�'DWD 
6LJQDOQDPQ� %HVNULYQLQJ�
EMPTY =>1 då buffer tom 
FULL =>1 då buffer full 
Q[15:0] Utläst data från buffer 
 

������SXOVHBGHWHFWRU�
,QVLJQDOHU���6DPSOH�RFK�'DWD 
6LJQDOQDPQ� %HVNULYQLQJ�
CLK Systemklocka, 16 MHz 
RESETn Resetsignal 
PLAY <se comunicator> 
START <se comunicator> 
FINISHED <se comunicator> 
 
8WVLJQDOHU���6DPSOH�RFK�'DWD 
6LJQDOQDPQ� %HVNULYQLQJ�
LED Ger en periodisk (blinkande) utsignal om signal 

kommit på EMPTY då PLAY=1, eller på FULL då 
PLAY=0 

 

������FRPXQLFDWRU�
Adressbussen är 18 bitar stor. Dock kan bara 17 bitar användas för adressering 
av SRAM. Bit 0 används endast vid kommunikation med PCI-
hanteringskretsen, PLX-9050 (där den har funktionen BLE, Byte address Low 
Enable). Detta inses lätt när man betänker att SRAM är 128 kB stort, varför 
endast 17 bitar behövs för adressering. Läsaren bör dock observera detta, och ha 
i minne att endast jämna adresser därmed kan användas. Att hela adressbussen 
ändå har tagits med är av implementeringsmässiga skäl. 
 
,QVLJQDOHU���6DPSOH�RFK�'DWD 
6LJQDOQDPQ� %HVNULYQLQJ�
CLK Systemklocka, 16 MHz 
RESETn Resetsignal 
PCI_COM_STROBE_S <se sync> 
HACK_S <se sync> 
STOP <se fifo_mux> 
DATA_TF[15:0] <se fifo_buffer, Q[15:0]> 
D_FB[15:0] <se tri_state_com> 
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8WVLJQDOHU���6DPSOH�RFK�'DWD 
6LJQDOQDPQ� %HVNULYQLQJ�
PLAY Konfigurationssignal som avgör om det är 

inspelning eller uppspelning 
MAX_TIME Konfigurationssignal som avgör om 

maxtidsbegränsning skall användas eller ej 
CUT_MASK Konfigurationssignal som avgör om bortfiltrerad 

data skall skäras eller maskas bort 
ACCEPT_ALL Konfigurationssignal som avgör om vi vill acceptera 

all indata, oavsett inställning hos SKIP eller felaktig 
adress/synk 

SKIP_SENDER Konfigurationssignal som avgör om även sändaren, 
dvs första förekomsten av en adress, skall filtreras 
bort eller ej 

START =>1 då konfigurationsdata inläst och utlagt, samt 
vid uppspelning, tillräckligt med data finns i 
fifo_buffer 
=>0 efter en klockperiod 

COM_RDWR =>1 då data inläst fån DATA_TF eller data utlagt på 
DATA_FF 
=>0 efter en klockperiod 

COM_PCI_STROBE =>1 då SRAM skall läsas/skrivas av C-program 
=>0 då PCI_COM_STROBE_S=1 

HOLD Begäran om att få nyttja PCI-bussen 
WRn_TB Skrivsignal för SRAM 
RDn_TB Lässignal för SRAM 
A_WR_RD_OE OE för A_TB, WRn och RDn 
D_OE OE för D_TB 
RAMCSn_TB CS för SRAM 
RAMCSn_OE OE för RAMCSn_TB 
SKIP[32:0] Konfigurationssignal som avgör vilka adresser som 

skall filtreras bort. Bit 32=0 
A_TB[17:0] Adressbitar till SRAM 
D_TB[15:0] Databitar till SRAM 
DATA_FF[15:0] Utläst data från SRAM 
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������WULBVWDWHBFRP�
Notera att detta block är oklockat. 
 
,QVLJQDOHU���6DPSOH�RFK�'DWD 
6LJQDOQDPQ� %HVNULYQLQJ�
WRn_TB <se comunicator> 
RDn_TB <se comunicator> 
A_WR_RD_OE <se comunicator> 
D_OE <se comunicator> 
RAMCSn_TB <se comunicator> 
A_TB[17:0] <se comunicator> 
D_TB[15:0] <se comunicator> 
 
8WVLJQDOHU���6DPSOH�RFK�'DWD 
6LJQDOQDPQ� %HVNULYQLQJ�
WRn Skrivsignal för SRAM 
RDn Lässignal för SRAM 
RAMCSn CS till SRAM 
RDn_FB Lässignal från PCI-buss 
WRn_FB Skrivsignal från PCI-buss 
A[17:0] Adressbitar till SRAM 
D[15:0] Databitar till SRAM 
A_FB[17:0] Adressbitar från PCI-buss 
D_FB[15:0] Databitar från PCI-buss 
 

������UHDGBSFL�
,QVLJQDOHU���6DPSOH�RFK�'DWD 
6LJQDOQDPQ� %HVNULYQLQJ�
CLK Systemklocka, 16 MHz 
LCLK PCI-klocka, 33 MHz 
RESETn Resetsignal 
COM_PCI_STROBE_S <se sync> 
CSn CS till FPGA från PCI-buss 
RDn_FB <se tri_state_com> 
WRn_FB <se tri_state_com> 
A_FB[17:0] <se tri_state_com> 
D_FB[15:0] <se tri_state_com> 
 
8WVLJQDOHU���6DPSOH�RFK�'DWD 
6LJQDOQDPQ� %HVNULYQLQJ�
FINISHED =>1 då sista läsning/skrivning till SRAM klar 
PCI_COM_STROBE =>1 då komunikation med C-program färdig 

=>0 då COM_PCI_STROBE=0 
LINT Interupt till PCI-buss 



 72

���5HIHUHQVHU�
De referenser som tas upp här, men som inte explisivt har refererats till i 
rapporten, har använts för en övergripande förståelse. 

�����/LWWHUDWXU�
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Här följer vissa utskrifter som ytterligare förtydligar innehållet i rapporten. 
Dessa extra utskrifter är inte nödvändiga för rapportens förståelse, och har 
därför placerats i appendix. 
 
I figur 22:1 syns indata från 1553-bussen. Bild ett visar typisk indata 
(oterminerad) både före och efter mottagarkretsen. Mottagarkretsens data är de 
två översta graferna. Observera den felaktiga längden på synksignalen (ca 2 µs). 
Bild nummer två visar en korrekt synksignal (ca 1,5 µs). I figuren syns bara 
RX_DATA_LOW, och bör alltså jämföras med den andra grafen i bild nummer 
ett. På bild tre och fyra ses den utdöende signal som hängde kvar på bussen 
efter avslutad sändning, samt hur denna försvann efter terminering. Bild fem 
respektive sex visar hur signalutseendet rent allmänt förbättrats av terminering. 
 
I figur 22:2 syns utskrifter från en logikanalysator. Databussen är i terminerad i 
dessa utskrifter. Överst finns den indata som kommer till FPGA:n, alltså efter 
mottagarkretsen. Notera glitcharna mellan databitarna. Därefter följer resultatet 
av uppspelning från fil i Sample- respektive Data-mode. Lägg märke till att i 
Data-mode är bitarna något förskjutna åt vänster. Detta beror på att 
synksignalen vid uppspelning läggs in som ideal, medan den på indata är något 
för lång, jämfört med 1553-standarden. 
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X  2 µs 
Y  10 v 

X  1 µs 
Y  2 v 
∆  1,4 µs 

X  1 µs 
Y  5 v 
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X  5 µs 
Y  2 v 

X  1 µs 
Y  5 v 

X  5 µs 
Y  2 v 

 
)LJXU��������%XVVGDWD�



 
)LJXU��������,QGDWD�RFK�XSSVSHODW�UHVXOWDW�
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I detta appendix följer viss data som är användbart för de som skall 
vidareutveckla designen, eller av andra anledningar behöver en djupare 
förståelse. Vidare förklaringar till redovisad data ges ej, utan det förutsätts att 
betydelsen är uppenbar för den som är väl insatt i denna rapport, samt i annan 
lämplig dokumentation i referenslistan. 
 

�����6&6,�NRQWDNW�
 
3LQ�� )XQNWLRQ��$&)�QDPQ�� 30&�QDPQ� ��.��
1 VDD TCLK 222 
2 P64 P64 70 
3 P65 P65 71 
4 TX_INHIBIT P66 72 
5  P67 73 
6  P68 74 
7  P69 75 
8  P70 76 
9  P71 78 
10  P72 79 
11  P73 80 
12  P74 81 
13  P75 82 
14  P76 83 
15  P77 84 
16 RECIVER_STROBE P78 86 
17  P79 87 
18 RX_DATA_HIGH P80 88 
19 RX_DATA_LOW P81 94 
20 TX_DATA_HIGH P82 95 
21 TX_DATA_LOW P83 97 
22  P84 98 
23 LED2 P85 99 
24 LED1 P86 100 
25  P87 101 

7DEHOO��������3LQEHVNULYQLQJ�I|U�6&6,�NRQWDNW�
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���3&,�UHJLVWHU�
 
cWJlUG� 2IIVHW� 'DWD��PDVNDG�� 1DPQ�
Reset PLX/PCI-9050 0x50 x |=  0x40000000 PCI Adapter Software Reset 
Reset Altera FPGA 0x50 x |=  0x00000400 

x &= ~0x00000A00 
User I/O 3 Direction 
User I/O 3 Pin Select, 
User I/O 3 Data 

Konfigurera interupt 0x4C x &= ~0x00000048 
 
x |=  0x00000003 
 
x |=  0x00000040 

PCI Interupt Enable, 
Local Interupt 2 Enable 
Local Interupt 1 Polarity, 
Local Interupt 1 Enable 
PCI Interupt Enable 

7DEHOO������±�.RQILJXUDWLRQ�DY�YLVVD�UHJLVWHU�

�����.RQILJXUDWLRQ�DY�EDVDGUHVVHU�
PCI Base Address (BAR) 1, PCI-9050 konf register 0x14 (plx9050config) 
PCI Base Address (BAR) 2, SRAM  0x18 (srammem) 
PCI Base Address (BAR) 3, Altera FPGA  0x1C (alteramem) 

�����0RGLILHULQJDU�DY�XWYHFNOLQJVNRUW�
Stift 1 i SCSI-kontakten (J1:1), ursprungligen TCLK, är ersatt med VDD. 
Termineringskapacitanserna till P80 till P86 (C47-C53) är borttagna. 
Tvåvägsbuffrar till P80-P95 (U19A/B) är borttagna och ersatta med 
kortslutningar. I/O P84 på FPGA kan vara sönder. Använd om möjligt andra 
I/O. 

�����6LPXOHULQJ�
Vid simulering bör signalerna PCI_COM_STROBE samt HACK tvingas till höga 
i simulatorn. Filen sram_load.dat innehåller minnesinnehållet 
(konfigurationsdata) som läses in vid uppstart. Vid simulering av uppspelning 
laddas denna fil istället med data som skall spelas upp, och 
konfigurationssignalerna tvingas till korrekta värden i simulatorn istället. 
Testvektorerna skall finnas i filen tv.txt. I blocket glitch_remover bör 
jämförelsen COUNT=256 bytas mot COUNT=1. Detta för att slippa simulera 
256 klockpulser utan data innan kretsen startar. 
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