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stabilt system ha uppnåtts där vi kunde göra överföringen av data snabbare. Tyvärr blev
det inte tillräckligt stabilt och vår slutsats är att man inte kan använda detta kort på det
här sättet.

För att kunna genomföra detta programmerades FPGA:n med VHDL-kodning. Innan
VHDL programmeringen så studerades manualen för kortet för att veta hur de olika
registrena på kortet skulle ställas in.

För att testa programmering konstruerades en räknare som genererade en trekantsvåg på
ett inkopplat oscilloskop.

Den ursprungliga uppgiften klarades av. Detta var att skicka igenom data utan den skulle
behandlas.

Nyckelord
Keyword
XSV-300, VHDL, FPGA, Xilinx



1 Inledning ........................................................................................................................1
1.1 Bakgrund....................................................................................................................1
1.2 Uppgift .......................................................................................................................1
1.3 Kapitelbeskrivning......................................................................................................1

2 Arbetsgång .....................................................................................................................3
2.1 Inläsning.....................................................................................................................3
2.2 Kodning......................................................................................................................3
2.3 Simulering och Testning .............................................................................................3

3 Beskrivning av hårdvara .................................................................................................5
3.1 Signaler till latch.........................................................................................................6
3.2 MPU Interface ............................................................................................................6
3.3 Register A...................................................................................................................7

3.3.1 Pixel read mask...................................................................................................8
3.3.2 Color palett RAM ...............................................................................................8

3.4 Blockschema FPGA RAMDAC..................................................................................8
4 Blockstrukturens uppbyggnad inledningsvis ...................................................................9

4.1 Huvudstruktur.............................................................................................................9
4.2 Understruktur ...........................................................................................................10

5 Slutgiltiga blockstrukturen............................................................................................13
5.1 Nivå 1.......................................................................................................................13

5.1.1 Data1 ................................................................................................................13
5.2 Nivå 2.......................................................................................................................14

5.2.1 Diod..................................................................................................................15
5.2.2 Set_clk..............................................................................................................15
5.2.3 Vippa ................................................................................................................15
5.2.4 Counter .............................................................................................................16
5.2.5 Latch.................................................................................................................16
5.2.6 Trste_b..............................................................................................................17
5.2.7 Mputest.............................................................................................................17

5.3 Nivå 3.......................................................................................................................17
5.3.1 Rd_set1.............................................................................................................18
5.3.2 Control1............................................................................................................19
5.3.3 Count1 ..............................................................................................................21
5.3.4 Mux1l ...............................................................................................................21

6 Resultat ........................................................................................................................23
6.1 Optimering ...............................................................................................................23

7 Referenser ....................................................................................................................25
7.1 Internetreferenser......................................................................................................25
7.2 Litteraturreferenser ...................................................................................................25

8 Appendix......................................................................................................................27
8.1 Count1......................................................................................................................27
8.2 Counter.....................................................................................................................28
8.3 Diod .........................................................................................................................29
8.4 Latch ........................................................................................................................30
8.5 Mux1l.......................................................................................................................31
8.6 Rd_set1 ....................................................................................................................32
8.7 Set_clk......................................................................................................................33
8.8 Trste .........................................................................................................................34
8.9 Vippa........................................................................................................................35



1

1 Inledning

1.1 Bakgrund
Meningen med detta examensarbete var att det eventuellt skulle ligga som grund för en
framtida laboration för studenter vid Linköpings tekniska högskola.

Syftet var att kontrollera ifall grafikkortet var stabilt nog att bara slussa igenom en signal utan
att direkt använda sig av någon av grafikkortets funktioner.

1.2 Uppgift

Uppgiften var att kunna skicka in en 8-10 bitars signal, till exempel en videosignal, genom
grafikkortet XSV-300 från XILINX med en hastighet av 5-10 Msample/s. För att testa
programmeringen gjordes en räknare, counter, från 0 till 255. Detta skulle generera en
trekantsvåg på utgången. Detta kontrolleras på ett oscilloskop som kopplas till utgången på
kortet. D/A-omvandlaren gör om binära bitar i counter och ger dem en viss spänningsnivå,
som då ses på oscillatorn i form av en trekantsvåg.

Koden skulle skrivas i VHDL och den skrevs i programmet fpgadv som finns på skolan.

1.3 Kapitelbeskrivning

I kapitel 2 beskrivs arbetsgången.

I kapitel 3 beskrivs RAMDAC:en olika delar och signaler.

I kapitel 4 beskrivs blockschemat för RAMDAC:en .

I kapitel 5 beskrivs den slutgiltiga blockstrukturen.

I kapitel 6 beskrivs vilket resultat vi har kommit fram till.

I kapitel 7 tas referenser upp.

Appendix Programkod



2



3

2 Arbetsgång

2.1 Inläsning

Eftersom ingen direkt hade arbetat med XSV-300 tidigare och det inte fanns någon
information att finna om det på skolan, fick material och information sökas på Internet. Detta
gjordes på www.xess.com, där det finns manualer för kort från Xilinx. De första veckorna
gick åt till att läsa in sig om kortet. Det var skrivet ganska kortfattat och komplext, vilket
också ledde till många feltolkningar och problem i början.

2.2 Kodning

Till en början repeterades kursen systemkonstruktion om VHDL kodning.
Därefter började konstruktionen och kodningen. Uppkomsten och beskrivning av de olika
blocken i strukturen beskrivs i kapitel 4 och 5. Här kan man tänka sig att fel tillvägagångssätt
användes. Vi var ganska ivriga med att komma igång med konstruktionen. Istället borde mer
tid lagts på helheten och tillvägagångssätt.

2.3 Simulering och Testning

Mycket tid gick åt att simulera all kod. Detta gjordes i Modelsim. Exempelvis kontrollerades
att räknare fungerade som de skulle och att alla signaler fick rätt värde vid rätt tillfälle.
Det sista som gjordes var att testa själva XSV-kortet för att se att det fungerade
tillfredställande.
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3 Beskrivning av hårdvara

Figur 1 visar ett detaljerat block diagram över RAMDAC:en.

Figur 1 Detaljerad förklaring av RAMDAC:en
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3.1 Signaler till latch

Tabell 1 beskriver de olika insignalerna till Latchen på RAMDAC Bt481A. Denna visar även
pinnumret som binder samman Virtex FPGA med RAMDAC:en.

Tabell 1
Pinnummer Pinnamn Beskrivning
50 BLANK* När BLANK* är en logisk nolla är pixel och overlay buffrarna

ignorerade. Alltså när blanksignalen är låg så ignoreras all
skrivning till RAMDAC:en. Detta leder till att
minneskapaciteten inte behöver utnyttjas vid en logisk nolla.
BLANK* är latchad på den uppåtgående flanken på CLOCK.

52 CLOCK Clock input. På uppåtgående flanken på CLOCK latchar P
[7:0], OL [3:0] och BLANK* ingångarna.

70-74, 78-80 P [7:0] Pixel select input. Ingången för data. Med hjälp av denna
signalen ska man kunna peka ut ett 24-bitars ord i färgpaletten,
P [7:0] och Pixel Read Mask bildar en logisk och-signal. Detta
leder alltså till att det värde P [7:0] har kommer att peka ut
denna adress i färgpaletten. Det är också möjligt att sända 16
eller 24-bitars information direkt till MUX. Vilken typ av
färginformation som ska sändas bestäms genom att skriva till
register A. P [0] är LSB.

OL [3:0] Overlay select input. Bestämmer vilken av färgpaletterna som
ska användas för ta fram färg informationen. När overlay
paletter används blir P ingångarna ignorerade. Denna signal
används inte och den sätts därför till jord (GND).

34-36,38-42 D [7:0] Data bus. Data transporteras in och ut över denna 8-bitars buss
till de olika registren och färgpaletten. D[0] är den minst
signifikanta biten (LSB).

3.2 MPU Interface

Tabell 2 beskriver de olika insignalerna till MPU på RAMDAC Bt481A. Denna visar även
pinnumret som binder samman Virtex FPGA med RAMDAC:en.

Tabell 2
Pinnummer Pinnamn Beskrivning
46 WR* Write control input. Styr D [7:0] på uppåtgående flank och RS

[2:0] är latchad på fallande flank av WR* under MPU:s skriv
operationer. Se även Figur 2.

47 RD* Read control input. För att läsa data från kortet måste RD*
vara en logisk nolla. RS [2:0] är latchad på den fallande
flanken av RD* under MPU:s operationer. RD* och WR* skall
inte sättas samtidigt. Se även Figur 2.

26,28,31 RS[2:0] Register select inputs. RS [2:0] specifierar vilken typ av read
eller write operation som blir utförd. Bestämmer vilka register
som data ska läsas/skrivas. Se även tabell 3.
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Figur 2 MPU läs/skriv tidsfördelning

WR* och RD* styr läsning och skrivning till registren. Vid läsning ska RD* vara konstant
hög och vid skrivning ska WR* vara konstant hög. Den signal som inte är hög ska gå hög och
låg enligt Figur 2.

Tabell 3

Till exempel, om RS [2:0] sätts till 110 så aktiveras command register A och man kan då
skriva eller läsa från command register A.

3.3 Register A

I detta register bestäms vilken slags färgtrafik man vill ha. Det finns mellan 256 och 16,8 M
färgnyanser.
Alla bitar sätts till noll då kortet aktiveras. Registret är 8 bitar stort. Bit A7 – A4 bestämmer
färgnyanser.
A3 måste sättas till noll för att försäkra sig om att man får ordenlig operation.
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A2 sätts till noll för att man själv ska kunna bestämma vad man vill sätta RS2 till. Sätter man
A2 till ett så blir RS2 automatiskt en logisk etta.
A1 anger vilket färgformat som ska användas, RGB eller BGR.
Om A0 sätts till ett får man tillgång till t.ex. Overlay Mask register. Här gjordes en del fel i
början, det var väldigt svårtolkat i manualen. Det var svårt att veta hur de olika registerna
skulle sättas. I strukturen control1 ser man hur vi satte command register A och de övriga
registerna.

3.3.1 Pixel read mask

Tillsammans med insignalen P [7:0] bildar registret en logisk och-funktion och måste därför
sättas till FF, 1111 1111. Detta är till för att peka ut rätt information i färgpalett RAM.

3.3.2 Color palett RAM

Detta register fungerar som ett vanligt minne där man lagrar olika färgnyanser. I detta fall,
som kan studeras i struktur control1, tas gammal information bort som låg lagrat i minnet.
Detta var ett av felen som gjordes i början, då inte hänsyn togs till det i tron på att allt
nollställdes när kortet sattes igång och reset knappen trycktes ner. För att skriva till Color
Palett RAM måste RS [2:0] vara satt 001, som ses i tabell 3.

3.4 Blockschema FPGA RAMDAC

För att få önskad funktion i RAMDAC:en måste den styras och det måste ske genom
programmering av FPGA:an. I Figur 3 ses vilka olika signaler som går från FPGA:an till
RAMDAC:en. Detta är alltså de signaler som måste ställas in för att RAMDAC:en ska
fungera på önskat sätt.

Figur 3 Kommunikation mellan FPGA och RAMDAC
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4 Blockstrukturens uppbyggnad inledningsvis

För att göra ett arbete som blir lättförståeligt för personer som inte har varit med under
utvecklingen bestämdes att en enkel och överskådlig struktur skulle användas. Eftersom
erfarenhet fanns från en projektkurs i VHDL programmering användes metodiken från denna
i detta arbete. I projektkursen gjordes en indelning från en huvudstruktur ner i understrukturer
och att detta var att föredra. Anledningen var att man får en överskådlig och enkel struktur
som är lätt att förstå och sätt sig in i. Projektet var en del i kursen systemkonstruktion.

När många olika signaler skall styras kan man programmera dessa i ett långt program som
styr alla variabler i en enda lång sekvens. Problemet med detta är att koden blir ganska
komplex och det blir mycket svårare att komma utifrån och förstå vad som skrivits. Dessutom
fås en begränsad överblick på vad programmet gör och när det görs, vilket medför att det blir
svårare att göra felsökningar och inse var man kan göra olika förbättringar. För att undvika
detta problem börjar man med att analysera hur olika variabler beror av varandra och därefter
skapar man ett blockschema. Blockschemat konstrueras så att de variabler som påverkar
och/eller samarbetar med varandra placeras i samma block.

När det bestäms vilka variabler som ska användas, måste hänsyn tas till hur ofta de kommer
ändras och om de påverkar andra variabler. Det svåraste initialt är att förstå och analysera
manualen för kortet eftersom denna inte är skriven för en sådan användning av kortet som
tänkts i examensarbetet.

4.1 Huvudstruktur

Till en början ritades ett preliminärt blockschema som såg ut enligt Figur 4. De tankar som
låg bakom denna struktur hade grundats på studier av Figur 1 utan att ta hänsyn till Figur 3.
Där ses de insignalerna som går in i Latch:en och det var dessa som togs med i den första
huvudstruktur. Inga signaler som finns i den nedre delen till vänster av Figur 1, alltså RD,
WR, RS & 6/8, är med i denna huvudstruktur.
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                 master_clk
diodblink

FPGA
Diod diodb

SYNC

reset BLANK

OL

SETUP

           Incoming [7:0] TRUECOL

D [7:0]

Figur 4 Första preliminära grundstrukturen

Tankarna bakom detta var att i FPGA:n styra de signaler som hade att göra med RGB &
Overlay Color Palette. Se Figur 1. Efter att denna uppdelning gjorts var nästa steg att fundera
på hur de olika signalerna påverkades och hur en indelning i olika block borde se ut.

4.2 Understruktur

För att skapa en mer enklare struktur delades huvudstrukturen upp i ett antal enskilda mindre
blockstrukturer.
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             master_clk diodblink

FPGA
             reset Diod diodb

             master_clk DATA(7:0)    P[7:0]

            FPGA
             Reset Counter Incoming Blank
              FPGA

   Latch clock

             master_clk   D[7:0]

               master_clk OL

FPGA setup
               reset Setup

Truecol

Figur 5 Understruktur till huvudstrukturen i Figur 4

Diodblocket är enbart till för att se att master_clk räknar och att kortet reagerar när reset
knappen trycks ner. Fungerar det önskvärt blinkar en diod på XSV-kortet.

För att kunna få ut en trekantsvåg behövdes en räknare (counter) och den konstruerades med
hjälp av master_clk och reset. Den ska alltså inte börja räkna förrän reset knappen trycks ned.

Nu var det dags att ställa in alla utsignaler så att de värden skulle tilldelas på de signalerna
som skulle gå in i RAMDAC:en. Först tilldelades data till p [7:0], efter det skulle d [7:0] vara
nollställd. Till slut ställdes Blank signalen enligt manualen.

Till sist ställdes SETUP blocket in och åter igen följdes manualen för att hitta hur dessa skulle
ställas in. De ställdes in efter manualen och därefter simulerades blocket och en lösning
jobbades fram.
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5 Slutgiltiga blockstrukturen

Den struktur som följer är det slutliga resultatet efter simuleringar och olika tester. Istället för
att utgå från Figur 1 användes Figur 3 eftersom Figur 1 inte beskriver indata för att kunna
göra en korrekt figur.

5.1 Nivå 1

Här görs den första nivån, det är här alla signaler deklareras och detta är grunden till det
fortsatta arbete i de lägre nivåerna.

5.1.1 Data1

             master_clk CLOCK

             reset FPGA BLANK
             Count1
             Incoming P(7:0)

RD

WR

RS [2:0]

D [7:0]

diodblink

diodb

trste

Figur 6 Slutgiltliga huvudstrukturen

Jämfört med Figur 4 har det kommit till en del nya utsignaler. Detta är signaler som inte togs
hänsyn till i början men som visade sig vara viktiga att ha med för att det skulle fungera. En
del av de signalerna som var med i Figur 4 är inte längre med. Detta beroende på att dessa inte
påverkar resultatet.
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5.2 Nivå 2

master_clk      diodblink

     FPGA
     Diod      diodb

    enable
     FPGA

                  Set_clk

WR

RD
     FPGA    reset FPGA
     Vippa Mputest RS

res
                          D(7:0)

         
      

            Incoming P(7:0)

                FPGA      DATA(7:0)          FPGA Blank
     Counter          Latch

      Clock

                               

 

FPGA
             Trste_b Trste_b
             

Figur 7 Understruktur till huvudstrukturen i Figur 6
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5.2.1 Diod

För att se att reset knappen fungerar är denna funktion fortfarande kvar. När kortet startas
kommer dioden att blinka och när reset trycks ner kommer hastigheten på blinkningen börja
blinka dubbelt så fort.

Insignalerna till diodblocket är master_clk och reset. Utsignalerna är diodblink och diodb, där
dessa utsignaler i princip är samma signal. Koden för processen finns i Appendix 8.3.

             master_clk diodblink

FPGA
             reset Diod diodb

Figur 8 Kontrollblocket som styr dioder på kortet

5.2.2 Set_clk

Master klockan på kortet har en hastighet av 110 MHz. Denna hastighet är för hög för att det
som ska utföras ska vara möjligt att genomföras. Därför delades hastigheten ner med en faktor
fyra vilket ger en hastighet på ca 28 MHz.

Insignaler i detta block är enbart Master_clk och ut får vi en signal som heter enable. Det är
denna som används i de andra blocken för att få ner hastigheten till 28 MHz.

             master_clk enable

FPGA
             Set_clk

Figur 9 Skapar en puls med lägre frekvens

5.2.3 Vippa

När reset knappen trycks ner kommer en signal som inte ligger i fas med klockan och som
dessutom innehåller en del brus, se Figur 10.

             Clock

              Res
              Reset

Figur 10 Här visas vad som händer när resetknappen trycks ner.
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Insignaler i detta blocket är res, enable och master_clk. Dessa används för att få ut en reset
signal som kan användas i övriga block.

             master_clk reset

FPGA
             res Vippa

Figur 11 Block för att skapa en bättre reset signal

5.2.4 Counter

Här skapas en räknare som räknar ett 8 bitars ord från 0 till 255. Insignaler är master_clk,
enable och reset. Utsignalen är Data[7:0] alltså det 8 bitar ord som kommer räknas upp.

             master_clk DATA(7:0)

            reset FPGA
Counter

           enable

Figur 12 Räknare från 0 till 255

5.2.5 Latch

I Latch tilldelas FPGA:ns utsignaler dvs. RAMDAC:ens insignaler. Det är i detta block som
indata utifrån kommer att komma in i incoming. Men det intressanta är att titta på den signal
som har skapats i countern. Därför är incoming med som insignal men har inte kopplats till
utsignalen P i detta stadiet. Blank ställs bara till en logisk ´1´ och clock tilldelas master_clk.
Insignalerna är data, incoming enable och master_clk och ut signalerna vi får är P, blank och
clock.

             Data (7:0) P(7:0)

FPGA            Blank
             Incoming Latch

 Clock

             master_clk

Figur 13 Tilldelning av RAMDAC:ens insignaler
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5.2.6 Trste_b

Här tilldelas bara signalen trste_b en logisk ´0´.

             Trste_b

FPGA
             Trste_b

Figur 14 Tilldelning av signalen Trste_b

5.2.7 Mputest

Detta block kommer att förklaras mer grundligt senare eftersom detta blocket har en nivå till
under sig.

            master_clk D(7:0)

            reset FPGA RS
Mputest

           Enable RD

WR

Figur 15 Överstruktur som förklaras senare i Figur 16

5.3 Nivå 3

När kortet startas finns det gammal data i RAMDAC: en och för att nollställa detta görs de
steg som tas upp i denna nivå. Detta är en fördjupning av Mputest i nivå 2 och den delas in i
olika block för att göra koden lite mer överskådlig.
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     RD

     FPGA
     Rd_set1

master_clk
    WR

     FPGA
 enable               control1      

RS(2:0)

                enable2 sel

             verify
               Din(7:0)

     FPGA   FPGA D(7:0)
     Count1      C_out(7:0) mux1

     reset
                          

Figur 16 Understrukturen till Mputest

5.3.1 Rd_set1

Här tilldelas bara RD till en logisk ´1´.

             RD

FPGA
             Rd_set1

Figur 17 Tilldelning av RD
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5.3.2 Control1

Här ska de olika insignalerna ställas in till olika värden under en tidsperiod. Och för att göra
det i VHDL krävs det en omfattande kod och detta gör att körningen blir alldeles för seg i
verkligheten, vilket påverkade resultatet negativt. Detta ledde till att denna del av
programmeringen fick göras i ett annat program och en annan typ av programmering. Se
Figur 18.

Tillståndsmaskinen i Figur 18 startar i tillstånd s0, och byter tillstånd 1 gång per klockcykel. I
varje tillstånd ställs utsignalerna in till önskat värde och vid s9 går den in i en loop som
kommer att hålla på tills den har roterat i loopen 256 gånger. För att kunna hålla räkningen
har den ett block som heter count1. När den har räknat upp till 256 rundor kommer count1 att
ändra inställningen på verify till en logisk ‘1’ och då kommer den gå från s14 till s15 istället
för till s9. Signalen sel får värdet logisk ´1´ när den går in i loopen och detta styr utvärdet i
mux1 blocket.

Insignaler i detta block är enable, master_clk, reset och verify. Utsignalerna är wr, rs, sel och
enable2.
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WR<= ´1´; WR<= ´0´; WR<= ´1´;
sel<= ´0´; sel<= ´0´; sel<= ´0´;
RS<= ´110´; RS<= ´110´; RS<= ´000´;
Din<= ´00000001´; Din<= ´00000001´; Din<= ´00000001´;
enable2<= ´0´; enable2<= ´0´; enable2<= ´0´;

WR<= ´0´;
sel<= ´0´;
RS<= ´000´;
Din<= ´00000000´;
enable2<= ´0´;

WR<= ´0´; WR<= ´0´; WR<= ´1´;
sel<= ´1´; sel<= ´0´; sel<= ´0´;
RS<= ´000´; RS<= ´010´; RS<= ´010´;
Din<= ´11111111´; Din<= ´11111111´; Din<= ´00000000´;
enable2<= ´0´; enable2<= ´0´; enable2<= ´0´;

WR<= ´0´; WR<= ´1´; WR<= ´0´;
sel<= ´0´; sel<= ´0´; sel<= ´1´;
RS<= ´000´; RS<= ´001´; RS<= ´001´;
Din<= ´00000000´; Din<= ´00000000´; Din<= ´00000000´;
enable2<= ´0´; enable2<= ´0´; enable2<= ´0´;

verify=´0´ verify=´1´ WR<= ´1´;
sel<= ´1´;
RS<= ´001´;
Din<= ´00000000´;
enable2<= ´0´;

sel<= ´0´; WR<= ´1´;
sel<= ´1´;
RS<= ´001´;
Din<= ´00000000´;
enable2<= ´1´;

WR<= ´0´;
sel<= ´1´;
RS<= ´001´;
Din<= ´00000000´;
enable2<= ´0´;

WR<= ´0´;
sel<= ´1´;
RS<= ´001´;
Din<= ´00000000´;
enable2<= ´0´;

WR<= ´1´;
sel<= ´1´;
RS<= ´001´;
Din<= ´00000000´;
enable2<= ´0´;

Figur 18 Grundinställning av signaler
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             master_clk WR

             enable         FPGA RS(2:0)
             Control1
             reset sel

             verify enable2

Figur 19 Blocket som ligger ovan Figur 18

5.3.3 Count1

Detta är en räknare som i samarbete med control1 blocket skall kontrollera utsignalen i
mux11 blocket.

Insignalerna i detta block är reset, master_clk, enable och enable2. Utsignalerna  är verify och
C_out.

             master_clk verify

             reset FPGA
             Count1 C_out(7:0)
             enable

             enable2

Figur 20 En räknare

5.3.4 Mux1l

Här tilldelas utsignalen värden antingen från utsignalen från control1 eller count1. Detta styrs
med hjälp av utsignalen sel från control1. Innan den går in i loopen i control1 styrs utsignalen
av värdet på DIN, se figur 21. När den sedan går in i loopen kommer värdet på D istället
styras av räknaren i count1 och alltså räknas upp från 0 till 255. När detta har gjorts har
kretsen fått sina grundinställningar och efter detta kan önskvärda data matas in.

             Din(7:0) D (7:0)

FPGA
             C_out(7:0) mux1l 

              sel

Figur 21 Väljer vilken av indata signalerna som ska tilldelas på utsignalen
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6 Resultat

Resultatet av det här examensarbetet är att det har gjorts en fungerande struktur med
underliggande VHDL kod. Vid starten var målet att programmera FPGA:an för att data skulle
kunna gå igenom RAMDAC:en utan att data behandlades. Alltså önskades att få ut samma
flöde av information som skickades in i RAMDAC:en. Detta mål, att mata igenom den
information som skickas in i RAMDAC:en utan att den behandlas eller avläses, har uppnåtts.

6.1 Optimering

När uppgiften med att skicka igenom data utan några komplikationer hade lyckats var nästa
mål att optimera de olika strukturerna och göra koden effektivare för att kunna få en snabbare
överföring. På grund av tidsbrist fanns tyvärr inte möjlighet att titta på eventuella förbättringar
av resultatet.
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8 Appendix

8.1 Count1

-- hds header_start
--
-- VHDL Architecture FPGA.count1.counts
--
-- Created:
--          by - fredrick.es_exj (lin.isy.liu.se)
--          at - 16:31:30 11/26/01
--
-- Generated by Mentor Graphics' HDL Designer(TM) 2001.5 (Build 170)
--
-- hds header_end
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
USE ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;

ENTITY count1 IS
   PORT(
      enable     : IN     std_logic;
      enable2    : IN     std_logic;
      master_clk : IN     std_logic;
      reset      : IN     std_logic;
      verify     : OUT    std_logic;
      c_out      : BUFFER std_logic_vector (7 DOWNTO 0)
   );

-- Declarations

END count1 ;

-- hds interface_end
ARCHITECTURE counts OF count1 IS
begin
process(master_clk,reset)
variable temp : std_logic_vector (7 downto 0);

BEGIN
  IF (master_clk'EVENT and master_clk='1')then
   if reset ='0' then
     temp:="00000000";
     c_out <=temp;
   else
     if enable='1' and enable2='1' then
       temp := temp + 1;
       c_out <=temp;
     end if;
   end if;
 end if;
end process;

verify<='0' when c_out="11111111" else '1';
END counts;
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8.2 Counter

-- hds header_start
--
-- VHDL Architecture FPGA.counter.interface
--
-- Created:
--          by - fredrick.es_exj (lin.isy.liu.se)
--          at - 15:11:19 10/23/01
--
-- Generated by Mentor Graphics' HDL Designer(TM) 2001.3 (Build 11)
--
-- hds header_end
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
USE ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;

ENTITY counter IS
   PORT(
      enable     : IN     std_logic;
      master_clk : IN     std_logic;
      reset      : IN     std_logic;
      DATA       : OUT    std_logic_vector (7 DOWNTO 0)
   );

-- Declarations

END counter ;

-- hds interface_end
ARCHITECTURE count OF counter IS
begin
process(master_clk,reset)
variable temp : std_logic_vector (7 downto 0);
BEGIN

if (reset='1') then
  IF (master_clk'EVENT and master_clk='1')then
    if enable='1' then
      temp := temp + 1;
      data <=temp;
    end if;
  end if;

elsif (reset='0' or temp = "11111111")THEN
  temp:="00000000";
  data <=temp;
end if;
end process;
END count;
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8.3 Diod

-- hds header_start
--
-- VHDL Architecture FPGA.diod.interface
--
-- Created:
--          by - fredrick.es_exj (lin.isy.liu.se)
--          at - 12:40:59 10/26/01
--
-- Generated by Mentor Graphics' HDL Designer(TM) 2001.3 (Build 11)
--
-- hds header_end
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
USE ieee.std_logic_arith.all;

ENTITY diod IS
   PORT(
      master_clk : IN     std_logic;
      reset      : IN     std_logic;
      diodb      : OUT    std_logic;
      diodblink  : OUT    std_logic
   );

-- Declarations
END diod ;

-- hds interface_end
ARCHITECTURE blinka OF diod IS
BEGIN
process(master_clk,reset)
variable i : integer; --:=0;
variable k : integer;
begin
if (master_clk'event and master_clk='1') then
  if reset='1' then
      if i=0 then
      diodblink<='1';
    elsif i=50000000 then
      diodblink <= '0';
    end if;
    i:=i+1;
    if i=100000000 then
      i:=0;
    end if;
    elsif reset='0' then
      if k=0 then
      diodb<='1';
    elsif k=25000000 then
      diodb <= '0';
    end if;
    k:=k+1;
    if i=50000000 then
      k:=0;
    end if;
  end if;
end if;
end process;
END blinka;
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8.4 Latch

-- hds header_start
--
-- VHDL Architecture FPGA.Latch.interface
--
-- Created:
--          by - fredrick.es_exj (lin.isy.liu.se)
--          at - 13:41:45 10/24/01
--
-- Generated by Mentor Graphics' HDL Designer(TM) 2001.3 (Build 11)
--
-- hds header_end
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
USE ieee.std_logic_arith.all;

ENTITY Latch IS
   PORT(
      DATA       : IN     std_logic_vector (7 DOWNTO 0);
      enable     : IN     std_logic;
      incoming   : IN     std_logic_vector (7 DOWNTO 0);
      master_clk : IN     std_logic;
      BLANK      : OUT    std_logic;
      CLOCK      : OUT    std_logic;
      P          : OUT    std_logic_vector (7 DOWNTO 0)
   );

-- Declarations

END Latch ;

-- hds interface_end
ARCHITECTURE Latch OF Latch IS
BEGIN
BLANK <= '1';
P <= data(7) & data(6) & data(5) & data(4) & data(3) & data(2) & data(1) &
data(0);
clock <= master_clk;
END Latch;
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8.5 Mux1l

-- hds header_start
--
-- VHDL Architecture FPGA.mux1.valj
--
-- Created:
--          by - fredrick.es_exj (lin.isy.liu.se)
--          at - 16:33:26 11/26/01
--
-- Generated by Mentor Graphics' HDL Designer(TM) 2001.5 (Build 170)
--
-- hds header_end
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
USE ieee.std_logic_arith.all;

ENTITY mux1l IS
   PORT(
      Din   : IN     std_logic_vector (7 DOWNTO 0);
      c_out : IN     std_logic_vector (7 DOWNTO 0);
      sel   : IN     std_logic;
      D     : OUT    std_logic_vector (7 DOWNTO 0)
   );

-- Declarations

END mux1l ;

-- hds interface_end
ARCHITECTURE valjl OF mux1l IS
BEGIN
process(sel)
begin
if sel='0' then
  d<=din;
else
  d<=c_out;
end if;
end process;
END valjl;
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8.6 Rd_set1

-- hds header_start
--
-- VHDL Architecture FPGA.rd_set1.rdset
--
-- Created:
--          by - fredrick.es_exj (lin.isy.liu.se)
--          at - 16:29:46 11/26/01
--
-- Generated by Mentor Graphics' HDL Designer(TM) 2001.5 (Build 170)
--
-- hds header_end
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
USE ieee.std_logic_arith.all;

ENTITY rd_set1 IS
   PORT(
      RD : OUT    std_logic
   );

-- Declarations

END rd_set1 ;

-- hds interface_end
ARCHITECTURE rdset OF rd_set1 IS
BEGIN
rd<='1';
END rdset;
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8.7 Set_clk

-- hds header_start
--
-- VHDL Architecture FPGA.set_clk.set
--
-- Created:
--          by - fredrick.es_exj (lin.isy.liu.se)
--          at - 13:42:32 10/24/01
--
-- Generated by Mentor Graphics' HDL Designer(TM) 2001.3 (Build 11)
--
-- hds header_end
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
USE ieee.std_logic_arith.all;

ENTITY set_clk IS
   PORT(
      master_clk : IN     std_logic;
      enable     : OUT    std_logic
   );

-- Declarations

END set_clk ;

-- hds interface_end
ARCHITECTURE set OF set_clk IS
BEGIN
process(master_clk)
variable i : integer range 0 to 7 :=0;
begin
--while i < 9 loop
if master_clk'event and master_clk='1' then
  if i=0 then
    enable<='1';
  elsif i=1 then
    enable <= '0';
  --elsif i=3 then
    --enable
  end if;
  i:=i+1;
  if i=4 then
    i:=0;
  end if;
end if;

--end loop;
end process;
END set;
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8.8 Trste

-- hds header_start
--
-- VHDL Architecture FPGA.trste_b.interface
--
-- Created:
--          by - fredrick.es_exj (lin.isy.liu.se)
--          at - 15:11:19 10/23/01
--
-- Generated by Mentor Graphics' HDL Designer(TM) 2001.3 (Build 11)
--
-- hds header_end
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
USE ieee.std_logic_arith.all;

ENTITY trste_b IS
   PORT(
      trste : OUT    std_logic
   );

-- Declarations

END trste_b ;

-- hds interface_end
ARCHITECTURE trstt OF trste_b IS
BEGIN

trste<='0';

END trstt;



35

8.9  Vippa

-- hds header_start
--
-- VHDL Architecture FPGA.VIPPA.interface
--
-- Created:
--          by - fredrick.es_exj (lin.isy.liu.se)
--          at - 15:11:19 10/23/01
--
-- Generated by Mentor Graphics' HDL Designer(TM) 2001.3 (Build 11)
--
-- hds header_end
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
USE ieee.std_logic_arith.all;

ENTITY VIPPA IS
   PORT(
      enable     : IN     std_logic;
      master_clk : IN     std_logic;
      res        : IN     std_logic;
      reset      : OUT    std_logic
   );

-- Declarations

END VIPPA ;

-- hds interface_end
ARCHITECTURE vipps OF VIPPA IS
BEGIN
process(master_clk,res)
variable temp : std_logic;
begin
if (master_clk'event and master_clk ='1') then
--  if enable='1' then
    temp:=res;
    reset <= temp;
  --end if;
end if;
end process;
END vipps;
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På svenska

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare –
under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-
ordinära omständigheter uppstår.

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner,
skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för
ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten
vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av
dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten,
säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ
art.

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i
den omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan
beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan
form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära
eller konstnärliga anseende eller egenart.
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