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1 Inledning 
 
 Examensarbetet utfördes på Linköpings universitet vid institutionen för 
systemteknik (ISY). 
 Uppgiften för examensarbetet var att konstruera och simulera ett FIFO-
minne (First-In-First-Out). FIFOn skall ordna skriv- och läsoperationer 
till ett enkelport SRAM, som konstrueras vid ISY. 
 
 
1.1 Syfte 
 
 Examensarbetet bestod av att implementera och simulera en FIFO, 
baserad på ett enkelports SRAM. 
 Högnivåspråket VHDL [1] användes för kodning av de olika delblocken 
och simuleringen skedde i simulatorn Modelsim. 
 
 
1.2 Metod 
 
 Arbetsgången var att från ide och insamlad information ta reda på de 
delblock som en FIFO består av. 
 Genom att utvärdera några FIFO-strukturer, valdes de delblock som var 
mest lämpade att implementeras. Dessa delblock är kontrollblock, 
skrivräknare, läsräknare, adressräknare, adressmultiplexer och 
datamultiplexer. FIFOn verifieras sedan genom simuleringar. 
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1.3 Specifikation av FIFO 
 
 Kontrollblocket har till uppgift att generera de in- och utsignaler som 
ingår i den statiska RAM-arkitekturen. SRAM-minnet har insignalerna 
Enable, Read/Write, Address, samt Data som är en gemensam in- och 
utsignal, se figur nedan. 
 FIFO-minnet skall hantera läsning och skrivning av de 256 ord med 16 
bitar per ord som ryms i SRAM-minnet. FIFOns uppgift är att ordna de 
genererade skriv- och läsoperationer som förekommer, för att sedan 
placera dem i en kö beroende på operationernas uppkomst, gällande 
tidpunkt. 
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Write 
Read 
DATA 
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2 FIFO 
 
 FIFO (First-In-First-Out) är nyckelkomponenter i höghastighetssystem 
och används som lagringsbuffrar mellan delsystem. 
 Ett FIFO-minne kan vara uppbyggt utav skiftregister, vilka skiftar indata 
respektive utdata. FIFOn kan ha tre interna räknare för att ordna de 
dataflöden som genereras: 
 Skrivräknaren ( Write_counter ) registrerar och räknar upp antalet 
förekommande skrivoperationer. 
 Läsräknaren ( Read_counter ) registrerar och räknar upp antalet 
förekommande läsoperationer. 
 Adressräknaren  ( Address_counter ) har till uppgift att visa det exakta 
antalet dataord som finns i minnet. 
 Till adressräknaren är två statusflaggor kopplade ( FifoEmpty och 
FifoFull ) för att indikera om minnet är tomt respektive fullt. För att 
förhindra att information går förlorad finns ett par interna kontrollsignaler 
( FifoEmpty_signal, och FifoFull_signal ) kopplade till statusflaggorna. 
Dessa kontrollsignaler blockerar skrivoperationer när minnet är fullt och 
läsoperationer när minnet är tomt. Skiftregistren är kopplade till en 
systemklocka (Clock) som startar dataflöden i minnet och en 
nollställningssignal (Reset) som nollställer hela minnet, inklusive 
räknarna. 
 



 6



 7

3 Olika typer av FIFO 
 
 Synkrona FIFOn introducerar en ny FIFO-arkitektur som ökar prestanda 
och underlättar systemdesignen [4]. Den synkrona arkitekturen har all den 
förmåga som de tidigare asynkrona typerna hade med fördelar som högre 
hastighet och enklare gränssnitt. Detta resulterar i att synkrona FIFOn 
ersätter asynkrona FIFOn i alla typer av applikationer. 
 Olika typer av synkrona FIFOn kan vara fördelaktiga att använda, 
beroende på i vilken applikation de ska användas. 
 Nedan ges några exempel för att speciellt belysa skillnaderna mellan 
asynkrona- och synkrona FIFO implementationer. 
 Figur 1 visar den enklaste formen av FIFO-arkitekturerna och kallas för 
skiftbaserade FIFOn. 
 I figurerna 2 och 3 visas blockdiagram av asynkrona och synkrona 
FIFOn implementerade med två-ports RAM. 
 Figur 4 visar Ring-adress mekanism av SRAM baserade FIFOn där dess 
adresser har en cirkulär arbetsgång, därav namnet. 
 I figur 5 visas Två-ports SRAM baserade FIFOn, medan figur 6 visar 
Enkel-ports SRAM baserade FIFOn. 
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3.1 Skiftbaserade FIFOn 
 
 Denna typ av FIFO är baserad på klockade skiftregister som skiftar data 
från skriv-porten in till den sista oanvända platsen av skiftregistret.  
 Data skiftas åt höger så länge det finns ledig plats i registret. När alla 
platser till höger om det nya datat är upptagna ligger det kvar på samma 
plats, tills det första datat i minnet läses ut. När ett data har lästs ut i 
minnets högra kant flyttas övriga data ett steg till höger och fyller det 
tomma utrymmet. När registret är fullt kommer inskrivning av nya data 
förhindras. Nackdelen med denna metod är att ett ord som skrivs in via en 
skriv-port, måste ta sig igenom n-raders FIFO minnet till läs-porten. Detta 
kräver en pipeline fördröjning som kan vara upp till n-klockpulser lång, 
se figur 1. 
 Vid användning av denna konstruktion måste alltid en avvägning göras 
gällande FIFO minnets djup. Litet djup leder till att många data går 
förlorade, medan stort djup leder till större chipyta och lång fördröjning. 
 
 
 

    Data_in             0          1          2                         253     254     255       Data_out 

 B A 
C 

C B A 
 

 C B 
 

A 

Figur 1 Skiftbaserad FIFO Block Diagram 
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3.2 Asynkron FIFO 
 
 Den asynkrona FIFOn nedan består av ett två-ports RAM-minne, läs- 
och skrivräknare samt flagglogik som avkodar adressräknarens värden för 
att generera tom- respektive fullflaggan, se figur 2. RAM-minnets läs- 
och skrivoperationer kan utföras oberoende av varandra, eftersom minnet 
har både läs- och skrivportar. Skrivräknaren väljer var nästa minnesord 
skall skrivas och läsräknaren väljer var nästa minnesord skall läsas. 
 Data skrivs in i FIFOn då skrivklockan, Write Clock är aktivt låg. Var i 
RAMminnet informationen hamnar beror på skrivräknarens innehåll, som 
är noll från början och ökar med ett steg vid uppåtgående flank på 
skrivklockan. Detta gör att skrivräknaren pekar på nästa tillgängliga 
minnesplats.  
 Skrivklockan är även RAMminnets skrivpuls, vilken verkar för att den 
minnesplats som skrivräknaren pekar på accepterar indata från 
skrivdatabussen, Write Data. 
 Läsoperationerna går till enligt samma procedur som ovan och styrs av 
läsklockan. Läsräknaren pekar på berörd dataord, vilket läggs ut på 
läsdatabussen, Read Data. 
 
 

Write_counter 

Read_counter 

Read Data 
Figur 2 Asynkron FIFO Block Diagram [4] 
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3.3 Synkron FIFO 
 
 En synkron FIFO konstrueras genom att kombinera en asynkron FIFO 
med register enligt figur 3. 
 Registren synkroniserar in- och utsignaler med läs- och skrivklockorna. 
 
 Fördelar med synkron FIFO: 
• FIFOns klockhastighet är densamma som systemklockans hastighet, 

vilket gör att det inte behövs någon kontrollogik för att försäkra sig 
om att FIFOn följer systemklockans hastighet. 

• Synkrona FIFOn är snabbare både vid skrivning och läsning. Egna 
skrivklockor förenklar och snabbar upp interna skrivoperationer. 
Läsoperationer är snabbare pga lägre propageringstid mellan RAM-
minnet och kretsens register. 

• Synkrona FIFOn har reducerad bruskänslighet. De är endast känsliga 
under uppåtgående flank på läs/skrivklockan istället för under hela 
cykeln, som i fallet med asynkrona FIFOn. 

  
 Nackdelen med synkrona FIFOn är att de upptar en större chipyta, vilket 
leder till att kostnaden kan bli högre. 
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Figur 3 Synkron FIFO Block Diagram [4] 
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3.4 RAM baserade FIFOn 
 
 Använder ett RAM för att spara data tillsammans med  läs- och 
skrivadressregister för kontroll av FIFOn. Beroende på vilket sätt man 
hanterar data, kan följande RAM-typs FIFOn kännas igen. 
 
• Ring-adress mekanism av SRAM baserade FIFOn                       

Write Address Register (WAR) och Read Address Register (RAR) 
används för att specificera skrivadress respektive läsadress. Varje 
register innehåller ´n – 1´ nollor och exakt en ´1´ som specificerar om 
dataordet skall skrivas eller läsas. När en skriv- eller läsoperation 
utförs, skiftas skrivadressregistret (WAR) och läsadressregistret 
(RAR) cirkulärt. Detta medför att adress-dekodern i RAM-minnet 
elimineras, vilket resulterar i en effektivare FIFO.                           
Detta är en ekonomisk implementation för små FIFOn, se figur 4. 

 
 
 

i 
 
i+1 
 
i+2 
 
i+3 

Memory word i 

Memory word i+1 

Memory word i+2 

Memory word i+3 

0 

0 

1 

0 0

0

1

0

              Write                                           Read 
              word                                            word       
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direction 
WAR 
and 
RAR 

       Read bit lines 

Figur 4 Ring-adress mekanism av SRAM baserad FIFO Block Diagram [2] 
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• Två-ports SRAM baserade FIFOn                                                          
Skrivräknaren ( Write Addr Reg ) och läsräknaren ( Read Addr Reg ) 
är specificerade var för sig med N-bit räknare som adresserar minnet 
via separata portar, se figur 5. Några typiska egenskaper för ett statiskt 
två-ports RAM är att den är försedd med indikatorflaggorna tom och 
full för att ange statusen, att responstiden för läs- och skrivoperationer 
är en klockcykel, att simultana läs- och skrivoperationer alltid är 
tillåtna och att illegala operationer som att läsa från en tom FIFO 
ignoreras. Signalernas betydelse och funktion förklaras längre fram. 
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Figur 5 Två-ports SRAM baserad FIFO Block Diagram [2] 
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• Enkel-ports SRAM baserade FIFOn                               
Skrivräknaren ( Write Addr Reg ) och läsräknaren ( Read Addr Reg ) 
är specificerade var för sig med N-bit räknare som kopplas till minnet 
via en enkel-port, se figur 6. Ingående data presenteras på DI bussen 
medan utgående data tas från DO bussen. Kontrollblockets funktion 
inkluderar serialisation av simultana RR (läsförfrågningar) och WR 
(skrivförfrågningar). FF och EF visar statusen på FIFOn och indikerar 
om den är full eller tom. RS (reset) kontrollen påverkar skriv- och 
läsräknaren så att de specificerar samma initialadress. Denna 
implementation kostar mindre då den upptar en mindre chipyta, men 
har en lägre prestanda än föregående konstruktion, se figur 5. 
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multiplexer 

Data 
multiplexer 
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Addr 
Reg 

Read 
Addr 
Reg 

WE 
RS 
Clk 
 
FF 

DI DO  
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16 bits/word 
 

RE 
 
 
 
EF 

FIFO 
Control Block 

Figur 6 Enkel-ports SRAM baserad FIFO Block Diagram [3] 
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4 Specifikation av RAM-minne 
 
 Det RAM som konstruerats vid ISY, vilket denna FIFO baseras på, är ett 
enkelports statiskt RAM-minne, se figur 7. 
  
 Det som skiljer ett enkelports RAM minne från ett dubbelports RAM 
minne är att enkelports RAM minne använder samma  port för både 
indata och utdata, medan dubbelports RAM minnen har separata läs- och 
skrivsignaler plus separata portar för indata och utdata. 
 
 RAM-minnet har plats för 256 ord med 16 bitar per ord och består av två 
kontrollsignaler, en adressbuss och en databuss, se figur 7. Insignalen 
Enable är minnets klocksignal, vilken genereras av FIFOns Clock. 
Read/Write signalen anropas av FIFOns  interna signal Write_signal som 
i sin tur är kopplad till insignalerna Write och Read. Dessa signaler avgör 
om information skall skrivas in i minnet eller läsas ut ur minnet. 
Insignalen Address är en åtta bitars buss som anropas av FIFOns interna 
adressbuss Address_signal som tilldelas antingen skrivräknaren 
Write_counter eller läsräknaren Read_counter, vilka indikerar antalet 
skriv- samt läsoperationer. Databussen, som är 16 bitar bred, är en 
gemensam indata- och utdatabuss och anropas av FIFOns databuss, Data. 
Dataflöden till och från minnet sker via Databussen. 

Enable (klockning) 
 
         _____ 
Read/Write 
 
 
Address (7, 0) 
 
 
Data (15, 0) 
 
 

 
Single-port SRAM 

 
256 words 

16 bits/word 

Figur 7 Enkel-ports SRAM Block Diagram 
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5 Implementering av FIFO 
 
 
 Den FIFO-typ som valdes att konstrueras för detta projekt var helt och 
hållet beroende av RAM-minnets uppbyggnad, se figur 7. 
 Detta ledde till att nedanstående FIFO-arkitektur, enkelports SRAM-
FIFOn valdes, se figur 8. 
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Figur 8 Enkel-ports SRAM FIFO Block Diagram [3] 
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5.1 Beskrivning av signaler 
 
FifoFull signal: Indikerar att FIFOn är full (innehåller 256 ord). 
 
FifoEmpty signal: Indikerar att FIFOn är tom (innehåller 0 ord). 
 
Reset signal: vid hög signal placeras FIFOn i dess initialläge oavsett 
vilket läge den befann sig i tidigare. 
 
Write signal: Tillåter skrivning om Write = 1 och blockerar skrivning 
om Write = 0. 
 
Read signal: Tillåter läsning om Read = 1 och blockerar läsning om   
Read = 0. 
 
WO ( Write operation ): En 16-bit ord skrivs in i FIFOn och 
skrivräknaren ( Write_counter ) pekar på nästa plats i minnet om minnet 
inte är full, annars på noll. En skrivoperation kan endast utföras om Write 
= 1, FifoFull = 0 och Read = 0. 
 
RO ( Read operation ): En 16-bit ord läses från FIFOn och läsräknaren     
( Read_counter ) pekar på nästa ord som skall läsas om minnet inte är 
tom, annars på noll. En läsoperation kan endast utföras om Read = 1, 
FifoEmpty = 0 och Write = 0. 
 
OWP ( Over Write protection ): Tillåter skrivoperation om FifoFull = 0 
och blockerar skrivoperation om FifoFull = 1. 
 
ORP (Over Read protection): Tillåter läsoperation om FifoEmpty = 0 
och blockerar läsoperation om FifoEmpty = 1. 
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5.2 Kontrollblock 
 
 Kontrollblocket kan sägas vara FIFO-minnets hjärna. Den ser till att 
kommunikationen mellan de olika delblocken fungerar och styr FIFO-
minnets statussignaler. 
 
 
5.3 Räknare 
 
 FIFO-minnet innehåller tre olika räknare: 
 Skrivräknare ”Write_counter” registrerar och räknar upp alla genererade 
skrivoperationer. 
 Läsräknare ”Read_counter” registrerar och räknar upp alla genererade 
läsoperationer. 
 Adressräknaren ”Address_counter” är den räknare som visar antalet ord i 
minnet och fungerar som en summeringsoperator mellan skriv- och 
läsräknaren.  
 Exempel: 15 utförda skrivoperationer och 5 utförda läsoperationer gör att 
adressräknaren visar talet 10, ( 15 – 5 = 10 ). Adressräknaren styr också 
de två statusflaggorna ”FifoFull” och ”FifoEmpty”, vilka indikerar tomt 
respektive fullt minne.  
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5.4 Funktionsbeskrivning av FIFOn 
 
 Både läs- och skrivräknaren står i initialläget från början, vilket betyder 
att de pekar på minnesplats 0, se figur 9. 
 Inskrivning av data: 
 Första dataordet som skrivs läggs in på minnesplats 0 i RAM-minnet, 
eftersom skrivräknaren pekar på minnesplats 0. När det första dataordet 
har skrivits in pekar skrivräknaren på nästa minnesplats, vilket leder till 
att nästa dataord som skrivs läggs in på minnesplats 1 osv. Detta innebär 
att skrivoperations räknaren ökar med ett steg för varje dataord som 
skrivs in, samtidigt räknas adressräknaren upp för varje inskrivet dataord. 
 Utläsning av data: 
 Dataord som ligger på minnesplats 0 utläses först, då läsräknaren pekar 
på minnesplats 0. Sedan utläses det dataord som ligger på minnesplats 1 
osv. Detta innebär att läsoperationsräknaren ökar med ett steg för varje 
dataord som läses ut. Samtidigt räknas adressräknaren ned med ett steg 
för varje utläst dataord. 
 Om exempelvis 256 skrivoperationer sker efter varandra utan någon 
läsoperation emellan, så leder det till att adressräknaren räknat upp till sitt 
maximalt tillåtna värde. Detta innebär att RAM-minnet blir fullt och 
flaggsignalen fifofull ettställs och spärrar för vidare skrivoperationer.  
Det finns två sätt att lämna detta läge, antingen genom att utföra 
läsoperationer vilket leder till att flaggsignalen fifofull nollställs då 
adressräknaren räknar ner, eller genom att ettställa ”Reset”, vilket leder 
till att ”Write_counter” och ”Read_counter” återgår till sina initiallägen. 
 

Write                       16-bits word                    Read 

   0000000000000001 0

1

2

3

4

5

252

253

254

255

Figur 9 Block Diagram av Minnesplatser 
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5.5 Data-multiplexer 
 
 FIFO-minnet har separata datasignaler för läsning respektive skrivning. 
Dessa måste anpassas till RAM-minnet, som använder en gemensam 
insignal för läsning och skrivning. En datamultiplexer utnyttjas för att 
avgöra om de genererade skriv- och läsoperationer som genereras skall 
läggas in som indata till RAM-minnet eller läsas ut som utdata från 
RAM-minnet.  
 När Read/Write är ´0´ skrivs informationen in till RAM-minnet som 
indata och när Read/Write är ´1´ utläses informationen från RAM-minnet 
som utdata, se figur 10. 
 

 
 
 
DO 
 
 
 
 
 
 
 
DI 
 
 
 
 
 
 
         ____ 
Read/Write 

1 
 
 
 
 
 
0 

 
 
    
Data       

Figur 10 Data-multiplexer Block Diagram 
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5.6 Adress-multiplexer 
 
 En adress_multiplexer används för att bestämma om en operation ska 
använda läs- eller skrivadressen. 
 När Write är ´1´ tilldelas skrivadressen till Address och när Write är ´0´ 
tilldelas läsadressen till Address, se figur 11. 
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              Write 

1 
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Figur 11 Address-multiplexer Block Diagram 
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6 Simulering 
 
 FIFOn har simulerats i simulatorn Modelsim och de olika 
kontrollsignalerna har testats, för att verifiera en tillfredsställande 
funktion. 
 Simuleringen har gått till enligt följande: 
 Information har förts in i  FIFOminnet och sedan lästs ut ur minnet, för 
att försäkra sig om att ordningen enligt principen först in först ut följdes. 
 Reset-signalen sattes hög för att försäkra sig om att inga operationer gått 
att genomföra och att hela FIFO-minnet nollställts. 
 Sedan gjordes försök att läsa ut från ett tomt minne, vilket blockerades 
av kontrollsignalen FifoEmpty som var hög och markerade att ingen 
information fanns att utläsa. 
 Minnet fylldes för att kontrollera om det gick att skriva över befintlig 
information, vilket nekades då kontrollsignalen FifoFull var hög och 
blockerade för vidare skrivoperationer. 
 Det har inte gått att genomföra någon operation då både Read- och 
Writesignalen varit höga samtidigt, vilket är korrekt. 
 Testresultaten av simuleringen var fullständiga och korrekta, vilket 
verifierade FIFOminnets funktionalitet.  
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7 Slutsats 
 
 FIFO implementeringen var beroende av RAM minnets konstruktion, 
vilket gav arkitekturen på FIFOn. 
 FIFO-minnet och SRAM-minnet har implementerats som separata block  
i högnivåspråket VHDL. FIFO minnet anropar SRAM minnet och 
kontrollerar de dataflöden som förekommer. 
 Detta innebär att RAM minnet enkelt kan bytas ut mot ett annat. Genom 
några små justeringar i FIFO minnets VHDL-kod kan det anpassas till 
minnets insignaler och utsignaler. Ändrad storlek vad gäller ordlängd och 
djup på det nya RAM minnet, föranleder inte heller till några större 
justeringar vad gäller FIFO minnets VHDL-kod. 
 FIFOn har testats genom simuleringar och funktionaliteten har 
verifierats. 
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Appendix 
 
Library IEEE; 
use IEEE.std_logic_1164.all; 
use IEEE.std_logic_arith.all; 
use IEEE.std_logic_unsigned.all; 
 
Entity SRAM-FIFO is 
        Port (  
        Clock            : in        std_logic; 
        Reset        : in       std_logic; 
        Write             : in        std_logic; 
        Read              : in       std_logic; 
        Data               : inout   std_logic_vector(15 downto 0); 
             FifoEmpty     : out      std_logic; 
        FifoFull         : out      std_logic 
            ); 
END SRAM-FIFO; 
 
Architecture FIFO of SRAM-FIFO is 
    Component Rams  
        Port ( 
                          Enable____     : in       std_logic; 
        Read/Write     : in       std_logic; 
                           Data               : inout  std_logic_vector ( 15 downto 0 ); 
                      Address          : in       std_logic_vector ( 7 downto 0 ) 
                          ); 
   END Component; 
 
Signal Read_counter           : std_logic_vector ( 7 downto 0 ); 
Signal Write_counter          : std_logic_vector ( 7 downto 0 ); 
Signal Address_counter         : std_logic_vector ( 7 downto 0 ); 
Signal Address_signal      : std_logic_vector ( 7 downto 0 ); 
Signal Write_signal          : std_logic; 
Signal FifoFull_signal       : std_logic; 
Signal FifoEmpty_signal   : std_logic; 



Begin 
    FifoRam : Rams 
   Port map ( 
          Enable____      =>  Clock, 
                                      Read/Write   =>  Write_signal, 
                                      Data         =>  Data, 
          Address         =>  Address_signal 
          ); 
 
 ReadWriteFifo  : Process ( Clock, Reset ) 
 Begin 
  IF ( Reset = '1' ) then 
   Read_counter           <= ( others => '0' ); 
   Write_counter          <= ( others => '0' ); 
   Address_counter       <= ( others => '0' ); 
 
  ELSIF ( Clock'event and Clock = '0' ) then 
  IF ( Write = '1' and FifoFull_signal = '0' and Read = '0' ) 

then 
    Write_counter       <= Write_counter + 1; 
    Address_counter    <= Address_counter + 1; 
  END IF;         
  IF ( Read = '1' and FifoEmpty_signal = '0' and Write = '0' )  

then 
    Read_counter        <= Read_counter + 1; 
    Address_counter    <= Address_counter - 1; 
  END IF; 
  END IF; 
 END process; 
----------------------------------------------------------- 
 
----------------------------------------------------------- 
FifoEmpty_signal   <= '1' when (Address_counter = "00000000") else '0'; 
FifoFull_signal       <= '1' when (Address_counter = "11111111") else '0'; 
 
FifoFull            <= FifoFull_signal; 
FifoEmpty        <= FifoEmpty_signal; 
 
Write_signal         <= '1' when (Write='1' and FifoFull_signal='0')else '0'; 
Address_signal     <= Write_counter when (Write='1') else Read_counter; 
------------------------------------------------------------ 
END FIFO; 



 
Library IEEE; 
use IEEE.std_logic_1164.all; 
use IEEE.std_logic_arith.all; 
use IEEE.std_logic_unsigned.all; 
 
 
Entity SRAM is 
   Port ( 
            Enable____    : in      std_logic; 
            Read/Write    : in      std_logic; 
            Data                : inout std_logic_vector ( 15 downto 0 ); 
   Address         : in       std_logic_vector ( 7 downto 0 ) 
                     ); 
END SRAM; 
 
Architecture RAM of SRAM is 
 Type Mem is array ( 0 to 255 ) of std_logic_vector ( 15 downto 0 ); 
 Signal Memory : Mem; 
 
Begin 
 Write_Process : Process ( Enable ) 
 Begin 
  IF ( Enable'event and Enable = '0' ) then 
   IF ( Read/Write = '1' ) then 
    Memory ( Conv_Integer ( Address ))  <= Data; 
   END IF; 
   ELSE Data  <= Memory ( Conv_Integer ( Address )); 
  END IF; 
 END process;  
 
End SRAM; 
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