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Sammanfattning 
 

Föreliggande rapport behandlar vårt magisterarbete på 20 poäng. Arbetet är gjort åt Research  
Electronics i Siljansnäs som utvecklar skräddarsydda elektroniksystem. På grund av den ökade 
efterfrågan av färgdisplayer från marknaden har det länge funnits ett behov av att presentera 
information från givare och mätinstrument på ett mer avancerat sätt. 
 
Av ovan nämnda skäl fick vi i uppdrag att undersöka hur en färgdisplay av typen STN (Super Twist 
Nematic) fungerar. Det är oftast små displayer som använder den här tekniken. Målet från början var 
att utveckla en fungerande testprototyp för att testa grafikcontrollern och displayen. De viktigaste 
resultat som framkommit efter arbetet är en dokumentation på hur en grafikcontroller fungerar och hur 
adressering av pixlar sker. Vi har visat att det är möjligt att använda den givna grafikcontrollern 
tillsammans med den display som köpts in då alla pixlar som gick att adressera visats på önskad plats 
på skärmen. Det finns också en rekommendation av byte till en annan display som är enklare att arbeta 
med. Exakt vilken anges inte i rapporten eftersom det inte har ingått i arbetet att ta hitta en alternativ 
display utan att undersöka den befintliga. Studien av mikrocontrollern LPC2129 från Philips och 
processorn MC68K från Freescale visar att båda är bra för applikationen. LPC2129 blir svårare att 
arbeta med till följd av att det saknas extern systembuss. Våra förhoppningar är att examensarbetet ska 
bli en god grund för fortsatt arbete som leder till en färdig produkt, och att den används i övriga 
tillämpningar i företaget. 
 

Abstract 
 
This master thesis is a result of the work carried out for Research Electronics at Siljansnäs. The 
company develops customized electronical systems. Because of the rapidly increasing interest in 
colour displays there has been a desire within the company to represent information from sensors and 
electrical systems in a more advanced way.  
 
Due to the mentioned reason above we were given the assignment to solve how a colour display using 
the STN technique works. The technique is used by small displays, the size of QVGA. Our ambition 
of this diploma work is to develop a fully functionally test prototype to evaluate the LCD (Liquid 
Crystal Display) and the LCD controller. The most important results from this study is the 
documentation of how a LCD controller  works and how the pixels are addressed. We succeded in 
showing all the pixels we were able to address at the right place on the LCD wich indicates that there 
is a compatibility between the LCD and the LCD controller . A replacement of the LCD is 
recommended because of the difficulties working with it. Precisely wich LCD it should be replaced 
with is not mentioned in this report because of the extent of the work. One of the aims was to evaluate 
the function of the LCD, not to find an alternative LCD.When studiyng the LPC2129 and MC68K it 
emerged that both suits well as controlling units for this application, but an implemention with 
LPC2129 involves greater diffculties because of the absence of  external system bus. Our aim is that 
this work will function as a starting point to further development leading to a controlling unit in 
working order, and that it will be implemented in other products the company develops.
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Ordlista och förkortningar 
 
Ord som inte finns förklarade här finns förklarade senare i rapporten om inget annat anges.  
 
A 
 
AHB (advanced high-performance bus) 
ARM (acorn RISC machine) En serie inbyggda RISC processorkärnor.   
AS (address strobe) Indikerar att det finns giltig adress på adressbussen.  

  
 
B 
 
Big endian När ett värde skickas så skickas den mest 

signifikanta byten först om inställning är gjord 
enligt big endian. 

BMP (bitmap) Bildformat 
BPP (bits per pixel) Antal bitar som en pixel representeras av. 
BCLK (bus clock) Bussklocka, bestämmer hur snabbt 

grafikcontrollerns buss ska arbeta. 
 
C 
 
CAN (controller area network) Seriellt kommunikationsgränsnitt. 
CLKI (clock I)    
CNF (configuration Input)   
CPU (central processing unit)  
CPLD (complex programmable logic device) Större logikkrets som programmeras med till 

exempel VHDL 
 
D 
 
DOFF (display off) Startar och stänger av displayen.  
DTACK (data tranfer acknowledge) Handskakningssignal från MC68K. 
D-TFD (digital -thin film transistor) En typ av display. 
 
E 
 
EL (enable lower)  EL är en aktivt låg signal från Motorolas 

utvecklingssystem. Detta betyder att giltig data 
finns på ID7 –ID0.  

EH (enable higher) EH är aktivt låg, vilket betyder att giltig data finns 
på ID8 –ID15. 

EMC (elektromagnetic compability) Ett mått på elektromagnetisk förenlighet eller 
samexistens hos elektriska produkter. 

EM våg (elektromagnetisk våg) 
 
 
EMI (electromagnetic interference) Elektromagnetisk störning, syftar på de oönskade 

verkningarna av elektromagnetiska fenomen. EMI 
är ett sammanfattande begrepp för ALLA typer av 
störningar. 
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ESR (equivalent series resistan) Ett mått på en kondensators resistiva förluster. 

Resistiva förluster i en kondensator är i praktiken 
oönskade 
 

F 
 
FIQ (fast interrupt request) 
FLM (first line marker) Klocka för att uppdatera displayen. 
 
 
G 
 
GPIO (general purpose input/output) In respektive utgångar som oftast kan 

programmeras via register. 
  
H 
 
HDP (horizontal display period)   
HT (horisontal total) 
 
I 
 
I2C (inter-IC) En buss för kommunikation mellan IC kretsar. 

Olika kretsar kan kopplas till samma buss, och 
varje krets kan agera som master. 

IRQ (interrupt request) 
 
J 
 
JTAG (joint test action group) Gränssnitt för att ladda ner program till exempel till 

minne, CPU.  
 
L 
 
LCD (liquid crystal display)   
Little endian När ett värde skickas så skickas den minst 

signifikanta byten först om inställning valts enligt 
little endian. 

LUT (look up table) 
 
M 
 
MAM (memory accelerator module) 
MCLK (memory clock) Klocka till minnet i grafikcontrollern 
 
P 
 
PCLK (pixel clock) Klocka i S1D13705 som bestämmer hur snabbt 

pixlar läggs ut på displayen. 
PLD (programmable logic device) Mindre programmerbar logikkrets. 
 
Q 
 
QVGA (quarter video graphic array) Innebär att en display består av 320x240 pixlar.  
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R 
 
RAM (random access memory) 
RGB (red green blue) Grundläggande färgskala för displayen. 
RISC (reduced instruction set computer) Processorer med en reducerad 

instruktionsuppsättning. 
 
S 
 
SPI (serial peripheral interface) Seriellt kommunikationsgränsnitt. 
STN (super twist nematic) 
 
T 
 
TFT (thin film transistor) Displaytyp 
 
U 
 
UART Seriellt kommunikationsgränsnitt.  
(universal asynchronous receiver transmitter)   
USB (universal serial bus) Seriellt kommunikationsgränsnitt. 
 
V 
 
VHDL (very high speed integrated circuit Programmeringsspråk för kretsar.  
hardware description language)    
VIC (vectored interrupt  controller) 
VT (vertical total) 
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1. Inledning 
 

1.1. Bakgrund 
 
Med anledning av den ökade efterfrågan från marknaden att presentera information på ett 
tillfredställande sätt har Research Electronics AB bestämt sig för att införa grafisk representation av 
data i sina applikationer. Denna efterfrågan har resulterat i detta examensarbete. Eftersom 
färgdisplayer har fått allt större utrymme i dagens konstruktioner, vill man införa tekniken i de 
produkter som levereras till kunden.   
  
Det har redan gjorts ett försök från företagets sida att utföra det här examensarbetet med två andra 
studenter. År 2004 gjordes ett försök av två högskoleingenjörer från högskolan i Dalarna, men detta 
misslyckades på grund av tidsbrist. Det var vid denna tidpunkt som alla komponenter som ska ingå i 
examensarbetet valdes. Sedan dess har en förändring gjorts, den gamla mikrocontrollern från Infineon 
ersattes med en mikrocontroller från Philips som heter LPC2129. På grund av denna ändring hade vi 
ingen användning av dokumentationen av det gamla examensarbetet. Med denna utgångspunkt tog vi 
oss an arbetet februari 2005.  
 

1.2. Syfte 
 
De konkreta mål som satts från början finns beskrivna i kravspecifikationen i bilaga 1, men det 
primära syftet har i grunden varit att förstå, dokumentera och tillämpa den teknik som tillhandahålls 
ute på marknaden idag för att styra en färgdisplay. 
 

1.3. Avgränsningar 
 
Studien är begränsad till ett testskede, konstruktion av ett färdigt kretskort för direkta tillämpningar 
görs om tid ges. Philips LPC2129/2106 och grafikcontrollern Epson S1D13705/13706 har valts av 
företaget och tidigare examensarbetare, även displayen valdes av företaget. Viss valfrihet har funnits 
när det gäller val av periferikretsar, och val av processor i testskedet. Eftersom Motorolas MC68K 
processor var väl känd för oss bestämdes att den skulle användas i teststadiet, på så vis gavs mer tid att 
förstå grafikcontrollern.  
 
Rapporten är skriven så att enbart de delar som har varit aktuella för tillämpningen eller svåra att förstå 
vid sortering av information har tagits upp.  
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1.4. Metod 
 
För att starta igång arbetet är en studie av datablad nödvändig, modellen nedan blev därför en naturlig 
arbetsgång.  

 
FIGUR 1-1:  ARBETSMETOD 

       
All schemaritning gjordes i Protel DXP och implementering gjordes i utvecklingsverktyget XRAY 
från Mentor Graphics för MC68K-familjen. Testprogrammen är gjorda i C och Assembler. Active 
HDL har använts för adressavkodningen och fördröjningskretsarna. 
 

1.5. Disposition 
 

Arbetet inleds med en kort sammanfattning av själva uppgiften, sedan ges en teoribakgrund om 
ingående kretsar. Här finns fakta som måste inhämtas innan en studie av själva tillämpningen görs.  
Rapporten fortsätter med en beskrivning av de verktyg som funnits till förfogande och som har 
studerats. Slutligen presenteras det slutförda arbetet och följs upp med en validering där resultatet 
återges och förslag till vidareutveckling presenteras.  
 
Det bör påpekas att det finns en jämförelse av grafikcontrollern S1D13705 och den nyare versionen 
S1D13706. Anledningen till jämförelsen är att vi till en början kom överens med företaget att 
implementeringen skulle göras med S1D13706. När besked kom att S1D13705 skulle användas hade 
en studie av S1D13706 redan gjorts, därför finns en kort beskrivning av den. Av samma anledning 
finns en jämförelse mellan den prestandamässigt kraftfullare mikrocontrollern LPC2129 och den lite 
mindre LPC2106.  
 

1.6. Problemformulering 
 
Följande frågor har ställts: 
 
• Hur fungerar displayen? 
• Hur fungerar grafikcontrollern S1D13705? 
• Hur ska hårdvarukonstruktionen lösas bäst? 
• Vilka problem kan uppstå i samband med en sådan konstruktion? 
• Hur lämplig är LPC2106 för styrning av displayen? 
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2. Grundläggande beskrivning 
  
För att presentera data på en skärm finns idag ett flertal tekniker. I det här arbetet introduceras 
visualisering med hjälp av en teknik som kallas STN och som används vid passiv matrisadressering. 
Tekniken är främst utvecklad för att förbättra kontrasten på mindre displayer. Displayen som används 
i vår applikation är en QVGA (Quarter Video Graphic Array). Den har inga inbyggda intelligenta 
kretsar och därför måste den styras via en grafikcontroller. Det är grafikcontrollern som skapar alla 
färger och fonter och den styrs i sin tur av en mikroprocessor. Nedanstående blockschema förklarar 
hur kommunikation mellan enheterna sker. Processorn är en del av Motorolas utvecklingssystem. PLD 
(Programmable Logic Device) och CPLD (Complex Programmable Logic Device) kretsarna i schemat 
är periferikretsar för att få studsfria signaler och välja rätt adressområde. Eftersom displayen är en 
nerbantad variant och har inga inbyggda kretsar för strömförsörjning har den krav på flera olika 
strömmar och spänningar som måste genereras utifrån. Det gör blocket strömförsörjning. 

        

          
FIGUR  2-1: BLOCKSCHEMA  - ÖVERSIKT, KOMMUNIKATIONSVÄGAR  
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3. Teoribakgrund 

3.1. Display 
 

3.1.1. Passiv Matrisadressering 
 
Skärmar som är baserade på dioder och som har få pixlar/segment har kontakter som är kopplade var 
för sig, det vill säga varje segment adresseras med en egen ledning. Denna direkta adressering blir 
snabbt för komplex och ledningarna till displayen skulle bli för många om pixelantalet ökar. Halvstora 
skärmar som den som används i den här uppgiften använder sig av matrisadressering istället. Det finns 
olika typer av matrisadressering. I det här fallet används tekniken passiv matrisadressering. Denna typ 
har kontakter för varje rad och kolumn istället för en enda pixel. Nivån på kolumnkontakten benämns 
D och på radkontakten S, se figur 3-1. Den beskriver hur adressering av pixlar sker radvis. I exemplet 
på bilden händer följande 
 

1. –D till pixeln i kolumn 1, rad 1, en signal +D till pixeln i kolumn 2,  
rad 1.  

 
2. När den 320:e pixeln har adresserats skickas radsignalen S i bilden till hela första raden . Den 

har nivåerna +S och –S.  
 
3. Nu har alla pixlar i den raden fått både kolumsignal och radsignal, därmed har hela första 

raden adresserats 
 

4. Den ovan beskrivna proceduren pågår 240 gånger eftersom det finns 240 rader. 
 

5. Efter adressering av den 240:e raden börjar förloppet om på rad ett igen för att uppdatera bild 
två som benämns 2:a bilden i figur 3-1. 

 
För att en pixel ska vara tänd måste nivån på S och D vara olika. En tänd pixel motsvaras av 
kombinationen (-)-D+S. För övriga kombinationer är pixeln släckt. För just denna LCD tar det 1/70 s 
att komma till den andra bilden eftersom uppdateringsfrekvensen FLM (First Line Marker) är 70 Hz. 
Det är grafikcontrollern som förändrar och kommer ihåg tillståndet på pixlarna och som kontrollerar 
ovan beskrivna händelseförlopp. Hur grafikcontrollern mer noggrant arbetar och en beskrivning av hur 
den sänder signalen till pixlarna mer specifikt beskrivs i stycke 3.2 på nästa sida.    

 

 
FIGUR 3-1: PIXELADRESSERING –  KOLUMNSIGNALEN  D APPLICERAS INNAN RADSIGNALEN S 
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3.2. Tidsdiagram 
 
För att ha kontroll över vilka pixlar som har adresserats och vilka som är kvar måste det finnas 
signaler som indikerar vad som har gjorts och vad som pågår. Signalerna benämns olika för 
grafikcontroller och display. Tabell 3-1 visar benämningen på signalerna som är hämtade från datablad 
för displayen1 och grafikcontrollern2. 
 

Tabell 3-1: benämning av klockor för display respektive grafikcontroller 
Display 
 

Grafikcontroller 

FLM FPFRAME 
CL1 FPLINE 
CL2 FPSHIFT 

Beteckning 

M DRDY/MOD 
 
För att underlätta beskrivningen av signalernas funktion finns figur 3-2 nedan och figurerna 3-3 och  
3-4 på nästa sida. De här figurerna hänger tätt samman och bör studeras parallellt. De sistnämnda 
figurerna är hämtade från datablad till grafikcontrollern enligt fotnot två ovan. Allt är beskrivet i 
realtid, databitarna D7 –D0 är de parallella databitarna som displayen fysiskt har. Adressering sker 
enligt metoden passiv matris adressering som redan diskuterats. 
 
Figur 3-2 visar hur första sändningen av Y pixlarna kallade kolumnsignalern i tidigare stycke sker, den 
är en vidareutveckling av figur 3-3 som visar hur Y pixlarna adresseras. 320 pixlar i första raden får en 
signal med åtta databitar enligt sekvensen RGB (Red Green Blue). Vi ser hur de första tre pixlarna får 
värde med åtta databitar i nedanstående figur. Varje pixel motsvarar 3 databitar och beteckningarna 
Y1Y2Y3 motsvarar färgerna RÖD, GRÖN eller BLÅ, RGB i figur. Beroende på vilken databit som är 
aktiv av D7, D6 och D5 får pixeln en bestämd färg.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FIGUR 3-2: ÖVERSIKT AV FÖRSTA UTSKICKET OCH  UPPDELNING AV TREDJE PIXELN 
 

När Y9 adresseras sker det i andra sändningen med D7, ny data läggs då ut på bussen. Detta sker på 
exakt samma sätt som första sändningen, men nu är första beteckningen Y9 och sista Y16. Proceduren 
upprepas ända fram till Y960. Just siffran 960 beror på att det finns 320 pixlar i Y led bestående av tre 
färger var (960/3 = 320).  

                                                   
 
 
 
1 Technical Manual SX09Q005, dokument nummer 7B64PS - ZX09Q005-3 
2 Technical Manual S1D13705, dokument nummer X27A-Q-001-04 
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I figur 3-3 visas hur ovan beskrivna sändningssekvens pågår tills CL2 gått genom 120 pulser och FLM 
är hög, just 120 pulser beror på att displayen har åtta databitar (960/8 = 120). När alla Y pixlar fått en 
signal adresseras X pixlarna/radsignalerna i raden, se figur 3-4 adressering av X pixlar, adresseringen 
sker alltså radvis. Då FLM får en låg flank upprepas proceduren för rad två. När alla 240 rader 
adresserats på det här viset börjar en uppdatering av bilden läggas ut på samma sätt. Enkelt uttryckt 
kan sägas att under varje puls av CL2 bestäms färg och nivå på nästan tre pixlar med åtta bitar. Då det 
har skett 120 sändningar har matrisens första element i varje kolumn fått en signal och en rad har 
adresserats.  
 
Klockan M och de två ”dummy” raderna i figur 3-4 bör också nämnas.  ”Dummy” raderna är 
blankrader och markerar ett slut på radsignalerna. M klockan är en klocka som skiftar polaritet på 
kristallvätskan och måste genereras från grafikcontrollern för den här displayen. Om kristallvätskan 
fick en DC komponent skulle den förstöras, signalen förhindrar alltså detta.  

 
                               FIGUR 3-3: TIDSDIAGRAM FÖR Y PIXLAR  

  
 

 
FIGUR 3-4: TIDSDIAGRAM FÖR X PIXLAR  

 
Det gäller nu att utgå från de här bilderna när inställningarna på grafikcontrollern ska göras. 
Grafikcontrollern fungerar så att den har två färdiga format beroende på vad för sorts display som 
används, format 1 och format 2. För att komma vidare med uppgiften måste en undersökning göras för 
att utreda om något av formaten överensstämmer med den adresseringsmetod som visats. Närmare 
studier visar att format 2 är lämpligast för den aktuella displayen, och därför centreras diskussionen 
kring detta format. Den enda skillnaden mellan formaten är avsaknaden av M klockan i format 1. 
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 Jämför nu figur 3-5 som är tagen från datablad för grafikcontrollern3 med de förra tidsdiagrammen. 
Signalerna kan spåras ganska snabbt även om de har andra namn. Vi vill nu göra läsaren uppmärksam 
på LINE1 som motsvarar X1 i figur 3-4. Under LINE1 är FLM hög, FPLINE motsvarande CL1, 
beteckningarna R1, G1 och B1 motsvarar Y1, Y2, Y3 och alla adresseras innan LINE2. När LINE2 
börjar är FPFRAME låg, och så är även fallet i figur 3-4 vid X2. Signalen DRDY som motsvarar M i 
samma figur är närvarande även här.  Likheterna tyder på att det måste finnas kompatibilitet mellan 
displayen och grafikcontrollern. 

 
                            
 

 
 
FIGUR 3-5: 

ADRESSERING AV PIXLAR, GRFIKCONTROLLER, FORMAT 2  
 

3.3. Strömförsörjning 
 
Displayen har 8 olika spänningar. De benämns VDD, VLCD, VEE, V6, V5, V4, V3, och VLED. De 
här spänningarna är mycket känsliga för variationer och störningar från till exempel drivande 
spänningskälla. Det som är viktigt att veta är att de måste komma i en viss tidssekvens och att de 
måste regleras rätt för att få idealiska spänningsskillnader enligt formeln:  
(VEE-V6) = (V6-V3) = (V4-V5) = (V5-Vss). 
Exakt hur stora variationer som får förekomma i spänningsnivåerna och varför de måste komma i en 
given sekvens är inte givet i datablad. Det som nämns klart och tydligt är dock att hålla den givna 
sekvensen, den ordning som är rekommenderad enligt datablad visas i figur 3-6. VDD, VLCD och 
VLED är tre huvudspänningar, det är VLCD som genererar VEE, V6, V5, V4 och V3. Är spänningen 
VLCD felaktig påverkas alltså VEE, V6 och så vidare till V3. Vi har dock ringt till Hitachis 
supportgrupp i Sverige och frågat hur stora felmarginaler som är accepterade och hur stora spänningar 
som max får appliceras på displayen. De kunde inte besvara frågorna, men de test som gjorts av oss 
diskuteras närmare och visas längre ner i rapporten i kapitel 5 Implementering. Där finns också en 
vägledning om storlek och felmarginaler på spänningar till displayen.  

                                                   
 
 
 
3 Technical Manual S1D13705, dokument nummer X27A-Q-001-04 
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FIGUR 3-6: SPÄNNINGSDELNING   TILL DISPLAY  
 
 

3.4. Grafikcontroller  
 
Grafikcontrollern har redan diskuterats lite i stycke 3.3. SID13705 är en krets från Epson som styr och 
konfigurerar displayen. Den kan driva paneler som använder sig av 4/8 databits 
kommunikationsgränssnitt. Både färg och monokroma displayer kan drivas, och de kan vara av typen 
STN, TFT (Thin Film Transistor) och D-TFD (Digital -Thin Film Transistor). Färgskalan täcker 256 
färger, och vid val av gråskala finns det 16 nyanser att välja bland. Grafikcontrollern har ett gränssnitt 
anpassat för vissa processorer, till exempel de i Freescale MC68K-familjen och vissa av Hitachis 
processorer. Den klarar av att visa bilder i landscape och portrait mode. Det betyder att bilden kan 
vridas beroende på om den ska vara liggande eller stående.  
 
Kretsen har totalt 128 kB inbyggt SRAM (Static Random Access Memory). Av dessa är 80 Kb 
reserverat åt data som ska skickas iväg till displayen för att uppdatera bilden. Det vill säga 80 Kb är 
display buffert och 32 Byte är reserverat åt registeruppsättningen. Se även bilaga 13 minneskarta för 
att se var de ligger. Resterande minnesutrymme används av kretsen själv. Utrymmet är inte åtkomligt 
för oss. I konkreta sammanhang betyder det att bufferten klarar av att spara två hela bilder i färg för 
den aktuella displayen med inställningen 4 bpp (bits per pixel), se uträkning nedan  
 

• Tillgängligt från grafikcontrollern: 80 000 byte 
 
• Antal pixlar displayen har: 320 x 240 = 76 800 pixlar /bild 

 
• 4 bpp ger att pixelantalet motsvaras av: 76800/2 = 38 400 byte / bild 
 
• I bilder blir antalet: 80 000/38 400 ≈ 2 bilder 
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3.4.1. Funktionsöversikt 
 

 
FIGUR 3-7: BESKRIVNING AV KOMMUNIKATION MELLAN DE  OLIKA ENHETERNA I S1D13705 

3.4.1.1. CPU gränssnitt 
 
Processorgränssnittet möjliggör kommunikation mellan processorn och grafikcontrollerns register och 
minne. 
 

3.4.1.2. Minneshanterare 
 
Minneshanteraren sköter kommunikationen mellan processorn och grafikcontrollern vid uppdatering 
av bilden och genererar de signaler som behövs för att kontrollera displaybufferten.  
 

3.4.1.3. Sekvenshanterare 
 
Sekvenshanteraren kontrollerar dataöverföringen från minneshanteraren till LUT och vidare till LCD 
gränssnittet i figuren. LUT används för att skapa färger och beskrivs nedan. 
 

3.4.1.4. LUT 
 
LUT (Look Up Table) ser ut som en vanlig tabell, se figur 3-8. Tabellen innehåller olika sekvenser av 
data som motsvarar en färg och varje färg har en egen adress. Funktionen är densamma som i ett 
minne. Minnet har innehåll (färger) och adresser till innehållet (index). Precis som i ett minne kan 
innehållet variera som önskat. Det går att spara vilka färger som helst i LUT.  
 
 



 
 

Kapitel 3 – Teorinbakgrund 

 19

 
För att spara en färg måste färgens digitala kod vara känd. Koden lagras i register 17 vid 
registerinitiering, se även bilaga 6 och 7 som visar hur C respektive assemblerkoden är skriven. När 
data hämtas från tabellen sker det på följande sätt. Adressen till det index som ska nås sparas i register 
15 och läsning från tabellen sker via register 17. En pekare initieras och pekar på den adress/valt index 
för att gå genom tabellens alla tre celler Röd, Grön och Blå. När den gått genom alla tre cellerna 
skapas den färg som dessa tre tillsammans representerar. Precis som i en vanlig färgpalett när du själv 
mixar tre olika grundfärger och får fram en önskad färg.  
  

3.4.1.5. LCD gränssnitt   
 
LCD gränssnittet modulerar signalen FLM som uppdaterar displayen. Den genererar också de 
tidsdiagram som visats tidigare i rapporten. 
 

3.4.1.6. Strömsparläge  
 
Grafikcontrollern har funktioner för att använda strömsparläge. Under det här blocket finns de kretsar 
som aktiverar och hanterar denna funktion.  
 

3.4.2. Datahantering 
 
För att veta hur en pixel kan visas måste kännedom om hur data sparas och skickas vidare till 
displayen studeras. Det finns tre olika valmöjligheter då en pixel ska lagras i bufferten, en pixel kan 
lagras så att den motsvarar 2 bpp, 4 bpp och 8 bpp. Vid val av 2 bpp finns endast fyra färgmöjligheter, 
däremot tar den bara upp två bitar i minnet. En sändning med en åtta bitars buss kan alltså med 
inställningen 2 bpp sända fyra pixlar åt gången. En sändning med inställningen 8 bpp kan då bara 
sända en pixel åt gången med samma buss, men denna pixel kan få en av 256 färger, 28 kombinationer. 
Med hjälp av figur 3-8 beskrivs hur controllern arbetar i inställningen 4 bpp. I figuren illustreras hur 
data sänds från processorn till displayen. Antag att första raden innehållande 01H (H = hexadecimalt), 
0000 0001 binärt ska skickas ut och visas som en färg på displayen. Eftersom grafikcontrollern arbetar 
i inställningen 4 bpp kommer detta att innebära en sändning av adressen till två pixlar i LUT. Denna 
adress sparas först i displaybufferten. Genom register 15 och 17 sker en avläsning av minnet och 
innehållet i alla tre cellerna i index 00 läses av. Därefter flyttas pekaren automatiskt till index 01 och 
alla tre celler läses av där och nu har två pixlar fått färg. Pixlarna skickas ut till displayen och 
motsvaras av den svarta, P0 och den blåa P1 på LCD. Samma procedur upprepas för följande rader i 
bufferten. 

 

FIGUR 3-8: EXEMPEL MED 4 BPP – HUR DATA SKICKAS OCH SPARAS FRÅN PROCESSOR TILL DISPLAY 
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3.4.3. Registerbeskrivning 
 
I det här stycket förklaras grafikcontrollern lite närmare. Det bästa sättet att studera kretsen är att läsa 
vilka register som finns och deras inbördes funktion. Därför finns en beskrivning av dem i tabellen 
nedan och på följande sidor. Alla register används inte för inställningar på den aktuella displayen, 
vissa är enbart för TFT skärmar, men måste ändå nollställas. Första registret börja på adressen 
1FFE0H och sista slutar på 1FFFFH.  
 

 Tabell 3-2:Register i grafikcontroller 
Indelning Beteckning Funktion 

Register för 
testsyfte 

REG [00H] 
Revison code register 

Läsregister, går ej att skriva till, innehållet består av en kod som har 
värdet 24H.  
Det här är produktkoden, den är bra att känna till och kunna läsa av för 
att försäkra sig om att adressbuss och databuss är rätt kopplade. Om 
läsningen lyckas är det ett tecken på att kommunikationen mellan 
processorn och grafikcontrollern fungerar. 

REG [01H] 
Mode register 0 

Här väljs panel, om det är en TFT , STN, färg eller svartvit, registret 
anger också hur stor databussen mellan grafikcontrollern och displayen 
är och vilket förbestämt format ska väljas, format 1 eller 2.  
 

REG [02H] 
Mode register 1 

Registret anger antal bitar en pixel ska motsvara och om huvudklockan 
CLKI ska halveras. Hur snabbt data ska sparas i bufferten avgörs med 
minnesklockan MCLK och dess hastighet bestäms med det här 
registret. Även hastigheten på pixelklockan PCLK sätts här, 
pixelklockan avgör hur snabbt kommunikationen mellan displayen och 
grafikcontrollern ska ske. Då de här inställningarna är mycket centrala 
för att grafikcontrollerns funktion måste hänsyn tas till de här frågorna 
innan registret får ett värde. För mer detaljerad information om vilka 
faktorer som bestämmer över klockor och delningen se kapitel åtta i 
datablad för grafikcontrollern4. Det finns även en beskrivning av hur 
och varför vi har valt vissa frekvenser på klockor i kapitlet praktiska 
tillämpningar. Den är bra att titta på för en bättre förståelse. 

REG [03H] 
Mode register 2 

Väljer om energisparläge ska aktiveras eller inte. 

REG[04H] 
Horizontal panel size 

register 

Inställning av maximala antalet pixlar i horisontalled som 
panelen består av. 

Display- 
inställningar 

REG [05H] & REG 
[06H] 

Vertical panel size 
register LSB & MSB 

Inställning av maximala antalet pixlar i vertikalled som panelen består 
av. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
 
 
 
4 Technical Manual S1D13705, dokument nummer X27A-Q-001-04 
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REG [07H] & 
REG [09H] 
FPLine start 
position & 

FPFrame start 
postition 

Registren används av TFT skärmar och sätts 
till noll vid användning av STN. 
 
 

REG [08H] 
Horizontal non-
display period 

register 

HNDP anger vilotiden efter att alla Y pixlar 
adresserats. Tiden sparas i detta register, den 
finns angiven i figur 3-5. 

REG [0AH] 
Vertical non-
display period 

register 

Displayen har två dummyrader, innehållet i 
detta register ska representera de två raderna. 
Förkortningen för registret är VNDP. 
Viloperioden VNDP finns angiven i samma 
figur som HNDP. 

Inställningar för tidsdiagram 
 
Registrena beskriver de inställningar som 
måste göras för att bland annat få de 
signaler vi sett tidigare i rapporten då en 
jämförelse gjordes mellan displayens 
tidsdiagram och format 2. 

REG [0BH] 
MOD rate 

register 

Väljer frekvensen på M/DRDY, som 
motsvarar M klockan på displayen.  

REG [0CH] & 
REG [0DH] 
Screen 1 start 
word adress 

register, LSB & 
MSB 

Anger startadress i minnet till första pixeln i 
den första bilden du vill visa. Observera, 
blanda inte ihop med bildplacering på skärm. 

REG [0EH] & 
REG [0FH] 
Screen 2 start 
word adress 

register, LSB & 
MSB 

Anger startadress till första pixeln i den andra 
bilden du vill visa. 

REG [10H] 
Screen start 

adress overflow 
register 

Används endast för swivel view. Swivel view 
möjliggör rotation av bilden med 90o. 
Inställningen används när bilden är större 
displaybufferten. 

Bildplacering i minnet och på display 

REG [11H] 
Memory adress 
offset register 

Registret skapar en “virtual image“ då det 
sätts till noll. Den här typen av funktion är 
också bra att ha då bilden är större än 
skärmen. Bilder som går att bläddra i (scrolla) 
använder denna funktion. 
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3.4.4. Skillnader - S1D13705 & S1D13706 
 
S1D13706 är alltså en nyare version av S1D13705. Uppbyggnaden är ungefär likadan men 706:an är 
en förbättrad version. Den märkbara skillnaden är fler signaler och bättre stöd för displayer. 
Signaluppsättning hos 705:an består av 80 stycken, medan 706:an har fått 100, De viktigaste skillnader 
som berörs listas här nere i fyra punkter. 
 

• Ökning av databuss gentemot display och ökning av GPIO från fem till sju signaler: 
De här skillnaderna gör den nya versionen mycket mer flexibel och i högre grad 
anpassningsbar till övriga kretsar. Den tidigare modellen har varit begränsad till 12 databitar 
totalt varav fyra av dessa kunde väljas som GPIO. Med den nya modellen finns det 18 fasta 
databitar och sju fasta GPIO signaler. Det medför att större displayer kan drivas och att fler 
signaler kan genereras direkt från grafikcontrollern. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 REG [12H] & REG 
[13H] 

Screen 1 vertical size 
register, LSB & MSB 

Registren delar displayens skärmyta så att två bilder visas samtidigt 
istället för en. 

REG [15H] 
Look Up Table adress 

register 

Adressen till indexen i LUT sparas här. 

LUT 
REG [17H] 

Look Up Table data 
register 

Innehållet i LUT hanteras i detta register, hur LUT programmeras , 
uppdateras och hur en färg hämtas ur den finns bäst beskrivet i c och 
assembler koden  i bilagorna 6 & 7 och stycket datahantering. 

REG [18H] 
GPIO configuration 

control register 

S1D13705 har fem GPIO (General Purpose Input/Output) signaler. 
Här bestäms om de ska vara ingångar eller utgångar. En bit som sätts 
till noll i registret blir en ingång. GPIO 

konfigurering 
 REG [19H] 

GPIO status/control 
register 

Om en GPIO signal är en ingång sparas värdet i register 19H. Då den 
är en utgång sparas värdet här innan det skickas ut. 

REG[1AH] 
Scratch pad register 

Om du vill spara undan ett värde under exekvering kan det placeras i 
detta register, registret konfigurerar inte någon inställning i kretsen. 

REG[1BH] 
Swivel view mode 

register 

Visning i Swivel view eller landscape format väljs i här. 

REG[1CH] 
Line byte count 

register for swivel 
view mode 

Används för att skapa en ”virtual image” vid visning av bild i swivel 
view. 

Övriga register 

REG[1EH] & 
REG[1FH] 

De här två sista registren är avsedda för test vid tillverkning, och bör 
inte skrivas till. Vid en skrivning kan kretsen eller displayen som är 
kopplad till den förstöras. 
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• Ökning av CNF (Configuration input) signaler från fyra till åtta: 

CNF signalerna används för att konfigurera hårdvaran utan register, de fyra CNF signaler som 
finns i 705:an kan bara bestämma om databussen ska kommunicera enligt ”little endian” eller  
”big endian”. I S1D706 kan de sista CNF signalerna sex och sju även bestämma över 
delningen av huvudklockan CLKI och det finns ytterligare två möjligheter med CNF3 och 
CNF5. Med en inställning på CNF3 går det att ställa om GPIO till ingång eller utgång vid 
start.  
 
Fördelen är att de kan användas till applikationer som kräver att de till exempel ska vara 
ingångar direkt när spänningen slås på. Med CNF5 kan konstruktören bestämma om 
handskakningssignalen (wait), ska vara aktivt hög eller låg. Den här möjligheten är uppskattad 
då synkroniseringssignalen är olika på olika processorer. Genom att ändra CNF signalerna har 
alltså möjligheterna till variation och anpassning ökats. 

 
• Ökning av antalet klockor och fler möjligheter till klockdelning: 

CLKI kan delas ner en, två, tre eller fyra gånger, jämfört med innan då den bara gick att dela 
ner två gånger. Förutom denna funktion har en utökning skett med ytterligare en huvudklocka 
CLKI2. Det viktigaste med denna förändring är större valmöjligheter vid val av klockkälla och 
delning för de interna klockorna.   

 
• Ökning av register: 

Den sista tydliga skillnaden är tillskott i register som resulteras i ett annat utseende av 
minnesarkitekturen. Displaybufferten och registeruppsättningen är separerade och kan väljas 
med en signal som heter M/R, minne eller register. Vid åtkomst av minnet sätts signalen hög 
och vid åtkomst av register låg. M/R kan kopplas till den högsta biten i processorn för att 
kunna skifta mellan de här två valen. Den förändrade minnesarkitekturen innebär också större 
LUT, därmed ökar färgupplösningen till 65536 färger från tidigare 256, även gråskalan utökas.  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Kapitel 3 – Teorinbakgrund 

 24

 

3.5. Mikrocontroller - LPC2106 
 
Den här mikrocontrollern från Philips har en processorkärna från ARM (ARM7TDMI-S). Det finns 
128 Kb flash och 64 Kb RAM inbyggt i kretsen och några färdiga standardgränssnitt. Seriegränssnitt 
så som UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter), I2C (Inter-IC), och SPI (Serial 
Peripheral Interface) gör den användbar i många applikationer. Den har inbyggd räknare (timer), 
Pulsbreddsmodulering, tidskrets (real time clock) och watchdog. Det går att generera upp till 32 
avbrott. Processorn arbetar med 32 bitar, och skiljer sig något från de processorer vi är vana att arbeta 
med. Det finns ingen extern utdragen databuss och adressbuss. Den har istället 32 stycken in/utgångar 
(GPIO) som kan modifieras med hjälp av olika register. Vanliga signaler som handskakningssignal, 
läs/skriv till och från kretsen existerar inte. Begränsningen vid konstruktioner är antal in/utgångar. 
 

3.5.1. Arkitekturen – En introduktion 
 
Processorn använder sig av pipelineteknik som ökar dess hastighet. Programmeraren kan välja mellan 
två uppsättningar assemblerinstruktioner, THUMB och ARM instruktionsset. THUMB innehåller färre 
instruktioner. De används vid tidskriftiska programdelar och arbetar med 16 bitar. ARM 
instruktionsset kommunicerar med 32 bitar och innehåller mycket fler instruktioner. Figur 3-9 visar 
hur blockschemat för mikrocontrollern ser ut.  

 
 
 

FIGUR 3-9: BLOCKSCHEMA ÖVER  LPC2106  
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3.5.1.1. Inbyggda funktioner för att öka processorkapacitet 
 

• Memory Accelerator Module  
Själva processorkärnan arbetar med en frekvens på 60 MHz men eftersom accesstiden för 
FLASH- minnet är 50 nS saktas processorhastigheten ner. Det kan jämföras med att 
processorn arbetar med frekvensen 20 MHz. Att köra exekvering från FLASH minnet slösar 
sålunda bort en hel del av processorkapaciteten. För att frigöra mer kapacitet finns registret 
MAM (Memory Accelerator Module) som är ett register för hur minnet ska arbeta. Genom 
olika inställningar kan nästa instruktion hämtas i förväg och sparas i latchar under en 
pågående exekvering (prefetch). Detta förkortar accesstiden och processorn utnyttjas bättre. 
Flashminnet är uppdelat i två banker, bank0 och bank1. Bankerna är oberoende av varandra 
vid hämtning av data och har var sin buffert som kan lagra 128 bitar av flashkod. 

 
• Separat buss för periferikretsar 

Figur 3-9 visar hur de olika delarna i mikrocontrollern är ihopkopplade, FLASH och SRAM 
ligger på samma buss som processorns interna buss (oranga pilar). Alternativet vore att låta de 
ligga på AHB bussen (gröna pilar), som används vid avbrott. Då skulle data fördröjas flera 
cykler, detta skulle resultera i en mindre snabb datahantering för processorn. VPB bussen (lila 
pil) används av periferikretsarna, den finns därför att periferikretsarna inte kan arbeta i samma 
hastighet som processorkärnan. Bussen gör att kretsarna kan kommunicera med processorn 
med en fjärdedel av eller halva processorhastigheten.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGUR 3-10: BUSSAR I LPC2106 OCH DE PERIFERIKRETSAR SOM ANVÄNDER DE 
 
 

3.5.2. Skillnader – LPC2106 & LPC2129 
 
Skillnaderna mellan LPC2106 och LPC2129 är inte så stora, arkitekturen är densamma. LPC2129 är 
en kraftigare version. Den har fler GPIO signaler 46 stycken jämfört med 32, utökade 
kommunikationsgränssnitt, större minne och inbyggd 10 bitars A/D omvandlare. Processorkärnan har 
samma frekvens i bägge fallen, 60 MHz, men det finns en inbyggd oscillator i båda kretsarna som har 
förbättrats i LPC2129. Oscillatorn i LPC2106 kan variera mellan 10 – 25 MHz. Medan oscillatorn i 
LPC2129 kan använda frekvenser från 1MHz upp till 30 MHz. Förändringen i minnet innebär en 
ökning av flash från 128 Kb till 256 Kb, men RAM har minskat från 64 Kb till 16 Kb. LPC2129 har 
gränssnitt för två CAN (Controller Area Network) bussar, och ytterligare ett SPI gränssnitt jämfört 
med LPC2106. 
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4. Utvecklingshjälpmedel 
 
Eftersom Motorolas utvecklingskort har haft stor betydelse för arbetet kommer en beskrivning av 
kortet att ingå i detta kapitel. Det finns även en redogörelse för hur utvecklingskortet för LPC2106 
fungerar eftersom det är ett led i målet att gå över till den processorn i ett senare skede. 
Det här stycket syftar till att förklara på vilket sätt kortdatorsystemet PEP VM42 direkt bestämmer hur 
många pixlar som kan adresseras och hur handskakningen genereras.  
 

4.1. Kortdatorsystem – PEP VM42 
 
Kortdatorsystemet består av en systemlåda med ett bakplan för nio kortplatser och kraftaggregat se 
figur 4-1 för en bättre översikt. Figur 4-2 visar hur prototypkortet som kopplas till VMEbus ser ut. 
Kortdatorn med processor MC68040 placeras i slot 1. Anslutning till VMEbus sker med hjälp av 
kontakterna vid markering (4) i figur 4-2. Grafikcontrollern kopplas till utvecklingssystemet via den 
vita anslutningen (3). Nerladdning av kod från PC till prototypkortet sker seriellt. MC68040 är en 32 
bitars processor med en frekvens på 33 MHz. Genom VMEbus kan kortdatorsystemet bara generera en 
systemklocka med 16 MHz (SYSCLK). Det är den frekvensen som används när grafikcontrollern 
kopplas in. Prototypkortet har ett antal byglingar (1) och (2) som måste kopplas rätt beroende på 
adressområde, och hur synkroniseringen ska ske. I samband med konstruktion i detta system finns det 
en del signaler som är väsentliga vid felsökning och kontroll. Det är viktigt att mäta på rätt signal om 
ett fel uppstår. Det signalerna är EL (Enable Lower), EH (Enable Higher), DTACK (Data Transfer 
Acknowledge). 
 

 
 
 

 
 
                                                                                                                                                             
 

FIGUR 4-1: SYSTEMLÅDA   FÖR MOTOROLA PROCESSORN - PEP  VM42                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FIGUR 4-2: VPRM KORT – ÄVEN  KALLAT PROTOTYPKORT 
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4.1.1. Handskakning 
 
För att utvecklingssystemet ska fungera som önskat måste en del inställningar göras direkt på 
prototypkortet i figur 4-2, tabell 4-1 visar vilka inställningar som har gjorts av oss. De viktigaste 
inställningarna är hur synkroniseringssignalen ska genereras och vilket adressområde som ska vara 
åtkomligt. Synkroniseringssignalen heter DTACK (Data Transfer Acknowledge). Det är olika 
byglingar som bestämmer hur DTACK ska genereras, de är B9, B10, B14 och B15. Beroende på hur 
byglingarna sätts kommer handskakningssignalen att skapas av olika källor. De källor som finns att 
välja på är intern räknare på prototypkortet klockad av SYSCLK (systemets klocka), eller av egen 
definierad krets. Kretsen kan antingen vara en oscillator eller en annan krets i egen konstruktion, till 
exempel grafikcontrollern. I den aktuella konstruktionen genereras handskakningssignalen med intern 
räknare klockad av SYSCLK. Ett försök gjordes att generera den av grafikcontrollern men det gick 
inte att upprätta kommunikation mellan grafikcontrollern och processorn med den lösningen. 
Kommunikationen fungerade bra med det aktuella valet och därför bestämdes det att det var den bästa 
lösningen. 
 

4.1.2. Adressavkodning 
 
Det finns fyra byglingar som avgör vilka adressområden som får adresseras, de är B11, B12, B13, 
B16, se tabell 4-1. Därmed finns det 16 adressområden att välja bland. Åtta av de reserverar ett 
minnesutrymme på 512 byte. Resterande reserverar 1024 byte var. Vi har valt adressområdet FEE000-
FEE3FF. För vår del gör valet att vi kan komma åt ett minnesutrymme på 1024 bytes. Det är viktigt att 
tänka på för att veta hur många pixlar som kan adresseras.  
 

          Tabell 4-1: Inställningar – VPRM kort 
Beteckning Koppling Notering Beteckning Koppling Notering 
B1 1-2  B11 Ej byglad Adressområde 
B2 1-2  B12 Ej byglad Adressområde 
B3 1-2  B13 Ej byglad Adressområde 
B4 1-2  B14 1-2 DTACK 
B5 1-2  B15 1-2 DTACK 
B6 1-2  B16 Ej byglad Adressområde 
B7 1-2  B17 Ej byglad  
B8 1-2  B18 1-2  
B9 1-2 DTACK B19 1-2  
B10 1-2 DTACK 

 

B20 1-2  
               

 

4.1.3. Adressering 
 
MC68040 har 32 adressbitar, men på prototypkortet är endast 10 tillgängliga, med signalen EL 
inräknad. Databussen däremot har fortfarande 16 bitar. Antag att värdet F0 ska skickas till minnet på 
grafikcontrollern. Adressen 87FEE101 blir 1000 0111 1111 1110 1110 0001 0000 0001 binärt. De 
första åtta bitarna (blåa) används för att kortdatorn ska kunna använda VMEbus. De svarta väljs 
beroende på val av adressområde enligt ovan. De röda bitarna är de mest intressanta, de fysiska 
adressanslutningarna till grafikcontrollern. De kan skiftas beroende på om minne eller register på 
grafikcontrollern ska adresseras. Hur värdet skickas är också av intresse, programmeraren måste ha 
kontroll över om det är en udda eller jämn adress som ska nås när en byte skickas. En byte får bara 
sändas med udda adresser med valt adressområde och det faktum att EL är en aktivt låg signal.  
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4.2. IAR Kickstart Card - Philips LPC2106  
 
Utvecklingskortet som ses i bilden nedan kommer från IAR Systems, och används för 
mikrocontrollern LPC2106. Kommunikationen med värddatorn sker via JTAG – USB (Universal 
Serial Bus) port. Kortet har två stycken serieportar som alternativt kan användas för att ladda ner 
program till flashminnet. Det finns 16 dioder, se markering vid (1) i figur4-3 och fyra studsfria 
knappar (2) som kan användas i provsyfte. För att komma åt GPIO anslutningarna på mikrocontrollern 
finns det två portar, port A och B, se markering (3) i figuren. Varje port består av 20 anslutningar, 
varav 16 är direkt kopplade till GPIO. Även på det här kortet måste inställningar göras så att det 
fungerar för önskat ändamål. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGUR 4-3: UTVECKLINGSKORT LPC2106 
 
Tabell 4-2 visar inställningar för bland annat avbrott och JTAG (Joint Test Action Group). JTAG 
inställningarna görs med byglingen JP6 vid markering (4). Det finns två stycken JTAG gränssnitt på 
kortet. Används JTAG 1 kan debugging på GPIO pinnarna P0.0 – P0.16 göras. Vid användning av 
JTAG 2 kan debugging ske på P0.0 – P0.26. Alltså är det bara fem anslutningar som tas upp av JTAG 
2 medan JTAG 1 tar upp 15 anslutningar. Kortet är inställt på JTAG 1 vid leverans, omställning till 
JTAG 2 måste göras på egen hand. 
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Då det bara finns 16 lysdioder och 32 GPIO kan värdet på alla in/utgångar inte visas samtidigt. Därför 
måste ett skifte mellan port A och B göras. Till det ändamålet finns det ytterligare 16 byglingar, 
markering (5) i figur 4-3. Figur 4-4 visar en översikt uppifrån på hur de ser ut och hur portarna kan 
kopplas till dioderna. Sätts byglingen mellan DS1 och P00 väljs P00 och dioden som är kopplad till 
port A bit 0 blir inkopplad. Sätts byglingen mellan DS1 och P016 blir bit 0 på port B inkopplad 
istället.  
 
 
 

 
      FIGUR 4-4: DIODINSTÄLLNINGAR  FÖR UTVECKLINGSKORT LPC2106 

 
 

 
Tabell 4 -2: Inställningar – LPC2106 

Byglingar (Jumpers), de nio första 
 Ej Byglad Byglad 
JP1 P0.16 fungerar som 

GPIO 
Gör om P0.16 till en ingång så 
att knappen INT0 blir aktiv 

JP2 P0.14 fungerar som 
GPIO 

Gör om P0.14 till en ingång så 
att knappen INT1 blir aktiv 

JP3 P0.9 fungerar som GPIO Gör om P0.9 så att den har 
funktionen RxD1 

JP4 P0.1 fungerar som GPIO Gör om P0.1 så att den har 
funktionen RxD0 

JP5 P0.15 fungerar som 
GPIO 

Gör om P0.15 till en ingång så 
att knappen INT2 blir aktiv 

JP6 Debug utan JTAG 1-2 byglade, JTAG 1 aktiv 2-3 
byglade, JTAG2 aktiv 

JP7 Tillåt ej avbrott från 
programmet 

Tillåt avbrott från programmet  

JP8 Tillåt ej reset från 
programmet 

Tillåt reset från programmet  

JP9 Används Ej Används Ej 
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5. Implementering 
 
Eftersom det fanns en osäkerhet på hur hårdvarukonstruktionen skulle göras i början fanns en önskan 
att hitta en lösning där felkopplade signaler enkelt kunde tas bort och kopplas rätt snabbt. Det här är 
svårt om ett färdigt kretskort tillverkas som första testprototyp. Av den anledningen har arbetet 
inneburit en hel del praktiska problem. Våra frågor har varit följande: 
 
1.  Hur ska grafikcontrollern anslutas till Motorolas utvecklingsverktyg? Eftersom grafikcontrollern 

är avsedd för ytmontering och utvecklingssystemet har uttag för virning blir detta ett problem. 
Av den anledningen monterades grafikcontrollern på ett kretskort så att anslutningarna blev 
tillgängliga för virning och lödning.  

 
2. Hur blir displayens anslutningar tillgängliga för den applikation som används? Bilden på 

displayen visar hur uttagen ser ut, som synes är de för små och oåtkomliga för handarbete. 
Lösningen blev den platta som ses i figur 5-1 ”förlängningsplatta.” 

 
 

 
 
 
 
 
         
 
 
 

FIGUR 5-1: FÖRLÄNGNINGSPLATTA TILL DISPLAY    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 FIGUR 5-2: DISPLAYEN 
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5.1. Grafikcontroller 

5.1.1. Registerinställningar – S1D13705 
 
Efter noggrann genomläsning av alla datablad ritades ett kopplingsschema och därefter gjordes en 
första prototyp med virtrådar. Om kretsarna i konstruktionen kunde fås att kommunicera med varandra 
och pixlar kunde visas på displayen var det konkreta bevis för att de antaganden som gjorts i 
förstudien stämde. För att komma vidare i det här stadiet krävs att alla register i S1D13705 som visas i 
tabell 5-1 och 5-2 på nästa sida får rätt värde. De resultat som erhållits efter de här inställningarna 
redovisas under stycket resultat efter avstörning.  Innan resultatet studeras väljs frekvens för 
klockpulser. Det behandlas i kommande stycke som heter val av frekvenser. 
 
 

  Tabell 5-1: registerinställningar - grafikcontroller 
Register Registerbeteckning Hexadecimalt Binärt 

REG [01h] MOD register 0 23  0010 0011 
REG [02h] MOD register 1 50  0101 0000 
REG [03h] MOD register 2 03  0000 0011 
REG [04h] Horizontal panel size register 27  0010 0111 
REG [05h] Vertical panel size register (LSB) EF  1110 1111 
REG [06h] Vertical panel size register (MSB) 00 0000 0000 
REG [07h] FPLINE start position 00  0000 0000 
REG [08h] Horizontal non display period 00  0000 0000 
REG [09h] FPFRAME start position 00  0000 0000 
REG [0Ah] Vertical non display period 02  0000 0010 
REG [0Bh] MOD rate register 14  0001 0100 
REG [0Ch] Screen 1 start adress register (LSB)  00  0000 0000 
REG [0Dh] Screen 1 start adress register (MSB) 00  0000 0000 
REG [0Eh] Screen 2 start adress register (LSB) 00  0000 0000 
REG [0Fh] Screen 2 start adress register (MSB) 00  0000 0000 
REG [10h] Screen start address overflow reg. 00  0000 0000 
REG [11h] Memory address offset register 00  0000 0000 
REG [12h] Screen 1 vertical size register (LSB) FF  1111 1111 
REG [13h] Screen 1 vertical size register (MSB) 03 0000 0011 
REG [15h] LUT address register Se tabell 5-2 - 
REG [17h] LUT data register Se tabell 5-2 - 
REG [18h] GPIO configuration control register 00  0000 0000 
REG [19h] GPIO status/control register 00  0000 0000 
REG [1Ah] Scratch pad register 00  0000 0000 
REG [1Bh] SwivelView mode register 00  0000 0000 
REG [1Ch] Line byte count reg. for swivelview mode  00  0000 0000 
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    Tabell 5-2: inställningar – LUT 

Index Röd Grön Blå Färg 
00 00 00 00 Svart 
01 00 00 0A Blå 
02 00 0A 00 Grön 
03 00 0A 0A Turkos 
04 0A 00 00 Röd 
05 0A 00 0A Lila 
06 0A 0A 00 Gul 
07 0A 0A 0A Vit 
08 00 00 00 Svart 
09 00 00 0F Ljusblå 
0A 00 0F 00 Ljusgrön 
0B 00 0F 0F Ljusturkos 
0C 0F 00 00 Ljusröd 
0D 0F 00 0F Ljuslila 
0E 0F 0F 00 Ljusgul 
0F 0F 0F 0F Vit 

    
 

5.1.2. Val av frekvenser 
 
Figur 5-3 visar hur bussklockan till S1D13705 får sin frekvens. Anledningen till valet att hämta BCLK  
(bus clock) från SYSCLK är att grafikcontrollerns bussklocka arbetar lika snabbt som 
processorklockan.   

 
FIGUR 5-3: VAL AV FREKVENS TILL BCLK 

 
 
Figur 5-4 nedan visar hur de interna klockorna delats ner. Klockornas frekvens beror av ekvationerna 
(1) – (5). Målet är att ta reda på vilken frekvens den oscillator som är kopplad till CLKI ska tilldelas. 
För att kunna välja värde på den måste PCLK räknas ut först. Vilken frekvens PCLK ska ha beror bara 
på skärmens uppdateringsfrekvens. Följande formler beskriver hur PCLK ska beräknas. FLM är känd 
och vilket värde de ingående registren ska ha är också känt då vi vet hur stor displayen är. Den enda 
okända konstanten är alltså FPCLK. 

 
FIGUR 5-4: KLOCKDELNING  - GRAFIKCONTROLLER 
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(1) FLM = FPCLK/ [ ( HDP+HNDP)  ×  (VDP+VNDP) ]  
 
Där FPCLK motsvarar frekvensen i Hz på pixelklockan 
 
(2) HDP = [ (REG [04H] bitarna 6-0) + 1] x 8 pixlar  
 
(3) HNDP =  [ (REG [08H] bitarna 4-0) + 4] x 8 Pixlar 
 
(4) VDP = [ (REG [06H] bitarna 1-0, REG [05h] bitarna 7-0) + 1] Linjer 
 
(5) VNDP = (REG [0AH] bitarna 5-0) Linjer 
 
En insättning i (1) med FLM 70 Hz och i tabell 5-1 gällande inställningar ger följande uträkning: 
70 = FPCLK / [ ((39+1) × 8) + 0 ] ×  [ (239+1) + 0 ] 
 
Från datablad till LCD5 är det känt att FLM måste vara minst 60 Hz och högst 100 Hz. Genom att 
prova med värdet 70 Hz fås den ungerfärliga frekvens CLKI ska ställas in på. Uträkningen ger att 
PCLK måste få 5376 kHz, vilket i sin tur ger att CLKI måste ha värdet (5376K×2). Redovisade värden 
gäller endast om register 02H delas ner till hälften som figur 5-4 visar. Vi valde 12 MHz på CLKI, 
som ger att FLM får en frekvens på ca 78 Hz. I vekligheten blev den inte riktigt 78 Hz, utan cirka 71 
som redan visats.   
 

5.1.3. Test av grafikcontroller 
 
Flera test och mätningar gjordes på grafikcontrollern när registerinställningarna var klara för att 
verifiera dess funktion. Mätningarna gjordes separat utan att koppla in displayen då vi visste att den 
var mycket känslig för spänningsvariationer på ingången. De test som gjorts och som bekräftar att 
grafikcontrollern fungerar tillfredställande finns redovisade nedan. 
 

• Test 1, läsning av produktkod: 
Produktkoden lästes in till processorn efter hårdvarukonstruktionen. Värdet 24H visades, den 
lyckade läsningen bekräftar att adress och databuss är rätt kopplade.  

 
• Test 2, läsning till/från GPIO signaler: 

Det här testet utfördes med hjälp av en diodbox och en switchbox. Provet går ut på att ställa 
om GPIO till utgångar via register 18H, skicka ett värde till register 19H från processorn och 
läsa av det från en diodbox. Efter första sändningen visade dioderna det värde som register 
19H innehöll. I nästa steg ställdes GPIO om till ingångar och en switchbox kopplades till dem. 
Vid försök att ändra logisk kombination med switcharna uppdaterades register 19H enligt vald 
kombination.  

 
• Test 3, studie av klocksignaler som genereras av grafikcontrollern med oscilloskop: 

Det här försöket tog längst tid, vid mätning uppfattades bara klockan från processorn på 16 
MHz. Vid försök att mäta de andra klockorna från grafikcontrollern visades bara brus på 
oscilloskopet. Ett felsökningsarbete påbörjades men den enda observation som konkret visade 
sig vid mätningarna var att den snabbaste klockan SYSCLK med frekvensen 16 MHz hade en 
liten översläng. En idé om att konstruktionen innehöll eventuella störningar växte fram.  

                                                   
 
 
 
5 Technical Manual SX09Q005, dokument nummer 7B64PS - ZX09Q005-3 
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5.1.3.1. Åtgärder för att avstöra konstruktionen 
 
För att veta vilka åtgärder som ska vidtas måste hänsyn tas till hur konstruktionen ser ut. Det är flera 
faktorer som ger en fingervisning om problem med elektromagnetiska störningar, hur störsignalen 
beter sig rent tekniskt är olika. Då det finns stora frekvensskillnader i en och samma konstruktion sker 
en överlagring av en eller flera signaler. Då frekvensskillnaderna är mindre är det tal om interferens, 
de inblandade elektromagnetiska vågorna påverkar varandras fält. Faktorer som påverkar störningar är 
listade nedan! 
 

o Liten area 
o Höga hastigheter 
o Grafikcontrollern levererar ut varierande frekvenser, allt från 70 Hz upp till frekvenser 

i kHz- området och processorn levererar 16 MHz  
o Långa ledningar 

 
• Förkortning av de längsta ledningarna: 

Det är i ledningarna som de elektromagnetiska vågorna färdas. En lång ledning fungerar som 
en antenn som skickar ut elektromagnetisk energi. När ledningen kortas ner försvagas den 
utstrålade energin. Därför drogs slutsatsen att om alla ledningar kortas kommer den lägsta 
frekvensen 70 Hz gå att mäta. I början användes flatkablar vilket leder till att störningen 
förvärras då ledningarna i kabeln är placerade mycket nära varandra. 

 
• AC Terminering vid de högsta frekvenserna: 

Då det fortfarande bara gick att mäta 16 MHz kvarstod problemet även om ledningarna var 
kortare nu. Därför gjordes en ac terminering av de tre högsta klockorna BCLK, CLKI och 
CL2. En misstanke fanns att det skedde någon sorts reflektion i klockledningarna på grund av 
höga frekvenser, snabba flanker och långa signalledningar. Detta var bidragande orsaker till 
att de frekvenser vi önskade få ut inte gick att mäta. Hur termineringen görs visas i figur 5-5. 
Det som händer i kretsen är att kondensatorn C dämpar växelspänningskomponenter och låter 
likspänningskomponenter passera. Resultatet blir alltså att översläng och undersläng 
försvinner och kretsen levererar ut en jämnare spänning på de logiska nivåerna. Enligt 
rekommendationer6 ska C ha ett värde på minst 50 pF och R ska vara lika stort som ledningens 
karakteristiska impedans (Z0). Termineringen ska vara placerad så nära ingången till 
mottagaren som möjligt. Efter denna åtgärd var klockflankerna bättre precis som förutsett men 
det gick inte att mäta alla frekvenser. 

 

 
FIGUR 5-5: AC TERMINERING  AV  HÖGSTA KLOCKOR 

 
 
 
                                                   
 
 
 
6  Clock termination techniques av Cameron Katrai  
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• Placering av jordledare omkring SYSCLK: 

Då vi insåg att ovan nämnda metoder inte löste problemen helt provades följande. Eftersom 
flatkablar sitter tätt klipptes tre ledningar ut. Den mellersta fick leverera klocksignalen och de 
två andra kopplades till jord. Avsikten är att kapsla in störningen mellan två jordledare.  

 
Den här handlingen har sin bakgrund i följande teori. Då ledaren till den högsta klockan läggs 
fel som i figur ”felplacering av ledare” kommer de elektromagnetiska vågorna att sprida ut sig 
mellan jord och klockledningen. Detta resulterar i en area av störning. Samma fenomen som 
används vid placering av jord i förhållande till matningsspänning i en krets används här. En 
bättre lösning är figuren bredvid. Ledningsarean minskar och den elektromagnetiska vågen 
kan inte sprida ut sig eftersom den kapslas in. Efter lite omkonstruktion visade oscilloskopet 
följande resultat som presenteras i (figur 5-8). 

 
  

 
FIGUR 5-6: FELPLACERING AV LEDARE  FIGUR 5-7: RÄTT PLACERADE LEDARE  
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5.1.4. Resultat efter avstörning 
 
Figur 5-8 visar hur resultatet såg ut på oscilloskop efter att de åtgärder som visats ovan vidtagits. Vid 
en jämförelse med de redan diskuterade figurerna 3-3 – 3-5 ser resultatet bra ut. 
Uppdateringsfrekvensen FLM får frekvensen cirka 71,1 Hz, under den låga delen av CL1 går CL2 
genom 120 pulser. CL2 gör 120 pulser inom en tidsperiod av M som har frekvensen cirka 413 Hz. 
Enligt datablad7 ska den vara minst 400 Hz med en periodtid som innehåller en hög puls som är lika 
lång som den låga.  

 
FIGUR 5-8:  UPPMÄTTA VÄRDEN FRÅN OSCILLOSKOP – GRAFIKCONTROLLER 

 
 

5.2. Display 

5.2.1. Test av strömförsörjning till display 
 
Det viktigt att vara säker på två saker innan displayen kopplas 
 

1. Kommer spänningarna att sjunka när en last kopplas in?  
2. Förekommer det några spänningstransienter från nätet?  

 
Om spänningstransienter förekommer kan displayen förstöras för gott. De elimineras genom ett 
avstörningsfilter eller med avstörningskondensatorer. I den här konstruktionen är det 
avkopplingskondensatorerna C1 till C6 i figur 5-9 som tar upp störningarna. De avleder de 
högfrekventa signaler som kan komma från spänningskällan. Om dessa signaler inte avledes av 
kondensatorn förstörs i många fall de känsliga kretsar, som inte kan hantera högfrekventa störningar. 
Avstörningskondensatorer bör väljas så att de har ett lågt ESR (Equivalent Series Resistant) värde och 
en så kort ledning som möjligt. Det har visat sig vara bäst för att avleda växelspänningskomponenter. 
 

                                                   
 
 
 
7 Technical Manual SX09Q005, dokument nummer 7B64PS - ZX09Q005-3 
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För att testa drivspänningarna till LCD:n gjordes uppkoppling enligt figur 5-9 på ett kopplingsdeck. 
Sedan beräknades den resistans som krävdes som belastning, se tabell 5-3.  
 
Resistansen räknades enligt ohms lag R=VDD/IDD, värdena på VDD och IDD kommer från datablad 
till displayen8. När de värden som finns i tabellen räknats fram kopplades de in som last på respektive 
spänning och potentiometern justerades in så att VEE kom upp till 22.5 volt. Sedan mättes utgångarna 
med voltmeter och oscilloskop för att se om spänningarna till LCD:n skulle sjunka efter inkoppling. 
Ur experimentet framkom de värden på spänningar som är redovisade i tabell 5-3.  
 
För att mäta spikar mättes VEE med hjälp av oscilloskop, höga spänningstransienter brukar kommer 
när spänningen slås på. Därför slog vi på spänningen ett antal gånger och letade efter spikar på 
skärmen, men inget syntes. Testen bekräftar att det nu är riskfritt att koppla in LCD:n. 

 

 
FIGUR 5-9: KOPPLINGSCHEMA -  STRÖMFÖRSÖRJNING TILL DISPLAY 

 
 
Med de uppmätta värden som finns i tabell 5-3 fås följande siffror enligt den formel som visats i 
stycke 3.3 på sidan sju. (22.5-21.18=1.32) = (21.18-19.86=1.32) = (2.643-1.32=1.323) = (1.32-
0=1.32). De värden som finns under kolumnerna datablad i tabellen skiljer sig inte mycket från 
uppmätta värden och därför kan slutsatsen dras att strömförsörjningen kommer att fungera. 

          
        Tabell 5-3 : Testresultat – Strömförsörjning till display 

Rekommenderade Värden (datablad) Uppmätta Värden 
Med belastning 

Spänning (V) Ström (mA) Belastning (KΩ) 
(Beräknad) 

Spänning (V) Belastning R 
(KΩ) 

 
(VEE) 22.5 1 22.5 (VEE) 22.5 22.56 
(V6) 21.18 0.05 423.6 (V6) 21.18 423.6 
(V3) 19.86 0.05 26.4 (V3) 19.86 27.5 
(V4) 2.65 0.5 5.3 (V4) 2.643 5.6 
(V5) 1.32 0.5 39.72 (V5) 1.32 39.72 

        

                                                   
 
 
 
8 Technical Manual SX09Q005, dokument nummer 7B64PS - ZX09Q005-3 
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5.2.2. Aktivering av display 
 
Som redan nämnts är det viktigt att följa en given spänningssekvens till displayen. Hur denna sekvens 
exakt ser ut visas i figur 5-10 nedan tagen från datablad för displayen9.  
 

 
FIGUR 5-10: SPÄNNINGSSEKVENS – LCD 

 
Det som är intressant att utreda är om sekvensen följs, för att undersöka det måste ett oscilloskop 
användas. Det finns förlopp som vi inte kan styra över, som instabilitet i ledningar, viket leder till att 
en signal kan försvinna en kort stund. För att veta vilka marginaler som finns för signalerna i figur 5-
10 och vilka tider som är kritiska måste hänsyn tas till hur de styrs. 
 
Tiderna som finns angivna i figuren talar om hur länge en spänning ska vara aktiv innan nästa 
kommer, när den får stängas av och hur snabbt flanken ska stiga och falla. Signalerna kan hämtas från 
flera likspänningskällor och hanteras manuellt eller via logik. Vi aktiverar alla signaler manuellt och 
använder fyra likspänningsaggregat, ett för VDD, ett för de signalerna som genereras av 
grafikcontrollern (FLM, CL1, osv.), ett för VEE och ett för DOFF (Display OFF).  
 
Då konstruktionen är otymplig i dess nuvarande utförande och innehåller en blandning av ytmonterade 
kretsar och virtrådar fås signalinstabilitet. På så vis blir tVH en kritisk tid. Om signalen till DOFF 
försvinner ett kort ögonblick förstörs displayen. För att vara exakt räcker det med 200 ms enligt 
datablad, se fotnoten nedan. Lösningen på problemet är alltså en signal som kan hållas stabil i minst 
200 ms efter aktivering av display. För att uppnå det givna kriteriet kopplades DOFF direkt till 
displayen via en CPLD enligt följande figur. 
 

 
FIGUR 5-11: KOPPLING – STUDSFRI SIGNAL TILL DOFF 

 
Fördelarna med den här kopplingen är dels att vi kan bestämma över switchen själva och att ett 
skiftregister kan programmeras i CPLD logiken som säkert eliminerar alla studsar i signalen  
(bilaga 8). Programmet åstadkommer en fördröjning på cirka 10 ms. 
  
 
 
                                                   
 
 
 
9 Technical Manual SX09Q005, dokument nummer 7B64PS - ZX09Q005-3 
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5.3. Problem under arbetets gång 
 
Nedan listas de problem som har försenat arbetet. Utan de här problemen hade det funnits möjligheter 
till en grundlig studie av programmering av grafikcontrollern och anslutning av LPC2129.   
 

• Systembegränsningar: 
Valet av utvecklingsverktyg medför en del problem, adressbitarna är för få att 
kommunikationen med grafikcontrollern ska fungera tillfredställande. De val som finns står 
mellan att byta till ett fristående system med en MC68K processorn eller att koppla en del av 
grafikcontrollerns adressbuss direkt till en hög eller låg nivå. En fristående konstruktion skulle 
ta för lång tid att bygga. Ett byte till LPC2106 medför också problem då även den har 
begränsat antal GPIO signaler. Ett byte till LPC2129 däremot skulle lösa problemet då den har 
fler GPIO, men att företaget valde att skicka utvecklingskort för LPC2106 i kombination med 
vår ringa kunskap om den mikrocontrollern just då fanns det risk att vi skulle misslyckas. De 
här faktorerna medförde följande lösning: De åtta högsta adressbitarna av grafikkretsens 
adressbuss bestämdes som fasta signaler. Genom en PLD avgjordes huruvida minne eller 
register skulle vara åtkomligt. Det finns en kod som beskriver hur denna adressering är gjord, 
(bilaga 9). Denna lösning begränsade fysisk åtkomlighet på displayen till två och en halv rader 
av 240. Det motsvarar cirka 800 pixlar med det minnesområde som gick att adressera i 
grafikcontrollern.   

 
• Signalinstabilitet: 

På grund av en dålig layout och en blandning av flatkablar, virtråd och mönsterkort fanns stor 
instabilitet i konstruktionen. Det här problemet var svårt att lösa för vår del då vi inte hade 
möjlighet att göra ett kretskort själva. 

 
• Leverans av komponenter 

Till en början bestämdes att S1D13706 ska användas tillsammans med LPC2129 och att 
företaget ska förse oss med ett kretskort enligt vår ritning på grafikcontroller och display. 
Därför påbörjades en studie av datablad för de här två kretsarna, när förstudien började gå mot 
sitt slut ritades ett kopplingsschema och en planering av själva hårdvarukonstruktionen 
utarbetades. Men under arbetets gång levererades andra komponenter och förstudien måste 
göras om. Det fanns skillnader mellan kretsarna även om de inte var så stora. Utöver alla 
byten skedde leverans av komponenter sent. Det gjorde att arbetet försenades mer än 
nödvändigt, nedan följer en sammanfattning av leveranstider för komponenterna. 

 
� 10:e veckan – Utvecklingskort för LPC2106 erhölls med en veckas förvarning 

om bytet.  
� 13:e veckan – Förlängningsplatta för display och färdigmonterad S1D13705 

erhölls utan information om bytet från S1D13706. 
� 18:e veckan – Fungerande displayer fanns till hands att hämta på 

godsmottagningen.   
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6. Validering 

6.1. Resultat 
 
• Hur fungerar displayen? 

Hur displayen fungerar, dess för och nackdelar är utredda.  
 
• Hur fungerar grafikcontrollern S1D13705? 

Hur data sparas och sänds från en processor till S1D13705 och vidare till displayen är en väl 
dokumenterad och uppföljd process. Vi lyckades visa de 800 pixlar som kunde adresseras, den bit 
som saknas är hur färger väljs då vi inte kunde visa alla färger. Vi har haft en idé och tankegång 
som beskrivits under stycket datahantering, men vi har inte kunnat bevisa den i verkligheten. En 
tankeställare att vi har missuppfattat datablad har funnits, eller har författaren skrivit något som är 
underförstått. I datablad för LCD visas hur färger skickas ut med hjälp av D7- D0 enligt figur 3-3. 
Samma procedur visas i figuren 3-5 tagen från datablad för grafikcontrollern. Bägge de här 
bilderna visar alltså att en pixel har 3 bpp, men denna inställning finns inte S1D13705 vad vi vet, 
det finns 2 bpp eller 4 bpp. Vi har skickat e-post till Hitachis supportgrupp och frågat hur många 
bpp displayen klarar av och svaret var 4 bpp. Nu frågar vi oss hur detta kan gå ihop. 

 
• Hur ska hårdvarukonstruktionen lösas bäst? 

Det är bra att börja testa med vår konstruktion. Däremot ska ett kretskort tillverkas när ett par 
pixlar har visats. 
 

• Vilka problem kan uppstå i samband med en sådan konstruktion? 
Nu när arbetet är färdigt har vi fått kännedom om hur det är att arbeta med en 
hårdvarukonstruktion. De problem som har varit är följande: 
- EMC problem (Electro Magnetic Compatibility) 
- Signalinstabilitet i början på testskedet 
- Problem med mekaniska switchar 
-  Begränsning hos kretsar som gör att ett eventuellt byte måste övervägas mitt i arbetet. 

 
• Hur lämplig är LPC2106 för styrning av displayen 

Från början har avsikten varit att göra en övergång till LPC2129 då testskedet med MC68K var 
över. Det hann vi inte med. Däremot gjordes en studie av Philips mikrocontroller LPC2106 med 
tillhörande utvecklingsverktyg från IAR Systems. Studien har resulterat i kunskap om hur 
utvecklingsverktyget och mikrocontrollern fungerar. Efter en närmare studie visade det sig att den 
inte var lämplig för den här applikationen. Varför den inte var det diskuteras nedan i diskussion 
och slutsatser.  

 

6.2. Diskussion & Slutsatser 
 
För att bygga en fungerande konstruktion krävs en bra studie av datablad och tester på egen hand. 
Databladen är ofta svårlästa. Allt som står i de är inte relevant men det som är relevant måste plockas 
ut och sorteras. Framförallt är det bra att ha i åtanke att det kan stå fel i databladen. Det bästa sättet att 
lära sig är att prova kretsarna på ett labbdeck. Förstudien till ett sådant arbete är mycket tidskrävande. 
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Gällande de komponenter som ingår i arbetet vill vi gärna rekommendera en annan enklare, mindre 
känslig display. Vid en närmare studie av stycket strömförsörjning kan slutsatsen dras att det finns 
mycket att tänka på för att displayen ska aktiveras. Strömförsörjningen är ett viktigt arbete, det finns 
displayer där man inte behöver ta hänsyn till så många spänningar.  
 
Utvecklingsverktyget PEP VM42 för Motorola processorn är inte heller bra för en sådan applikation. 
Inte heller LPC2106 på grund av för få GPIO signaler. Däremot kan LPC2129 vara bra för 
applikationen om en extern systembuss skapas med hjälp av anslutningarna för GPIO. MC68K 
processorn är också bra i ett fristående system som byggs upp på egen hand. Eftersom både LPC2106 
och LPC2129 enbart har GPIO kommer en konstruktion med de kretsarna att bli mycket svårare än 
med MC68K processorn. Men det finns ändå många fördelar med kretsarna, IARS utvecklingsverktyg 
för Philips mikrocontroller är mycket smidigt att arbeta med och har mycket bra funktioner för 
övervakning. Jämfört med Motorolas utvecklingsverktyg XRAY är den definitivt bäst.  
 
Till slut vill vi passa på att påminna att i samband med digitala och analoga konstruktioner ska inte 
betydelsen av att bygga en störfri konstruktion förringas. Innan ett sådant arbete påbörjas är det 
mycket bra att gå genom och ha kännedom potentiella källor till störning och studera hur de här 
problemen kan elimineras. Det lönar sig i längden att noga gå genom vad för sorts anslutningar du 
använder och hur du gör layouten på kortet .  
 

6.3. Förslag till vidareutveckling 
 
Det finns mycket att göra på ett sådant här examensarbete, men för att bli helt färdig med grunderna 
behövs ett stabilt testsystem. För att få det är det bra att göra konstruktionen på mönsterkort när alla 
osäkerheter eliminerats. Vid valet att behålla nuvarande display bör spänningar till den genereras via 
logik och inte manuellt. När det finns ett fungerande testsystem där ingående frekvenser inte stör 
varandra, hela displaybufferten kan adresseras och kommunikationen i övrigt fungerar bra bör 
grafikcontrollern utnyttjas bättre. Det finns finesser kretsen kan åstadkomma som det inte funnits tid 
till att undersöka då det inte behövdes i det stadie vi befann oss. Det går  till exempel att läsa in en bild 
i bmp (BitMaP) format, dela den, rotera den, animera och så vidare. 
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Bilaga 1 - Kravspecifikation 
Examensarbete: Styrning av grafisk färgdisplay 

 
 
Problemformulering 
 

Vi har fått i uppdrag av Research Electronics AB att genomföra en konstruktion som 
styr en färgdisplay. Konstruktion består av färgdisplay (Hitachi SX09Q005), LCD 
controller (Epson S1D13706) och mikrocontroller (Philips LPC2129). Diverse 
kringkretsar tillkommer för att konstruktionen ska fungera.  

 
Krav 
  

Kommunikationen mellan microkontrollern och LCD controller ska vara 16 bitars 
parallell dataöverföring med handskakning. Kommunikationen mellan färgdisplayen 
och LCD controllern ska ske med 8 bitars parallell dataöverföring. Alla drivrutiner och 
testprogram skrivs i assembler och eventuellt C. Konstruktionen ska avstöras. 
Med hjälp av testprogrammet ska man kunna lägga ut rörliga bilder i olika färger på 
LCD:n.  

 
Arbetsgång  
 
 Steg 1: Att studera datablad för ingående kretsar för att förstå deras funktion. 
 Steg 2: Sedan är målet att  få igång LCD:n utan processor. 
 Steg 3: Att få kommunikationen mellan processor och grafikcontroller att fungera. 

Steg 4: Att skriva ett testprogram som kan lägga ut olika mönster i olika färger med        
 rörelse på LCD:n. 
 Steg 5: Detta steg gör vi om tiden räcker. Istället för vårt testprogram ska processorn ta    
             emot data från en givare. 
 Steg 6: Att göra LCD:n användarvänlig med anpassad meny. 
 
 För en mer detaljerad tidsplanering se nästa sida. 
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Preliminär Tidsplan 
 

Vecka 1 
 Förstudie av LCD:n och LCD controllern. 
 
Vecka 2-4 
Testning av  LCD och LCD controllern med hjälp av en PLD-krets (EEPROM eller 
MACH4A) d.v.s. utan mikrocontrollern. 
 
Vecka 5-8 
Förstudie av mikrocontrollern. 
 
Vecka 9-15 
Implementering av mikrocontroller i konstruktionen. Att kommunikation mellan 
mikrocontroller och LCD controllern fungerar, skriva drivrutiner och testprogram för 
LCD:n, LCD controllern och mikrocontrollern. 
 
Vecka 16-19 
Att skriva funktioner så att mer avancerade mönster kan skrivas ut på displayen och 
eventuellt koppla mikrocontrollern till en givare så att mätdata kommer ifrån en givare 
istället för vårt testprogram. 
 
Vecka 20 
Rapportskrivning och förberedelse för framläggning.    
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Bilaga 2 - Flödesschema - C kod för MC68K 
 
 

Skapar en 
 temporär vektor 

 
Deklaration av variabler 

 
Initierar alla register 

 
Initierar LUT 

Har alla platser i 
LUT fått värde? 

Ja 

Nej 

 
Fort. 
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Rensar display buffert 

Är hela  
bufferten 
rensad? 

Ja 

Nej 

 
Skriver ut pixlar till LCD 

Är alla pixlar i 
 denna rad 
utskrivna? 

Nej 

Ja 

Byt rad 
 

Är alla rader 
utskrivna? 

Nej 

Ja 

 
Fort. 

Slut 
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Bilaga 3 - Flödesschema - Assembler kod för MC68K  
 

 
Initierar stackpekaren 

Anropa subrutin Init 

Anropa subrutin CInit 

Initierar adresser  
till S1D13705 

Anropa subrutin minne 

Ovillkorlig loop 

Initierar register  
till S1D13705 

Initierar LUT 

Skriver ut pixlar 
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Bilaga 4 - Flödesschema - VHDL kod för CPLD 
 

 
Är Clock=1? 

Nollställer Counter 

Ja 

Nej 

 
Är Counter = 470? 

Ja 

Nej 

Initiering av  
in- och utgångar 

Clock_100Hz = 1 

Öka Counter med 1 

Clock_100Hz = 0 

Initiera skiftregister  

Fort. 
fort

. 
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Bilaga 5 - Flödesschema - VHDL kod för GAL22V10 
 
 

 
Skicka ut 1 till DOFF 

 
Är skiftregistret 

nollställt? 

Ja 

Nej 

 
Fort. 

 
Skicka ut  0 till DOFF 

Fort. 

Initiering av  
in- och utgångar 

 
Tilldela 

A16..….A9 
0000 0000 

Ja 

Nej  
Är IA9 = 0? 

 
Tilldela 

A16……A9 
1111 1111 
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Bilaga 6 - Testprogram – C kod för MC68K 
 
Kod för att initiera skärmen och skriva ut två rader med fem gröna pixlar var.  
 
#include <stdio.h> 
 
// Nedan skapas en temporär tabell med alla 16 färger (4 bpp)  
unsigned char LUT[16*3] = 
{  
 0x00, 0x00, 0x00, // Svart   
 0x00, 0x00, 0xA0, // Blå  
 0x00, 0xA0, 0x00, // Grön  
 0x00, 0xA0, 0xA0, // Turkos   
 0xA0, 0x00, 0x00, // Röd  
 0xA0, 0x00, 0xA0, // Lila  
 0xA0, 0xA0, 0x00, // Gul  
 0xA0, 0xA0, 0xA0, // Vit  
 0x00, 0x00, 0x00, // Svart 2  
 0x00, 0x00, 0xF0, // Ljusblå  
 0x00, 0xF0, 0x00, // Ljusgrön  
 0x00, 0xF0, 0xF0, // Ljusturkos  
 0xF0, 0x00, 0x00, // Ljusröd  
 0xF0, 0x00, 0xF0, // Ljuslila  
 0xF0, 0xF0, 0x00, // Ljusgul  
 0xF0, 0xF0, 0xF0 // Vit 2  
}; 
 
#define MEM_SIZE  0x0017C     
typedef unsigned char  BYTE; 
typedef BYTE       *   PBYTE; 
#define SET_REG(idx, val)  (*(pRegs + idx)) = (val) 
 
void main(void) 
{ 
 PBYTE p13705; 
 PBYTE pRegs; 
 PBYTE pMem; 
 PBYTE pLUT; 
 int x, y, tmp; 
 int BitsPerPixel = 4; 
 
 p13705 = (PBYTE) 0x87FEE000; // Sätter startadress till display buffert 
 pRegs = p13705 + 0x3E0;   // Sätter startadress till registren 
 
 // Sätter värde på alla register 
 SET_REG(0x01, 0x23); 
 SET_REG(0x02, 0x50); 
 SET_REG(0x03, 0x03); 
 SET_REG(0x04, 0x27); 
 SET_REG(0x05, 0xEF); 
 SET_REG(0x06, 0x00); 
 SET_REG(0x07, 0x00); 
 SET_REG(0x08, 0x00); 
 SET_REG(0x09, 0x00); 
 SET_REG(0x0A, 0x02); 
 SET_REG(0x0B, 0x14); 
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SET_REG(0x0C, 0x00); 
SET_REG(0x0D, 0x00); 

 SET_REG(0x0E, 0x00); 
 SET_REG(0x0F, 0x00); 
 SET_REG(0x10, 0x00);  
 SET_REG(0x11, 0x00); 
 SET_REG(0x12, 0xFF); 
 SET_REG(0x13, 0x03); 
 SET_REG(0x18, 0x00); 
 SET_REG(0x19, 0x00); 
 SET_REG(0x1A, 0x00); 
 SET_REG(0x1B, 0x00); 
 SET_REG(0x0C, 0x00); 
 SET_REG(0x15, 0x00); 
 
 // Pekare som går igenom alla celler i LUT 
 pLUT = LUT; 
 for (tmp = 0; tmp < 16; tmp++) 
 { 
  SET_REG(0x17, *pLUT);   
  pLUT++; 
  SET_REG(0x17, *pLUT);   
  pLUT++; 
  SET_REG(0x17, *pLUT);   
  pLUT++; 
 } 
 
 // Nollställer minnet  
 pMem = p13705; 
 for (tmp = 0; tmp < MEM_SIZE; tmp++)  // Går igenom hela minnet 
 { 
  *pMem = 0;  // Nollställer 
  pMem++; 
 }; 
 
 // Lägger ut två rader med fem pixlar i varje rad.  
 for (y = 0; y < 2; y++)   
 { 
  pMem = p13705 + (y * 320 * BitsPerPixel / 8) + 0; 
  for (x = 0; x < 5; x++)  
  { 
   *pMem = 0x2;      // 2 = grön färg  
   pMem++; 
  } 
 } 
} 
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Bilaga 7 - Testprogram – Assembler kod för MC68K 
 
Kod för att initiera skärmen och skriva ut ett antal pixlar i olika färger. 
 
lcd IDNT 
 XREF stack 
 CHIP 68040 
 
;*************************************************************** 
;Adresser till Epson Register 
;*************************************************************** 
 
REG_00H EQU $87FEE3E0 ;Read register  
REG_01H EQU $87FEE3E1 ;Mode Register 0   
REG_02H EQU $87FEE3E2 ;Mode Register 1 & 2  
REG_03H EQU $87FEE3E3 ;Mode Register 2 
REG_04H EQU $87FEE3E4 ;Horizontal panel size register + reg05. osv varannan 
REG_05H EQU $87FEE3E5 ;Vertical Panel size register LSB 
REG_06H EQU $87FEE3E6 ;Vertical panel size register MSB + reg07 
REG_07H EQU $87FEE3E7 ;FPLINE Start Position Register ?..TFT 
REG_08H EQU $87FEE3E8 ;Horizontal non display period 
REG_09H EQU $87FEE3E9 ;FPFRAME start position ?...TFT 
REG_0AH EQU $87FEE3EA ;Vertical non display period  
REG_0BH EQU $87FEE3EB ;Mod rate register 
REG_0CH EQU $87FEE3EC ;Screen 1 start adress LSB 
REG_0DH EQU $87FEE3ED ;Screen 1 start adress MSB 
REG_0EH EQU $87FEE3EE ;Screen 2 start adress LSB 
REG_0FH EQU $87FEE3EF ;Screen 1 start adress MSB 
REG_10H EQU $87FEE3F0 ;Screen start Adress overflow register 
REG_11H EQU $87FEE3F1 ;Memory adress offset register 
REG_12H EQU $87FEE3F2 ;Screen 1 vertical size register 
REG_13H EQU $87FEE3F3 ;Screen 1 vertical size register 
REG_15H EQU $87FEE3F5 ;Look up table address register 
REG_17H EQU $87FEE3F7 ;Look up table data register 
REG_18H EQU $87FEE3F8 ;GPIO config control register 
REG_19H EQU $87FEE3F9 ;GPIO status/control register 
REG_1AH EQU $87FEE3FA ;Scratch pad register 
REG_1BH EQU $87FEE3FB ;SwivelView mode register 
REG_1CH EQU $87FEE3FC ;Line byte count register for SwivelView mode 
 
;*************************************************************** 
;Huvudprogram 
;*************************************************************** 
 
 SECTION CODE 
lcd move.l #stack,sp 
 move.b REG_00H,d0 
 
 bsr init ;Anropar subrutin som initierar Epson 
 bsr cinit ;Anropar subrutin som initierar färgen 
 bsr minne ;Anropar subrutin som skriver till minne  
loop nop 
 jmp  loop 
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;*************************************************************** 
;Epson register initiering 
;*************************************************************** 
 
init move.w #$2350,REG_01H ;Sätter REG[01H] & REG[02H] 
 move.w #$0327,REG_03H ;Sätter REG[03H] & REG[04H] 
 move.b #$EF,REG_05H ;Sätter REG[05H] 
 move.w #$0000,REG_06H ;Sätter REG[06H] & REG[07H] 
 move.w #$0000,REG_08H ;Sätter REG[08H] & REG[09H] 
 move.w #$0002,REG_09H ;Sätter REG[09H] & REG[0AH] 
 move.b #$14,REG_0BH ;Sätter REG[0BH] 
 move.w #$0000,REG_0CH ;Sätter REG[0CH] & REG[0DH] 
 move.w #$0000,REG_0EH ;Sätter REG[0EH] & REG[0FH] 
 move.w #$0000,REG_10H ;Sätter REG[10H] & REG[11H] 
 move.w #$EF00,REG_12H ;Sätter REG[12H] & REG[13H]  
 move.w #$1F11,REG_18H ;Sätter REG[18H] & REG[19H] 
 move.w #$0000,REG_1AH ;Sätter REG[1AH] & REG[1BH] 
 move.w #$0000,REG_1BH ;Sätter REG[1BH] & REG[1CH] 
 rts 
 
;*************************************************************** 
;Färg initiering (16 färger- då 4 bpp) 
;*************************************************************** 
  
cinit move.b #$00,REG_15H  ;Sätter startadress för LUT 
  
 move.b #$00,REG_17H  ;Sätter R[0] ********** 
 move.b #$00,REG_17H  ;Sätter G[0] * Färg 1 * 
 move.b #$00,REG_17H  ;Sätter B[0] ********** 
  
 move.b #$00,REG_17H  ;Sätter R[1] ********** 
 move.b #$00,REG_17H  ;Sätter G[1] * Färg 2 * 
 move.b #$A0,REG_17H ;Sätter B[1] ********** 
   
 move.b #$00,REG_17H  ;Sätter R[2] **********   
 move.b #$A0,REG_17H ;Sätter G[2] * Färg 3 * 
 move.b #$00,REG_17H  ;Sätter B[2] **********  
  
 move.b #$00,REG_17H  ;Sätter R[3] **********  
 move.b #$A0,REG_17H ;Sätter G[3] * Färg 4 * 
 move.b #$A0,REG_17H ;Sätter B[3] ********** 
 
 move.b #$A0,REG_17H ;Sätter R[4] ********** 
 move.b #$00,REG_17H  ;Sätter G[4] * Färg 5 *  
 move.b #$00,REG_17H  ;Sätter B[4] ********** 
 
 move.b #$A0,REG_17H ;Sätter R[5] ********** 
 move.b #$00,REG_17H  ;Sätter G[5] * Färg 6 *  
 move.b #$A0,REG_17H ;Sätter B[5] ********** 
 
 move.b #$A0,REG_17H ;Sätter R[6] ********** 
 move.b #$A0,REG_17H ;Sätter G[6] * Färg 7 *  
 move.b #$00,REG_17H  ;Sätter B[6] **********  
 
 move.b #$A0,REG_17H ;Sätter R[7] ********** 
 move.b #$A0,REG_17H ;Sätter G[7] * Färg 8 *  
 move.b #$A0,REG_17H ;Sätter B[7] **********  
 
 move.b #$00,REG_17H  ;Sätter R[8] ********** 
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move.b #$00,REG_17H  ;Sätter G[8] * Färg 9 * 

 move.b #$00,REG_17H  ;Sätter B[8] ********** 
 
 move.b #$00,REG_17H  ;Sätter R[9] *********** 
 move.b #$00,REG_17H  ;Sätter G[9] * Färg 10 * 
 move.b #$F0,REG_17H ;Sätter B[9] *********** 
 
 move.b #$00,REG_17H  ;Sätter R[A] *********** 
 move.b #$F0,REG_17H ;Sätter G[A] * Färg 11 * 
 move.b #$00,REG_17H  ;Sätter B[A] *********** 
 
 move.b #$00,REG_17H  ;Sätter R[B] *********** 
 move.b #$F0,REG_17H ;Sätter G[B] * Färg 12 * 
 move.b #$F0,REG_17H ;Sätter B[B] *********** 
 
 move.b #$F0,REG_17H ;Sätter R[C] *********** 
 move.b #$00,REG_17H  ;Sätter G[C] * Färg 13 * 
 move.b #$00,REG_17H  ;Sätter B[C] *********** 
  
 move.b #$F0,REG_17H ;Sätter R[D] *********** 
 move.b #$00,REG_17H  ;Sätter G[D] * Färg 14 * 
 move.b #$F0,REG_17H ;Sätter B[D] *********** 
 
 move.b #$F0,REG_17H ;Sätter R[E] *********** 
 move.b #$F0,REG_17H ;Sätter G[E] * Färg 15 * 
 move.b #$00,REG_17H  ;Sätter B[E] *********** 
  
 move.b #$F0,REG_17H ;Sätter R[F] *********** 
 move.b #$F0,REG_17H ;Sätter G[F] * Färg 16 * 
 move.b #$F0,REG_17H ;Sätter B[F] *********** 
 rts 
 
;*************************************************************** 
;Sparar data i minnet  
;*************************************************************** 
 
minne move.l #$00000000,$87fee100 ;Svart pixel 
 move.l #$00000000,$87fee104 ;Svart pixel  
 move.l #$00000000,$87fee108 ;Svart pixel 
 move.l #$00000000,$87fee10C ;Svart pixel  
 move.l #$00000000,$87fee110 ;Svart pixel 
 move.l #$00000000,$87fee114 ;Svart pixel 
 move.l #$00000000,$87fee118 ;Svart pixel 
 move.l #$00000000,$87fee11C ;Svart pixel 
  
 move.l #$99999999,$87fee120 ;Röd pixel 
 move.l #$99999999,$87fee124 ;Röd pixel 
 move.l #$99999999,$87fee128 ;Röd pixel 
 move.l #$99999999,$87fee12C ;Röd pixel 
 move.l #$99999999,$87fee130 ;Röd pixel  

move.l #$99999999,$87fee134 ;Röd pixel 
 move.l #$99999999,$87fee138 ;Röd pixel 
 move.l #$99999999,$87fee13C ;Röd pixel 
  
 move.l #$AAAAAAAA,$87fee140 ;Grön pixel 
 move.l #$AAAAAAAA,$87fee144 ;Grön pixel 
 move.l #$AAAAAAAA,$87fee148 ;Grön pixel 
 move.l #$AAAAAAAA,$87fee14C ;Grön pixel 
 move.l #$AAAAAAAA,$87fee150 ;Grön pixel 
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move.l #$AAAAAAAA,$87fee154 ;Grön pixel 

 move.l #$AAAAAAAA,$87fee158 ;Grön pixel 
 move.l #$AAAAAAAA,$87fee15C ;Grön pixel 
 
 move.l #$CCCCCCCC,$87fee160 ;Blå pixel 
 move.l #$CCCCCCCC,$87fee164 ;Blå pixel 
 move.l #$CCCCCCCC,$87fee168 ;Blå pixel 
 move.l #$CCCCCCCC,$87fee16C ;Blå pixel 
 move.l #$CCCCCCCC,$87fee170 ;Blå pixel 
 move.l #$CCCCCCCC,$87fee174 ;Blå pixel 
 move.l #$CCCCCCCC,$87fee178 ;Blå pixel 
 move.l #$CCCCCCCC,$87fee17C ;Blå pixel 
 
 move.l #$FFFFFFFF,$87fee180 ;Vit pixel 
 move.l #$FFFFFFFF,$87fee184 ;Vit pixel 
 move.l #$FFFFFFFF,$87fee188 ;Vit pixel 
 move.l #$FFFFFFFF,$87fee18C ;Vit pixel 
 move.l #$FFFFFFFF,$87fee190 ;Vit pixel 
 move.l #$FFFFFFFF,$87fee194 ;Vit pixel 
 move.l #$FFFFFFFF,$87fee198 ;Vit pixel 
 move.l #$FFFFFFFF,$87fee19C ;Vit pixel 
 rts 
 
;*************************************************************** 
 END lcd 
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Bilaga 8 - Testprogram – VHDL kod för CPLD 
 
Kod för att få studsfri kontakt till Doff. 
 
LIBRARY IEEE; 
USE  IEEE.STD_LOGIC_1164.all; 
USE  IEEE.STD_LOGIC_ARITH.all; 
USE  IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.all; 
 
ENTITY debounce2 IS 
 PORT(PB, clock  :IN STD_LOGIC; 

            PB_DEBOUNCED :OUT STD_LOGIC); 
END debounce2; 
 
ARCHITECTURE beteende OF debounce2 IS 
 SIGNAL clock_100Hz : STD_LOGIC ; 
 SIGNAL SHIFT_PB : STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0); 
  
BEGIN 
 PROCESS(clock)  --genereras av frekvensgenerator. 
 variable counter: INTEGER RANGE 0 to 470; 
            BEGIN 
            IF (clock'event and clock = '1') then  
  IF (counter = 470) then 
    counter := 0; --nollställ 
   clock_100Hz <= '1'; --10 ms fördröjning 
  ELSE 
   counter := counter + 1; 
   clock_100Hz <= '0'; 
  END IF;  
              END IF; 
 END PROCESS;   
  
 -- Här kommer själva studsfria knappen. Clock_100Hz genereras internt 
 PROCESS(clock_100Hz) 
 BEGIN 
                IF (clock_100Hz'event and clock_100Hz = '1') then 
  -- Shiftregister för att filtrera studsar i switch  
  SHIFT_PB(3) <= NOT PB; 
    SHIFT_PB(2 DOWNTO 0) <= SHIFT_PB(3 DOWNTO 1); 
     
     IF SHIFT_PB(3 DOWNTO 0)="0000" THEN 
      PB_DEBOUNCED <= '1'; 
    ELSE  
       PB_DEBOUNCED <= '0'; 
    END IF;   
                END IF;   
 END PROCESS; 
END ARCHITECTURE beteende;  
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Bilaga 9 - Testprogram – VHDL kod för GAL22V10 
 
Kod för att växla mellan register och minne.  
 
LIBRARY IEEE; 
USE  IEEE.STD_LOGIC_1164.all; 
 
entity disp_buffer is 
 port (ia9:in std_logic;  
 a16,a15,a14,a13,a12,a11,a10,a9: out std_logic); 
end entity disp_buffer; 
 
architecture beteende of disp_buffer is  
begin 
 process(ia9) 
 begin 
   
             case ia9 is 
  when '0' => a16 <= '0'; 
   a15 <= '0'; 
   a14 <= '0'; 
   a13 <= '0'; 
   a12 <= '0'; 
   a11 <= '0'; 
   a10 <= '0';  
    a9 <= '0'; 
    
  when '1' => a16 <= '1'; 
    a15 <= '1'; 
    a14 <= '1'; 
    a13 <= '1'; 
    a12 <= '1'; 
    a11 <= '1'; 
    a10 <= '1'; 
     a9 <= '1'; 
  when others => null;  
             end case; 
 end process; 
end architecture beteende; 
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Bilaga 10 - Kopplingsschema – S1D13705 
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Bilaga 11 - Kopplingsschema – LCD 
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Bilaga 12 - Komponentförteckning 
 
Komponent Tillverkare Antal Komponent Tillverkare Antal 
S1D13705 Epson 1 Resistor 4,7 kΩ  1 
SX09Q005 Hitachi 1 Resistor 39 kΩ  1 
LPC2106 
Utvecklingskort från 
IAR v4.20A) 

Philips 1 Resistor 68 kΩ  1 

MC68040 
Utvecklingskort 

Motorola 1    

BC108 Siemens 1    
EXO-3 (12 MHz) KSS 1    
GAL22V10 LATTICE 1    

Mach4A3 128/64 YC Lattice 1    

LM324  1    
Kondensator AC-term  2    
Kondensator 4,7µF  7    
Resistor 75 Ω  2    
Resistor 3 kΩ  4    

 

Bilaga 13 – Minneskarta S1D13705 
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Bilaga 14 - IAR Embedded Workbench IDE 
 
Till tidigare beskrivna utvecklingskort har vi använt ett utvecklingsverktyg som också kommer från 
Uppsala företaget IAR. Verktyget innehåller både C/C++ kompilator, assemblator och debugger. Vi 
använder C och assembler när vi testar mikrocontrollern. Vi visar hur hur ett nytt projekt kan skapas, 
hur lämpliga inställningar görs och hur felsökning av ett program går till (debugging). 
  

Att skapa ett nytt projekt 
 
Nedan beskrivs i sex steg hur ett projekt skapas. 
 
1) För att skapa ett nytt arbetsfält (Workspace) väljs  ”File – New…” Sedan väljs ”Workspace”, tryck 

därefter ”OK”.  

 

 
Figur 1, bilaga 14: Skapa nytt arbetsfält 

 
2) Nästa steg blir att skapa ett tomt projekt. Välj ”Project – Create New Project…”, markera ”Empty 

project” och tryck ”OK”. 
 

 

 Figur 2, bilaga 14: Skapar  ett tomt projekt 
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3) Om C/assembler koden redan är skriven och sparad på hårddisken gå vidare till punkt 4. Om inte 
följ punkterna nedan. 
 
 

a) Först ska vi skapa ett nytt dokument så att vi kan skriva in källkoden. Detta gör vi 
genom att välja ”File – New…”, markera ”Source/Text” och tryck på ”OK”. 

 

 
Figur 3 bilaga 14: Skapar nytt dokument 

 
b) Skriv in din kod och välj ”Spara som…”. Spara i samma mapp som projektet. Glöm 
inte lägga till ändelsen på filen beroende på vad det är för kodtyp. Välj bland ändelserna 
.c för C, .s79 för assembler, .h för headerfil, .cpp för C++ och så vidare. 

 
4) Nu ska vi importera filerna som vi redan är skrivna till arbetsfältet. Högerklicka på projektet eller 
välj ”Projekt – Add Files…”, välj filerna och tryck OK. 
 
5) Innan kompilering och länkning måste vissa inställningar göras. Högerklicka på projektet eller välj 
”projekt – Options…”. För ytterligare information om inställningar se styckena 4.2.1.2, 4.2.1.3 och 
4.2.1.4 nedan. 
 
6) Nästa steg är att kompilera och länka projektet. Högerklicka på projektet eller välj ”Project – 
Rebuild All…”. Alla fel- och varningsmeddelande kan ses längst ner i programmet i fönstret ”Build”.  
 

Programinställningar 
 
Alla inställningar som görs i följande kapitel är gjorda för debugging på utvecklingskortet. Val som 
inte visas i stycket ska inte ändras. De generella inställningarna gäller för alla kodtyper. Det är 
inställningar av processortyp, var filerna ska sparas och så vidare. Se bilderna nedan. 

 Figur 4, bilaga 14: Generella inställningar – processor inställningar 
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Figur 5, bilaga 14: Generella inställningar –sökväg för filer 
 

Inställningar för C/C++ kod 
Inställningarna görs endast då man ska kompilera och länka filer i C eller C++.  
 

 Figur 6, bilaga 14: Val av  programmeringsspråk 
 
 

Figur 7, bilaga 14: Kodoptimering  
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I bilden på föregående sida görs inställningar som talar om hur mycket kompilatorn ska optimera 
koden. Test visar att det fungerar bra men för att vara säker på att programmet fungerar som man vill 
så ska låg (low) väljas. 
 
Inställningar för Assembler kod 
 
Dessa inställningar ska göras endast då man ska kompilera och länka filer i assembler.   
 

Figur 8, bilaga 14: Inställningar för assemblatorn 
 

 
 

Figur 9, bilaga 14: Inställningar för länkaren – List filen 
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 Figur 10, bliaga 14: Inställningar för länkaren – biblioteksfiler 
 
  

Figur 11, bliaga 14: inställningar för debugger – val av  kommunikationsgränssnitt (J-Link) 
 
Vid arbete med kod som består av både assemblekod och c-kod så ska Run to (main) väljas om man 
vill att programmet ska hoppa över till exempel den assemblerkod som finns innan main. Självklart 
exekveras koden. Run to (main) fungerar som en breakpoint.       
 

Figur 12, bliaga 14: Inställningar för J-Link 
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Vid val av J-Link i figur 12 kan valet Philips LPC flash download ställas in. Högsta hastigheten ligger 
på 14746 kHz. Även JTAG hastigheten kan väljas. Vid val av auto ligger hastigheten på 1333 KHz 
och maxhastigheten är 8000 KHz.  
 

Debugger 
 
1) När projektet kompilerats och länkats ska vi debugga. Välj ”Project – Debug”. 
 
2) För att få igång debuggern väljs en av nedanstående möjligheter beroende på om man vill stega 
köra.   

 
   Figur 13, bliaga 14: Debugger knappar 

 
3) Dioderna på kortet visar fysiskt vad som händer, men du kan även övervaka via programmet. Med 

funktionen (Watch) kan du övervaka ingångar , utgångar och vilket värde ett register har. Watch är 
ett verktyg för att övervaka olika variabler i realtid, till exempel variabeln tal. Användaren behöver 
bara dra variabeln med muspekaren till Watch fönstret och sedan släppa den för att se dess värde. 
Funktionen kan hittas under ”Tools – Watch”. 

 

 
Figur 14, bliaga 14: Watch fönster 
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4) Även register kan övervakas. Från rullistan under register kan man välja att observera ett antal 

register i processorn i realtid. Funktionen hittar man under ”Tools – Register”. 
 

 
 Figur 15, bliaga 14: Register fönster 

 

 
 
 
 


