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1 INLEDNING
Examensarbetet utfördes på institutionen för systemteknik,
avdelningen för elektroniksystem. Institutionen är verksam inom
många forskningsområden inom elektronikkonstruktion. Ett av
dessa är implementering av filterbankar i FPGA:er. Det finns ett
behov av att styra dessa bankar och det är tänkt att en PIC-
processor som är implementerad i en FPGA ska utföra denna
uppgift. För att kunna ladda processorn med instruktioner måste
man på något sätt ordna en kommunikation med en dator. Det är
här examensarbetet kommer in i bilden. Uppgiften var att
implementera en uart som tar emot data från datorns serieport
och förser en avkodare med information. Avkodaren skulle
hantera Intel hex8-format och skriva och läsa data till ett SRAM.

Syftet med rapporten är att beskriva RS232-standarden, Intel
hex8-formatet samt hur uarten och avkodaren har konstruerats.
En del teori om hur man upprätthåller kommunikationen med
hjälp av ett program skrivet i C kommer också att tas upp.

Uarten konstruerades genom studier och simuleringar av en
halvfärdig uart som fanns på Xilinx hemsida. Det krävdes en del
modifieringar för att den skulle passa till specifikationen.
Avkodaren som skulle hantera Intel hex8-format skapades
genom att beskriva kretsen i VHDL.

Rapporten inleds med teori om RS232-standarden, Intel hex8-
formatet samt datorns register som styr den inbyggda uarten i
datorn. Nästa ämne som bearbetas är konstruktion av de olika
delarna. Sista delen av rapporten redovisar resultat samt förslag
på förbättringar och vidare utveckling av länken mellan datorn
och SRAM:et.

Jag vill passa på att tacka Peter Johansson för hans hjälp med att
finna information om de olika teoridelarna samt att få igång
laborationskortet.
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2 TEORI
RS232 är en väl etablerad standard som används flitigt vid
seriell dataöverföring mellan två olika system då mängden av
data inte är speciellt stor dvs det rör sig om några Kbytes. Rent
principiellt kan standarden ses som en definition om hur
överföringen av ett ord ska se ut. För att realisera standarden
använder man sig av två enheter som kallas uarts, en i varje
system. Uarten som sitter i datorn styrs av ett antal
kontrollregister. Dessa måste man ställa in för att kunna använda
sig av uarten. För att veta startadress, mängd av data m.m. på
informationen som ska överföras krävs att man använder någon
form av definierat format. Ett väletablerat format är Intel Hex8.

2.1 RS232
För att konversera mellan två enheter kan man använda sig av
ett RS232-protokoll. Implementeringen av detta protokoll
använder sig av två uarts en i respektive enhet. Dessa innehåller,
grovt sett, en sändare och en mottagare. I viloläge skickas en
etta från sändaren. Ettan representeras normalt sett av en
spänning mellan  –3V och –25V och nollan mellan 3V och 25V.

En överföring består av en start bit, åtta databitar, eventuell
paritetsbit, samt en eller två stoppbitar. Startbiten representeras
med en nolla och stoppbiten med en etta.

2.1.1 Paritet
Paritet indelas i jämn och udda paritet. Udda paritet innebär att
paritetsbiten blir ett om ett udda antal ettor skickas och jämn
paritet motsvaras av det omvända förhållandet.

Startbit 8 databitar Paritetsbit Stoppbit

Figur 1. Ett överfört ord består av en startbit, åtta databitar,
          samt eventuell paritetsbit samt stoppbit.
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2.1.2 UART
Uarten är komponenten som utför seriell till parallell och
parallell till seriell omvandlingen. Den mottagande delen
samplar den seriella insignalen rxd och skiftar in resultatet i ett
skiftregister. När alla bitar har samplats och skiftats in har
mottagaren gjort sitt jobb. Vid sändning tar sändaren över. Ordet
som ska skickas ligger i ett register och bitarna skiftas ut en efter
en.

2.1.3 Mottagaren
Mottagaren ligger och väntar på att insignalen ska slå över till
noll. Detta triggar kretsen att börja sampla insignalen.
Samplingen sker genom att 16 pulser genereras för varje bit som

Figur 2. Uartens toppnivå består av en klockgenerator,
receiver och en transmitter.

Klock-
generator

Receiver

Transmitter

Clk

Rst

Rxd

Din

Dout

Sdo
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överförs. Dessa pulser är 16 gånger “snabbare” än överförings-
hastigheten. En räknare håller reda på hur många pulser som har
genererats och vid den 16:e sker samplingen. Sedan börjar
förloppet om och slutar när stoppbiten har anlänt. När alla bitar
har skiftats in kommer man åt databitarna i parallell form.

2.1.4 Sändaren
Sändaren ser till att en etta ligger på utgången då denna är
inaktiv. När ett ord ska sändas börjar sändaren med att generera
en startbit, dvs en nolla. Sedan börjar sändaren att bearbeta det
parallella dataordet. Dataordet skiftas ut med hjälp av signalen
clk1x som är 16 gånger långsammare än mottagarens pulser.

2.1.5 Klockgeneratorn
För att både sändare och mottagare ska kunna fungera på ett
tillfredsställande vis måste en klockgenerator införas. Denna
enhet förser de andra två enheterna med pulser vid rätt tillfällen
och ser till att de håller takten. Om dessa pulser uppträder vid fel
tidpunkter kommer datan som ska överföras att förvrängas, så
det är väldigt viktigt att pulserna kommer vid rätt tidpunkter. Vi

Figur 3. Detekteringen sker via två D-vippor.

&

D D

Skiftregister

RxD

Clk

Startbit
detected
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vill att pulserna ska uppträda i mitten på den bit som ska
överföras eftersom då har vi en tidsmarginal att spela med, detta
sker genom en förskjutning av clk16x. Pulsernas intervall är
förbestämt och måste justeras varje gång man vill byta
överföringshastighet. Det som bestämmer överförings-
hastigheten är konstanten divider. Denna avgör när registret
counter ska nollställas. När counter har ett värde som motsvarar
konstanten skew fås en puls på signalen clk16x. Divider
beräknas genom att man dividerar systemklockan med
produkten av 16 gånger överföringshastigheten. T ex om man
använder sig av en systemklocka på 40 MHz och vill ha en
överföringshastighet som är 9600 bitar per sekund så ska
räknaren nollställas vid 260. Konstanten skew är halva divider.

2.2 Serieportens kontrollregister
Det finns en mängd olika kontrollregister för att ställa in uarten.
De två viktigaste är line control register, LCR och line status
register, LSR. I dessa ställer man in och övervakar uarten.
Utöver dessa två register måste man också ställa in vilken
överföringshastighet som ska utnyttjas. Hastigheten ställs in
genom att bestämma en nämnare. Överföringshastigheten
bestäms genom division av frekvensen från en kristall med
nämnaren. Kristallen lämnar en frekvens som är 1.8432 MHz.
Nämnaren bestäms av informationen i två olika register det
första registret innehåller den mest signifikanta hexadecimala
siffran i nämnaren medan det andra registret innehåller den
minst signifikanta siffran. Inställningarna görs genom att man

Figur 4. Klockgeneratorn lämnar en frekvens som är 16
gånger högre än överföringshastigheten.

Klockgenerator
Clk Clk16x



9

skriver till de olika registren. Registrens basadresser är 0x3F8
och 0x2F8. Adresserna till de olika registren för inställning av
COM1 och COM2 finns i tabellen nedan.

COM1 COM2 Register Bit 7 i LCR
0x3F8 0x2F8 TD/RD buffer ’0’
0x3F8 0x2F8 Delare LSB ’1’
0x3F9 0x2F9 Delare MSB ’1’
0x3FB 0x2FB Line control
0x3FD 0x2FD Line status

2.2.1 Line status register
Detta register används för att kontrollera uartens status, dvs det
är i detta register indikationer uppträder om att ett nytt ord har
anlänt till uarten eller om sändar-bufferten är tom. Om man
använder sig av paritetsbit så är det här man kan utläsa om ett
paritetsfel har uppstått.

Bit sex och bit noll är de bitar som är intressanta vid asynkron
överföring. Vid sändning av en sekvens av ord används en
funktion som kontrollerar om den sjätte biten i LSR är ett. Om
så är fallet kan nästa byte sändas. Vid mottagning av data sätts
bit noll till ett då ett ord ligger i mottagarens buffert. Tabellen
nedan visar vilka kontrollbitar som sätts till vad när de olika
händelserna uppstår.

Bit 6 Sätts till ’1’ då överförings-bufferten är
tom.

Bit 5 Ettställs då innehållet i transmitter-
bufferten har  laddats till transmitter-
registret.

Bit 4 Overrun error
Bit 3 Parity error
Bit 2 Framing error
Bit 1 Break detected
Bit 0 Sätts till ’1’ då data har mottagits.

Tabell1. Adresserna till de viktigaste registren för asynkron överföring.

Tabell2. Line status registrets kontrollbitar.
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2.2.2 Line control register
I detta register ställer man in ordlängden på datan, huruvida
paritetsbit ska användas eller ej, om paritetsbiten alltid ska vara
ett eller noll. Registret används i initieringsfasen.

Vid initiering sätts bit sju till ett för att göra registren för att
ställa in överföringshastigheten tillgänglig. Skrivningar till dessa
två register utförs. Till sist sätts bit sju till noll och resten av
kontrollbitarna i line control registret sätts beroende av hur
överföringen ska ske. Tabellen nedan visar de olika bitarnas
funktion.

Bit 7 Register address discriminator
Bit 6 Break

’0’ Normal output
’1’ Send a break

Bit 5 Stick bit
’0’ No stick bit
’1’ Stick bit

Bit 4 Paritetstyp
’0’ Jämn
’1’ Udda

Bit 3 Paritetsbit
’0’ Ingen paritet
’1’ Paritet

Bit 2 Stoppbitar
’0’ 1 Stoppbit
’1’ 1.5 Stoppbitar

Bit 1 Antal bitar per ord
”00” 5 bitar
”01” 6 bitar

Bit 0 ”10” 7 bitar
”11” 8 bitar

Tabell 3. Bitarnas funktion i line control registret.



11

2.3 Intel Hex8
Intel Hex är ett format för överföring av dataord till ett minne.
Det finns tre olika Intel hex-format, hex8, hex16 och hex32. I
grundutförandet är alla tre formaten lika. All information
beskrivs med hexadecimala siffror och ett speciellt mönster.

En överföringssekvens börjar med ett kolon för att visa att en ny
rad börjar. De två första siffrorna anger hur många dataord som
ska överföras. Nästkommande fyra siffror visar vilken adress
som data ska börja skrivas till. Efter dessa följer två siffror som
beskriver vilken typ av data som ska skickas. Det är här de olika
formaten skiljer sig åt, hex8 har inget utökat stöd för
minneshantering ovanför de 16 adressbitarna. Hex16 och hex32
har en utökad adressrymd. Näst sist skickas antalet dataord som
anges av de två första siffrorna. Till sist skickas två
kontrollsiffror, dessa används som en slags kontroll.
Kontrollsiffrorna fås genom att man adderar alla de andra
siffrorna och omvandlar till dess tvåkomplementstal.

Radmarkering :
Antal, n bytes som ska
skickas.

1 byte

Startadress 2 bytes
Typ av överföring 1 byte
Data n bytes
Kontrollsiffra 1 Byte

Följande rad är ett exempel på hur en rad ska se ut enligt Intel
hex8 formatet.

:03010000201123A8

03 visar att det är tre bytes som ska skickas. 0100 är
startadressen och eftersom det är data som skickas är nästa två
hexadecimala tal 00. Värdet 20 ska läggas på adress 0100, 11
ska läggas på adress 0101 och 23 ska läggas på adress 0102.

Tabell 4. Tabellen visar hur en rad är uppbyggd
enligt Intel hex8 formatet.
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Kontrollsiffran beräknas på följande vis:

03h+01h+00h+00h+20h+11h+23h=58h
100h-58h=A8h

Om summan överstiger 100h så subtraheras summan med 100h.
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3 IMPLEMENTERING
Ett laborationskort, Insight Virtex-II Microblaze development
kit från Memec, användes för att verifiera att konstruktionen
fungerarade. På kortet fanns bland annat en FPGA, ett minne, en
serieport, m.m. För att programmera FPGA:n användes ett
JTAG-interface tillsammans med programmet Impact. Bitfilen
genererades i programmet “Xilinx design manager”. Innan
genereringen utfördes en inställning i programmet. “Startup
clock” ställdes in på JTAG. Detta gjordes när edf- och ucf-
filerna hade laddats. Inställningen finns i menyn design >
options.

All VHDL-kod har skrivits i Mentor graphics HDL designer
men koden kunde lika gärna skrivits i vilken miljö som helst.
Koden syntetiserades med Leonardo spectrum.

Windowsprogrammeringen utfördes i Microsoft Visual C++ 6.0.
Funktionen “Appwizard” användes för att automatgenerera ett
programskelett. För att inse hur utvecklingsmiljön fungerar bör
man hitta någon bra nybörjarbok. Jag använde Visual C++ 6.0
for dummies för att sedan läsa mer avancerade böcker.
Programmet för kommunikationen mellan datorn och FPGA:n är
skrivet för att kunna köras i Windows 98. Det kommer inte
kunna användas under Windows 2000, NT eller liknande på
grund av att vissa funktioner ej stödjer detta. Orsaken kommer
belysas senare i rapporten.

Avkodarens adressbuss består av 16 bitar enligt Intel hex8-
formatet. Detta är en restriktion vilket medför att om man har ett
minne som har en större addressrymd än 65536 adresser så kan
man inte utnyttja de adresser som är över denna gräns. Då det
tänkta användningsområdet för konstruktionen är att lagra
konstanter, data och program för en pic-processor så ska den
delen av minnet räcka till.

Toppnivån består i huvudsak av två element, uarten och
avkodaren. Dessutom har två element som vänder på ordningen
i orden mellan uart och avkodare införts. Detta har gjorts
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eftersom uarten vänder på orden när den tar emot och skickar
dessa. Uarten är uppdelad i tre delar klockgenerator, receiver
och transmitter. Avkodaren däremot innehåller all logik för att
sortera informationen som överförs. Den ser också till att
skrivning eller läsning till minnet sker vid rätt tidpunkter och
med rätt adress.

3.1 Uart
Uarten byggs upp av tre block. Dessa är receiver, transmitter
och en klockgenerator.

Klockgeneratorn genererar pulser till bland annat skiftregistren i
de andra två blocken. Konstruktionen består i princip av en
räknare och en utsignal clk16x som ettställs när räknaren når ett
förbestämt värde. När räknaren innehåller andra värden än det
förbestämda är signalen clk16x noll.

Receivern tar emot seriella ord från serieporten och omvandlar
dessa till parallella ord. För att detektera när en startbit anländer
till receivern används en konstruktion som “samplar” signalen
rxd. En räknare används för att bestämma hur många bitar som
har mottagits.

Transmittern gör det omvända, den tar parallella ord och
omvandlar dessa till seriella ord och för ut dem på serieporten.
Antal bitar som skickas räknas av en räknare för att veta när
stoppbiten ska genereras.

Uarten ska inte använda sig av paritetsbiten eftersom det finns
en bättre felhanterare i intel hex8-formatet. Om kontrollsiffran
är fel har ett fel uppståt i överföringen. Överföringshastighet ska
vara 115200 bitar/s men det går att modifiera så att andra
hastigheter används. Detta görs genom att ändra konstanterna
divider och skew. Hur dessa ska beräknas finns beskrivet i
teoridelen under rubriken klockgeneratorn.
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Clk Klock-ingång.
Din Ingång för databussen från avkodaren. Går till

transmittern.
Rdn När den ingång är låg överförs innehållet i rbr till

dout annars sätts dout i tristateläget.
Rst Reset-ingång.
Rxd Seriell dataingång.
Wrn När denna ingång nollställs överförs innehållet i tbr

till tsr.
Data_ready Utgång som ettställs när data har mottagits i uarten.
Dout Datautgång som tilldelas det av uarten mottagna

ordet. Kommer ifrån receivern och går till
avkodaren.

Sdo Seriell datautgång som används för att överföra ett
seriellt ord via txd anslutningen på serieporten.

Send Utgång som är ett när avkodaren får skicka ett ord
till uarten.

Tbre Kontrollsignal som visar när registret tbr är tomt.
Tsre Kontrollsignal som visar när registret tsr är tomt.

3.1.1 Klockgenerator
Klockgeneratorn har tre ingångar. Dessa är clk, rst och rdn.
Dessutom har enheten en utgång, nämligen clk16x. För varje bit
som överförs generar klockgeneratorn 16 pulser. Clk16x
genereras genom att en räknare, counter införs. Denna nollställs
när rst går hög eller när räknaren når en konstant, divider. När
räknaren har ett värde som motsvarar halva divider så ett ställs
clk16x under en klockcykel.

3.1.2 Receiver
Receivern är den del av uarten som ska mottaga den seriella
strömmen av bitar. Denna ström genereras av transmittern i den
sändande uarten. Överföringen mellan datorns uart och
mottagande uart går via Rxd pinnen på serieporten. Rxd är alltid
hög så vida ingen information skickas och när ett ord ska
skickas kommer alltid en startbit först. Denna är alltid låg. Detta

Tabell 5. Uartens in- och utgångar.
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gör att det blir mycket enkelt att detektera när ett dataord
anländer till uarten. Detekteringen sker via två seriekopplade
d-vippor som är klockade med samma frekvens som över-
föringshastigheten på det ord som ska överföras.

Ett åtta bitars skiftregister, rsr används för att ta emot dataordet.
För att hålla reda på hur många bitar som har klockats in har en
räknare, no_bits_rcvd införts. När räknaren når tio så ligger
databitarna i registret rsr och dessa kopieras till registret rbr. För
att tala om för nästkommande krets att data är redo för att
överföras slår data_ready om från noll till ett när no_bits_rcvd
blir elva. Mottagande krets kvitterar med att sätta rdn till noll
och dataordet läggs ut på bussen.

3.1.3 Transmitter
Transmittern är den enhet som ser till att de dataord som ska
skickas omvandlas från ett parallellt till ett seriellt ord. Ordet
som ska överföras läggs i ett skiftregister, tsr. Transmittern har
en 5-bits räknare, no_bits_sent som ser till att skicka iväg
bitarna vid rätt tidpunkt och med rätt hastighet.

Vid de tillfällen som no_bits_sent är lika med 00001b laddas tsr
med dataordet som ska överföras och send nollställs. Vid
00010b genereras och skickas startbiten. När räknaren har ett
värde mellan 00011b och 01010b skiftas en bit ut ur registret
varje gång räknaren ökar med ett steg. Då no_bits_sent har ett
värde mellan 01011b och 11111b sker ingenting mer än att sdo
ettställs men det är viktigt att denna fördröjning finns med
eftersom annars kommer programmet inte att hinna detektera
alla bytes som skickas i en överföringssekvens. När no_bits_sent
slår om till noll får kontrollsignalen done värdet ett. Tbre är ett
när registret tbr är tomt. På samma sätt så är tsre ett då registret
tsr är tomt.

3.2 Intel Hex8 avkodare
Denna enhet implementeras för att kunna läsa eller skriva till ett
minne. Läsningen eller skrivningen ska följa Intel Hex8-
formatet. Avkodaren består av nio olika 8-bitarsregister. Dessa
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har jag valt att kalla rec_length, first_address, last_address,
rec_type, internal_data, data_count, checksum, samt
checksum_temp. Avkodaren innehåller även address som är ett
16-bitars register. Uarten och avkodaren kopplas ihop via två
bussar, data_out och data_in. Handskakningen mellan dessa sker
via rdn, data_ready, wrn, done och tbre.

Signalen data sätts alltid till tri-state-läget då den inte används.
Detta för att andra enheter ska kunna använda bussen för att läsa
och skriva till minnet.

Output_enable och Write_enable ska vara aktivt låga dvs de ska
alltid vara ett såvida inte en skrivning eller läsning ska utföras.

Tsre, tbre, data_ready och send är kontrollsignaler som kommer
ifrån uarten. Wrn och rdn kopplas till motsvarande insignaler på
uarten.

rst

clk

tbre

tsre
send

data_ready

data_in

output_enable

write_enable

wrn
rdn

checksum_error

data_out
address

data

Avkodare

Figur 5. Avkodarens gränsnitt.
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Rst Reset-ingång.
Clk Klock-ingång.
Data_in Data-ingång från uarten.
Data_out Data-utgång till uarten.
Data_ready Ingång som används för att veta när

föregående krets har ett färdigt ord.
Tbre Ingång som föregående krets kan

skriva till när tbr är tomt.
Tsre Ingång som föregående krets kan

skriva till när tsr är tomt.
Send Ingången används som handskaknings-

signal mellan avkodaren och
föregående krets.

Address Adressbuss till minnet.
Wrn Utgång som beror av send.
Rdn Utgång som beror av data_ready och

inre tillstånd.
Output_enable Lässignal till minnet.
Write_enable Skrivsignal till minnet.
Checksum_error Indikerar om ett checksum fel har

uppståt.
Data Databuss till minnet.

I rec_length finns information om hur många bitar som kommer
att skickas eller mottagas. För att veta vilken adress som
läsningen eller skrivningen ska börja på har tre stycken register
införts. Dessa är first_address, last_address, samt address som är
en sammanslagning av de båda föregående registren. De åtta
mest signifikanta bitarna i address är en kopia av first_address
och de åtta minst signifikanta bitarna är kopierade från
last_address. Rec_type bestämmer vad som ska ske med datat.
Data och internal_data registren tar emot data från uarten och
förser minnet med data. Dataöverföring från uarten till
avkodaren sker i två steg. I första steget skickar uarten en
kontrollsignal som säger att den har ett färdigt ord. När
avkodaren är redo att ta emot ordet går kontrolsignalen, rdn hög.
När rdn blir ett lägger uarten ut ordet på bussen data_out.

Tabell 6. Avkodarens in- och utgångar.
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rec_length Vid en överföring så sker tilldelning till det här
registret först. Innehållet visar hur många bitar
som kommer att skickas, när rec_length har
tilldelats data ett ställs en flagga
rec_length_done.

first_address Detta register innehåller de åtta mest
signifikanta bitarna i startadressen till minnet.
Detta register kan endast tilldelas med data från
uarten då flaggan rec_length_done är hög och
dess egna flagga first_address_half_done är
låg.

last_address När first_address har laddats med data är det
dags för last_address att laddas. Detta sker då
informationen i detta register ger de åtta minst
signifikanta bitarna i startadressen.

rec_type Informationen i detta register beskriver vilken
form av data som skickas. Om det är data som
skickas laddas registret med 00h. Vid filslut
skickas 01h. Konventionen att strikt använda
Intel hex8 har frångåtts här eftersom i detta
register avgörs också om data ska hämtas från
minnet. Villkoret för att läsa data från minnet är
att detta register laddas med FFh.

Internal_data Detta register mellanlagrar data som ska läggas
ut på databussen data.

Data_count Räknar antalet skrivningar eller läsningar till
minnet.

Checksum_temp För att kontrollera att data är intakt efter
överföringen summeras innehållet i alla
föregående register. Resultatet lagras i
checksum_temp.

Checksum Checksum innehåller ett kontrollord. Innehållet
i detta register ska jämföras med registret
checksum_temp. Om jämförelsen mellan de
båda registren ej är sann ska en kontrollbit,
checksum_error ettställas.

Tabell 7. Översikt över avkodarens register.
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3.2.1 Vad sker i avkodaren vid en överföringssekvens?
Ett program i datorn hämtar första byten som ska skickas. Ordet
skickas ut via serieporten och anländer till uarten. Uarten sätter
kontrollsignalen data_ready till ett. Avkodaren detekterar detta
och svarar med att sätta rdn till noll och samtidigt sätts
rec_length_half_done till ett. När uarten märker att rdn slår om
skickas dataordet till avkodaren där det läggs i registret
rec_length.

När dataordet som beskriver hur många bytes som ska skickas
har överförts sätts rec_length_done och rdn till ett. Nästa ord
som anländer till uarten är första delen av startadressen. Uarten
sätter data_ready till ett då ordet är mottaget. Avkodaren sätter
rdn till noll och first_address_half_done till ett. Detta gör att
ordet skickas till registret first_address. När detta har skett sätts
rdn och first_address_done till ett. Nästa ord som överförs till
uarten innehåller den andra delen av startadressen. Uarten tar
emot informationen och sätter data_ready till ett. Avkodaren
sätter rdn till noll och last_addres_half_done till ett. Ordet läggs
in i registret last_address. Kontrollsignalerna rdn och
last_addrssess_done sätts till ett.

Nu har information om hur många bytes som kommer att
överföras samt startaddressen skickats till avkodaren. Nästa byte
som överförs avgör vilken typ av data som ska skickas. Vid en
överföring ska denna vara 00H. Uarten tar emot ordet och sätter
data_ready till ett. Avkodaren svarar med att sätta rdn till noll
och rec_type_half_done till ett. Registret rec_type laddas med
ordet från uarten och rdn och rec_type_done sätts till ett.

Om rec_type innehåller 00H kommer nu nästa ord som skickas
att tolkas som data som ska läggas i minnet. För varje ord som
skrivs till minnet ökar räknaren med ett och ordet adderas till
checksum. När räknaren har samma värde som rec_length är det
dags att jämföra checksum_temp med checksum. Om hela
överföringen har gått bra nollställs alla kontrollsignaler och
kretsen går tillbaka till ursprungsläget. Förfarandet när data ska
hämtas ur minnet är ungefär det samma så det tas inte upp här.
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3.3 Överföringslänkens toppnivå
Konstruktionen består av diverse komponenter de flesta har
beskrivits tidigare i rapporten. För att allt ska fungera behövs en
toppnivå som sammanbinder de olika komponenterna. Förutom
uart och avkodare har en komponent som ställer in minnet lagts
till. I figuren nedan visas toppnivån med dess komponenter.

Uart

Avkodare

Shifter Shifter

rxd

rst

clk

sdo

data

address
output_enable
write_enable

Checksum_error

Figur 6. Toppnivåns struktur.
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Utöver uarten, avkodaren och de två skiftblocken behövs ett
block som ställer in minnet. Minneskapseln, från Toshiba, som
användes vid implementeringen innehöll både ett SRAM- och
ett flash-minne. Endast SRAM skulle användas. Kapseln har en
mängd kontrollsignaler för att ställa in minnet. Dessa
inställningar görs i blocket pin_ctrl. Alla minnesadresser
används ej och därför måste de övre adressbitarna sättas till noll.

Pinnarna flash_ce och sram_ce är enable-signaler för respektive
minne. Aub, alb, bub och blb är kontrollsignaler.

3.4 Kommunikationsprogrammet
För att kunna läsa och skriva data till minnet har ett program
skapats. Först utvecklades ett program för Dos men senare
utfördes en mängd modifieringar för att det skulle kunna
användas även i Windows 98. För att får ett mer estetiskt
utseende konstruerades ett gränssnitt i Visual C++. Gränssnittet
gör det lättare för användaren att använda programmet.

Programmet använder sig av Windows egna filhanterings-
system. Funktionen som hämtar data från serieporten är en 32-
bitars Dos-funktion. Detta medför att programmet ej kan köras

Figur 7. Pin_ctrl ställer in minnet.

Pin_ctrl Address16
Address17
Address18
Address19
Address20
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bub
blb
reset
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på Windows NT plattform. Funktionen användes eftersom den
tog ett heltal som argument för datan. Övriga funktioner som
finns tillgängliga tar ett ASCII tecken som argument. Detta är
inte lämpligt för denna tillämpning. Figuren nedan visar hur
programmet ser ut.

3.4.1 Programmets uppbyggnad
När man programmerar i Visual C++ miljö använder man sig av
en händelsestyrd programmeringsstil. Man beskriver t ex vad
som ska hända när man trycker på en knapp. Knappar och
övriga grafiska element som ska visas i programmet placeras ut i
en editor. För att beskriva vad som ska hända när man trycker på
t ex en knapp så klickar men helt enkelt på komponenten och en
ruta kommer upp där man får välja vad man vill kalla
funktionen. Sedan går man in i koden där den nya funktionen
har skapats och beskriver vad som ska hända.

Figur 8. Användargränssnittet har skapats med Visual C++.
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Kommunikationsprogrammet som ska sköta kommunikation
med avkodaren via uarten har fyra knappar och två processbarer.
De två viktigaste knapparna är Ladda och Hämta. Knappen
Ladda hämtar en fil och lägger ut innehållet på serieporten
medan Hämta gör det omvända. De andra två knapparna är om
och avsluta. Dessa finns det inte så mycket att säga om.

3.4.2 Laddningsfunktionen
När någon klickar på Ladda anropas funktionen ::OnLadda().
Det första som sker i denna är att den övre processbaren
initieras. Nästa steg är att anropa Windows filsystem för att
hämta ett filnamn, fördelen med att göra på det här viset är att
långa filnamn är tillåtna. Filnamnet lagras som en sträng och
denna används för att deklarera en ström. Sedan initieras uarten
med hjälp av funktionen initialize().

För att processbaren ska visa rätt område måste vi veta hur stor
filen är. Detta löses genom att  innan informationen skickas till
uarten räknas antalet tecken i filen genom att alla tecken hämtas
och räknas. Summan, här kallad number_of_data, är den övre
gränsen i intervallet för processbaren. Intervall inställningen
görs med funktionen SetRange32(0, number_of_data).

Programmet börjar om från början i filen och  tar emot tecknen
från densamma. Två tecken ger ett heltal som kan skickas till
uarten. Programmet tar emot ett tecken som det anser att vara
den mest signifikanta siffran. Detta tecken kommer att
översättas till ett heltal och multipliceras med sexton.

void initialize()
{
       _outp(LCR,0x80);
       _outp(TXDATA,0x01);
       _outp(TXDATA+1,0x00);
       _outp(LCR,0x03);
}



25

Översättningen sker med funktionerna int calc(char value) och
int char2int(char letter).

Nästa tecken som hämtas från filen antags vara den minst
signifikanta siffran. Översättning till heltal sker även för denna.
De båda heltalen adderas och summan skickas iväg till
serieporten om kontrollregistret LSR indikerar att uartens
överföringsbuffert är tom dvs registret innehåller det
hexadecimala talet 0x40. Funktionerna _inp(registeradress) och
_outp(registeradress, heltal) används för att skriva och läsa från
de olika registren.

int char2int(char letter)
{
       int result = 0;
       switch(letter){

case 'a':
       result = 10;
       break;
case 'b':
       result = 11;
       break;
case 'c':
       result = 12;
       break;
case 'd':
       result = 13;
       break;
case 'e':
       result = 14;
       break;
case 'f':
       result = 15;
       break;

}
       return result;
}



26

Tecknen som ska skrivas till serieporten hämtas ett efter ett från
filen ända tills sista tecknet har hämtats. Detta implementeras
med hjälp av en while-sats som itererar tills villkoret EOF är
uppfyllt. Till sist stängs strömmen och en dialogrutan som visar
att laddningen är klar skapas.

3.4.3 Hämtningsfunktionen
När användaren klickar på knappen hämta så sker ett anrop till
funktionen ::OnHamta. Det första som sker i denna är den undre
processbaren initieras och Windows funktion för att “spara som”
anropas. Denna returnerar en sträng som innehåller filnamnet.
Filnamnet används för att skapa en utström som används för att
skriva till filen. Ungefär samtidigt initieras uarten med hjälp av
funktionen initialize(). Själva hämtningen sker via två nästlade

char status_rcv;
do
{
       status_rcv=_inp(LSR) & 0x40;
}
while(status_rcv!=0x40);

_outp(TXDATA, value_to_send);

int calc(char value)
{
   int result;
   value = tolower(value);

   if (isdigit(value))
      result = value-'0';
   else
      result = char2int(value);
   return result;
}
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loopar. Den inre loopen stegar med steg om 16 upp till och med
240. Att stegen är 16 är ingen slump det beror på att 16 bytes
hämtas åtgången. Den yttre loopen tar ett steg i taget upp till och
med 255. Variablerna som används i looparna är start
addresserna som skickas till avkodaren. Funktionen
send_request(int first_address, int last_address) skickar
information till avkodaren. Informationen är att det är 16 byte
som ska hämtas, startadressen och konstanten 255 som innebär
att det är en hämtning som ska utföras. När detta anrop har
gjorts kommer avkodaren via uarten snart att svara med att
skicka 16 bytes enligt Intel hex8 formatet. Programmet börjar att
kontrollera LSR för att se när ett nytt ord har anlänt till uarten.
Om LSR har värdet 01h så har ett nytt ord anlänt.

På grund av att Windows 95 och senare versioner är operativ-
system som delar upp resurserna över tidsintervall och att FIFO-
bufferten inte fungerar ordentligt så kommer en del ord att
skrivas över innan de hinner att läsas. Detta kommer att medföra
att loopen som tar emot data aldrig kommer att slutföras och
programmet hänger sig. Lösningen på detta problem är att införa
en time_out räknare. När räknaren når värdet 100000 har en
läsning misslyckats och ett nytt anrop görs.

do
{
       status_rcv=_inp(LSR) & 0x01;
       time_out += 1;
}
while(status_rcv != 0x01 && time_out != 100000);

if(time_out = = 100000)
       break;
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3.5 Kommunikationslänk och ett filter
Kommunikationslänken implementerades tillsammans med ett
digitalt vågfilter av Richards typ. Implementeringen
genomfördes för att kunna verifiera filtrets funktion, samt att
kontrollera att kommunikationslänken fungerar ihop med andra
enheter som arbetar mot minnet. För att kunna genomföra
implementeringen konstruerades en toppnivå i VHDL. Syntesen
genomfördes med hjälp av ett skript. För mer information om
filtret, toppnivån och skriptet se examensarbete LiTH-ISY-EX-
ET-0238-2002.

Data som låg i en fil skrevs till minnet med hjälp av
kommunikationslänken och filtret hämtade data för bearbetning.
Efter bearbetningen skrev filtret svaret på en annan adress i
minnet. Sist hämtade kommunikationslänken all data i minnet.
Datan sparades till fil och jämfördes med de teoretiska värdena.
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4 RESULTAT
Projektet resulterade i att en uart, en Intel hex8 avkodare och ett
program med grafiskt gränssnitt skapades. Uarten och
avkodaren kopplades ihop tillsammans med ett minne. Hela
kedjan, från programmet i datorn via den seriella kabeln in i
uarten vidare till avkodaren som i sin tur skriver till minnet,
fungerar. Det omvända förfarandet är också väl fungerande.

Uarten fungerar enligt specifikationen dvs
överföringshastigheten är 115200 bitar per sekund och
paritetsbit används ej. En stoppbit används. Dessutom kan
överföringshastigheten ändras via två konstanter.

Avkodaren fungerar också som det var tänkt. I efterhand så kan
man tycka att en tillståndsmaskin skulle ha byggts. Nu är
avkodaren uppbyggd med hjälp av if-satser vilket resulterar i en
slags one-hot kodad tillståndsmaskin. Skillnaden mellan
konstruktionen som har skapats och en tillståndsmaskin är
läsbarheten av koden. Läsbarheten är lite sämre när man har if-
satser. Avkodaren klarar av att adressera 65536 adresser. Denna
restriktion kommer av att Intel hex8-formatet användes.

Ios 45
Function Generators 659
CLB Slices 330
Dffs or Latches 208

Konstruktionen använder en mängd olika register och kontroll-
signaler. Det krävs därför en del D-vippor. Att antalet in- och
utgångar är högt beror på att det är en kommunikationskrets som
har implementerats.

Implementeringen av länken tillsammans med Richards filtret
fungerade bra. Båda enheterna kunde utföra läsningar och
skrivningar till minnet. Vid studier av filen som skapades vid
hämtning av informationen i minnet så visade det sig att filtret

Tabell 8. Kretsens resursåtgång.
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hade gett rätt svar. Detta innebär också att kommunikations-
länken har fungerat eftersom den inte har förvrängt data.

Programmet som ska sköta kommunikationen mellan dator och
uart i FPGA:n fungerar som det ska. Programmet fungerar dock
bara i Windows 95 och Windows 98. Detta på grund av att
funktionerna som läser och skriver till datorns uart är 32 bitars
Dos-funktioner. Dessa stödjs ej i Windows 2000, Windows NT
eller liknande. Funktionerna _outp och _inp var de enda 32-
bitars funktionerna som tog ett heltal som argument. De andra
funktionerna tog ASCII-tecken som argument och då hade man
fått implementera någon form av komponent i avkodaren som
översätter ASCII-tecken till heltal. Överföringshastigheten är
konstant i programmet vilket innebär att programmet måste
kompileras för att ändra denna. Det är inte så troligt att man vill
ändra överföringshastigheten eftersom den är så hög den kan bli.

4.1 Förslag på förbättringar
Avkodaren kan modifieras så att den stödjer Intel hex16 eller
hex32 så att fler adresser blir åtkomliga men frågan är då om det
inte är bättre att ändra hela konceptet och använda sig av någon
snabbare port än serieporten t ex en usb-port. Om man ska
använda sig av stora minnen måste man ha tillgång till ett
snabbare protokoll, annars tar det för lång tid att utföra en
överföring. En annan förbättring man kan utföra är att med hjälp
av avkodaren som mall införa en tillståndsmaskin och på så sätt
erhålla en mer lättförståelig konstruktion.

Uarten kan modifieras så att paritetsbitar används vid
överföringar. I nuläget finns det ingen felkontroll i uarten.
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Bilaga A. Programmets källkod



// kommunikation.h : main header file for the KOMMUNIKATION application
//

#if !defined(AFX_KOMMUNIKATION_H__AB5C9384_732A_11D6_9C6F_0040056C8382__INCLUDED_)
#define AFX_KOMMUNIKATION_H__AB5C9384_732A_11D6_9C6F_0040056C8382__INCLUDED_

#if _MSC_VER > 1000
#pragma once
#endif // _MSC_VER > 1000

#ifndef __AFXWIN_H__
    #error include 'stdafx.h' before including this file for PCH
#endif

#include "resource.h"       // main symbols

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// CKommunikationApp:
// See kommunikation.cpp for the implementation of this class
//

class CKommunikationApp : public CWinApp
{
public:
    CKommunikationApp();

// Overrides
    // ClassWizard generated virtual function overrides
    //{{AFX_VIRTUAL(CKommunikationApp)
    public:
    virtual BOOL InitInstance();
    //}}AFX_VIRTUAL

// Implementation



    //{{AFX_MSG(CKommunikationApp)
        // NOTE - the ClassWizard will add and remove member functions here.
        //    DO NOT EDIT what you see in these blocks of generated code !
    //}}AFX_MSG
    DECLARE_MESSAGE_MAP()
};

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//{{AFX_INSERT_LOCATION}}
// Microsoft Visual C++ will insert additional declarations immediately before the previous line.

#endif // !defined(AFX_KOMMUNIKATION_H__AB5C9384_732A_11D6_9C6F_0040056C8382__INCLUDED_)



// kommunikation.cpp : Defines the class behaviors for the application.
//

#include "stdafx.h"
#include "kommunikation.h"
#include "kommunikationDlg.h"

#ifdef _DEBUG
#define new DEBUG_NEW
#undef THIS_FILE
static char THIS_FILE[] = __FILE__;
#endif

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// CKommunikationApp

BEGIN_MESSAGE_MAP(CKommunikationApp, CWinApp)
    //{{AFX_MSG_MAP(CKommunikationApp)
        // NOTE - the ClassWizard will add and remove mapping macros here.
        //    DO NOT EDIT what you see in these blocks of generated code!
    //}}AFX_MSG
    ON_COMMAND(ID_HELP, CWinApp::OnHelp)
END_MESSAGE_MAP()

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// CKommunikationApp construction

CKommunikationApp::CKommunikationApp()
{
    // TODO: add construction code here,
    // Place all significant initialization in InitInstance
}

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// The one and only CKommunikationApp object



CKommunikationApp theApp;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// CKommunikationApp initialization

BOOL CKommunikationApp::InitInstance()
{
    AfxEnableControlContainer();

    // Standard initialization
    // If you are not using these features and wish to reduce the size
    //  of your final executable, you should remove from the following
    //  the specific initialization routines you do not need.

#ifdef _AFXDLL
    Enable3dControls();         // Call this when using MFC in a shared DLL
#else
    Enable3dControlsStatic();   // Call this when linking to MFC statically
#endif

    CKommunikationDlg dlg;
    m_pMainWnd = &dlg;
    int nResponse = dlg.DoModal();
    if (nResponse == IDOK)
    {
        // TODO: Place code here to handle when the dialog is
        //  dismissed with OK
    }
    else if (nResponse == IDCANCEL)
    {
        // TODO: Place code here to handle when the dialog is
        //  dismissed with Cancel
    }



    // Since the dialog has been closed, return FALSE so that we exit the
    //  application, rather than start the application's message pump.
    return FALSE;
}



// kommunikationDlg.h : header file
//

#include <conio.h>
#include <fstream.h>
#include <iomanip.h>

#define TXDATA 0x3F8
#define LCR 0x3FB
#define LSR 0x3FD

#if !defined(AFX_KOMMUNIKATIONDLG_H__AB5C9386_732A_11D6_9C6F_0040056C8382__INCLUDED_)
#define AFX_KOMMUNIKATIONDLG_H__AB5C9386_732A_11D6_9C6F_0040056C8382__INCLUDED_

#if _MSC_VER > 1000
#pragma once
#endif // _MSC_VER > 1000

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// CKommunikationDlg dialog

class CKommunikationDlg : public CDialog
{
// Construction
public:
    CKommunikationDlg(CWnd* pParent = NULL);    // standard constructor

// Dialog Data
    //{{AFX_DATA(CKommunikationDlg)
    enum { IDD = IDD_KOMMUNIKATION_DIALOG };
        // NOTE: the ClassWizard will add data members here
    //}}AFX_DATA

    // ClassWizard generated virtual function overrides
    //{{AFX_VIRTUAL(CKommunikationDlg)



    protected:
    virtual void DoDataExchange(CDataExchange* pDX);    // DDX/DDV support
    //}}AFX_VIRTUAL

// Implementation
protected:
    HICON m_hIcon;

    // Generated message map functions
    //{{AFX_MSG(CKommunikationDlg)
    virtual BOOL OnInitDialog();
    afx_msg void OnSysCommand(UINT nID, LPARAM lParam);
    afx_msg void OnPaint();
    afx_msg HCURSOR OnQueryDragIcon();
    afx_msg void OnLadda();
    afx_msg void OnHamta();
    afx_msg void OnOm();
    virtual void OnOK();
    //}}AFX_MSG
    DECLARE_MESSAGE_MAP()
};

//{{AFX_INSERT_LOCATION}}
// Microsoft Visual C++ will insert additional declarations immediately before the previous line.

#endif // !defined(AFX_KOMMUNIKATIONDLG_H__AB5C9386_732A_11D6_9C6F_0040056C8382__INCLUDED_)



// kommunikationDlg.cpp : implementation file
//

#include "stdafx.h"
#include "kommunikation.h"
#include "kommunikationDlg.h"

#ifdef _DEBUG
#define new DEBUG_NEW
#undef THIS_FILE
static char THIS_FILE[] = __FILE__;
#endif

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// CAboutDlg dialog used for App About

class CAboutDlg : public CDialog
{
public:
    CAboutDlg();

// Dialog Data
    //{{AFX_DATA(CAboutDlg)
    enum { IDD = IDD_ABOUTBOX };
    //}}AFX_DATA

    // ClassWizard generated virtual function overrides
    //{{AFX_VIRTUAL(CAboutDlg)
    protected:
    virtual void DoDataExchange(CDataExchange* pDX);    // DDX/DDV support
    //}}AFX_VIRTUAL

// Implementation
protected:
    //{{AFX_MSG(CAboutDlg)



    //}}AFX_MSG
    DECLARE_MESSAGE_MAP()
};

CAboutDlg::CAboutDlg() : CDialog(CAboutDlg::IDD)
{
    //{{AFX_DATA_INIT(CAboutDlg)
    //}}AFX_DATA_INIT
}

void CAboutDlg::DoDataExchange(CDataExchange* pDX)
{
    CDialog::DoDataExchange(pDX);
    //{{AFX_DATA_MAP(CAboutDlg)
    //}}AFX_DATA_MAP
}

BEGIN_MESSAGE_MAP(CAboutDlg, CDialog)
    //{{AFX_MSG_MAP(CAboutDlg)
        // No message handlers
    //}}AFX_MSG_MAP
END_MESSAGE_MAP()

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// CKommunikationDlg dialog

CKommunikationDlg::CKommunikationDlg(CWnd* pParent /*=NULL*/)
    : CDialog(CKommunikationDlg::IDD, pParent)
{
    //{{AFX_DATA_INIT(CKommunikationDlg)
        // NOTE: the ClassWizard will add member initialization here
    //}}AFX_DATA_INIT
    // Note that LoadIcon does not require a subsequent DestroyIcon in Win32
    m_hIcon = AfxGetApp()->LoadIcon(IDR_MAINFRAME);
}



void CKommunikationDlg::DoDataExchange(CDataExchange* pDX)
{
    CDialog::DoDataExchange(pDX);
    //{{AFX_DATA_MAP(CKommunikationDlg)
        // NOTE: the ClassWizard will add DDX and DDV calls here
    //}}AFX_DATA_MAP
}

BEGIN_MESSAGE_MAP(CKommunikationDlg, CDialog)
    //{{AFX_MSG_MAP(CKommunikationDlg)
    ON_WM_SYSCOMMAND()
    ON_WM_PAINT()
    ON_WM_QUERYDRAGICON()
    ON_BN_CLICKED(IDC_Ladda, OnLadda)
    ON_BN_CLICKED(IDC_Hamta, OnHamta)
    ON_BN_CLICKED(IDOm, OnOm)
    //}}AFX_MSG_MAP
END_MESSAGE_MAP()

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// CKommunikationDlg message handlers

BOOL CKommunikationDlg::OnInitDialog()
{
    CDialog::OnInitDialog();

    // Add "About..." menu item to system menu.

    // IDM_ABOUTBOX must be in the system command range.
    ASSERT((IDM_ABOUTBOX & 0xFFF0) == IDM_ABOUTBOX);
    ASSERT(IDM_ABOUTBOX < 0xF000);

    CMenu* pSysMenu = GetSystemMenu(FALSE);
    if (pSysMenu != NULL)



    {
        CString strAboutMenu;
        strAboutMenu.LoadString(IDS_ABOUTBOX);
        if (!strAboutMenu.IsEmpty())
        {
            pSysMenu->AppendMenu(MF_SEPARATOR);
            pSysMenu->AppendMenu(MF_STRING, IDM_ABOUTBOX, strAboutMenu);
        }
    }

    // Set the icon for this dialog.  The framework does this automatically
    //  when the application's main window is not a dialog
    SetIcon(m_hIcon, TRUE);         // Set big icon
    SetIcon(m_hIcon, FALSE);        // Set small icon
    
    // TODO: Add extra initialization here
    
    return TRUE;  // return TRUE  unless you set the focus to a control
}

void CKommunikationDlg::OnSysCommand(UINT nID, LPARAM lParam)
{
    if ((nID & 0xFFF0) == IDM_ABOUTBOX)
    {
        CAboutDlg dlgAbout;
        dlgAbout.DoModal();
    }
    else
    {
        CDialog::OnSysCommand(nID, lParam);
    }
}

// If you add a minimize button to your dialog, you will need the code below
//  to draw the icon.  For MFC applications using the document/view model,



//  this is automatically done for you by the framework.

void CKommunikationDlg::OnPaint() 
{
    if (IsIconic())
    {
        CPaintDC dc(this); // device context for painting

        SendMessage(WM_ICONERASEBKGND, (WPARAM) dc.GetSafeHdc(), 0);

        // Center icon in client rectangle
        int cxIcon = GetSystemMetrics(SM_CXICON);
        int cyIcon = GetSystemMetrics(SM_CYICON);
        CRect rect;
        GetClientRect(&rect);
        int x = (rect.Width() - cxIcon + 1) / 2;
        int y = (rect.Height() - cyIcon + 1) / 2;

        // Draw the icon
        dc.DrawIcon(x, y, m_hIcon);
    }
    else
    {
        CDialog::OnPaint();
    }
}

// The system calls this to obtain the cursor to display while the user drags
//  the minimized window.
HCURSOR CKommunikationDlg::OnQueryDragIcon()
{
    return (HCURSOR) m_hIcon;
}

void initialize()



{
    _outp(LCR,0x80);
    _outp(TXDATA,0x01); //0x06 för 19200 baud.
    _outp(TXDATA+1,0x00);
    _outp(TXDATA+2,0x02);
    _outp(LCR,0x03);
}

int char2int(char letter)
{
    int result = 0;
    switch(letter){
        case 'a':
            result = 10;
            break;
        case 'b':
            result = 11;
            break;
        case 'c':
            result = 12;
            break;
        case 'd':
            result = 13;
            break;
        case 'e':
            result = 14;
            break;
        case 'f':
            result = 15;
            break;
        }
    return result;
}

int calc(char value)



{
   int result;
   value = tolower(value);

    if (isdigit(value))
    result = value-'0';
   else
    result = char2int(value);
    return result;
}

void CKommunikationDlg::OnLadda() 
{

    CProgressCtrl* pProg = (CProgressCtrl*) GetDlgItem(IDC_PROGRESS1);
    pProg->SetRange32(0, 20000);
    pProg->SetPos(0);

    CString filename;
    CFile file;
    CFileDialog dlg(TRUE, "hex", "*.hex");
    if (dlg.DoModal() == IDOK){
        filename = dlg.GetPathName();
        }   

    int counter = 0;
    int done = 0;
    char value;
    int value_to_send = 0;
    char status_rcv;
    int number_of_data = 0;
    

    initialize();



    ifstream count(filename);
    while(count.get(value))
    {
        if(value != ':')
            number_of_data += 1;
    }
    count.close();
    number_of_data = number_of_data/2;
    pProg->SetRange32(0, number_of_data);
    ifstream fin(filename);
    while(fin.get(value))
    {
        CKommunikationDlg::UpdateWindow();
        pProg->SetPos(counter);
        for(int i = 0; i < 16000; i++)
        {}
        if(value == '\n')
            {
                do
                {
                status_rcv=_inp(LSR) & 0x40;
                }
                while(status_rcv!=0x40);

                _outp(TXDATA, value_to_send);
                done = 0;
                counter += 1;  
            }

        else if(value == ':')
            {
            value_to_send = 0;
            done = 0;
            }



        else if(done == 0)
            {
            value_to_send += 16*calc(value);
            done = 1;
            }
        else if(done == 1)
            {
            value_to_send += calc(value);
            done = 2;
            }
        else
            {
                do
                {
                status_rcv=_inp(LSR) & 0x40;
                }
                while(status_rcv!=0x40);

                _outp(TXDATA, value_to_send);
                value_to_send = 16*calc(value);
                done = 1;
                counter += 1; 
            }           
    }

    fin.close();
    pProg->SetPos(0);
    if(filename != "")
    MessageBox ("Filen nerladdad.");    
}

int int2hex(int byte)
{
    int hex_byte_one = 0;



    while(byte/16 >= 1)
    {
        hex_byte_one += 1;
        byte = byte - 16;
    }

return 16*hex_byte_one + byte;
}

char int2char(int number)
{
    char letter;

    if (number == 0)
        letter = '0';
    else if(number > 0 && number < 10)
        letter = char(number + 48);
    else
    {
        switch(number){
            case 10:
                letter = 'A';
                break;
            case 11:
                letter = 'B';
                break;
            case 12:
                letter = 'C';
                break;
            case 13:
                letter = 'D';
                break;
            case 14:
                letter = 'E';
                break;



            case 15:
                letter = 'F';
                break;
            }
    }
    return letter;
}

void send_request(int first_address, int last_address)
{
    char status;
    for(int i = 0; i < 4; i++)
        {
        for(int k = 0; k < 16000; k++)  
        {}
        
        do
            {
            status=_inp(LSR) & 0x40;
            }
        while(status!=0x40);

        switch(i)
            {
            case 0 : _outp(TXDATA, 16);
                     break;

            case 1 : _outp(TXDATA, first_address);
                     break;

            case 2 : _outp(TXDATA, last_address);
                     break;

            case 3 : _outp(TXDATA, 255);
                     break;



            }
        }
}

void CKommunikationDlg::OnHamta() 
{

    CProgressCtrl* pProg = (CProgressCtrl*) GetDlgItem(IDC_PROGRESS2);
    pProg->SetRange(0, 256);
    pProg->SetPos(0);
    
    CString filename;
    CFile file;
    CFileDialog dlg(FALSE, "hex", "*.hex");
    if (dlg.DoModal() == IDOK){
        filename = dlg.GetPathName();
    }   

    int first_address;
    int last_address;
    int iterator_outer_loop = 0;
    int iterator_inner_loop = 0;
    int data[21];
    int j = 0;
    int msb = 0;
    int int_data;
    int status_rcv;
    int i = 0;
    int time_out = 0;

    _inp(TXDATA);
    initialize();

    ofstream fout(filename);
    if(filename != "")



    {
        while(iterator_outer_loop < 256)     
        {
            while(iterator_inner_loop < 255) 
            {
                time_out = 0;
                first_address = int2hex(iterator_outer_loop);
                last_address = int2hex(iterator_inner_loop);
                send_request(first_address, last_address);

                while(i < 21)
                {

                    do
                    {
                        status_rcv=_inp(LSR) & 0x01;
                        time_out += 1;
                    }
                    while(status_rcv != 0x01 && time_out != 100000);
                    
                    if(time_out == 100000)
                        break;
                    
                    data[i] = _inp(TXDATA);

                    if(i == 0 && data[0] != 16)
                        i = 0;
                    else
                        i += 1;
                }

                if(time_out != 100000)
                {
                    i = 0;
                    fout << ':';                    



                    while(j < 21)
                    {
                        int_data = data[j];
                    
                        while(int_data/16 >= 1)
                        {
                            msb += 1;
                            int_data = int_data - 16;
                        }

                        fout << int2char(msb);
                        fout << int2char(int_data);

                        j += 1;
                        msb = 0;

                    }
                    iterator_inner_loop += 16;
                    pProg->SetPos(iterator_outer_loop);
                    CKommunikationDlg::UpdateWindow();
                    fout << endl;
                    j = 0;
                    msb = 0;
                }
                else
                {
                i = 0;
                j = 0;  
                }
            }
            iterator_outer_loop += 1;
            iterator_inner_loop = 0;
        }
    pProg->SetPos(0);
    MessageBox ("Hämtning Klar.");



    fout.close();   
    }   

}

void CKommunikationDlg::OnOm() 
{
    CAboutDlg aboutDlg;
    aboutDlg.DoModal(); 
}

void CKommunikationDlg::OnOK() 
{   
    CDialog::OnOK();
}
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