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Sammanfattning
Värmeutveckling, klockförskjutning (clock skew) och
klockfrekvensoptimering är några av de problem som en
halvledarkonstruktör står inför. Genom att dela upp ett synkront block i
flera delar som komunicerar asynkront med varandra och dessutom förser
dessa delar med varsin individuell klocka kan dessa problem reduceras. 

GALS (Global Asynchronous Local Synchronous) omsluter ett synkront
block och förser det med en klocka. Flera GALS-element blir
tillsammans hela systemet. Klockfrekvensen kan anpassas individuellt för
varje block. Klockorna kan även startas och stoppas individuellt beroende
på arbetsbelastning.

Genom att beskriva systemet med programspråket VHDL och sedan
implementera det i en FPGA (Field Programmable Gate Array), kan
utvecklingen av applikationer ske snabbt och billigt. 
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1 Introduktion
1.1 Bakgrund
Examensarbetet är ett led i den GALS-forskning (Global Asynchronous
Local Synchronous) som görs på ISY (Institutionen för systemteknik) på
Linköpings tekniska högskola. De hade inte testat att implementera ett
GALS-element i en FPGA (Field Programmable Gate Array) tidigare,
men undrade om det gick. Genom att använda en FPGA kan olika
modeller och ide'er snabbt testas utan stora kostnader.

1.2 Syfte och målsättning
Syftet med examensarbetet är att få en grundlig förståelse för GALS,
samt syntesprocessen vid utvecklandet av en applikation baserad på en
FPGA. GALS är av  en sådan typ att syntesprocessen måste
detaljstuderas, eftersom det i asynkron konstruktion kan vara viktigt att
veta exakt hur systemet implementeras.

Målet är att GALS-elementet skall fungera i en så nära hårdvarumässig
simulering som möjligt. Eftersom GALS-elementet inte aktivt bearbetar
data, utan har en mer administrativ funktion, skall resursåtgången hållas
så låg som möjligt.

1.3 Problemställning och avgränsningar
GALS är en asynkron konstruktion. Syntes- och
implementeringsverktygen är optimerade för synkrona konstruktioner,
vilket medför att syntesverktygen  kan behöva regleras i större mån än
vid en synkron konstruktion. Asynkron konstruktion är väldigt känslig för
störningar, eftersom varje transient motsvarar ett aktivt signalvärde.
Signalerna måste vara stabila och anta rätt signalvärde i rätt ordning för
att rätt signalvärde skall komma på utgången vid rätt tidpunkt.  

Konstruktionen kommer inte att testas i en fysisk FPGA, utan kommer att
simuleras i en så verklighetstrogen miljö som möjligt.
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1.4 Val av metod
Börja med att söka upp så mycket information som möjligt om tidigare
projekt med asynkrona konstruktioner och då framförallt GALS-
konstruktioner.

Läsa in sig om hur simulering- och syntesverktygen fungerar, samt vilka
möjligheter det finns att påverka deras funktion. 

Skapa komponenter som kommer att behövas oberoende vilken typ av
GALS-konstruktion som kommer att användas. Undersök hur
syntesverktygen behandlar dessa komponenter.

Utveckla en fungerande GALS-konstruktion. 

1.5 Tillgänglig utrustning
Textredigerare: Emacs.

Simuleringsverktyg: Modelsim.SE

Syntesverktyg: Leonardo Spectrum.

Implementeringsverktyg: Xilinx ISE 6.
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1.6 Motivering
1.6.1 Varför FPGA?
Att utveckla ett halvledarbaserat chip innebär lång utvecklingstid och
stora kostnader. Stora fysikaliska kunskaper inom elektromagnetism och
ellära är mer eller mindre ett krav hos de som konstruerar de masker som
användas som mallar vid produktionen. Dessa masker är väldigt dyra.
Upptäcks något fel måste hela masken göras om.Vid produktion sätts
dessutom hårda miljökrav som bara uppnås i dyra renrum. 

Ett alternativ är att implementera sin konstruktion i en FPGA [1]. En
FPGA är ett programmerbart digitalt logiskt chip, vilket innebär att det
går att programmera för önskad digital funktion. Funktionen beskrivs i
något hårdvarubeskrivande programspråk, tex VHDL eller Verilog som
sedan omvandlas till en binärkod som beskriver exakt hur de
komponenter som finns i FPGAn som skall användas, ställas in och
kopplas ihop. En del FPGAer läser in binärkoden varje gång den startas,
vilket gör uppdateringar mycket enkla att implementera. Andra FPGAer
kan lagra binärkoden internt i någon typ av minne, flash, Eprom eller
liknande.

Eftersom beskrivningen skrivs i ett högnivåspråk på en dator är inte
kunskapskraven hos en konstruktör lika höga när det gäller fysik. Det är
dessutom lätt att testa sin konstruktion genom att programmera en FPGA
och se om konstruktionen fungerar. För att utveckla en konstruktion till
en FPGA behövs en dator, programvara, samt en JTAG-adapter att
programmera FPGAn.

Vid mindre produktionsvolymer är det ekonomiskt tilltalande att
implementera en konstruktion i en FPGA, eller om kraven på
uppdateringsmöjligheter är stor. Är prestanda av högsta vikt eller om
produktionsvolymen är mycket stor är det kanske bättre att tillverka
masker för framställning av halvledarchip.
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1.6.2 Varför GALS?
Det finns flera problem som halvledartillverkare måste ta hänsyn till.
Många av dagens system utnyttjar flera chip monterade på ett eller flera
mönsterkort. Funktionen av alla dessa chip skulle i många fall kunna
implementeras i ett och samma chip. De olika chippen arbetar troligen i
olika elektroniska miljöer med olika klockfrekvenser, databredder mm,
vilket innebär konstruktionsvårigheter.

Ett synkront system innebär att den krets som kräver flest klockcykler
eller har lägst maxfrekvens, begränsar hastigheten på resterande kretsar
[3][12]. Det innebär att kretsar kan komma att vänta utan data att
bearbeta eller så kan de inte utnyttja sin maximala kapacitet. När en krets
i ett synkront system väntar utan att ha data att bearbeta drar den
fortfarande ström och avger fortfarande värme så länge klockan går. 

Med en klockfrekvens över en gigaherz, som moderna PC-processorer,
blir våglängden på signalen bara någon eller några centimeter [13].
Storleken på ett chip är i just den storleksordningen, vilket innebär att
klocksignalen kan anta olika värden på olika delar av kretsen vid samma
tidpunkt. Det är en stor nackdel i ett synkront system där en av
huvudprinciperna är att klockan slår exakt samtidigt över hela kretsen. 

Värmeutveckling är ett stort problem med alla högpresterande
processorer. Värmeutvecklingen beror på hur ofta klockan byter tecken,
hur mycket effekt som går åt vid varje klockpuls och hur många
transistorer som påverkas av varje klockpuls. Många gånger måste
avancerade kylanordningar användas för att hålla processorns
arbetstemperatur.

GALS ,Global Asynchronous Local Synchronous, är en lösning på dessa
problem [14]. Principen går ut på att kapsla in ett mindre synkront system
och förse det med en individuell klocka som kan kontrolleras. 
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Genom att kombinera många GALS-element och därmed många mindre
synkrona system kan den önskade funktionen uppnås. Mellan GALS-
elementen sker kommunikationen asynkront, vilket innebär att GALS-
elementet enbart är aktivt när det fått en signal som säger att den skall
göra något. Värmeutvecklingen reduceras då endast bearbetande logik
utvecklar värme. Samtidigt elimineras problemet med att klockan skall
slå samtidigt över hela kretsen, då den nu bara förser ett mindre synkront
system med klockpulser. Varje GALS-element kan ha en individuell
klockfrekvens, vilket ytterligare reducerar värmeutvecklingen.
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2 Teori
2.1 GALS
Ett GALS-element (Global Asynchronous Local Synchronous) omsluter
ett synkront system i ett asynkront skal. Med det menas att det synkrona
systemet helt och hållet styrs av det asynkrona systemet, som förser det
synkrona systemet med klockpulser, data att bearbeta och andra signaler
vid behov, (se Figur 1).

De asynkrona kommunikationssignalerna styr klockgeneratorn, så det
synkrona systemet kan stoppas när det inte finns någon data att bearbeta.
När ny data kommer startas klockan åter. 

Kommunikationen baseras på ett asynkront protokoll. I det enklaste
utförandet sker kommunikationen i serie, med en mottagare och en
sändare, (se Figur 2). Det finns dock modeller där kommunikationen kan
ske mellan många fler GALS-element i komplexa nätverk.
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Figur 1: En enkel modell av ett GALS-element.

Figur 2: Två GALS-element i serie.
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2.2 Asynkrona handskakningsprotokoll
2.2.1 Vad är ett handskakningsprotokoll?
Vid all typ av kommunikation måste det finnas någon eller några sorts
regler för hur kommunikationen skall utföras för att utbytet skall bli
effektivt [15]. De flesta regler kan ses som sunt förnuft, men kan ändå
tolkas som en regel. 

Exempel 1
Om alla personer på ett möte pratar samtidigt kommer antagligen ingen
att höra något vad de andra säger. För att undvika detta problem har en
regel instiftats där en person som vill tala begär ordet och sedan talar
ensam till de övriga personerna tills han är färdig. Sedan begär någon
annan ordet och ordföranden ger den personen ordet. Är det många som
vill tala skrivs en talarlista.

Exempel 2
Vid ett vanligt samtal, eller telefonsamtal är det inte heller speciellt
lämpligt att båda parterna talar samtidigt, även om det kan förekomma.
Normal praxis är att när den ena talar så är den andra tyst. När den andra
har registrerat att den första talat klart så börjar han tala istället.

Dessa två enkla exempel kan direkt översättas till två olika digitala
kommunikationsprotokoll. Det första exemplet kan jämföras vid en
databuss i en dator. Det finns många enheter som vill skicka data och en
Bus master som håller reda på vem som får skicka. Först skickar en enhet
en begäran till servern som tolkar det som att enheten vill skicka. När den
som skickar för tillfället är klar får den nya enheten skicka. Är det många
som vill skicka så läggs de på kö.

Det andra exemplet kan jämföras vid ett handskakningsprotokoll. Enhet
ett skickar en request to send till enhet två när den vill skicka något,
samtidigt lägger den ut data på bussen. Enhet två svarar med ett
acknowledge när den tagit emot. När enhet ett tar emot ett acknowledge
vet den att överföringen gick bra och kan be om att skicka ny data om det
finns någon.
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2.2.2 4-fas
Ett handskakningsprotokoll som är vanligt förekommande är 4-fas
protokollet [4]. Det kallas även för return-to-zero (RTZ) protokoll därför
att alla signaler återgår till nolla innan en ny sekvens tar vid. De signaler
som används är req (request to send) och ack (acknowledge) samt en eller
flera datasignaler.

Sekvensen startas av att den sändande enheten lägger ut de datasignalerna
som skall skickas på dataportarna och sätter req-signalen till etta (1). När
den mottagande enheten registrerar att req-signalen är en etta börjar den
ta emot data och sätter ack-signalen till en etta (2). Den sändande enheten
registrerar att ack-signalen har blivit en etta och sätter req-signalen till en
nolla (3). När den mottagande enheten har tagit emot alla datasignaler
som skall tas emot och req-signalen är en nolla sätter den ack-signalen
till en nolla (4) och inväntar nästa förfråga att sända data. Den sändande
enheten registrerar att ack-signalen är en nolla och tar bort de
datasignaler som lagts ut på dataportarna och gör sig redo för att skicka
ny data om det finns någon, (se Figur 3).
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2.2.3 2-fas
2-fas protokollet är baserat på samma princip som 4-fas protokollet.
Skillnaden är att signalerna inte återgår till nolla mellan sekvenserna.
Därför kallas 2-fas protokollet för non-return-to-zero (NRZ) eller
transientprotokoll. Värdet på signalerna är i detta protokollet inte
relevant. Det är förändringen av värde på signalen som är relevant. 

Antag att både req-signalen och ack-signalen är nollor innan sekvensen
börjar. Sekvensen startas av att den sändande enheten lägger ut de
datasignaler som skall skickas på dataportarna och byter värde på req-
signalen (1), i detta fallet blir den en etta. När den mottagande enheten
registrerar en ändring på req-signalen börjar den ta emot data. När den
mottagande enheten har tagit emot alla datasignaler ändrar den värde på
ack-signalen (2), i detta fallet blir även den en etta. Den sändande
enheten tar bort datasignalerna från dataportarna och gör sig redo för en
ny sändning genom att lägga de nya datasignalerna som skall skickas på
dataportarna och ändrar värde på req-signalen (1), som nu blir en nolla.
Den mottagande enheten tar emot data och ändrar värde på ack-signalen
(2) när den har tagit emot all data, (se Figur 4).

2-fas protokollet skickar två paket med data på samma cykel av
signalerna req och ack jämfört med 4-fas protokollet som bara skickar ett
paket. 
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2.3 Komponenter
2.3.1 Och-grind

Och-grinden, (se Figur 6), ger en etta som utsignal endast när x0 och x1
är ettor, annars ger den en nolla som utsignal [5], (se Figur 5).

Och-grinden är en av de vanligaste och mest grundläggande av de logiska
komponenterna. I asynkron konstruktion räcker det inte alltid med de
vanliga logiska komponenterna. Därför finns det några extra som tex
Mullers c-element.

2.3.2 Muller c-element

C-element, (se Figur 8), är en komponent där utgången blir lika med
ingångarna när alla ingångar har samma värde. Annars behåller utgången
samma värde som ingångarna hade senast de var lika, (se Figur 7). 

C-elementet är en mycket viktig komponent vid konstruktion av
asynkrona system. En anledning till att c-element används är att risken att
kretsen rusar är låg. Utsignalen på en och-grind kommer alltid att ändras
vid ändrad insignal om utsignalen är en etta. 
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Figur 7: Sanningstabell för ett
muller C-element.

Figur 8: SYmbol för ett muller C-
element.
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för en och-grind.

Figur 6: Symbol för en och-grind.
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Antag att båda insignalerna är ettor och en av insignalerna blir nolla och
snabbt etta igen. Med ett c-element kommer störningen att filtreras bort,
men en och-grind skulle förmedla den vidare. Denna typ av störningar
orsakar större skada vid asynkron konstruktion än vid synkron
konstruktion, då insignalerna är oväsentliga mellan klockpulserna. 

2.3.3 Inverterare

Inverteraren, (se Figur 10), byter tecken på signalen. Om insignalen x0 är
en nolla kommer utsignalen y0 vara en etta och tvärtom, (se Figur 9).

Som komplement till och-grinden finns även icke-och-grinden, som är en
vanlig och-grind med inverterad utsignal.

2.3.4 HT-Latch

En HT-latch (Hold Through Latch), (se Figur 11), fungerar som en ventil.
När x1 är en nolla släpps signalen x0 igenom till y0. När x1 blir en etta
fryser värdet på y0 och hålls konstant, (se Figur 12). Kan även
konstrueras med många parallella data-signaler.
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Figur 12: Sanningstabell för en
HT-latch.

Figur 9:
Sanningstabell för
inverterare.
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Figur 10: Symbol för en inverterare.
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2.3.5 Muller pipeline
En Muller pipeline är ett sätt att skapa ett 4-fas protokoll med enbart c-
element och inverterare [10] [11], (se Figur 13). 

Parallellt med en Muller pipeline kan ett kombinatoriskt nät som
behandlar data placeras. Datasignalerna går via HT-latchar som kan frysa
insignalen till de kombinatoriska systemen så den blir stabil tillräckligt
länge för systemet att alstra en utsignal. HT-latchens ena ingång är data
från tidigare kombinatoriskt nät, och den andra är req-signalen från
pipelinen, (se Figur 15). Med en avstämd fördröjning på ack-signalen
som motsvarar den tid det tar för det kombinatoriska nätet att alstra de
utsignaler som nästa kombinatoriska nät skall arbeta med fås en pipeline.
Pipelinen följer 4-fas protokollet, (se Figur 14).
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Figur 15: Muller-pipeline med kombinatoriska nät.

Figur 14: Signalerna mellan två element
i en muller-pipeline.
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2.4 FPGA
En FPGA (Field Programmable Gate Array) är ett programmerbart
digitalt logiskt chip, vilket innebär att det går att programmera för önskad
digital funktion [2] [7]. Funktionen beskrivs i ett hårdvarubeskrivande
programspråk, tex VHDL eller Verilog som sedan omvandlas till en
binärkod. Binärkoden beskriver exakt vilka av de komponenter som finns
i FPGAn som skall användas och hur de skall kopplas ihop och ställas in.

FPGAn är beroende av ström för att behålla programmeringen i minnet,
om den inte är utrustad med något resistent minne, t.ex. Flash eller
Eprom. Om strömmen bryts tappar de FPGAer utan resistent minne
programmeringen. Det innebär att binärkoden måste laddas varje gång
FPGAn startas. Binärkoden måste därför lagras i en minneskrets på
kretskortet om FPGAn skall kunna ladda funktionen efter en omstart.
Samtidigt innebär detta att det går att programmera om FPGAn oändligt
antal gånger, vilket gör uppdateringar enkelt att implementera genom att
bara byta ut minneskretsen.

Det finns några olika tillverkare av FPGA-chip, varav Xilinx är störst. De
olika tillverkarna har lite olika uppbyggnad av de interna logiska block
(CLB) som FPGA-chippet är uppbyggt av. Xilinx använder sig i
huvudsak av LUTar (Look Up Table) i kombination med D-flipflop och
muxar vid realiseringen av logiska uttryck. En LUT består av
minnesceller som laddas med utdata vektorn i sanningstabellen för det
logiska uttrycket som skall realiseras. 

Adressen till den minnescellen som innehåller det önskade utvärdet är
insignalen. Används en och-grind som exempel kommer adresserna 0 0,
0 1 och 10 peka på minnesceller som innehåller värdet 0 och adressen 1 1
peka på en minnescell som innehåller värdet 1, (se Figur 16). 

14

Figur 16:
Sanningstabell för
en och-grind.

x0 x1  y0
 0  0   0
0  1   0
1  0   0
1  1   1



Det innebär att det inte spelar någon roll hur komplicerat det boolska
uttrycket är. Det kommer alltid att ta exakt lika lång tid för en LUT att
generera rätt värde, vilket inte alltid vore fallet med traditionella grindar.

För tillfället klarar varje LUT fyra bitars insignaler i Xilinxs Spartan- och
Virtex serier. Har det logiska uttrycket fler insignaler sprids de ut via en
MUX till flera LUTar.

2.5 VHDL
VHDL (VHSIC (Very High Speed Integrated Circuits) Hardware
Description Language) började utvecklas i början av 80-talet av den
amerikanska försvarsmakten i syfte att skapa ett standardiserat
beskrivningsspråk för elektronikkonstruktioner [6]. Tidigare var det inte
möjligt att byta leverantör av en viss produkt, eftersom alla använde olika
metoder att beskriva konstruktionen. Med tiden utvecklades
simuleringsprogram som gjorde det möjligt att simulera systemen, utan
anknytning till specifik hårdvara. Som ett naturligt steg i utvecklingen
började syntesverktyg utvecklas som tolkar programkod och översätter
den till nätlistor och binärfiler som en FPGA kan programmeras med. 

Det är mycket svårare att tolka en programkod så den fungerar i en fysisk
produkt än att bara simulera programkoden. Därför är det ännu inte
möjligt att realisera allt som går att simulera. Även i dag är det många
som bara utnyttjar simuleringsmöjligheten. Första stora standarden av
VHDL kom 1987 och följdes sedan av en till 1993.
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3 Syntesflöde
Arbetsgången att beskriva en önskad funktion i VHDL till att ha en
fungerande FPGA är lång och komplex. Det går att påverka arbetsgången
vid många olika tillfällen med olika begränsningar och attribut, (se Figur
27 i appendix)

3.1 Skriv VHDL-kod
Till att börja med skall programkoden skrivas [9]. Det går att göra i valfri
textredigerare som t.ex. notepad eller emacs. Det går även att utnyttja
specialiserade redigerare som följer med de olika utvecklingsverktygen,
t.ex. Xilinx ISE eller FPGA Advance. Fördelen med dessa är att de är
optimerade för just VHDL och samkör direkt med kompilatorerna och
simuleringsverktygen.  Det finns även grafiska utvecklingsverktyg där
byggblocken ritas och kopplas ihop med ledningar. Fördelen med dessa
är att det blir överskådligt, medan en nackdel kan vara att det inte blir lika
lätt att redigera manuellt i koden.

3.2 Simulering av VHDL-kod
För att verifiera att algoritmen stämmer är det lämpligt att simulera
programkoden utan att först ta hänsyn till hårdvaran [8]. Det görs med ett
simuleringsprogram, tex ModelSim. Simuleringsprogrammet tolkar
programkoden utan att ta hänsyn till tidsfördröjningar eller
implementeringssvårigheter. 
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Skall simuleringen utföras många gånger kan det vara lämpligt att skiva
ett litet script där alla insignaler får de värden de skall ha vid rätt
tidpunkt. t.ex. 

force insignal1 1 
force insignal2 0
run 10ms
force insignal1 0
run 10ms

I just detta fall innebär programsnutten att insignal1 skall var 1 och
insignal2 skall vara 0 vid tiden 0. Efter 10ms simulering skall insignal1
vara 0 och sedan simuleras ytterligare 10ms. Det måste skrivas in
manuellt vid varje simulering om inte ett script används. Just i Modelsim
kallas dessa script för DO-filer. Det är dessutom bra att ha detta lilla
script vid senare simuleringar då även hänsyn tas till hårdvaran.

Framförallt om systemet är stort och komplext kan det vara lämpligt att
skriva en testbänk. En testbänk är en VHDL-konstruktion som omsluter
systemet som skall testas. Testbänken förser systemet med insignaler
beroende på vilka utsignaler som genereras, för att efterlikna dem miljö
som systemet skall arbeta i.

3.3 Syntes
Syntesverktyget försöker att göra om VHDL-koden till en nätlista som
beror på den specifika hårdvaran. Syntesverktyget försöker även
identifiera föroptimerade komponenter som adderare och andra
grundkomponenter. Beroende på vilket syntesverktyg som används finns
det lite olika attribut som kan skickas med för att påverka hur syntesen
skall utföras. Xilinx ISE innehåller ett syntesverktyg som heter XST, men
det går även bra att använda andra som tex Leonardo Spectrum
tillsammans med Xilinx ISE.

Funktioner som går att lösa med attribut är t.ex. Att låsa en viss signal till
ett visst ben på en FPGA, eller att se till att en viss del av systemet inte
skall optimeras eller optimeras på ett annat sätt än övriga systemet.
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Syntesverktyget genererar normalt en nätlista i edif format och ibland en
begränsningsfil i NCF format. Begränsningsfilen måste ibland editeras
manuellt.

Det är nu möjligt att använda simuleringsverktyget och simulera systemet
utifrån edif-filen och ncf-filen för att se att systemet fortfarande håller,
(se Figur 27 i Appendix).

3.4 Implementeringsverktyget NGDBuild
NGDBuild omvandlar nätlistan till en logisk konstruktion baserad på
och-grindar, eller-grindar, decoders, flipflops, RAM element och andra
tillgängliga primitiver. Resultatet sparas i en NGD-fil som innehåller
både en beskrivning med logiska primitiver och en beskrivning med en
nätlista. Förutom edif-filen så kan även fysiska macron läsas in i
konstruktionen, samt ytterligare begränsningar om hur optimeringen får
utföras. 

En komponent som beskrivs med ett fysiskt macro tolkas som en
blackbox, som inte kan påverkas vid optimering. Det kan vara användbart
vid känsliga konstruktioner då vissa komponenter måste se ut på ett visst
sätt för att de skall ge önskat resultat. 

Utifrån NGD-filen är det möjligt att återskapa en VHDL-kod samt en
SDF-fil som innehåller tidsdata för de olika signalerna. Med hjälp av
dessa kan en ny mer korrekt simulering utföras, då hänsyn tas till tiden
det tar för grindar och andra primitiver att göra utslag. För alla
simulerings modeller härifrån och senare krävs att vissa simulerings
bibliotek läggs till i simuleringsprogrammet. Det beror på att den process
som återskapar VHDL-koden utgår från ett bibliotek med primitiva
komponenter för att skapa en simulerbar VHDL-kod. Dessa komponenter
måste finnas med vid simuleringen. Dessa bibliotek kan heta SimPrim
eller UniSim, (se Figur 27 i Appendix).
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3.5 Implementeringsverktyget MAP
Varje FPGA innehåller ett antal komponenter som är tillgängliga för
konstruktionen. Det är inte alltid möjligt att använda de logiska
primitiverna på det sätt som NGO-filen beskriver. Xilinx använder tex
LUTar (Look Up Table) istället för logiska primitiver som och-grindar
och eller-grindar. 

För att försäkra sig om att konstruktionen inte överskrider antal
tillgängliga fysiska komponenter eller kräver fler anslutningar än som
finns tillgängligt görs en test som kallas DRC. Om konstruktionen kräver
mer hårdvara än som finns tillgänglig avbryts processen. De logiska
primitiver som behöver omvandlas till LUTar eller andra fysiska
lösningar i FPGAn omvandlas och in och utgående signaler associeras
med respektive anslutning.

Det går att påverka hur MAP skall omvandla de logiska primitiverna
genom att använda ett program som heter FPGA Editor. I FPGA Editorn
är det möjligt att bestämma exakt vart en viss signal skall ta vägen. Det
går att använda en redan skapad NCD-fil som grund i FPGA Editorn.
Ofta körs cykeln MAP - FPGA Editor - MAP om flera gånger för att få
önskat resultat. 

MAP genererar en NCD-fil som även den kan återskapas till VHDL-kod
samt en SDF-fil. Simuleringsresultatet blir ytterligare lite mer korrekt om
dessa används som grund eftersom de komponenter som faktiskt kommer
att användas i FPGAn nu är de som står till grund för SDF-filen, (se Figur
27 i Appendix).

3.6 Implementeringsverktyget PAR
NCD filen som skapades av MAP innehåller exakt vilken typ av
komponent som skall användas och vilka signaler som skall gå mellan
dem. Det enda som saknas är att specificera exakt vilken fysisk
komponent i FPGAn som skall ta hand om vilken signal. PAR (Place
And Route) drar alla ledningar och placerar ut alla komponenter och
skapar en ny NCD-fil som motsvarar en exakt avbild av den färdiga
FPGAn. 
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Det går att skapa VHDL-kod och en SDF-fil även utifrån denna NCD-fil,
vilket ger den bästa grund för simulering då den tid det tar för signalerna
att transporteras finns med. Idealt skall en simulering i detta läge bli
likadan som i en FPGA. Det förutsätter att det inte finns några som helst
föroreningar eller fel i FPGAn, vilket i praktiken aldrig går att uppnå.
Dock är simuleringen så bra det går att få den, (se Figur 27 i Appendix).

3.7 Implementeringsverktyget BITGEN
BITGEN omvandlar NCD-filen som skapades av PAR till binärkod som
kan läsas av en FPGA.

21



22



4 Implementering av
komponenter
4.1 Muller c-element och HT-Latch
Det måste finnas en minnesfunktion, eftersom utsignalen skall behålla sitt
gamla värde i några kombinationer av insignalerna. Det löses genom att
använda en LUT med en återkopplad signal, (se Figur 17).

Eftersom just detta c-elementet även har en resetsignal kommer alla fyra
ingångarna på LUTen att användas. 

De enda tillfällena förutom vid reset som utsignalen ändrar värde är vid
situationerna med signalerna 0 0 1 1 då utsignalen skall bli 1 ( 0 1 1 1 )
och 0 1 0 0 då utsignalen skall bli 0 (0 0 0 0). 
Att 0 0 1 1 och 0 1 1 1 har samma utsignal, nämligen 1, samt att samma
gäller för 0 1 0 0 och  0 0 0 0 med utsignalen 0, är en förutsättning för att
det skall gå att implementera c-elementet med den här metoden. Annars
skulle komponenten bli totalt instabil och konstant byta värde, eftersom
det blir en liten tidsförskjutning i återkopplingen. Det innebär att  den
återkopplade signalen och utsignalen inte kommer att ha samma värde
under en kort tid, vilket inte spelar någon roll vid just denna
implementering. Det finns alltså ingen garanti att andra snarlika
komponenter fungerar. 
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reset y0 x0 x1   y0_ny

  0   0  0  0      0
  0   0  0  1      0
  0   0  1  0      0
  0   0  1  1      1
  0   1  0  0      0
  0   1  0  1      1
  0   1  1  0      1
  0   1  1  1      1
  1   x  x  x      0Figur 17: Signalschema när ett muller c-

element implementeras med en Look Up
Table (LUT). Till höger den sanningstabell
som används av LUTen.
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HT-Latchen implementeras likadant med en återkopplad utsignal, (se
Figur 18). Även HT-Latchen fungerar, vilket beror på att exakt samma
resonemang som hos c-elementet. Insignalen 0 1 0 0 genererar utsignalen
0 vilket det även skulle blivit vid 0 0 0 0. Samma sak gäller för insignalen
0 0 0 1 som genererar 1 vilket även 0 1 0 1 gör.

För att få syntesverktyget att skapa ett c-element med hjälp av en LUT
beskrivs funktionen av c-elementet med ett boolskt uttryck. 

y0 = (x0 and x1) or ((x0 or x1)and y0).
HT-Latchen implementeras med en if-sats som tolkas likartat som det
boolska uttrycket för c-elemenetet.

if reset = '1' then
data_out = '0';
elsif hold = '1' then
data_out = data_out;
else 
data_out = data_in;
end if;
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reset y0 x1 x0   y0_ny

  0   0  0  0      0
  0   0  0  1      1
  0   0  1  0      0
  0   0  1  1      0
  0   1  0  0      0
  0   1  0  1      1
  0   1  1  0      1
  0   1  1  1      1
  1   x  x  x      0

Figur 18: Signalschema när en HT-latch
implementeras med en Look Up Table
(LUT). Till höger den sanningstabell som
används av LUTen.
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Även andra modeller har testats, bland annat en if-sats baserad variant på
c-element. Den delade upp signalen på två parallella LUTar. Den är dock
mycket långsammare och ger vid omslag en kort puls med odefinierat
värde på utgången, vilket är oacceptabelt i ett asynkront system. Den
odefinierade signalen berodde på att det tog olika lång tid för de två
parallella näten att generera sitt värde.

Simulering visar att det tar ungefär 7ns för c-elementet alstra utsignalen
på en Xilinx Virtex2 FPGA. Om insignalerna ändrar sig för fort hinner
inte återkopplingen med.

4.2 Och-grind och inverterare

Och-grinden och inverteraren är två enkla komponenter som inte behöver
ta någon hänsyn till nuvarande utsignal när den nya utsignalen skall
genereras, (se Figur 19 och 20).  Därför är det lämpligt att beskriva den
med ett boolskt uttryck, då det kommer att implementeras i en LUT. 

Boolskt uttryck för en och-grind: y0 = x0 and x1.

Boolskt uttryck för en inverterare: y0 = not x0.
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Figur 19: Signalschema när en och-grind
implementeras med en LUT.
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Figur 20: Signalschema när en
inverterare implementeras med en LUT.
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5 Implementering GALS
5.1 Struktur
Redan tidigt i projektet insågs att ett GALS-element bör innehålla några
huvudkomponenter: 

• Någon komponent som hanterar kommunikationen, med andra GALS-
element eller andra enheter utanför GALS-elementet. 

• En klockgenerator som förser det synkrona systemet med en
klocksignal. 

• En komponent som ser till att datasignalerna till det synkrona systemet
är stabila. 

• Samt en del logik som sammanbinder dessa komponenter.

De olika huvudkomponenterna syns tydligt i det slutgiltiga GALS-
elementet, (se Figur 21).
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Figur 21: Det GALS-element som till sist visade sig vara den bästa lösningen.
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5.2 Kommunikationskomponenten
Kommunikationen utförs i det här fallet med asynkron handskakning. Det
finns flera alternativ hur en handskakningsenhet kan konstrueras. En
handskakningsenhet baserad på en tillståndsmaskin och en baserad på en
Muller-pipeline har undersökts.

5.2.1 Tillståndsmaskin
En tillståndsmaskin vandrar runt mellan
förutbestämda tillstånd beroende på  aktuellt
tillstånd och aktuella insignaler. Ett 4-fas
protokoll skulle kunna generera en
tillståndsmaskin med fyra tillstånd, ett för varje
fas, (se Figur 22). Alternativt kan
tillståndsmaskinen ha åtta tillstånd, då även
övergången mellan två faser räknas som ett
tillstånd. Tillståndsmaskiner av dessa två typer
har undersökts. 

Normalt är tillståndsmaskiner synkrona, men det går att bygga asynkrona
tillståndsmaskiner. Tyvärr har ingen av de tillståndsmaskiner som har
använts i detta arbetet fungerat tillfredställande. Vid simulering av enbart
VHDL-kod fungerar tillståndsmaskinen utmärkt. Används en genererad
VHDL-kod och tidsdata baserad på en NCD-fil efter PAR, fungerar den
inte. 

Anledningen är att en asynkron tillståndsmaskin försöker byta tillstånd
vid varje transient som uppkommer. Om inte alla relevanta signaler antar
önskat värde exakt samtidigt, kan tillståndsmaskinen låsa sig i en cykel
då den hoppar fram och tillbaka mellan två eller flera tillstånd. Problemet
uppkommer inte lika lätt med en synkron tillståndsmaskin, då signalernas
värde endast är intressant vid en klockflank.
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Figur 22: Tillståndschema
som skulle kunna användas
till ett 4-fas protokoll.
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5.2.2 Muller-pipeline
En Muller-pipeline är baserad på enbart c-element och inverterare, där ett
element består av en av varje, (se Figur 23). För att få en Muller-pipeline
så används många av dessa element i serie efter varandra. Genom att med
ytterligare styrlogik se till så att inte req1-signalen når fram till nästa
Muller-pipe-element förens den data som vi vill att enheten vid detta
elementet skall bearbeta är färdigbearbetad, är det enkelt att styra
handskakningssignalerna. Vid en jämförelse med en tillståndsmaskin
utnyttjar en Muller-pipeline mycket mindre resurser och sannolikheten
för komplikationer är mindre. 

I praktiken kan ett helt pipeline-element implementeras i en LUT, där
sanningstabellen för C-elementet modifieras så inverteraren på ena
ingången inkluderas.  Därmed blir resursåtgången mycket liten. 

Simuleringar av både ursprunglig VHDL-kod och genererad VHDL-kod
med tidsdata baserad efter PAR visar att en Muller-pipeline fungerar och
är därmed den variant som används i det slutgiltiga GALS-elementet.

5.2.3 Andra varianter
Tidigare i projektet testades många olika typer av
kommunikationskomponenter. En räknade klocksignalerna och styrde
kommunikationen efter det. Den blev tyvärr långsam och kunde i vissa
fall vara instabil. Dessutom går det åt mycket resurser för räknare, både i
hårdvara och i strömförbrukning. Ytterligare andra ideer undersöktes,
men många visade sig i tidigt stadie att de hade för stora brister,
framförallt instabilitet.
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Figur 23: Ett Muller-pipe-element.
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5.3 Klockgenerator

5.3.1 Självalternerande slinga
En slinga med en inverterare blir en enkel klockgenerator. Eftersom det
tar en liten tid för signalen att vandra runt slingan till inverteraren,
kommer en alternerande signal att uppkomma. Genom att lägga till en
känd tidsfördröjning på slingan kan frekvensen bestämmas. Inkluderas
även en och-grind kan klockan även styras, (se Figur 24).

Tidsfördröjningen kan enkelt konstrueras av ett jämt antal seriekopplade
inverterare. Tyvärr optimeras tidsfördröjningen bort under syntesen,
eftersom den har samma insigal som utsignal. I ett normalt synkront
system är det positivt att transmissionstider minskas så mycket som
möjligt. 

Med hjälp av attributen no_opt och dont_touch är det möjligt att få
syntesverktyget, i det här fallet Leonardo Spectrum, att inte optimera bort
tidsfördröjningen. Tyvärr optimeras den bort av
implementeringsverktyget  MAP istället. Det finns två möjligheter att
undgå optimering. Antingen kopplas signalerna mellan inverterarna i
tidsfördröjningen till varsitt fysisk ben på FPGAn, eller så beskrivs
komponenten med ett fysiskt Macro. Att dra ut signalerna till varsitt ben
är inte något praktiskt alternativ.

Ett fysiskt Macro läses in som en blackbox med anslutningar. Att göra
komponenten som ett fysiskt Macro har inte utförts under arbetet, men
skulle kunna vara en lösning på problemet.
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Figur 24: Klockgenerator baserad på en
självalternerande slinga.
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5.3.2 Klockdividerare
En annan variant av klockgenerator kan skapas om en extern
systemklocka finns tillgänglig. Genom att en räknare dividerar ner
klockhastigheten kan en klocka med ställbar frekvens åstadkommas,
(se Figur 25). Om klocksignalen går genom ett c-element blir det möjligt
att kontrollera den. En signal som alternerar i takt med den skapade
klockfrekvensen reglerar c-elementet att släppa igenom klocksingalen
eller ej. Det går även att styra med en och-grind som i förra exemplet.

En självalternerande slinga är att föredra eftersom den inte behöver någon
extern systemklocka. Räknaren i klockdividieraren tar mycket resurser,
och begränsar hastigheten hos systemklockan till en klockfrekvens
räknaren klarar av. 
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Figur 25: Klockgenerator baserad
på en klockdividerare och en extern
systemklocka.
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5.4 Datastabiliserande komponent
När det synkrona systemet börjar arbeta är det lämpligt att de data
signaler som skall bearbetas är stabila i tiden. Om signalen ändrar värde
under arbetsprocessen kan resultatet bli felaktigt. Det finns flera olika sätt
att försäkra sig om att datan är stabil.

5.4.1 HT-Latch
En HT-Latch (Hold Through Latch) har en styrande signal och en
genomströmmande signal. När den styrande signalen är 0 så går den
andra signalen bara rakt igenom. Om den styrande signalen blir 1 fryser
den andra signalen tills den styrande signalen blir 0 igen. 

Hur HT-Latchen implementeras förklaras i kapitel 4.1. Skall många bitar
användas får flera parallella signaler användas. Det är en mycket enkel
konstruktion som passar detta projekts syften, när det gäller att testa
GALS-principen. HT-Latchen används därför i det slutgiltiga GALS-
elementet.

5.4.2 Register
Det går även att använda ett register som laddas när klockan startar,
annars så ignorerar den vad som finns på insignalerna. Ett fyra bitars
register har undersökts i detta projektet. Det använde en parallell
laddning och sedan seriell utmatning. Samma klocka som till det
synkrona systemet används. Vid första klockpulsen, efter att klockan
startat så laddas de signaler som för tillfället ligger på indata signalerna.
De matas sedan ut en efter en till det synkrona systemet. Det är en smidig
lösning om det synkrona systemet inte klarar av parallella data signaler. 

I kombination så undersöktes även ett regiser till utgången. Det registret
laddades seriellt men utnyttjade en parallell utgång. Om det synkrona
systemet inte kan leverera parallella data signaler så kan de samlas upp i
detta registret. 

Båda dessa registren är simulerade och fungerar, men används inte i det
slutgiltiga GALS-elementet eftersom enkelhet var att föredra i projektet,
då dessa register tar lite mer resurser.
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5.5 Sammanbindande logik
För att de olika delarna i konstruktionen skall göra rätt saker vid rätt
tidpunkt måste de sammankopplas med lite logik. 

I det slutgiltiga GALS-elementet baseras kommunikationskomponenten
på en Muller-pipeline, där req1-signalen mellan enheterna används till att
styra HT-Latchen och klockgeneratorn, (se Figur 26). Det synkrona
systemet sätter signalen ready hög när arbetet är utfört. Lösningen medför
dessutom att behovet av en räknare som räknar klockpulser elimineras
helt. Därmed kan det synkrona systemet använda godtyckligt antal
klockpulser vid varje körning. 

För att det synkrona systemet skall få en stabil data-signal går pre-req-
signalen direkt ner till HT-Latchen där signalen motsvarar hold. När hold
är hög kommer HT-Latchen att hålla data-signalen konstant till det
synkrona systemet.

När pre-req1-signalen blir hög skall det synkrona systemet starta sin
bearbetning. C-elementet ser till att pre-req1-signalen inte når fram till
nästa GALS-element via req1-signalen förens bearbetningen är klar.
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Figur 26: Ett GALS-element utan klockgenerator och HT-Latch.
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Stretch-signalen till klockan kommer att vara låg vid alla kombinationer
av pre-req1-signalen och ready2-signalen utom när pre-req1-signalen är
hög och ready2-signalen är låg. Det innebär att klockgeneratorn enbart
skall vara aktiv när det finns en förfrågan och att det synkrona systemet
inte har bearbetat klart. 

Så fort det synkrona systemet har bearbetat klart kommer ready-signalen
att bli hög. Vid just den tidpunkten är även pre-req1-signalen och clock-
signalen höga. Utgången på c-elementet kommer att bli hög, som i
kombination med att ready-signalen är hög gör att ready2-signalen blir
hög. I och med att ready2-signalen är hög kommer pre-req1-signalen att
gå vidare till nästa GALS-element via req1-signalen och stretch-signalen
kommer att bli låg vilket innebär att klockgeneratorn kommer att stanna
och clock-signalen blir låg. 

Nästa GALS-element kommer att sätta ack1-signalen hög när den
registrerat förfrågan. Samtidigt kommer pre-req1-signalen och ack0-
signalen att bli låga och därmed kommer c-elementet att se till att
ready2-signalen blir låg eftersom clock-signalen redan är låg. Därmed är
alla signaler som de var från början. 
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6 Resultat

6.1 Hur har simuleringarna gått till?
Alla komponenter har först simulerats initialt som enbart VHDL-kod,
innan syntesprocessen tagit vid. Detta för att hitta uppenbara missar i
algoritmerna och samtidigt få ett simuleringsresultat att jämföra den
senare simuleringen med. Den senare simuleringen baseras på återskapad
VHDL-kod med hjälp av biblioteket SIMPRIM. VHDL-koden skapas ur
resultatet efter Place And Route, då information om vilka interna
komponenter som skall användas till vad och vilka ledningar som kopplar
ihop dem är givna. Det är exakt samma information som efter en
konvertering används för att programmera FPGAn. Därmed skall den
tidsdata som plockas fram för simuleringen överensstämma mycket bra
med en fysisk FPGA.

6.2 Komponenter
Alla primitiva komponenter som, Och-grindar, C-element, Inverterare
och HT-Latchar, har alla implementerats på ett liknande sätt i var sin
LUT. Simuleringarna visar att det tar lite tid för komponenterna att
stabilisera ett utvärde. C-element och HT-Latchen, som båda har en
återkoppling, tar ca 7ns i en Xilinx Virtex2 FPGA, vilket är något mer tid
än de enklare komponenterna. Skillnaden är inte så stor. 

6.3 Kommunikationskomponenten
Muller-pipelinenen har simulerats både som ensamt element och med två
element i serie. Simuleringarna visar att de fungerar utmärkt som
individuella enheter. I praktiken är det bara en eller ett par LUTar som
används beroende på hur lång pipeline som simuleras.

Den initiala simuleringen av tillståndsmaskinen visar att algoritmen
fungerar. Tyvärr fungerade inte den senare simuleringen lika bra,
eftersom de olika signalerna som skulle styra vilket tillstånd som gäller
inte fick sina värden samtidigt. 
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Med ett synkront system är det inget problem, men i detta fallet
resulterade det i att maskinen hoppade fram och tillbaka mellan två eller
flera tillstånd. I och med att algoritmen fungerade så är det säkert möjligt
att få en asynkron tillståndsmaskin att fungera, även om inte jag fick det.
I detta fallet spelar det inte så stor roll, då en Muller-pipeline tar mycket
mindre resurser och dessutom så har den simulerats med positivt resultat.

6.4 Klockgeneratorn
En klockgenerator som dividerade ner en extern klocksignal har
simulerats både innan och efter syntes med fungerande resultat. Tyvärr är
den ganska resurskrävande, samt att den inte klarar av så hög hastighet
utan att signalen blir opålitlig. För övrigt är det inte meningen att det
skall behövas någon extern klocka för ett GALS-element. 

Den andra varianten med en självalternerande slinga har också
undersökts. En initial simulering, utan att hänsyn tas till hårdvaran, visar
att det är tvunget att lägga in argument som motsvarar tidsfördröjningen i
slingan. Annars går signalen runt slingan och genom fördröjningskretsen
på nolltid. 

Simuleras den återskapade VHDL-koden med tidsdata uppkommer lite
problem. Fördröjningskretsen optimeras bort, eftersom syntesverktyget
inser att det är samma utsignal som insignal och därmed är det en
prestanda sänkade komponent som skall elimineras. Med hjälp av
attributen dont_touch och no_opt är det möjligt att få syntesverktyget att
låta bli att optimera bort tidsfördröjningen. Tyvärr optimerar programmet
MAP bort tidsfördröjningen istället. Det upptäcktes genom att läsa
rapport-filen från MAP programmet i kombination med att skapa VHDL-
modeller från andra steg innan MAP. Genom att dra ut varje signal
mellan varje inverterare i fördröjningskretsen till ett eget ben på FPGAn
var det möjligt att tvinga systemet att låta bli att optimera bort
fördröjningskretsen. Tyvärr går det inte att ha det så i praktiken. 

Det borde vara möjligt att lösa problemet genom att beskriva inverteraren
med ett fysiskt macro som behandlas av syntesverktygen som en
opåverkbar blackbox.
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6.5 Hela GALS-elementet
Genom att använda en manuell signal som klocka istället för
klockgeneratorn, gick det bra att simulera hela systemet, både i initial
simulering och med återskapad VHDL-kod med tidsdata. De delar som
då ingår är ett Muller-pipe-element för att skapa handskakning, en HT-
Latch för att frysa data signalen till det synkrona systemet samt den
sammanbindande logiken som behövs för att alla styrsignaler skall anta
rätt värde vid rätt tillfälle. Tyvärr fungerar det inte med klockgeneratorn,
då dess tidsfördröjning optimeras bort.
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7 Slutsats
Syntes- och implementeringsprocessen är en komplex process. Det är
många steg som skall utföras, men det finns också många möjligheter att
påverka arbetsgången och resultatet. Processen är optimerad för synkron
konstruktion, där det inte alltid är samma faktorer som är viktiga som vid
asynkron konstruktion. Många av dessa hinder går att ta sig förbi med
hjälp av attribut eller andra optimeringsbegränsande faktorer.

Vid konstruktion av asynkrona system är enkla lösningar att föredra mot
komplexa. Det räcker med en liten spik någonstans i systemet, för att allt
skall bli fel. Att använda en Muller-pipeline som handskakningsenhet
med endast två komponenter är ett mycket bättre val än en komplex
tillståndsmaskin. 

Tidsfördröjningskomponenten i klockgeneratorn optimeras bort, eftersom
insignalen har samma värde som utsignalen. Syntesverktyget och
implementeringsverktyget MAP ser komponenten som en
prestandaförsämring som skall elimineras. 

Med hjälp av attributen no_opt och dont_touch är det möjligt att få
syntesverktyget Leonardo Spectrum att behålla komponenten. Den
optimeras tyvärr ändå bort av implementeringsverktyget MAP. Lösningen
skulle kunna vara att beskriva komponenten som ett fysiskt macro. Ett
fysiskt macro tolkas av MAP som en blackbox, och därmed inte
påverkbar.

Det är fullt möjligt att implementera generella GALS-element i en FPGA.
Med en Muller-pipeline baserad lösning går det att hålla nere
resursåtgången så ett större antal GALS-element kan användas. Den
slutgiltiga modellen kan ses i Appendix, Figur 29.
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8 Framtida arbete
Det skulle vara intressant att se hur systemet skulle uppföra sig om
tidsfördröjningen skrivs som ett fysiskt macro. Det skulle kanske räcka
med att skriva en inverterare som ett fysiskt macro och sedan koppla dem
i serie. Det skulle ge konstruktionen större flexibilitet, då olika
klockfrekvenser lättare skulle kunna skapas i de olika elementen.

Systemet har ännu bara simulerats. En implementering i en fysisk FPGA
skulle vara intressant att undersöka. 

Att implementera en applikation med flera GALS-element i samma
system skulle vara intressant att studera. Gärna i en FPGA.

Bygga ut GALS-elementet så det kan hantera multipla kommunikationer,
både in och ut.
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Figur 27:Syntesprocessens flöde från VHDL-kod till bitfil.
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