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This Bachelor thesis is a pre-study of the possibilities of using programmable logic in the purpose to 
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Abstract 
 
This Bachelor thesis is a pre-study of the possibilities of using programmable logic in the 
purpose to enable fast trigger based data communication. Triggerbased data communication is 
in this case referred to a context where the processed data is stored and examined so when the 
trig situation appears the data should be able read out to a computer for evaluating. The 
purpose of this thesis is to find difficult and time consuming elements but also to find 
elements that is well suited for implementation in programmable logic. The work should also 
support further development and verification of trig functionalities and additional hardware. 
This with the intent of constructing an Ethernet based oscilloscope. 
 
The result of this thesis is a conclusion that programmable logic is well suited for many of the 
implemented logic function  
    
 
 
Sammanfattning 
 
Detta examensarbete är en förstudie av möjligheterna att använda programmerbar logik i syfte 
att möjliggöra snabb triggerbaserad datakommunikation. Med triggerbaserad 
datakommunikation menas i detta sammanhang att det data som hanteras skall sparas undan 
och undersökas för att vid ”trigg” kunna läsas ut. Arbetet syftar till att hitta svåra och 
tidskrävande moment men även de funktioner som är väl lämpade för att implementera med 
hjälp av programmerbar logik. Arbetet utförs för att stödja vidare utveckling och verifiering 
av triggfunktioner samt övrig hårdvara. Detta med målsättning att konstruera ett Ethernet-
baserat oscilloskop. 
 
Resultatet av arbetet har lätt fram till slutsatsen att programmerbar logik lämpar sig bra till 
många av de önskade logikfunktionerna.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Förord 
 
I dagens moderna samhälle ökar användningen av elektronikprodukter för kommunikation 
och nöje. Detta ökande nyttjande leder till ett ökat behov av underhåll och service på tekniska 
system. För att på ett tillförlitligt och snabbt sätt kunna felsöka ett system ställs stora krav på 
mätutrustning. Detta arbete är en förstudie inför konstruktion av ett litet Ethernet baserat 
oscilloskop med bra pris/prestanda förhållande. 
 
Arbetet har utfört på BK Development i Linköping där jag vill tacka min handledare Johan 
Bergstrand för all hjälp under projektet. Jag vill även tacka Gunnar Karlström på samma 
företag för givande diskussioner utifrån problem som uppkommit under arbetets gång.   
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1 Inledning 
 
Detta examensarbete har utförts hos BK Development i Linköping. Företagets 
huvudinriktning är konsulttjänster inom hård - och mjukvaruutveckling. Företaget har för 
avsikt att utveckla en serie egna produkter inom området mätteknik och har därför gett 
önskemål om en förstudie med inriktning på programmerbar logik.     

1.1 Syfte 
 
Detta arbete är en förstudie av möjligheterna att använda programmerbar logik i syfte att 
möjliggöra snabb triggerbaserad datakommunikation mellan en höghastighets ADC 
(Analog/Digital Converter) och en mikrokontroller med hjälp av en FPGA (Field 
Programmable Gate Array). Med triggerbaserad datakommunikation menas i detta 
sammanhang att det data som hanteras skall sparas undan och undersökas för att vid ”trigg” 
kunna läsas ut. ”Triggpunkten” (då insignalen uppfyller de användarinställda kraven) kommer 
att starta funktioner för generering av en kurvform som sedan kan presenteras grafiskt, och 
vara till grund för mätningar på den inmatade signalen. Förstudien syftar till att hitta svåra och 
tidskrävande moment men även de funktioner som är väl lämpade för att implementera med 
hjälp av programmerbar logik. Arbetet utförs för att stödja vidare utveckling och verifiering 
av triggfunktioner samt övrig hårdvara (Analog/Digital konstruktion på mönsterkort) med 
målsättning att konstruera ett Ethernet-baserat oscilloskop med bra pris/prestanda förhållande. 
 

1.2 Disposition 
 
Rapporten inleds med bakgrunden till projekt såsom triggning på mätdata, historik om 
oscilloskop samt FPGA, samt även frågeställningen vilka fördelar har digitala oscilloskop 
jämfört med analoga? 
Följande delar behandlar VHDL beskrivning av hårdvaran samt även lite om periferikretsar 
såsom ADC, DAC, mikrokontrollrar och konstruktion av den färdiga produkten. Rapporten 
kommer att avslutas med resultat och slutsats samt diskussion.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9

2 Bakgrund 
 
Här ges en övergripande bakgrund till detta examensarbete med kapitel som avhandlar 
oscilloskop i allmänhet och lite teori och historia om programmerbar logik.   

2.1 Oscilloskop 
 
Oscilloskopet definieras enligt Nationalencyklopedin som ett elektriskt mätinstrument för 
snabba förlopp. Ordet oscilloskop är en sammansättning av det latinska ordet oscillo som 
betyder dallra och det grekiska skope som betyder betrakta. Dessa mätinstrument brukar delas 
in i två grupper beroende på den teknik de använder för att behandla information, samt hur 
resultatet redovisas. De analoga som visar en avbildning av insignalen på en skärm samt de 
digitala som samplar och digitalomvandlar signalen för att sedan spara den i ett minne. Det 
finns även oscilloskop som använder en kombination av dessa tekniker utan att kunna anses 
vara varken helt digitala eller analoga. De analoga oscilloskopen är uppbyggda runt ett 
katodstrålerör, där uppmätt storhet visas i förhållande till tiden. Bilden ritas genom att 
katodstrålen (den som ritar punkten på skärmen) avlänkas med hjälp av spänningar mellan två 
par av plattor. En spänning som styr avlänkning i x-led samt en i y-led. Spänningen som styr 
avlänkning i x-led är vanligtvis en spännig som ökar linjärt med tiden, spänningsökningen är 
ställbar och detta används för att ställa oscilloskopets tidsbas. Spänningen på de plattor som 
styr avlänkningen i y-led representerar den signal som skall presenteras på skärmen. För att få 
en stillastående bild som går att använda för t.ex. stigtids-beräkning behövs en triggmodul. 
Denna modul har till uppgift att få oscilloskopets tidbas att alltid börja rita kurvformen då den 
undersökta signalen befinner sig i samma fas som den gjorde när föregående bild visades. Då 
det ibland kan vara intressant att kunna mäta mycket små signaler behövs det förstärkare på 
oscilloskopets ingångar. Förstärkarnas egenskaper beträffande bandbredd, hastighet m.m. 
påverkar oscilloskopets prestanda, därför läggs mycket tid och pengar på den analoga biten av 
oscilloskopet även för digitala maskiner (Nationalencyklopedin [WWW] hämtad från 
www.ne.se 20050523). 
 
 

 
Figur 1: Principskiss av Oscilloskop 
Bild från NE hämtad 050523 
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2.2 Digitala oscilloskop 
 
De digitala oscilloskopen dök upp på marknaden i mitten på 1980-talet och var då relativt 
dyra och hade en begränsad bandbredd jämfört med de analoga. Sedan dess har utvecklingen 
gått otroligt fort, prestandan har höjts medan priset har sjunkit. Det digitala oscilloskopet är 
uppbyggt kring ett antal snabba ADC och ett digitalt minne där den samplade kurvformen 
sparas. Denna typ av oscilloskop behöver precis som det analoga en triggmodul och 
förstärkare på ingångarna. 
Det digitala oscilloskopets prestanda avgörs i hög grad av den analoga bandbredden samt 
sampelhastigheten och ADCernas upplösning. Oscilloskopet arbetar enligt principen att 
signalen samplas och digitalomvandlas för att sedan skrivas in i ett grafikminne där det senare 
kan göras operationer på registrerade data innan det visas på t.ex. ett katodstrålerör eller en 
dataskärm eller valfri presentationsenhet.  
 
Vilka fördelar har digitala oscilloskop jämfört med analoga? 
  
Genom att spara samplen i ett minne får det digitala oscilloskopet en rad fördelar jämfört med 
det analoga. Det går att göra en rad beräkningar på datat som t.ex. framtagning av numeriska 
värden för stigtider, pulsbredder, spännigsnivåer m.m. På vissa oscilloskop finns möjligheten 
att utföra t.ex. FFT (Fast Fourier Transform) tranformationer för att få fram en signals 
frekvenskomponenter. Det finns även möjlighet att använda mer avancerade triggfunktioner 
på det digitala skopet jämfört med det analoga. Det digitala oscilloskopet har även den 
fördelen att de sparade samplen kan sändas vidare till annan analysapparatur genom de 
vanliga digitala gränssnitten. Förutom de ovan nämnda fördelarna har det digitala 
oscilloskopet möjligheten att trigga på icke repetitiva signaler. Denna förmåga är värdefull för 
felsökning av konstiga engångsförlopp. Givetvis finns även nackdelar med ett digitalt 
oscilloskop i jämförelse med ett analogt. En sådan nackdel kan vara vid uppkomst av glitchar 
med mycket korta förlopp. Med ett digitalt skop kan glitchen hamna mellan två sampel och 
inte registreras alls medans det på ett analogt oscilloskop går att uppfatta den eventuella 
störningen.     
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2.3 Trigg på mätdata 
 
För att ha maximal nytta av den signal som oscilloskopet avbildar måste bilden vara så stilla 
att det går att utföra mätningar av t.ex. pulsbredd, stig och falltid.  För att få en stabil och 
stillastående bild av kurvformen måste varje bild börja då kurvformen befinner sig i samma 
läge som den gjorde vid visningen av föregående bild. På moderna oscilloskop finns en stor 
uppsättning av olika triggmetoder som kan väljas av användaren. På alla oscilloskop finns det 
även att antal triggmoder som kombinerar de olika triggmetoderna. Några vanliga 
triggmetoder och moder följer nedan: 
 
Triggmetoder  
 

• Flanktrigg – Är en funktion som triggar på positiv eller negativ flank på den 
undersökta signalen. 

• Delaytrigg – Funktionen genererar trigg efter att en användarbestämd tid förflutit 
sedan oscilloskopet fick triggstart. 

• Pulstrigg – Funktionen används för att trigga på negativa eller positiva pulser. 
Funktionen kan ställas in för att trigga på pulser som har ett större eller mindre  
tidsvarighet än ett visst värde, den kan även generera trigg om pulsen hittas inom ett 
tidsintervall. 

• Logiktrigg – Genererar triggsignal om vissa logiska funktioner uppfylls (logisk etta 
och nolla def av inställning på triggnivå), t.ex. kan logiktrigg användas om trigg 
önskas då både kanal a och b är logiska ettor. 

• TVtrigg – Används vid trigg på videosignaler. 
 

 
Triggmoder 
 

• Normal – Oscilloskopet sveper så länge det finns en signal som uppfyller 
triggvillkoret. Om signalen försvinner så fryses det senaste svepet och fortsätter när 
signalen återkommer. 

• Singel – Används för att göra ett svep som motsvarar en skärm och sedan presentera 
den innan nästa svep görs. 

• Auto – Denna mode fungerar på samma sätt som normal med det undantaget att om 
signalen försvinner kommer oscilloskopet att fortsätta svepa med en förbestämd tidbas 
för att användaren skall se eventuellt brus eller likspänningsnivåer från mätobjektet. 

 
 
I den konstruktion som detta projekt syftar till att mynna ut i är målet att tillhandahålla en 
flexibel uppbyggnad av några av de ovan nämnda triggfunktionerna. 
Konstruktionen har även som mål att förutom flexibilitet kunna hålla en acceptabelt hög 
datahastighet då detta möjliggör en god bandbredd på en färdig produkt. 
 
Flexibilitet erhålls genom användning av en mikroprocessor men då sker det på bekostnad av 
hastighet. Projektets specifikation kan även uppfyllas av en ASIC (Application Specific 
Integrated Circuit) men det blir på bekostnad av högt pris och lång utvecklingstid samt dålig 
flexibilitet om konstruktionen skall vidareutvecklas. 
 
Hur möts då dessa mål på ett kostnads och tidsoptimalt sätt? 
 
En lösning på problemet är programmerbar logik.  
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2.4 Programmerbar logik 
 
Behovet av programmerbar logik har ökat enormt från senare 1900-talet fram till idag. Under 
slutet på 1970-talet var det vanligt att använda standardlogik i elektronikkonstruktion och de 
flesta konstruktioner innehöll en stor mängd av enkla logikfunktioner. Problemet med denna 
typ av konstruktion är att det är svårt att verifiera funktion, samt att eventuella 
designändringar medför en massa kabeldragning och eventuellt design av ett nytt mönsterkort. 
Då föddes idén om att kunna bygga in många logikfunktioner i samma krets och sedan ändra 
kretsens funktion genom att ändra sammankopplingen av de inbyggda logiska funktionerna. 
De första kretsarna med programmerbar logik kallades kort och gott ”programmerbar logisk 
enhet” (PLD, Programmable Logic Device).  Dessa kretsar delas sedan in i ett antal 
undergrupper så som SPLD (Simple PLD) och CPLD (Complex PLD).  Dessa undernivåer 
kan även brytas ned i ännu mindre grupper som karakteriseras av tekniken som används för 
att bygga upp de logiska funktionerna. En av de mest använda typerna av tidiga 
programmerbara kretsar är PAL-kretsarna (Programmable Array Logic). De tidiga PAL-
kretsarna var uppbyggd som en array med programmerbara AND-grindar och ett nät med 
fasta OR-grindar, detta så att varje utgång är en summa av en specifik uppsättning av 
produkttermer. I nyare typer av dessa kretsar kan AND/OR strukturen ha ersatts av 
NAND/NAND eller NOR/NOR struktur för att få en flexiblare design. Dessa kretsar 
programmeras genom att beskriva den önskade funktionen m.h.a. boolesk algebra.   
 
Nackdelen med SPLDer är deras begränsning i utnyttjande av kiselarea, samt deras 
begränsning i antalet realiserbara logiska funktioner, och att de inte är så flexibla som 
CPLDer och den närbesläktade FPGAn (Field Programmable Gate Array) i konstruktions 
hänseende. Vid stora konstruktioner med hjälp av SPLDer är konstruktören tvungen att bryta 
ner problemen till lagom stora bitar, som kan realiseras i ett antal PLDer som kopplas 
samman. Om designen skall ändras finns risk att ett nytt mönsterkort måste tas fram om det 
inte räcker med omprogrammering av PLDn (Sharma, 1998). 

  
Figur 2: PLD Arkitektur 
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2.5 FPGA 
 
De problem och nackdelar som finns vid konstruktion med separata logikblock eller SPLD 
löser tillverkarna genom att konstruera en större krets med programmerbar logik (CPLD och 
FPGA). Det är svårt att definiera skillnaden mellan CPLD och FPGA men den kan kort 
beskrivas som att CPLD är uppbyggd som ett antal sammankopplade PLD medan FPGA är 
uppbyggd som ett antal enkla logiska block som kan kopplas samman med hjälp av switchar. 
De logiska blocken kan programmeras individuellt för att utföra den önskade funktionen samt 
att sammankopplingen av dessa block kan styras för att bygga större och mera komplexa 
logiska funktioner. Valet mellan CPLD eller FPGA måste göras under övervägande av den 
aktuella implementationen som skall göras. Hastighet, area och designflexibilitet är några av 
de saker som måste tas med vid val av kretsar för elektronikkonstruktion.  
 
Den arkitektur som låg till grund för den nutida utvecklingen av FPGAer togs fram av det 
amerikanska företaget Xilinx 1985. Denna arkitektur döptes till Logic Cell Array och bestod 
av ett antal oberoende logikfunktioner omgivna av I/O pinnar. Funktionen bestämdes sedan av 
hur dessa logiska funktioner kopplas samman och hur pinnarna konfigureras (in, ut eller som 
både in och ut på samma pinne). När arean och komplexiteten i de programmerbara kretsarna 
ökar ställer det ökade krav på konstruktören, att beskrivningen av den önskade funktionen är 
korrekt. I en krets med plats för 2 - 400 000 grindar är det svårt att beskriva alla funktioner 
med hjälp av booleska ekvationer. Tillverkarna har tagit fram konstruktionsverktyg som 
stödjer högnivåbekrivning av logiska funktioner. Funktionerna beskrivs i t.ex. VHDL eller 
Verilog, sedan översätter konstruktionsverktyget högnivåbeskrivningen till ett språk som kan 
implementeras som logiska funktioner (Sharma, 1998). 
 
Vid sammankopplingen av de logiska blocken används några olika metoder.  
Några tillverkare programmerar sina kretsar via kretselement som kallas ”antifuses”. Metoden 
går ut på att när en programmeringsspänning läggs över kretselementet där man önskar 
kontakt mellan ledarna kommer resistansen att gå från hög till låg. Denna programmering är 
en engångsprogrammering och kretsarna kallas ”One Time Programmable” (OTP). Andra 
tillverkare använder passtransistorer som styrs av ett SRAM eller ett FLASH minne. Genom 
att spara en etta eller nolla i varje minnescell kan det bestämmas om passtransistorn skall vara 
öppen eller stängd. Nackdelen med att använda ett SRAM är att FPGAn måste programmeras 
varje gång den spännigssätts då den tappar minnet om matningsspänningen försvinner, detta 
ger en något längre starttid än andra typer (Skahill, 1996).    
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2.6 VHDL 
 
Det hårdvarubeskrivande högnivåspråket VHDL (Very high speed integrated circuits 
Hardvare Description Language) utvecklades i början på 1980-talet på uppdrag av 
amerikanska försvarsdepartementet. Anledningen till att ta fram ett hårdvarubeskrivande 
språk var att de ville standardisera sättet att beskriva elektronikkonstruktioner. Företaget som 
fick uppdraget att specificera det nya språket var Intermetics. De hade stor erfarenhet av 
arbete med högnivåspråket ADA, därför går det att finna vissa arv från detta språk. Då språket 
är plattformsoberoende och portabelt mellan olika konstruktionsverktyg och simulatorer har 
det snabbt vunnit i popularitet. VHDL standardiserades 1987 av IEEE (Institute of Electrical 
and Electronics Engineers) och skulle sedan som andra IEEE standarder revideras vart femte 
år. Revideringarna har blivit försenade men gjordes 1993 och 2001. 
Fördelen med att använda ett hårdvarubeskrivande språk är att det i dag görs konstruktioner 
som innehåller flera hundratusen kretselement, och att beskriva dessa med boolska ekvationer 
samt att leta fel i dessa skulle ta mycket lång tid. Genom att använda VHLD och 
programmerbar logik, kan industrin ta fram prototyper och i vissa fall även slutprodukter i 
små serier på mycket kortare tid än om applikationsspecifika kretsar tas fram  
(Sjöholm, Lindh, 2003).            
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3 Implementering 
 
Arbetet med implementeringen i denna förstudie har gjorts i ISE/Webpack som är en 
programvara tillhandahållen av Xilinx och verifiering/simulering har gjorts i Mentor Graphics 
Modelsim. Programvaran är intuitiv, lättarbetad och har stöd för olika konstruktionspråk. 
Programvaran stödjer att konstruktionen byggs i olika nivåer. Flera funktioner som beskrivits 
på grundnivå kan bakas ihop till en enhet på en högre nivå. Detta sker genom ett grafiskt 
gränssnitt där varje delblocks schemasymbol ”trådas ihop”. De sammankopplade enheterna 
kan sedan bakas samman till en ny schemasymbol på nästa nivå.     
 

3.1 Konstruktionens mål 
 
Målet med implementeringen i denna förstudie är att ta fram en grundkonstruktion som skall 
vara grunden för vidare utvecklingsarbete, dels av den programmerbara logiken men även 
som test av den digitala och analoga kringutrustningen. Några av de delmål som funnits för 
detta projekt är att konstruktionen ska kunna: 
 

• Kommunicera med 100 – 200 MS/s ADCer. 
• Kommunicera med en 16-bitars FreeScale® processor. 
• Bygga upp flexibla och konfigurerbara triggregister så att dessa kan konfigureras 

från mikrokontrollern. 
 

Då målet för den första versionen av oscilloskopet är att uppnå en så hög hastighet som 
möjligt på ADCerna har det gjorts ansträngningar för att höja hastighet maximalt på alla 
delblock. 

 

3.2 Implementering i programmerbar logik 
 
Tillvägagångssättet för att implementera en design med stöd av utvecklingsmjukvara följer 
vanligtvis ett antal steg från beskrivning till färdig logik. Följande kapitel beskriver kortfattat 
dessa steg. 
 
Det första steget är att göra en beskrivning av den önskade logiska funktionen, detta görs i ett  
Hårdvarubeskrivande språk HDL (Hardware Decription Language) som t.ex. VHDL 
(se kap. 2.6). 
 
När denna beskrivning är gjord överlåts mycket av arbetet till mjukvaran. Mjukvaran 
använder ett syntesverktyg, ett program som översätter hårdvarubeskrivningen till en nätlista. 
Nätlistan beskriver hur den önskade funktionen kan erhållas genom sammankoppling av 
logiska standardgrindar. 
 
När syntesverktyget är klart används ett optimeringsverktyg för att få konstruktionen att 
uppfylla de användarinställda önskemålen på optimering. Ibland är det viktigt att ha så liten 
chiparea som möjligt för konstruktionen men hastigheten kanske inte är lika viktig. Då ställs 
optimeringsverkyget in för att använda så få logikblock som möjligt. Efter optimering tar 
”Place and Route”- verktyget över för att placera in designen i hårdvara och binda samma de 
olika logikblocken enligt optimeringsverktygets anvisningar. 
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När detta är gjort genererar mjukvaran en programmeringsfil som sedan används för att 
programmera den önskade funktionen i ett fysiskt chip. Om konstrutionen är gjord med avsikt 
på implementering i en FPGA är programmeringsfilen en binärfil som styr en mängd 
elektroniska switchar inuti kretsen. 
 
Mellan varje steg krävs givetvis simulering/verifiering av den önskade logiska funktionen för 
kontroll. Simulering sker i en testmjukvara där det dels går att manuellt ge insignalvärde och 
sedan kontrollera utsignalen i form av grafiska kurvor. Det går även att konstruera testbänkar 
som låter mjukvara styra insignalerna och kontrollerar utsignalerna. 
 
Mjukvara som ISE/Webpack tillhandahåller alla verktyg utom programvara för nedladdning 
av binärfilen till hårdvara. Mjukvara följer vid köp av gränssnitt mellan utvecklingplattform 
(PC) och den färdiga konstruktionen. 
 
 
      

 
Figur 3: Designflöde vid implementering i programmerbar logik 

 

 

 
 
 
 
 

VHDL Design 

Syntesverktyg 

Nätlista eller 
ekvationer 

Optimeringsverktyg 

Simulering/verifiering  

”Place and Route” 

Bitfils-generering 
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3.3 Blockscheman 
 
Följande kapitel behandlar den inledande arbetsuppdelningen och problemformuleringen inför 
implementeringen i projektet. 

3.3.1 Grovt blockschema 
 
Då detta projekt syftar till att göra en förstudie inför konstruktionen av ett digitalt oscilloskop 
som skall använda datorns skärm för visning av mätresultat behövs kommunikation mellan 
konstruktionen och datorn (PC). 
Denna del är löst genom att använda en mikrokontroller med inbyggt stöd för Ethernet. 
För att erhålla behandlingsbar data behövs även ett antal ADC på ingångarna. 
Detta ger ett grovt blockschema som ser ut som följande. 
 
 
 

 
Figur 4: Grovt blockschema 
 

3.3.2 Förfinat blockschema 
 
Den del av projektet som behandlas inom detta examensarbete är konstruktionen av 
logikfunktionerna som finns i FPGA. För att ha en startpunkt i konstruktionen utgick arbetet 
från det grova blockschemat som bröts ned i mindre bitar. Dessa bitar beskriver 
grundfunktioner i konstruktionen, och ligger till grund för det vidare arbetet med att 
specificera grundkrav och önskemål i konstruktionen. 
Efter att ha brutit isär det grova blockschemat får den del som omfattas av examensarbetet 
följande utseende. 
 
   

 
 
 
Figur 5: Förfinat blockschema 
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3.4 Funktionsbeskrivning av de implementerade delblocken 
 
Delblocken som visas i blockschemat enligt ovan har i sin tur brutits ned i mindre 
beståndsdelar. Dessa block kommer att beskrivas i tur och ordning i de kommande kapitlen. 

3.4.1 Datainsamling 
 

• Data_in  
 
Data_in modulen har som namnet antyder till uppgift att ta in den samplade datan från 
ADCerna på mönsterkortet till FPGAn. Detta löses genom att på stigande klockflank 
skriva inkommande data till fyra stycken 8-bitars register och att på nästa flank lägga ut 
den på respektive databuss till varje minne. De fyra ADCerna som sitter på respektive 
ingång arbetar på liknande sätt (enligt ADCernas datablad). Detta ger att Data_in läser 
data vid föregående positiva klockflank, därför är inläst data en klockcykel förskjuten.    

 

 
 
Figur 6: Symbol för logikblock data_in 
 

• Raknare (Tidbas) 
 
Denna funktion används för att välja tidbas på oscilloskopet. Funktionen är uppbyggd som 
en 32-bitars räknare som ger en ställbar tidbas mellan 5 ns och cirka 20 s om 
masterklockan går i 200 MHz eller 10 ns och ca 40 s om klockan går i 100 MHz. 
Eftersom ett av delmålen är att erhålla så hög klockfrekvens som möjligt i konstruktionen 
undersöktes och prövades ett antal olika räknararkitekturer innan räknaren till slut blev 
realiserad av ett antal pipelinade räknare (Sjöholm, Lindh, 2003, sid. 297). Varje 
delräknare jämför sedan sitt värde med sin respektive del i ett skrivbart register. Detta 
register skrivs från mikrokontrollern med ett användarinställt värde som ställs in via ett 
java-gränsnitt. När räknaren och registret är lika genereras en klockpuls som sedan styr 
inskrivning av data i grafikminnet och även uppräkning av minnesaddressering. 
När detta har inträffat nollställs räknaren och processen startar om igen.  
          

     
 
Figur 7: Symbol för logikblock raknare 
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• Buffert 
 

Modulen buffert har ett antal funktioner att fylla, den kanske viktigaste funktionen är att 
adressera minnet under datainsamlingen. Minnet i denna version av oscilloskopet är 
uppbyggt som ett separat minne för varje kanal som har storleken 8-bitars bredd och 
maximalt 8192 raders djup. Detta minne har delats in i buffertar med 512 rader så att varje 
frame kommer att bestå av 512 bytes. Buffertmodulen består av en 13-bitars räknare som 
bitvis sammanfogas med ett register som skrivs från mikrokontrollern (sammanfogningen 
beskrivs som ett bitvis logiskt OCH), när registret består av ettor i de nio minst 
signifikanta bitarna kommer bufferten att ha storleken 512 bytes. Anledningen till denna 
lösning är att möjliggöra olika storlek på bufferten i senare versioner av oscilloskopet. 
Modulen kommer att adressera bufferten med början på adress 0, 1, 2 …….. 510, 511 för 
att sedan börja om på 0 igen, detta fortgår tills triggmodulen indikerar att triggvillkoren är 
uppfyllda. När detta inträffar kommer modulen att starta ett antal nya funktioner. När 
triggvillkoren är uppfyllda kommer den aktuella minnesadressen att sparas undan till ett 
register och en ny räknare att starta, denna räknare är en 8-bitars räknare som har 
uppgiften att placera triggpunkten mitt i en frame. När denna räknare når 256 kommer den 
stora addressräknaren att göra ett hopp till nästa buffert d.v.s. till minnesaddress 512 och 
processen startar om men nu i nästa buffert. Samtidigt som adresseringen av nästa buffert 
börjar ges avbrottssignal till mode_sel som hanterar oscilloskopets olika moder. För att ge 
en tydligare bild av denna moduls funktion följer ett exempel. 
 
Ex. När triggvillkoren är uppfyllda och triggsignalen kommer adresseras rad 200 i buffert 
1, denna adress sparas i ett adressregister och den korta räknaren startar. Adressering av 
minnet och inskrivning av data fortsätter som tidigare tills ytterligare 256 punkter har 
skrivits. Efter dessa 256 punkter adresseras rad 456 i minnet, detta ger att det finns en 
komplett frame mellan rad 457 och 456 i den första bufferten. När detta inträffar kommer 
en avbrottssignal att meddela mikrokontrollern att data finns att hämta om oscilloskopet 
står i moden för endast en frame, annars kommer första adressen i buffert 2 att adresseras 
o.s.v. o.s.v. 
 
När sedan datat skall läsas ut kommer hela bufferten (eller minnet beroende på antal fulla 
buffertar) att läsas ut samt adressen som pekades ut vid triggtillfället, sortering av data och 
skapandet av bilden kommer att ske i mikrokontrollern. 
 
I kommande versioner är tanken att det skall gå att välja hur många punkter ytterligare 
som skall skrivas innan avbrottssignal ges men i denna version är den satt till ett fixt värde 
av 256. 
   
Om varje buffert består av 512 punkter kan varje minne innehålla 16 st buffertar och 
följaktligen finns det 16 st register som sparat undan adresser vid trigg.       

 

 
 

Figur 8: Symbol för logikblock buffert 
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• Mode_sel 
 

Mode_sel modulen har som enda funktion att hantera oscilloskopets olika moder. I denna 
första version finns två moder som beskrivs på följande sätt. 
 

1. Running Capture Mode (single shoot) (RCM) 
I denna mode används endast en buffert. När trigg uppnåtts och bufferten är fylld 
ges avbrottssignal till mikrokontrollern. 
 

2. Fast Capture Mode (FCM) 
I denna mode kan användaren bestämma hur många buffertar som skall fyllas 
innan avbrottssignal ges till mikrokontrollern. 

 
De två olika moderna är konstruerade så att Running Capture Mode är ett specialfall av 
Fast Capture Mode. Om mikrokontrollern skriver att den vill ha en full buffert innan 
avbrottssignal, kommer detta att uppfyllas när första bufferten är klar och oscilloskopet 
befinner sig i RCM. Om den däremot vill ha t.ex. 8 fulla buffertar innan avbrottssignal 
kommer den att befinna sig i FCM. När oscilloskopet befinner sig i FCM och det önskade 
antalet buffertar inte är fyllt kommer triggblocket (se nedan) att startas om och en ny 
buffert börjar fyllas. 
 
      

 
 
Figur 9: Symbol för logikblock mode_sel 
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3.4.2 Minne 
 

• Sblockram 1-4 
 

Det grafikminne som används i denna implementering är skapat ur det block-RAM som 
finns tillgängligt i FPGAn. Detta block-RAM är en del av chip-arean som är specifikt 
avsatt för att skapa snabba on-board minnen. I den FPGA som valts i detta projekt finns 
totalt 32 KB block-RAM att tillgå, detta har gjort att de fyra minnena som används (ett per 
kanal) har en addressrymd av 8096 bytes vardera. Insignaler till minnena är förutom 
klocka och data_in en gemensam adressbuss och en writesignal. Vid skrivning till minnet 
måste adress och data ligga stabilt på respektive buss när writesignalen kommer för att 
inskrivningen skall bli korrekt, vid läsning pekas adressen ut och efter ett tidsintervall 
ligger data stabilt på respektive minnes utgående databuss.   

 

  
 
Figur 10: Symbol för logikblock sblockram 
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3.4.3 Triggfunktioner 
    
Denna del av implementeringen har till uppgift att på ett flexibelt sätt realisera några av de 
vanligaste triggfunktioner som finns på de flesta kommersiella oscilloskop. Funktionerna skall 
byggas upp så att de kan ändras, kompletteras eller skapas nya genom mikrokontrollern. Med 
denna utgångspunkt har ett antal funktioner byggts, samt även ett sätt för dessa funktioner att 
trigga varandra så att en komplex kedja av triggfunktioner kan sättas upp. I detta 
examensarbete har triggmodulerna flanktrigg, leveltrigg, samt delay tagits fram och i 
kommande versioner tillkommer även pulstrigg och logiktrigg. I denna version har det 
implementerats dubbla uppsättningar av alla triggfunktioner, för att t.ex. ha möjlighet att 
trigga på den fjärde positiva flanken som föregås av 4 ms fördröjning som i sin tur föregås av 
två positiva flanker. Nedan följer en principskiss av hur triggmodulerna startar varandra o.s.v.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kanalväljare 

Triggfunktion 
Logik, Tillstånds 

maskiner etc.

Ch A Ch B Ch C Ch D 

16 bitars räknare

& 

0xFFFF 

Triggfunktion: 
1. Flanktrigg 
2. Nivåtrigg 
3. Delay 

Nästa åtgärd är att ge 
startpuls till nästa 
triggblock eller sätta 
mastertrigg 

Start puls 

Reset puls 

Figur 11: Principskiss över 
uppbyggnad av triggfunktioner 

Nästa åtgärd 



 23

Anledningen till att triggfunktionen skall byggas så flexibelt som möjligt, är att i framtiden 
kunna bygga triggvillkor som är begripliga för användaren utan att idag känna till exakt hur 
de skall se ut. Triggfunktionerna är uppbyggda i olika nivåer på samma sätt som beskrivs 
ovan, funktionsbeskrivning kommer att ske med början på den lägsta nivån. 
 

• Flanktrigg 
 

På den lägsta nivån består denna modul av fyra block. Två av dessa block består av 
tillståndsmaskiner som byter tillstånd när data passerar från ett värde lägre än ett 
registervärde (skrivet från mikrokontrollern) till ett högre eller tvärt om. Om 
tillståndsmaskinen som söker positiv flanktrigg används kommer flanksignal att ges när 
data passerar från värde under triggnivå till värde strikt över denna nivå. Om data sedan 
går ned till en nivå som är lika med registervärdet kommer inte ny flanksignal att 
indikeras vid en eventuell ökning av värdet senare. Datat måste ner under nivån före att 
kunna indikera ny flank. Tillståndsmaskinen för negativ flanktrigg fungerar på samma sett 
som den för positiv med skillnaden att datat måste strikt över nivån för att kunna indikera 
ny flank igen. 
 
Nästa delblock är en räknare som räknar upp sitt värde på varje flanksignal. Räknarens 
värde jämförs med ännu ett register som skrivs från mikrokontrollern, detta för att kunna 
ge triggsignal efter valfritt antal positiva eller negativa flanksignaler. Räknaren är 16-bitar 
bred och möjliggör att trigg på positiv eller negativ flank kan ställas in mellan första 
flanken och den 2^16 = 65536:e flanken. När räknaren har räknat upp till det värde som 
registret har kommer delblocket att lägga ut 16 st ettor som insignal till nästa block i 
kedjan. 
 
Det sista delblocket på denna nivå är det block som har till uppgift att om flanktrigg är den 
sista triggfunktionen i kedjan sätta mastertrigg eller om andra triggfunktioner följer, starta 
dessa. Blocket utför ett bitvis logiskt OCH mellan det 16-bitars ord som kommer från 
räknaren och ett 16-bitars register skrivet från mikrokontrollern. Det 16-bitars ord som 
skapas ur denna operation används sedan för att adressera och starta nästa trigg i en 
eventuell kedja eller att indikera mastertrigg. 
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Figur 12: Symbol för logikblock flanktrigmod  

 
Dessa fyra delblock kopplas samman enligt bilden ovan och bildar en flanktriggmodul. På 
nästa nivå kopplas denna modul samman med en annan modul som har till uppgift att 
styra start av flanktriggmodulen. Denna modul har som insignaler förutom klockan ett 
antal 16-bitars triggbussar från de andra triggfunktionerna. Då datat på dessa bussar 
kontrolleras av mikrokontrollern genom skrivning i de register som bitvis sammankopplas 
genom logiska OCH med triggsignalen från varje triggfunktion kan en triggkedja på detta 
sätt sammankopplas. 
Varje triggfuntion får på detta sett sin egen startadress och för att bilda en kedja skrivs 
startadressen till nästkommande triggfuntion in i det register som skrivs från kontrollern i 
föregående triggfunktion. För att kunna starta rätt triggfunktion behövs även ett 
triggstartregister, även det skrivet från mikrokontrollern. Även detta register är 16 bitar 
och det pekar ut den första (eller enda) triggmodulen i kedjan. 
 
 

 
 
Figur 13: Symbol för logikblock flanktrig 
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• Delay 
 

Denna triggfunktion är uppbyggd på ett sätt som liknar den för flanktrigg men den har 
ingen tillståndsmaskin för att indikera att det sökta målet är nått utan endast en 32-bitars 
räknare som jämför sitt värde med ett register skrivet från mikrokontrollern. Största 
respektive minsta inställbara värde beror på masterklockans frekvens, om klockan går i 
t.ex. 200 MHz kommer det ställbara värdet på delaytriggfunktionen att vara mellan 5 ns 
och ca 20s. Delayvärdet kommer att vara inställbart i intervall av masterklockans 
periodtid. 
När den inställda tiden har förflutit kommer även denna modul att adressera 
nästkommande triggfunktion eller mastertrigg på samma sätt som flanktriggmodulen gör. 
 
• Leveltrigg 

 
Funktionen leveltrigg har stora likheter med funktionen för flanktrigg men med den 
skillnaden att i leveltrigg behöver inte datat vara strikt större än triggnivån utan det räcker 
med att data uppnår samma nivå för att tillståndsmaskinen skall indikera. Detta gäller för 
både data som skall vara högre än nivån som data som skall var lägre. Denna modul är 
ingen renodlad triggfunktion utan en funktion som kommer att användas i andra 
triggmoduler t.ex. pulstrigg samt logiktrigg. I pulstrigg kommer den att behövas för att 
starta och stoppa räknare för att mäta pulsbredd, och i logiktrigg för att kunna ställa in och 
skilja på nivå för logisk ”etta” och ”nolla”. Tillståndsmaskinerna är på samma sätt som i 
flankmodulen hopkopplad med en räknare som räknar antalet gånger som datat överstiger 
eller underskrider jämförvärdet. När detta har hänt så många gånger som användaren ställt 
in kommer modulen att starta nästa triggfunktion eller indikera att triggsekvensen nått sitt 
mål och sätta mastertrigg 
 
• Trigconv 
 
Blocket triggfunktioner i blockschemat (se sid. 17) innehåller förutom de ovan beskrivna 
triggfunktionerna ännu en modul. Denna modul tar emot de sex triggmodulernas 16-
bitarsbussar och kommer i det fall någon av dem indikerar mastertrigg att sätta en signal 
som indikerar mastertrigg till buffertmodulen. Denna modul är endast till för att minska 
antalet portar på buffertmodulen.  
 

 
 

Figur 14: Symbol för logikblock trigconv 
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• Trigg_chann_sel 
 
Då oscilloskopet kommer att ha möjlighet att hantera data från fyra ADCer är det givetvis 
bra att kunna välja vilken av dessa fyra kanaler som skall användas för att leta trigg på. 
Den funktionen finns i delblocket Trigg_chann_sel, som tar indata från ADCerna och 
släpper vidare den valda kanalens data till triggfunktionerna. Kanalvalet styrs av ett 
register som skrivs från mikrokontrollern. Denna funktion är i princip en 4x8 till 8 Mux 
som styrs av användaren. I framtiden kan det vara av intresse att placera en sådan mux på 
ingången till varje enskild triggfunktion för att öka flexibiliteten. Det skulle då vara 
möjligt att låta första flanktriggen arbeta på data från kanal A och nästa triggfunktion 
arbeta på kanal C o.s.v.  
 

 
 

Figur 15: Symbol för logikblock trig_chann_sel 
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3.4.4 Gränssnitt till mikrokontrollern 
 
Denna del av implementeringen svarar för kontakten mot mikrokontrollern. Den består av två 
delar vars uppgifter är att kommunicera med kontrollern samt att sätta upp de register som 
styr den övriga logiken enligt tidigare kapitel.  
 

• Remap 
 

Denna modul styr den övriga logiken enligt de tidigare beskrivningarna. Modulen består 
av ett antal register som mikrokontrollern adresserar och skriver eller läser. Den har även 
till uppgift att adressera minnet vid utläsning av data samt de register som sparar trigg-
adresser. Innan start måste mikrokontrollern sätta upp trigg-funktioner och diverse andra 
register för att kunna köra datainsamling och trigg på oscilloskopet. När de nödvändiga 
registren är klara startas processen genom att mikrokontrollern adresserar startfunktioner. 
Startfunktionen tilldelar alla funktioner sina startdata och tillåter räknare och trigg-
funktioner att gå. När mikrokontrollern får avbrottssignal från buffertmodulen kommer 
den att starta funktioner för utläsning av avbrottsadresser och data från minnet. 
Dessa funktioner är endast adresspekare vars värde räknas upp av mikrokontrollern samt 
register för mellanlagring av den efterfrågade datan innan mikrokontrollern hämtar den. 
 

 
 
 

Figur 16: Symbol för logikblock remap 
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• Uinterface 

 
Detta block är gränssnittet mot mikrokontrollern, det har till uppgift att ta emot data och 
styrsignaler samt förbereda data för läsning till kontrollern. Då kontrollern och den övriga 
konstruktionen inte kommer att kunna arbeta i samma hastighet (kontrollerns maxfrekvens 
är 50 MHz) kommer modulen att behöva ta hänsyn till båda klockorna. Modulen är 
uppbyggd som en tillståndsmaskin med åtta tillstånd. Tillståndsmaskinen kan delas in i 
olika delar beroende på vad som skall utföras, den har en sekvens för skrivning från 
controllern och en för läsning. Interfacet består av en 16-bitars dubbelriktad, adress och 
datamultiplexad databuss och styrsignalerna Noacc och R/W. Noacc signalen används då 
kontrollern inte skall användas till något utan stå i standby och vänta på nästa kommando. 
Styrsignalen R/W styr om interfacet skall utföra en läsning eller skrivning. Utöver dessa 
styrsignaler måste även den klocka som styr controllern finnas tillgänglig för att kunna 
synkronisera enheterna med varandra. Nedan följer en kort beskrivning av en skriv 
respektive läscykel. 
 
 
 

 
 
 

Figur 17: Symbol för logikblock Uinterface 
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Figur 18: Principskiss av tillståndsmaskinen för gränssnittet mot mikrokontrollern 

 
 
Skrivcykel - När gränsnittet är tillgängligt för access av något slag befinner det sig i 
tillstånd idle, i detta tillstånd väntar den på styrsignal i form av fallande flank på kontroller 
klockan, när den kommer byter maskinen tillstånd till delay och väntar tills kontrollerns 
buss är stabil. När delayfunktionen är klar och datat är stabilt kontrolleras om det är en 
korrekt access genom styrsignalen Noacc, om den är korrekt byter maskinen tillstånd och 
informationen på bussen tilldelas ett register som fungerar som adresspekare till 
registermappen. Om accessen inte är korrekt kommer tillståndsmaskinen att återgå till 
tillståndet idle och vänta på nästa access. Efter att en adress har inkommit väntar interfacet 
på en stigande flank på kontrollerklockan och en styrsignal som säger om det är läsning 
eller skrivning som skall utföras, om R/W är låg när den stigande flanken kommer är det 
en skrivning som skall utföras. När detta inträffar byter maskinen tillstånd och väntar en 
förutbestämd tid för att data skall hinna stabilisera sig på bussen. Efter fördröjningen 
kommer datat att tilldelas det av adressen utpekade registret i registermappen. 
 
 
 
Läscykel – Den första delen av läscykeln är samma som för skrivning och skiljer sig först 
då R/W styrsignalen är hög samtidigt som kontroller klockan har en stigande flank.  
Det data som kommer att läsas ut till kontrollern är de adresser som indikerar var i 
buffertarna som trigg inträffade och samplen som sparats i minnet. Vid utläsning av dessa 
kommer kontrollern att adressera en adress som startar datainhämtning till ett register i 
registermappen, utläsningen av triggadresser börjar med adressen för den första bufferten 
sedan den andra o.s.v. Utläsning av data från minnet börjar också på den lägsta adressen 
om inte controllern har skrivit in en annan basadress för minnesutläsning. När kontrollern 
har indikerat läsning av data med hjälp av stigande flank och R/W signalen pekas rätt data 
ut och hämtas till registermappen. När datat finns tillgängligt byter tillståndsmaskinen 
tillstånd till output data och kontrollerns buss tilldelas datat under tillräckligt lång tid för 
att kontrollern skall kunna göra en korrekt läsning. Efter att kontrollern har läst datat 
måste bussen nollställas och processen kan starta om med en ny läsning/skrivning.    
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4 Utförande 
 
Arbetet med framtagning av de ovan beskrivna logikfunktionerna har gjorts genom att i 
VHDL- kod beskriva den önskade funktionen och genom att grafiskt koppla samman de olika 
komponenterna till en större enhet. För att verifiera att delblocken uppfyller den önskade 
funktionen har resultatet itererats fram genom växelvis kodning och simulering. 
 
Data_in modulen kan beskrivas som fyra stycken 8 bitars register som tar in data från sina 
respektive ADCer vid stigande flank på klockan och sedan lägger ut data på sin respektive 
databuss. VHDL-beskrivningen för denna funktion finns som bilaga 1. 
 
Modulen raknare kan beskrivas som ett 32-bitars register som startar på noll och för en given 
insignal adderar på ”ett” till sitt befintliga värde. Då denna modul har en lång dataväg från 
första till sista bit har den delats in i 11 st. delräknare där carrysignalen är pipelinad, detta för 
att få upp modulens hastighet. Modulen jämför räknarvärdet med ett registervärde och även 
denna jämförelse är uppdelad så varje delräknare jämförs med motsvarande bitar i registret. 
När räknare och register är lika kommer utsignalen att gå hög. Denna signal används för att 
nollställa räknaren och styra adressering av minnet. I bilaga 2 finns VHDL-koden för denna 
modul. 
 
I modulen buffert finns ett antal olika funktioner som tillsammans fungerar som adressering 
av grafikminnet. En funktion är den 13-bitars räknare som behövs för att kunna peka ut hela 
minnets adressrymd, den beskrivs med kod motsvarande den för modulen raknare. För att dela 
upp minnet i lagom stora bitar utförs ett bitvis logiskt OCH mellan räknaren och ett register 
(skrivet från kontrollern). Värdet i detta register bestämmer hur många punkter som varje bild 
(frame) skall bestå av. 
Modulen hanterar även minnesadressering vid trigg. Vid trigg startas ytterligare en räknare 
som räknar upp till ett bestämt värde innan adresspekaren hoppar till nästa buffert. Detta för 
att placera triggpunkten mitt i bilden. När triggsignalen kommer sparas även den aktuella 
adressen undan för att senare kunna läsas ut av kontrollern. Dessa adresser sparas i ett antal 
register som adresseras utifrån det antal triggsignaler som detekterats. Beskrivningen för 
denna modul finns som bilaga 3.   
 
Mode_sel modulen är den modul som bestämmer vilken mode som processen skall ha, om 
endast en buffert skall skrivas innan avbrott ges till mikrokontrollern eller om det skall skrivas 
flera. Blocket kan beskrivas som en räknare som räknar upp på varje triggsignal tills den når 
samma värde som ett skrivet register har. Om räknaren inte når upp till registervärdet startas 
triggfunktionen om och ny trigg söks. När räknare och register är lika ges avbrottssignal till 
kontrollern och utläsning av data kan börja. I bilaga 4 finns VHDL beskrivningen för denna 
modul.    
  
Blockram modulerna är beskrivna med VHDL kod som får syntesverktyget att använda den 
specifika chiparea som är avsedd att använda som minne. Beskrivningen innehåller uppgifter 
om antal rader som önskas i minnet och bredden på varje rad. Beskrivningen är med undantag 
av div modifiering för att passa i detta projekt hämtad från [VHDL för konstruktion (Sjöholm, 
Lindh, 2003, sid. 186)]. Beskrivningen av dessa moduler finns i bilaga 5. 
 
Modulen remap kan beskrivas som en modul med ett antal register i. Dessa register skrivs 
från kontrollern genom att först peka ut rätt register (adressera) och sedan skriva data till det 
utpekade registret. Registren kommer sedan att användas som indata till processen. I denna 
modul finns även de räknare som adresserar minnet vid utläsning och de register som sparar 
triggadresser i buffertmodulen. VHDL-beskrivningen för modulen finns i bilaga 6. 
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Trig_chan_sel modulen kan beskrivas som en mux med fyra stycken 8-bitars bussar in och 
en 8-bitars buss ut. Muxen kontrolleras av en 2-bitars styrsignal. VHDL-koden för denna 
modul bifogas som bilaga 7. 
 
Modulen uinterface är den enhet som kommunicerar med mikrokontrollern. Den är beskriven 
som en tillståndsmaskin som beroende på insignalerna utför läsning till respektive skrivning 
från kontrollern. I modulen finns även ett antal små räknare för att kunna uppfylla håll och 
sätt-upp tider som är viktiga för interfacet. VHDL-beskrivningen finns i bilaga 8.  
 
 Delaymodule är den enhet som hanterar fördröjningstrigg. Modulen kan ses som toppnivån 
för delaytrigg, under denna nivå finns delblocken delaycnt, dnexttrig, dtrigcnt och 
delayctrl. Delaycnt kan beskrivas som en 32-bitars räknare som jämför sitt värde med ett 32-
bitars register på samma sätt som raknarmodulen (se bilaga 2). När räknaren är lika med 
registret indikeras trigg oavsett datat. Då delayfunktionen är byggd som en räknare kommer 
delaymodulens upplösning bero av klockpulsens periodtid. Om t.ex. frekvensen är 100 MHz 
motsvarar varje räknarvärde 10ns och om frekvensen är 200 MHz motsvarat den 5 ns. Detta 
måste tas i beaktning så att rätt värde skrivs till registret från kontrollern. 
Dtrigcnt har till uppgift att vid trigg från delaycnt indikera detta som ett 16-bitars ord 
bestående av 16 st. ettor. Detta ord ”ockas” sedan samman med ett 16-bitars register i 
dnexttrig modulen för att starta nästa triggmodul. VHDL-beskrivningen för dnexttrigg 
bifogas i bilaga 9.  
Delayctrl har till uppgiften att jämföra värden på den buss som indikerar start för de olika 
triggfunktionerna. Då bussen ger startsignal för delayblocket skall delayctrl starta 
triggfunktionen och annars skall modulen vara avstängd. VHDL-kod för denna modul finns i 
bilaga 10. 
 
Flankmodule kan ses som toppnivån för flanktrigg på samma sätt som beskrivits för 
delaymodule, men i denna modul finns på undernivåerna delblocken posflanktrig, 
negflanktrig, nexttrig, trigcnt och flanktrigctrl. Delblocken posflanktrig och negflanktrig 
är tillståndsmaskiner som indikerar positiv och negativ flank. VHDL beskrivningen för dessa 
block finns i bilagorna 11 respektive 12. Trigcnt är en 16-bitars räknare som räknas upp på 
varje positiv eller negativ flank. Även denna räknare jämför sitt värde med ett register som 
skrivs från mikrokontrollern. Detta för att kunna få trigg på t.ex. 65000 positiva flanken. 
Beskrivningen för denna modul finns i bilaga 13. Modulerna nexttrig och flanktrigctrl har 
samma funktion och är beskrivna på samma sätt som dnexttrig och delayctrl enligt bilagorna 9 
och 10. 
 
Den återstående triggfunktionen har precis som de funktionerna en toppnivå, den heter i detta 
fall Levmodule och har undernivåerna neglevtrig, poslevtrig, levtrigcnt, nexttriglev och 
levtrigctrl. Dessa delblock är beskrivna och uppbyggda på samma sätt som motsvarande 
delblock för flanktrigg. För att se VHDL-beskrivning hänvisas till de bilagor som finns 
bifogade för flanktrigg, d.v.s. bilagorna 9-13. 
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5 Resultat 
 
I detta kapitel behandlas resultatet av de implementerade logikfunktionerna samt även hur 
verifiering har utförts. Vilka funktioner som lämpar sig för implementering i programmerbar 
logik och vilka som varit svårare att beskriva på ett korrekt sätt. 
 
De implementerade logikfunktionerna har alla uppfyllt de funktioner som har arbetats fram 
tillsammans med handledare från BK Development. Verifiering av funktioner upp till 
toppnivå har utförts med hjälp av simuleringar i Mentor Graphics Modelsim. Simuleringar på 
toppnivån har inte hunnits med utan finns med på listan för vidare arbete. Arbetet har 
resulterat i en enkel grundkonstruktion (ej färdigsimulerad) som skall användas för vidare 
utveckling av olika triggfunktioner och verifiering av hårdvara på mönsterkortet som BK 
Development arbetar med att ta fram.  
 
En funktion som har varit svår att konstruera i programmerbar logik är långa räknare. 
Problemet med dessa har varit att erhålla tillräckligt hög hastighet. Den längsta räknaren som 
använts i detta arbete är 32-bitar (modulen raknare (tidbas)) och för att kunna köra den med 
en klockperiod kortare än 5 ns har den byggts som 11 st. pipelinade räknare. 
Denna konstruktion ger enligt syntesverktyget en minimal periodtid på 4,668 ns. Modulen 
jämför även räknarvärdet med ett förinställt värde innan utsignal sätts. Den tid som anges 
ovan är den minsta periodtiden för hela denna modul och inte enbart för räknaren utan även 
för jämförelsen.   
 
Andra tidskrävande delar i detta arbete har varit att ta fram ett sätt för triggfunktionerna att 
starta (trigga) varandra på ett sätt som kan styras från mikrokontrollern. Detta problem har 
lösts genom att låta alla triggfunktioner signalera färdigt på samma sätt och låta starten av 
nästa funktion styras av ett register (skrivet från mikrokontrollern) som sammanfogas med 
färdigsignalen genom ett logiskt OCH (se kap 3.4.3).   
 
Implementering av triggfunktioner lämpar sig bra för implementering i en FPGA då det är 
förhållandevis enkelt att bygga upp tillståndsmaskiner, små räknare och jämförelser med 
programmerbar logik.  
 
Datainsamling och mellanlagring av en relativt liten datamängd möter inga större problem i 
modernare kretsar då dessa oftast har en viss chiparea som är avsedd att fungera som RAM. I 
utvecklingsverktygen finns oftast stöd för att konfigurera denna area på ett lämpligt sätt. Inom 
detta område finns mycket information att hämta i olika diskussionsgrupper på Internet.   
 
Konstruktion av gränssnitt mot andra kretsar kan som regel byggas upp på ett smidigt och 
effektivt sätt, men konstruktören bör vara uppmärksam på de tidskrav som andra kretsar har 
och den minsta klockperiod som designen syftar till. Om t.ex. minsta klockperiod är 10 ns och 
en extern komponent behöver två styrsignaler med t.ex. 4 ns mellanrum kan inte dessa styras 
av klockan utan måste vara asynkrona. 
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6 Slutsats/Vidareutveckling/Diskussion 
 
Arbetet syftar till att göra en förstudie av de problem och möjligheter som finns med att 
använda programmerbar logik till triggerbaserad datakommunikation. Arbetet har identifierat 
några av de ”trånga” passagerna som kommer att uppstå då hög hastighet önskas samt även 
vilka delar som lämpar sig väl för implementering i programmerbar logik.  
 

6.1 Slutsats 
Jag anser efter denna förstudie att programmerbar logik lämpar sig väl till de typer av 
logikfunktioner som behövs för att uppnå de mål som sätts upp i ett framtida 
konstruktionsprojekt utifrån syftet i kap 1.1. 
Ytterligare en slutsats jag har dragit under detta projekt är hur viktigt det är att sätta upp 
repeterbara testfall så att samma modul kan testas på samma sätt efter modifieringar som 
innan. Oavsett om testbänkar skrivs eller om simulering sker direkt på kurvform är det viktigt 
att insignaler kommer i samma ordning och tid för att kunna jämföras på ett korrekt sätt.  
 

6.2 Vidareutveckling 
När simulering av toppnivån och implementering av logiken i FPGA är utförd finns möjlighet 
att använda de framtagna funktionerna som stöd för vidare utveckling av t.ex. ytterligare ett 
antal triggfunktioner, utveckling av logik för att styra ett antal DAC i syfte att åstadkomma en 
funktionsgenerator. Givetvis fungerar arbetet även som en bas i konstruktionen av ett digitalt 
oscilloskop med stöd för ethernetkoppling. Vidare arbete med att verifiera 
mönsterkortshårdvara och utveckling av logikfunktioner överlåts på BK Development.  
 

6.3 Diskussion 
Då detta examensarbete utförts som en förstudie av programmerbar logik i syfte att konstruera 
ett ehternet-baserat digitalt oscilloskop har den använda metoden varit att beskriva de önskade 
logikfunktionerna i VHDL. Vid arbetets inledning var ambitionen att ta fram en fungerande 
prototyp med ett antal triggfunktioner. Då detta visade sig vara ett större arbete än väntat 
skalades arbetet ned vad gällde önskemål om hastighet till endast krav på en stabil 
grundkonstruktion. Med hjälp av en hårdare avgränsning inför starten av detta projekt hade 
mer fokus lagts på de komplicerade och tidskrävande funktionerna. Denna prioritering hade 
förhoppningsvis gett ett bättre totalresultat av projektet.            
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Bilagor 
 
Under denna rubrik kommer den kod som är skriven för varje logikfunktion att redovisas. 
 

Bilaga 1: data_in 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
-- Company: BK Development  
-- Engineer: Johan Almfors 
-- 
-- Create Date:    10:00:42 04/25/05 
-- Design Name:     
-- Module Name:    data_in - Behavioral 
-- Project Name:    
-- Target Device:   
-- Tool versions:   
-- Description: 
-- 
-- Dependencies: 
--  
-- Revision: 
-- Revision 0.01 - File Created 
-- Additional Comments: 
--  
-------------------------------------------------------------------------------- 
library IEEE; 
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; 
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; 
 
---- Uncomment the following library declaration if instantiating 
---- any Xilinx primitives in this code. 
--library UNISIM; 
--use UNISIM.VComponents.all; 
 
entity data_in is 
    Port (porta : in std_logic_vector(7 downto 0); 
              portb : in std_logic_vector(7 downto 0); 
              portc : in std_logic_vector(7 downto 0); 
              portd : in std_logic_vector(7 downto 0);  
              clk : in std_logic; 
              reset : in std_logic; 
              d_out : out std_logic_vector(7 downto 0);     
              d_out2 : out std_logic_vector(7 downto 0); 
              d_out3 : out std_logic_vector(7 downto 0); 
              d_out4 : out std_logic_vector(7 downto 0)); 
end data_in; 
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architecture Behavioral of data_in is 
 
signal rega : std_logic_vector(7 downto 0); 
signal regb : std_logic_vector(7 downto 0); 
signal regc : std_logic_vector(7 downto 0); 
signal regd : std_logic_vector(7 downto 0); 
 
begin 
 
  
-- här tas data in till 4 st 8 bitars register 
process(clk) 
begin 
if rising_edge(clk) then  
if reset ='1' then 
  rega <= "00000000"; 
 regb <= "00000000"; 
 regc <= "00000000"; 
 regd <= "00000000"; 
        else  
 rega <= porta; 
 regb <= portb; 
 regc <= portc; 
 regd <= portd; 
        end if; 
 end if; 
end process; 
 
   
 d_out <= rega; 
 d_out2 <= regb; 
 d_out3 <= regc; 
 d_out4 <= regd; 
 
 
end Behavioral; 
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Bilaga 2: raknare 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
-- Company:  BK Development 
-- Engineer:  Johan Almfors 
-- 
-- Create Date:    14:38:56 05/10/05 
-- Design Name:     
-- Module Name:    raknare - Behavioral 
-- Project Name:    
-- Target Device:   
-- Tool versions:   
-- Description: 
-- 
-- Dependencies: 
--  
-- Revision: 
-- Revision 0.01 - File Created 
-- Additional Comments: 
--  
-------------------------------------------------------------------------------- 
library IEEE; 
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; 
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; 
 
---- Uncomment the following library declaration if instantiating 
---- any Xilinx primitives in this code. 
--library UNISIM; 
--use UNISIM.VComponents.all; 
 
entity raknare is 
    Port (clk : in std_logic; 
             go : in std_logic; 
             timebase : in std_logic_vector(31 downto 0); 
             samp_sel_clk : out std_logic:='0'; 
             dataW : out std_logic); 
end raknare; 
 
architecture Behavioral of raknare is 
signal comp1 : std_logic; 
signal comp2 : std_logic; 
signal comp3 : std_logic; 
signal comp4 : std_logic; 
signal comp5 : std_logic; 
signal comp6 : std_logic; 
signal comp7 : std_logic; 
signal comp8 : std_logic; 
signal comp9 : std_logic; 
signal comp10 : std_logic; 
signal comp11 : std_logic; 
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signal restart : std_logic; 
signal temp : std_logic; 
signal count1 : std_logic_vector(1 downto 0); 
signal count2 : std_logic_vector(2 downto 0); 
signal count3 : std_logic_vector(2 downto 0); 
signal count4 : std_logic_vector(2 downto 0); 
signal count5 : std_logic_vector(2 downto 0); 
signal count6 : std_logic_vector(2 downto 0); 
signal count7 : std_logic_vector(2 downto 0); 
signal count8 : std_logic_vector(2 downto 0); 
signal count9 : std_logic_vector(2 downto 0); 
signal count10 : std_logic_vector(2 downto 0); 
signal count11 : std_logic_vector(2 downto 0); 
begin 
 
 
counterb:Block 
 
 
signal c1:std_logic; 
signal c2:std_logic; 
signal c3:std_logic; 
signal c4:std_logic; 
signal c5:std_logic; 
signal c6:std_logic; 
signal c7:std_logic; 
signal c8:std_logic; 
signal c9:std_logic; 
signal c10:std_logic; 
 
begin 
 
process(clk, go) 
begin 

if rising_edge(clk) then 
if go = '0' or restart = '0' then  

 count1<=(others =>'0'); 
 c1<='0'; 
        elsif go = '1' then 
 count1 <= count1 + 1; 
 if count1 = "10" then 
  c1 <= '1'; 
 else 
  c1 <= '0'; 
 end if; 
 
        else 
 count1 <=(others=>'0'); 
 c1 <= '0'; 
        end if; 
end if; 
end process; 
  



 43

 
 
process(clk, go, c1) 
variable count2_v : std_logic_vector (2 downto 0); 
begin 

if rising_edge(clk) then 
         if go = '0' or restart = '0' then  
 count2_v :=(others => '0'); 
 c2 <= '0'; 
        elsif go = '1' and c1 = '1' then 
 count2_v := count2_v + 1; 
 if (count2_v = "111") then  
  c2 <= '1'; 
 else 
  c2<= '0';    
 end if; 
        end if; 
end if; 
count2 <= count2_v; 
end process; 
 
process(clk, go, c2) 
variable count3_v : std_logic_vector (2 downto 0); 
begin 

if rising_edge(clk) then 
if go = '0' or restart = '0' then  

 count3_v := (others => '0'); 
 c3 <= '0'; 
        elsif go = '1' and c1 = '1' and c2 = '1' then 
 count3_v := count3_v + 1; 
 if count3_v = "111" then 
  c3 <= '1'; 
 else 
  c3<= '0'; 
 end if; 
        end if; 
end if; 
count3 <= count3_v; 
end process; 
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process(clk, go, c3) 
variable count4_v : std_logic_vector (2 downto 0); 
begin 

if rising_edge(clk) then 
         if go = '0' or restart = '0' then  
 count4_v := (others => '0'); 
 c4 <= '0'; 
        elsif go = '1' and c1 = '1' and c2 = '1' and c3 = '1' then 
 count4_v := count4_v + 1; 
 if count4_v = "111" then 
  c4 <= '1'; 
 else 
  c4<= '0'; 
 end if; 
        end if; 
end if; 
count4 <= count4_v; 
end process; 
 
 
process(clk, go, c4) 
variable count5_v : std_logic_vector (2 downto 0); 
begin 

if rising_edge(clk) then 
         if go = '0' or restart = '0' then  
 count5_v := (others => '0'); 
 c5 <= '0'; 
        elsif go = '1' and c1 = '1' and c2 = '1' and c3 = '1' and c4 = '1' then 
 count5_v := count5_v + 1; 
 if count5_v = "111" then 
  c5 <= '1'; 
 else 
  c5<= '0'; 
 end if; 
       end if; 
end if; 
count5 <= count5_v; 
end process; 
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process(clk, go, c5) 
variable count6_v : std_logic_vector (2 downto 0); 
begin 

if rising_edge(clk) then 
if go = '0' or restart = '0' then  

 count6_v := (others => '0'); 
 c6 <= '0'; 
         elsif go = '1' and c1 = '1' and c2 = '1' and c3 = '1' and c4 = '1' and c5 = '1' then 
 count6_v := count6_v + 1; 
 if count6_v = "111" then 
  c6 <= '1'; 
 else 
  c6<= '0'; 
 end if; 
        end if; 
end if; 
count6 <= count6_v; 
end process; 
 
 
process(clk, go, c6) 
variable count7_v : std_logic_vector (2 downto 0); 
begin 

if rising_edge(clk) then 
if go = '0' or restart = '0' then  

 count7_v := (others => '0'); 
 c7 <= '0'; 
        elsif go = '1' and c1 = '1' and c2 = '1' and c3 = '1' and c4 = '1' and c5 = '1' and  c6 = '1' 
then 
 count7_v := count7_v + 1; 
 if count7_v = "111" then 
  c7 <= '1'; 
 else 
  c7<= '0'; 
 end if; 
        end if; 
end if; 
count7 <= count7_v; 
end process; 
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 process(clk, go, c7) 
variable count8_v : std_logic_vector (2 downto 0); 
begin 

if rising_edge(clk) then 
         if go = '0' or restart = '0' then  
 count8_v := (others => '0'); 
 c8 <= '0'; 
elsif go = '1' and c1 = '1' and c2 = '1' and c3 = '1' and c4 = '1' and c5 = '1' and  c6 = '1'      and    
c7 = '1'then 
 count8_v := count8_v + 1; 
 if count8_v = "111" then 
  c8 <= '1'; 
 else 
  c8<= '0'; 
 end if; 
         end if; 
end if; 
count8 <= count8_v; 
end process; 
 
process(clk, go, c8) 
variable count9_v : std_logic_vector (2 downto 0); 
begin 

if rising_edge(clk) then 
if go = '0' or restart = '0' then  

 count9_v := (others => '0'); 
 c9 <= '0'; 

elsif go = '1' and c1 = '1' and c2 = '1' and c3 = '1' and c4 = '1' and c5 = '1' and  c6 = '1'    
and  c7 = '1' and c8 = '1'then 

 count9_v := count9_v + 1; 
 if count9_v = "111" then 
  c9 <= '1'; 
 else 
  c9<= '0'; 
 end if; 
         end if; 
end if; 
count9 <= count9_v; 
end process; 
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process(clk, go, c9) 
variable count10_v : std_logic_vector (2 downto 0); 
begin 

if rising_edge(clk) then 
if go = '0' or restart = '0' then  

 count10_v := (others => '0'); 
 c10 <= '0'; 

elsif go = '1' and c1 = '1' and c2 = '1' and c3 = '1' and c4 = '1' and c5 = '1' and  c6 = '1' 
and  c7 = '1' and  c8 = '1' and c9 = '1'then 

 count10_v := count10_v + 1; 
 if count10_v = "111" then 
  c10 <= '1'; 
 else 
  c10<= '0'; 
 end if; 
         end if; 
end if; 
count10 <= count10_v; 
end process; 
 
 
 
process(clk, go, c10) 
variable count11_v : std_logic_vector (2 downto 0); 
begin 

if rising_edge(clk) then 
if go = '0' or restart = '0' then  

 count11_v := (others => '0'); 
elsif go = '1' and c1 = '1' and c2 = '1' and c3 = '1' and c4 = '1' and c5 = '1' and  c6 = '1' 
and c7 = '1' and  c8 = '1' and c9 = '1' and c10 = '1' then 

 count11_v := count11 + 1; 
         end if; 
end if; 
count11 <= count11_v; 
end process; 
 
 
end block; 
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compb:Block 
 
 
signal temp1 : std_logic;  
signal temp2 : std_logic; 
signal temp3 : std_logic; 
signal temp4 : std_logic; 
signal temp5 : std_logic; 
signal temp6 : std_logic; 
signal temp7 : std_logic; 
signal temp8 : std_logic; 
 
begin 
 
process(clk, go, restart) 
begin 

if rising_edge(clk) then 
if go = '0' or restart = '0' then 

 comp1 <= '0'; 
         elsif timebase (1 downto 0) = count1 then 
 comp1 <= '1'; 
         else 
 comp1 <= '0'; 
         end if; 
end if; 
end process; 
 
process(clk, go, restart) 
begin 

if go = '0' or restart = '0' then 
 comp2 <= '0'; 

elsif rising_edge(clk) and timebase (4 downto 2) = count2  then 
if go = '1' then  

  comp2 <= '1'; 
 else 
  comp2 <= '0';   
 end if; 
         end if; 
end process; 
 
 
process(clk, go, restart) 
begin 

if go = '0' or restart = '0' then 
 comp3 <= '0'; 
         elsif rising_edge(clk) and timebase (7 downto 5) = count3 then 
 if go = '1' then 
  comp3 <= '1'; 
 else 
  comp3<= '0'; 
   end if; 
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         end if; 
end process; 
 
process(clk, go, restart) 
begin 

if go = '0' or restart = '0' then 
 comp4 <= '0'; 
         elsif rising_edge(clk) and timebase (10 downto 8) = count4 then 
 if go = '1' then 
  comp4 <= '1'; 
 else 
  comp4<= '0'; 
 end if; 
         end if; 
end process; 
 
process(clk, go, restart) 
begin 

if go = '0' or restart = '0' then 
 comp5 <= '0'; 
         elsif rising_edge(clk) and timebase (13 downto 11) = count5 then 
 if go = '1' then 
  comp5 <= '1'; 
 else 
  comp5<= '0'; 
 end if; 
         end if; 
end process; 
 
 
 
process(clk, go, restart) 
begin 
         if go = '0' or restart = '0' then 
 comp6 <= '0'; 
         elsif rising_edge(clk) and timebase (16 downto 14) = count6  then 
 if go = '1' then  
  comp6 <= '1'; 
 else 
  comp6<= '0'; 
 end if; 
         end if; 
end process; 
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process(clk, go, restart) 
begin 
         if go = '0' or restart = '0' then 
 comp7 <= '0'; 
         elsif rising_edge(clk) and timebase (19 downto 17) = count7  then 
 if go = '1' then 
  comp7 <= '1'; 
 else 
  comp7<= '0'; 
 end if; 
         end if; 
end process; 
 
process(clk, go, restart) 
begin 
         if go = '0' or restart = '0' then 
 comp8 <= '0'; 
         elsif rising_edge(clk) and timebase (22 downto 20) = count8 then 
 if go = '1' then  
  comp8 <= '1'; 
 else 
  comp8 <= '0'; 
 end if; 
         end if; 
end process; 
 
process(clk, go, restart) 
begin 
         if go = '0' or restart = '0' then 
 comp9 <= '0'; 
         elsif rising_edge(clk) and timebase (25 downto 23) = count9 then 
 if go = '1' then  
  comp9 <= '1'; 
 else 
  comp9 <= '0'; 
 end if; 
         end if; 
end process; 
 
process(clk, go, restart) 
begin 
         if go = '0' or restart = '0' then 
 comp10 <= '0'; 
         elsif rising_edge(clk) and timebase (28 downto 26) = count10 then 
 if go = '1' then  
  comp10 <= '1'; 
 else 
  comp10 <= '0'; 
 end if; 
         end if; 
end process; 
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process(clk, go, restart) 
begin 
         if go = '0' or restart = '0' then 
 comp11 <= '0'; 
         elsif rising_edge(clk) and timebase (31 downto 29) = count11 then 
 if go = '1' then  
  comp11 <= '1'; 
 else 
  comp11 <= '0'; 
 end if; 
         end if; 
end process; 
 
process (clk) 
begin 
         if rising_edge(clk) then 

if comp1 = '1' and comp2 = '1' then  
  temp1 <= '1'; 
 else 
  temp1 <= '0'; 
 end if; 
         end if; 
end process; 
 
process (clk) 
begin 
         if rising_edge(clk) then 
 if comp3 = '1' and comp4 = '1' then  
  temp2 <= '1'; 
 else 
  temp2 <= '0'; 
 end if; 
         end if; 
end process; 
 
process (clk) 
begin 
         if rising_edge(clk) then 
 if comp5 = '1' and  comp6 = '1' then 
  temp3 <= '1'; 
 else 
  temp3 <= '0'; 
 end if; 
         end if; 
end process; 
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process (clk) 
begin 
         if rising_edge(clk) then 
 if comp7 = '1' and comp8 = '1' then 
  temp4 <= '1'; 
 else 
  temp4 <= '0'; 
 end if; 
         end if; 
end process; 
 
process (clk) 
begin 
         if rising_edge(clk) then 
 if comp9 = '1' and comp10 = '1' then 
  temp5 <= '1'; 
 else 
  temp5 <= '0'; 
 end if; 
         end if; 
end process; 
 
process (clk) 
begin 
         if rising_edge(clk) then 
 if temp1 = '1' and temp2 = '1' then 
  temp6 <= '1'; 
 else 
  temp6 <= '0'; 
 end if; 
         end if; 
end process; 
 
process (clk) 
begin 
         if rising_edge(clk) then 
 if temp3 = '1' and temp4 = '1' then 
  temp7 <= '1'; 
 else 
  temp7 <= '0'; 
 end if; 
         end if; 
end process; 
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process (clk) 
begin 
         if rising_edge(clk) then 
 if temp5 = '1' and comp11 = '1' then 
  temp8 <= '1'; 
 else 
  temp8 <= '0'; 
 end if; 
         end if; 
end process; 
 
process (clk) 
begin 
         if rising_edge(clk) then 
 if temp6 = '1' and temp7 = '1' and temp8 = '1' then  
  restart <= '0'; 
 else 
  restart <= '1'; 
 end if; 
         end if; 
end process; 
 
samp_sel_clk <= '1' when go = '1'and restart = '0' else 
                            '0'; 
 
  
 
end block; 
 
temp <= '1' when go = '1'and restart = '0' else 
              '0'; 
 
process(clk, temp) 
begin 
         if falling_edge(clk) then 
 if temp = '1' then 
  dataW <= '1'; 
 else 
  dataW <= '0'; 
 end if; 
         end if; 
end process; 
 
 
end behavioral; 
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Bilaga 3: buffert 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
-- Company: BK Development 
-- Engineer: Johan Almfors 
-- 
-- Create Date:    15:46:35 06/10/05 
-- Design Name:     
-- Module Name:    buffert - Behavioral 
-- Project Name:    
-- Target Device:   
-- Tool versions:   
-- Description: 
-- 
-- Dependencies: 
--  
-- Revision: 
-- Revision 0.01 - File Created 
-- Additional Comments: 
--  
-------------------------------------------------------------------------------- 
library IEEE; 
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; 
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; 
 
---- Uncomment the following library declaration if instantiating 
---- any Xilinx primitives in this code. 
--library UNISIM; 
--use UNISIM.VComponents.all; 
 
entity buffert is 
    Port (clk : in std_logic; 
            go : in std_logic; 
            re_int_addr : in std_logic; 

interupt : in std_logic; 
buffermask : in std_logic_vector(12 downto 0); 
bufferselmask : in std_logic_vector(3 downto 0); 
buffers : in std_logic_vector(3 downto 0); 

            interup_addr : out std_logic_vector(12 downto 0); 
            memaddr : out std_logic_vector (12 downto 0); 
            masterinterupt : out std_logic); 
end buffert; 
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architecture Behavioral of buffert is 
signal bufferaddr : std_logic; 
signal interupt_addr : std_logic_vector(12 downto 0):="0000000000000"; 
signal count : std_logic_vector(12 downto 0); 
signal countr2 : std_logic_vector(7 downto 0); 
signal buffersel : std_logic_vector(3 downto 0):="0000"; 
signal count1 : std_logic_vector(1 downto 0); 
signal count2 : std_logic_vector(1 downto 0); 
signal count3 : std_logic_vector(2 downto 0); 
signal count4 : std_logic_vector(2 downto 0); 
signal count5 : std_logic_vector(2 downto 0); 
signal int_buffer : std_logic_vector(12 downto 0); 
signal int_buffer2 : std_logic_vector(12 downto 0); 
signal cntstart : std_logic; 
signal cntrestart : std_logic; 
 
begin 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------- 
counterb:Block 
 
 
signal c1:std_logic; 
signal c2:std_logic; 
signal c3:std_logic; 
signal c4:std_logic; 
 
begin 
process(clk, go) 

begin 
 if rising_edge(clk) then 
 if go = '0' then  
  count1<=(others =>'0'); 
  c1<='0'; 
 elsif go = '1' then 
  count1 <= count1 + 1; 
  if count1 = "10" then 
   c1 <= '1'; 
  else 
   c1 <= '0'; 
  end if; 
 
 else 
  count1 <=(others=>'0'); 
  c1 <= '0'; 
 end if; 

end if; 
end process; 
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process(clk, go, c1) 
variable count2_v : std_logic_vector (1 downto 0); 

begin 
 if rising_edge(clk) then 
 if go = '0' then  
  count2_v :=(others => '0'); 
  c2 <= '0'; 
 elsif go = '1' and c1 = '1' then 
  count2_v := count2_v + 1; 
  if (count2_v = "11") then  
   c2 <= '1'; 
 else 
   c2<= '0';      
 end if; 

end if; 
end if; 
count2 <= count2_v; 
end process; 
 
process(clk, go, c2) 
variable count3_v : std_logic_vector (2 downto 0); 

begin 
if rising_edge(clk) then 
if go = '0' then   

  count3_v := (others => '0'); 
  c3 <= '0'; 
 elsif go = '1' and c1 = '1' and c2 = '1' then 
  count3_v := count3_v + 1; 
  if count3_v = "111" then 
   c3 <= '1'; 
 else 
   c3<= '0'; 
 end if; 

end if; 
end if; 
count3 <= count3_v; 
end process; 
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process(clk, go, c3) 
variable count4_v : std_logic_vector (2 downto 0); 

begin 
 if rising_edge(clk) then 
 if go = '0' then   
  count4_v := (others => '0'); 
  c4 <= '0'; 
 elsif go = '1' and c1 = '1' and c2 = '1' and c3 = '1' then 
  count4_v := count4_v + 1; 
  if count4_v = "111" then 
   c4 <= '1'; 
 else 
   c4<= '0'; 
 end if; 

end if; 
end if; 
count4 <= count4_v; 
end process; 
 
 
process(clk, go, c4) 
variable count5_v : std_logic_vector (2 downto 0); 

begin 
 if rising_edge(clk) then 
 if go = '0' then --or restart = '0' then  
  count5_v := (others => '0'); 
 elsif go = '1' and c1 = '1' and c2 = '1' and c3 = '1' and c4 = '1' then 
  count5_v := count5_v + 1; 
 end if; 
end if; 
count5 <= count5_v; 
end process; 
 
count <= count5 & count4 & count3 & count2 & count1; 
 
end block; 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
process(clk, count, buffermask) 
begin 
 if rising_edge(clk) then 
  int_buffer <= count and buffermask; 
 end if; 
end process; 
 
 
 
 
 
 
 



 58 

process(clk, interupt, int_buffer, go) 
begin 
 if go = '0' then 
  interupt_addr <= (others => '0'); 
 elsif rising_edge(interupt) then--and interupt = '1' then 
  interupt_addr <= int_buffer2; 
  bufferaddr <= '1'; 
 
 end if; 
end process; 
 
process(clk) 
begin 
 if rising_edge(clk) then 
  if interupt = '1'and not cntrestart = '1' then 
   cntstart <= '1'; 
  else 
   cntstart <= '0'; 
  end if; 
 end if; 
end process; 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
counter2:Block 
 
signal count1 : std_logic_vector(1 downto 0); 
signal count2 : std_logic_vector(1 downto 0); 
signal count3 : std_logic_vector(1 downto 0); 
signal count4 : std_logic_vector(1 downto 0); 
signal c1:std_logic; 
signal c2:std_logic; 
signal c3:std_logic; 
 
 
begin 
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process(clk, cntstart) 
begin 

 if rising_edge(clk) then 
 if cntstart = '0' then  
  count1<=(others =>'0'); 
  c1<='0'; 
 elsif cntstart = '1' then 
  count1 <= count1 + 1; 
  if count1 = "10" then 
   c1 <= '1'; 
  else 
   c1 <= '0'; 
  end if; 
 
 else 
  count1 <=(others=>'0'); 
  c1 <= '0'; 
 end if; 

end if; 
end process; 
  
process(clk, cntstart, c1) 
variable count2_v : std_logic_vector (1 downto 0); 

begin 
 if rising_edge(clk) then 
 if cntstart = '0' then   
  count2_v :=(others => '0'); 
  c2 <= '0'; 
 elsif cntstart = '1' and c1 = '1' then 
  count2_v := count2_v + 1; 
  if (count2_v = "11") then  
   c2 <= '1'; 
 else 
   c2<= '0';      
 end if; 

end if; 
end if; 
count2 <= count2_v; 
end process; 
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process(clk, cntstart, c2) 
variable count3_v : std_logic_vector (1 downto 0); 

begin 
 if rising_edge(clk) then 
 if cntstart = '0' then  
  count3_v := (others => '0'); 
  c3 <= '0'; 
 elsif cntstart = '1' and c1 = '1' and c2 = '1' then 
  count3_v := count3_v + 1; 
  if count3_v = "11" then 
   c3 <= '1'; 
 else 
   c3<= '0'; 
 end if; 

end if; 
end if; 
count3 <= count3_v; 
end process; 
 
process(clk, cntstart, c3) 
variable count4_v : std_logic_vector (1 downto 0); 
begin 
 if rising_edge(clk) then 
 if cntstart = '0' then --or restart = '0' then  
  count4_v := (others => '0'); 
 elsif cntstart = '1' and c1 = '1' and c2 = '1' and c3 = '1' then 
  count4_v := count4_v + 1; 
 end if; 

end if; 
count4 <= count4_v; 

end process; 
 
countr2 <= count4 & count3 & count2 & count1; 
end block; 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
process(clk) 
begin 
 if rising_edge(clk) then 
 if countr2 = 254 then 
  buffersel <= buffersel + bufferselmask; 
  masterinterupt <= '1'; 
  cntrestart <= '1'; 
 else 
  masterinterupt <= '0'; 
  cntrestart <= '0'; 
 end if; 

end if; 
end process; 
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process(clk) 
begin 
 if rising_edge(clk) then 

int_buffer2 <= ((buffersel or int_buffer(12 downto 9))& 
int_buffer(8 downto 0)); 

 end if; 
end process; 
 
memaddr <= int_buffer2; 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
 
trigpoint : block 
 
signal int_cnt : std_logic_vector (3 downto 0):="0000"; 
--signal intreg : std_logic_vector(12 downto 0); 
signal intreg1 : std_logic_vector(12 downto 0); 
signal intreg2 : std_logic_vector(12 downto 0); 
signal intreg3 : std_logic_vector(12 downto 0); 
signal intreg4 : std_logic_vector(12 downto 0); 
signal intreg5 : std_logic_vector(12 downto 0); 
signal intreg6 : std_logic_vector(12 downto 0); 
signal intreg7 : std_logic_vector(12 downto 0); 
signal intreg8 : std_logic_vector(12 downto 0); 
signal intreg9 : std_logic_vector(12 downto 0); 
signal intreg10 : std_logic_vector(12 downto 0); 
signal intreg11 : std_logic_vector(12 downto 0); 
signal intreg12 : std_logic_vector(12 downto 0); 
signal intreg13 : std_logic_vector(12 downto 0); 
signal intreg14 : std_logic_vector(12 downto 0); 
signal intreg15 : std_logic_vector(12 downto 0); 
signal intreg16 : std_logic_vector(12 downto 0); 
signal bufferaddr2 : std_logic; 
signal bufferaddr3 : std_logic; 
begin 
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process(clk, int_cnt, go, interupt_addr) 
begin 
if rising_edge(clk) then 
 if go = '1' then  
 case int_cnt is 
 when "0000" => intreg1 <=interupt_addr(12 downto 0); 
 when "0001" => intreg2 <=interupt_addr(12 downto 0); 
 when "0010" => intreg3 <=interupt_addr(12 downto 0); 
 when "0011" => intreg4 <=interupt_addr(12 downto 0); 
 when "0100" => intreg5 <=interupt_addr(12 downto 0); 
 when "0101" => intreg6 <=interupt_addr(12 downto 0); 
 when "0110" => intreg7 <=interupt_addr(12 downto 0); 
 when "0111" => intreg8 <=interupt_addr(12 downto 0); 
 when "1000" => intreg9 <=interupt_addr(12 downto 0); 
 when "1001" => intreg10 <=interupt_addr(12 downto 0); 
 when "1010" => intreg11 <=interupt_addr(12 downto 0); 
 when "1011" => intreg12 <=interupt_addr(12 downto 0); 
 when "1100" => intreg13 <=interupt_addr(12 downto 0); 
 when "1101" => intreg14 <=interupt_addr(12 downto 0); 
 when "1110" => intreg15 <=interupt_addr(12 downto 0); 
 when "1111" => intreg16 <=interupt_addr(12 downto 0); 
 when others => null; 
 end case; 
 

end if; 
end if; 
end process; 
 
 
process(clk, bufferaddr) 
begin 
 if rising_edge(clk) and bufferaddr = '1' then 
  bufferaddr2 <= '1'; 
 end if; 
end process; 
 
 
process(clk, bufferaddr2) 
begin 
 if rising_edge(clk) and bufferaddr2 = '1' then 
  bufferaddr3 <= '1'; 
 end if; 
end process; 
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process(clk, interupt) 
begin 

if rising_edge(clk) and bufferaddr3 = '1' then 
 if go = '1' then 
  int_cnt <= int_cnt +1; 
 else 
  int_cnt <= (others =>'0'); 
 end if; 

end if; 
end process; 
 
 
 
process(clk, go, re_int_addr) 
begin 

if rising_edge(clk) then 
if re_int_addr = '1' and go = '0' then 

 case buffers is 
  when "0000" => interup_addr <= intreg1; 
  when "0001" => interup_addr <= intreg2; 
  when "0010" => interup_addr <= intreg3; 
  when "0011" => interup_addr <= intreg4; 
  when "0100" => interup_addr <= intreg5; 
  when "0101" => interup_addr <= intreg6; 
  when "0110" => interup_addr <= intreg7; 
  when "0111" => interup_addr <= intreg8; 
  when "1000" => interup_addr <= intreg9; 
  when "1001" => interup_addr <= intreg10; 
  when "1010" => interup_addr <= intreg11; 
  when "1011" => interup_addr <= intreg12; 
  when "1100" => interup_addr <= intreg13; 
  when "1101" => interup_addr <= intreg14; 
  when "1110" => interup_addr <= intreg15; 
  when "1111" => interup_addr <= intreg16; 
  when others => 
 end case; 

end if; 
end if; 
end process; 
 
end block; 
 
    
end Behavioral; 
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Bilaga 4: mode_sel 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
-- Company: BK Development 
-- Engineer:Johan Almfors 
-- 
-- Create Date:    11:03:42 08/11/05 
-- Design Name:     
-- Module Name:    mode_sel - Behavioral 
-- Project Name:    
-- Target Device:   
-- Tool versions:   
-- Description: 
-- 
-- Dependencies: 
--  
-- Revision: 
-- Revision 0.01 - File Created 
-- Additional Comments: 
--  
-------------------------------------------------------------------------------- 
library IEEE; 
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; 
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; 
 
---- Uncomment the following library declaration if instantiating 
---- any Xilinx primitives in this code. 
--library UNISIM; 
--use UNISIM.VComponents.all; 
 
entity mode_sel is 
    Port (clk : in std_logic; 
             go : in std_logic; 
             masterinterupt_in : in std_logic:='0'; 
             buffermode : in std_logic_vector(3 downto 0); 
             masterinterupt_out : out std_logic:='0'; 
             trigreset : out std_logic:='0'); 
end mode_sel; 
 
architecture Behavioral of mode_sel is 
signal int_buffermode : std_logic_vector(3 downto 0); 
signal interuptcnt : std_logic_vector (3 downto 0):="0000"; 
signal startupcase : std_logic:= '0'; 
signal selfstop2 : std_logic:= '0'; 
signal selfstop : std_logic:= '0'; 
signal int : std_logic:='0'; 
begin 
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process(clk, go) 
begin 

if rising_edge(clk) then 
  if go = '1' then 
  int_buffermode <= buffermode; 
 else 
  int_buffermode <= "0000"; 
 end if; 

end if; 
end process; 
 
process(clk, masterinterupt_in)  
begin 

if rising_edge(masterinterupt_in)  then 
 interuptcnt <= interuptcnt + 1; 

end if; 
end process; 
 
 
 
process (clk, masterinterupt_in) 
begin 

if rising_edge(clk) then 
 if masterinterupt_in = '1' then 
  selfstop <= '1'; 
 else 
  selfstop <= '0'; 
 end if; 

end if; 
end process; 
 
 
 
process(clk, selfstop) 
begin 

if rising_edge(clk) then 
 selfstop2 <= selfstop; 

end if; 
end process; 
 
process (clk, selfstop2) 
begin 

if rising_edge(clk) then 
 if selfstop = '1' and selfstop2 = '0' and int = '0' then 
  trigreset <= '1'; 
 else 
  trigreset <= '0'; 
 end if; 

end if; 
end process; 
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process(clk) 
begin 

if rising_edge(clk) then 
 if interuptcnt = "0000" then 
  startupcase <= '1'; 
 else 
  startupcase <= '0'; 
 end if; 

end if; 
end process; 
 
 
process(clk) 
begin 

if rising_edge(clk) then 
 if int_buffermode = interuptcnt and startupcase = '0' then 
  masterinterupt_out <= '1'; 
  int <= '1'; 
 else 
  masterinterupt_out <= '0'; 
  int <= '0'; 
 end if; 

end if; 
end process; 
  
  
end Behavioral; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 67

Bilaga 5: blockram 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
-- Company: BK Development 
-- Engineer: Johan Almfors 
-- 
-- Create Date:    13:28:11 04/26/05 
-- Design Name:     
-- Module Name:    sblockram - Behavioral 
-- Project Name:    
-- Target Device:   
-- Tool versions:   
-- Description: 
-- Dependencies: 
-- Revision: 
-- Revision 0.01 - File Created 
-- Additional Comments: 
-------------------------------------------------------------------------------- 
library IEEE; 
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; 
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; 
 
---- Uncomment the following library declaration if instantiating 
---- any Xilinx primitives in this code. 
--library UNISIM; 
--use UNISIM.VComponents.all; 
 
entity sblockram1 is 
    Port ( clk : in std_logic; 
           write1 : in std_logic; 
           adress : in std_logic_vector(12 downto 0); 
           data_in : in std_logic_vector(7 downto 0); 
           data_out : out std_logic_vector(7 downto 0)); 
end sblockram1; 
 
 architecture syn of sblockram1 is 
  type ram_type is array (8191 downto 0) of std_logic_vector (7 downto 0); 
  signal RAM : ram_type; 
  signal read_a : std_logic_vector(12 downto 0); 
begin 
  process (clk) 
    begin 
    if (clk'event and clk = '1') then 
      if (write1 = '1') then 
        RAM(conv_integer(adress)) <= data_in; 
      end if; 
      read_a <= adress(12 downto 0); 
    end if; 
  end process; 
  data_out <= RAM(conv_integer(read_a)); 
end syn; 
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Bilaga 6: remap 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
-- Company: BK Development 
-- Engineer: Johan Almfors 
-- 
-- Create Date:    23:44:19 06/30/05 
-- Design Name:     
-- Module Name:    regmap - Behavioral 
-- Project Name:    
-- Target Device:   
-- Tool versions:   
-- Description: 
-- 
-- Dependencies: 
--  
-- Revision: 
-- Revision 0.01 - File Created 
-- Additional Comments: 
--  
-------------------------------------------------------------------------------- 
library IEEE; 
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; 
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; 
 
---- Uncomment the following library declaration if instantiating 
---- any Xilinx primitives in this code. 
--library UNISIM; 
--use UNISIM.VComponents.all; 
 
entity regmap is 
    Port (clk : in std_logic; 
           regsel : in std_logic_vector(15 downto 0); 
           data : in std_logic_vector(15 downto 0); 

interup_addr : in std_logic_vector(12 downto 0); 
trigres : std_logic; 
go : out std_logic; 
re_int_add : out std_logic; 
firstrig : out std_logic_vector(15 downto 0); 
delaymask1 : out std_logic_vector(15 downto 0); 
delaytrigcnt1 : out std_logic_vector(15 downto 0); 
delay1 : out std_logic_vector(31 downto 0); 
delaymask2 : out std_logic_vector(15 downto 0); 
delaytrigcnt2 : out std_logic_vector(15 downto 0); 
delay2 : out std_logic_vector(31 downto 0); 
levelmask1 : out std_logic_vector(15 downto 0); 
levtrigcnt1 : out std_logic_vector(15 downto 0); 
levlevel1 : out std_logic_vector(7 downto 0); 
levelmask2 : out std_logic_vector(15 downto 0); 
levtrigcnt2 : out std_logic_vector(15 downto 0); 
levlevel2 : out std_logic_vector(7 downto 0); 
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flankmask1 : out std_logic_vector(15 downto 0);    
flanktrigcnt1 : out std_logic_vector(15 downto 0); 
flanklevel1 : out std_logic_vector(7 downto 0);   
flanklevel2 : out std_logic_vector(7 downto 0); 
flankmask2 : out std_logic_vector(15 downto 0);      
flanktrigcnt2 : out std_logic_vector(15 downto 0);         
timebase : out std_logic_vector(31 downto 0); 
buffermask : out std_logic_vector(12 downto 0); 
bufferselmask : out std_logic_vector(3 downto 0); 
buffers : out std_logic_vector(3 downto 0); 
chann_sel :  out std_logic_vector(1 downto 0); 
buffermode : out std_logic_vector (3 downto 0)); 

end regmap; 
 
architecture Behavioral of regmap is 
signal temp1 : std_logic_vector(15 downto 0); 
signal temp2 : std_logic_vector(15 downto 0); 
signal temp3 : std_logic_vector(15 downto 0); 
signal temp4 : std_logic_vector(15 downto 0); 
signal temp5 : std_logic_vector(15 downto 0); 
signal temp6 : std_logic_vector(15 downto 0); 
signal temp7 : std_logic_vector(15 downto 0); 
signal temp8 : std_logic_vector(15 downto 0); 
signal temp9 : std_logic_vector(15 downto 0); 
signal temp10 : std_logic_vector(15 downto 0); 
signal temp11 : std_logic_vector(15 downto 0); 
signal temp12 : std_logic_vector(15 downto 0); 
signal temp13 : std_logic_vector(15 downto 0); 
signal temp14 : std_logic_vector(15 downto 0); 
signal temp15 : std_logic_vector(15 downto 0); 
signal temp16 : std_logic_vector(15 downto 0); 
signal temp17 : std_logic_vector(15 downto 0); 
signal temp18 : std_logic_vector(15 downto 0); 
signal temp19 : std_logic_vector(15 downto 0); 
signal temp20 : std_logic_vector(15 downto 0); 
signal temp21 : std_logic_vector(15 downto 0); 
signal temp22 : std_logic_vector(15 downto 0); 
signal temp23 : std_logic_vector(15 downto 0); 
signal temp24 : std_logic_vector(15 downto 0); 
signal intreg : std_logic_vector(15 downto 0):="0000000000000000"; 
signal regset : std_logic; 
signal intcnt : std_logic; 
signal intcnt1 : std_logic_vector(3 downto 0)); 
 
begin 
  regmap_process : process(regsel, data) 
  begin 
    case regsel is 
   when "0000000000000000" => temp1 <= data; 
  when "0000000000000001" => temp2 <= data; 
  when "0000000000000010" => temp3 <= data; 
  when "0000000000000011" => temp4 <= data; 
  when "0000000000000100" => temp5 <= data; 
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  when "0000000000000101" => temp6 <= data; 
  when "0000000000000110" => temp7 <= data; 
  when "0000000000000111" => temp8 <= data; 
  when "0000000000001000" => temp9 <= data; 
  when "0000000000001001" => temp10 <= data; 
  when "0000000000001010" => temp11 <= data; 
  when "0000000000001011" => temp12 <= data; 
  when "0000000000001100" => temp13 <= data; 
  when "0000000000001101" => temp14 <= data; 
  when "0000000000001110" => temp15 <= data; 
  when "0000000000001111" => temp16 <= data; 
  when "0000000000010000" =>temp17 <= data; 
  when "0000000000010001" =>temp18 <= data; 
  when "0000000000010010" =>temp19 <= data; 
  when "0000000000010011" =>temp20 <= data; 
  when "0000000000010100" =>temp21 <= data; 
  when "0000000000010101" =>temp22 <= data; 
  when "0000000000010110" =>temp23 <= data; 
  when "0000000000010111" =>temp24 <= data; 
  when others => null ; 
 end case; 
end process; 
 
process(clk) 
begin 

if rising_edge(clk) then 
 if regset = '1' then 
  delaymask1 <= temp2; 
  delay1 <= temp3 & temp4; 
  delaytrigcnt1 <= temp5; 
  delaymask2 <= temp6; 
  delay2 <= temp7 & temp8; 
  delaytrigcnt2 <= temp9; 
  levelmask1 <=temp10; 
  levtrigcnt1 <= temp11; 
  levlevel1 <= temp12(7 downto 0); 
  levlevel2 <= temp12(15 downto 8); 
  levelmask2 <= temp13; 
  levtrigcnt2 <= temp14; 
  flankmask1 <= temp15; 
  flanktrigcnt1 <= temp16; 
  flanklevel1 <= temp17(7 downto 0); 
  flanklevel2 <= temp17(15 downto 8); 
  flankmask2 <= temp18; 
  flanktrigcnt2 <= temp19; 
  timebase <= temp20 & temp21; 
  buffermask <= temp22(12 downto 0); 
  bufferselmask <= temp23(3 downto 0); 
  chann_sel <= temp23(9 downto 8); 
  buffermode <= temp23(13 downto 10); 
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else 

  delaymask1 <=(others=>'0'); 
  delay1 <=(others=>'0'); 
  delaytrigcnt1 <=(others=>'0'); 
  delaymask2 <=(others=>'0'); 
  delay2 <=(others=>'0'); 
  delaytrigcnt2 <=(others=>'0'); 
  levelmask1 <=(others=>'0'); 
  levtrigcnt1 <=(others=>'0'); 
  levlevel1 <=(others=>'0'); 
  levlevel2 <=(others=>'0'); 
  levelmask2 <=(others=>'0'); 
  levtrigcnt2 <=(others=>'0'); 
  flankmask1 <=(others=>'0'); 
  flanktrigcnt1 <=(others=>'0'); 
  flanklevel1 <=(others=>'0'); 
  flanklevel2 <=(others=>'0'); 
  flankmask2 <=(others=>'0'); 
  flanktrigcnt2 <=(others=>'0'); 
  timebase <=(others=>'0'); 
  buffermask <=(others=>'0'); 
  bufferselmask <=(others=>'0'); 
  chann_sel <= (others=>'0'); 
  buffermode <= (others=>'0'); 
 end if; 

end if; 
end process; 
 
process(clk, regsel) 
begin 

if rising_edge(clk) then 
 if regsel = "1111111111111111" then 
  regset <= '1'; 
  go <= '1'; 
 else 
  regset <= '0'; 
  go <= '0'; 
 end if; 

end if; 
end process; 
 
 
process(clk, regset, trigres) 
begin 

if rising_edge(clk) then 
 if regset = '1' and trigres = '0' then 
  firstrig <= temp1; 
 else 
  firstrig <=(others=>'0'); 
 end if; 

end if; 
end process; 
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process(clk) 
begin 

if rising_edge(clk) then 
 f regsel = "0111111111111111" then 
  re_int_add <= '1'; 
  intcnt <= '1'; 
 else 
    re_int_add <= '0'; 
  intcnt <= '0'; 
 end if; 

end if; 
end process; 
 
--------------------------------------------------------------------- 
-- intcnt 1 
 
process(clk, intcnt) 
begin 

if rising_edge(clk) then 
 if intcnt = '1' then 
  intcnt1 <= intcnt1 + 1; 
 else  
  intcnt1 <= (others=>'0'); 
 end if; 

end if; 
end process; 
 
 
------------------------------------------------------------------------ 
 
buffers <= intcnt1; 
 
------------------------------------------------------------------------ 
 
process(clk) 
begin 

if rising_edge(clk) then 
 if intcnt = '1' then 
  intreg(12 downto 0) <= interup_addr; 
 else 
  intreg <= (others=>'0'); 
 end if; 

end if; 
end process; 
 
 
end Behavioral; 
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Bilaga 7: trig_chann_sel 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
-- Company: BK Development 
-- Engineer: Johan Almfors 
-- 
-- Create Date:    10:53:46 07/07/05 
-- Design Name:     
-- Module Name:    trig_chann_sel - Behavioral 
-- Project Name:    
-- Target Device:   
-- Tool versions:   
-- Description: 
-- Dependencies: 
-- Revision: 
-- Revision 0.01 - File Created 
-- Additional Comments: 
-------------------------------------------------------------------------------- 
library IEEE; 
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; 
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; 
 
---- Uncomment the following library declaration if instantiating 
---- any Xilinx primitives in this code. 
--library UNISIM; 
--use UNISIM.VComponents.all; 
 
entity trig_chann_sel is 
    Port ( chann_sel : in std_logic_vector(1 downto 0); 
           data_in1 : in std_logic_vector(7 downto 0); 
           data_in2 : in std_logic_vector(7 downto 0); 
           data_in3 : in std_logic_vector(7 downto 0); 
           data_in4 : in std_logic_vector(7 downto 0); 
           data_out : out std_logic_vector(7 downto 0)); 
end trig_chann_sel; 
 
architecture Behavioral of trig_chann_sel is 
 
begin 
process(chann_sel, data_in1, data_in2, data_in3, data_in4) 
begin 
 case chann_sel is 
  when "00" => data_out <= data_in1; 
  when "01" => data_out <= data_in2; 
  when "10" => data_out <= data_in3; 
  when "11" => data_out <= data_in4; 
  when others => null; 
 end case; 
end process; 
 
end Behavioral; 
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Bilaga 8: uinterface 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
-- Company: BK Development 
-- Engineer: Johan Almfors 
-- 
-- Create Date:    14:24:16 06/16/05 
-- Design Name:     
-- Module Name:    uinterface - Behavioral 
-- Project Name:    
-- Target Device:   
-- Tool versions:   
-- Description: 
-- 
-- Dependencies: 
--  
-- Revision: 
-- Revision 0.01 - File Created 
-- Additional Comments: 
--  
-------------------------------------------------------------------------------- 
library IEEE; 
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; 
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; 
 
---- Uncomment the following library declaration if instantiating 
---- any Xilinx primitives in this code. 
--library UNISIM; 
--use UNISIM.VComponents.all; 
 
entity uinterface is 
    Port (eclk : in std_logic; 

clk : in std_logic; 
start_up : in std_logic; 

            ucontroller : inout std_logic_vector(15 downto 0); 
            noacc : in std_logic; 
            r_w : in std_logic; 
            uc_interupt_in : std_logic; 
           data_in : in std_logic_vector(15 downto 0); 
            tempreg : out std_logic_vector(15 downto 0); 
            controll1 : out std_logic; 
            controll2 : out std_logic; 
           tempreg2 : out std_logic_vector(15 downto 0); 
           interupt : out std_logic); 
end uinterface; 
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architecture Behavioral of uinterface is 
  type state_type is (start, idle, delay1, l_addr, delay2, l_data, req_data, output_data); 
  signal state: state_type; 
  signal addr_r : std_logic; 
  signal data_r : std_logic; 
  signal cntf1 : std_logic; 
  signal cntf2 : std_logic; 
  signal cntf3 : std_logic; 
  signal cntf4 : std_logic; 
  signal cnts1 : std_logic; 
  signal cnts2 : std_logic; 
  signal cnts3 : std_logic; 
  signal cnts4 : std_logic; 
  signal eclk2 : std_logic; 
  signal addr : std_logic; 
  signal data : std_logic; 
  signal cnt1 : std_logic_vector(3 downto 0); 
  signal cnt2 : std_logic_vector(3 downto 0); 
  signal cnt3 : std_logic_vector(3 downto 0); 
  signal cnt4 : std_logic_vector(3 downto 0); 
  signal tempreg3 : std_logic_vector(15 downto 0); 
 
begin 
  ucontroll_process : process(clk, eclk, noacc, r_w, start_up) 
  begin 
   if start_up = '0' then 
  state <= start; 
   elsif rising_edge(clk) then 
 case state is 
  when start => if start_up = '1' then 
    state <= idle; 
   else 
    state <= start; 
   end if; 
   

when idle => if addr = '1' then 
    state <= delay1; 
    cnts1 <= '1'; 
    data_r <= '0'; 
    controll1 <= '0'; 
   else 
    state <= idle; 
    cnts1 <= '0'; 
    data_r <= '0'; 
    controll1 <= '0'; 
   end if; 
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when delay1 => if  noacc = '0' and cntf1 = '1' then  

    state <= idle; 
    cnts1 <= '0'; 
    addr_r <= '0'; 
      
   elsif noacc = '1' and cntf1 = '1' then 
    state <= l_addr; 
    tempreg <= ucontroller; 
    addr_r <= '1'; 
    cnts1 <= '0'; 
   else 
    state <= delay1; 
    addr_r <= '0'; 
    cnts1 <= '1'; 
   end if; 
 
  when l_addr => if r_w = '0' and data = '1' then 
    addr_r <= '0'; 
    state <= delay2; 
    cnts2 <= '1'; 
   elsif r_w = '1' and data = '1' then 
    state <= req_data; 
    cnts3 <= '1'; 
    addr_r <= '0'; 
   else 
    addr_r <= '0'; 
    state <= l_addr; 
   end if; 
 
  when delay2 => if cntf2 = '1' then 
    state <= l_data; 
    cnts2 <= '0'; 
   else 
    state <= delay2; 
    cnts2 <= '1'; 
   end if; 
 
  when req_data => if cntf3 = '1' then 
    state <= output_data; 
    cnts3 <= '0'; 
    cnts4 <= '1'; 
   else 
    state <= req_data; 
    cnts3 <= '1'; 
    cnts4 <= '0'; 
   end if; 
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when output_data => if cntf4 = '1' then 

    ucontroller <= "0000000000000000"; 
    state <= idle; 
    controll1 <= '1'; 
    cnts4 <= '0';  
   else 
    state <= output_data; 
    ucontroller <= data_in; 
    cnts4 <= '1'; 
   end if; 
   
  when l_data => tempreg2 <= ucontroller; 
    data_r <= '1'; 
    state <= idle; 
 
  when others =>  state <= idle; 
 end case; 

end if; 
end process; 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
-- räknare för delay 1 
 
process(clk, cnts1) 
begin 

if rising_edge(clk) then 
 if cnts1 = '0' then 
  cnt1 <= (others =>'0'); 
 elsif cnts1 = '1' then 
  cnt1 <= cnt1 + 1; 
 else 
  cnt1 <= (others =>'0'); 
 end if; 

end if; 
end process; 
 
process(clk, cnt1) 
begin 

if rising_edge(clk) then 
 if cnt1 = "001" then 
  cntf1 <= '1'; 
 else 
  cntf1 <= '0'; 
 end if; 

end if; 
end process; 
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--------------------------------------------------------------------------------------- 
--räknare för delay2 
 
process(clk, cnts2) 
begin 

if rising_edge(clk) then 
 if cnts2 = '0' then 
  cnt2 <= (others =>'0'); 
 elsif cnts2 = '1' then 
  cnt2 <= cnt2 + 1; 
 else 
  cnt2 <= (others =>'0'); 
 end if; 

end if; 
end process; 
 
process(clk, cnt2) 
begin 

if rising_edge(clk) then 
 if cnt2 = "001" then 
  cntf2 <= '1'; 
 else 
  cntf2 <= '0'; 
 end if; 

end if; 
end process; 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
-- räknare för delay3 
 
Process(clk, cnts3) 
begin 

if rising_edge(clk) then 
 if cnts3 = '0' then 
  cnt3  <= (others =>'0'); 
 elsif cnts3 = '1' then 
  cnt3 <= cnt3 + 1; 
 else 
  cnt3 <= (others =>'0'); 
 end if; 

end if; 
end process; 
 
process(clk, cnt3) 
begin 

if rising_edge(clk) then 
 if cnt3 = "001" then 
  cntf3 <= '1'; 
 else 
  cntf3 <= '0'; 
 end if; 

end if; 
end process; 
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---------------------------------------------------------------------------------- 
--räknare för delay4 
 
Process(clk, cnts4) 
begin 

if rising_edge(clk) then 
 if cnts4 = '0' then 
  cnt4  <= (others =>'0'); 
 elsif cnts4 = '1' then 
  cnt4 <= cnt4 + 1; 
 else 
  cnt4 <= (others =>'0'); 
 end if; 

end if; 
end process; 
 
process(clk, cnt4) 
begin 

if rising_edge(clk) then 
 if cnt4 = "001" then 
  cntf4 <= '1'; 
 else 
  cntf4 <= '0'; 
 end if; 

end if; 
end process; 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
process(clk, eclk) 
begin 

if rising_edge(clk) then 
 eclk2 <= eclk; 

end if; 
end process; 
 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
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process(clk) 
begin 

if rising_edge(clk) then 
 if eclk = '0' and eclk2 = '1' then 
  addr <= '1'; 
 elsif eclk = '1' and eclk2 = '0' then 
  data <= '1'; 
 else 
  addr <= '0'; 
  data <= '0'; 
 end if; 

end if; 
end process; 
 
interupt <= uc_interupt_in; 
 
end Behavioral; 
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Bilaga 9: dnexttrig 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
-- Company: BK Development  
-- Engineer: Johan Almfors 
-- 
-- Create Date:    11:33:52 06/03/05 
-- Design Name:     
-- Module Name:    dnexttrig - Behavioral 
-- Project Name:    
-- Target Device:   
-- Tool versions:   
-- Description: 
-- 
-- Dependencies: 
--  
-- Revision: 
-- Revision 0.01 - File Created 
-- Additional Comments: 
--  
-------------------------------------------------------------------------------- 
library IEEE; 
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; 
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; 
 
---- Uncomment the following library declaration if instantiating 
---- any Xilinx primitives in this code. 
--library UNISIM; 
--use UNISIM.VComponents.all; 
 
entity dnexttrig is 
    Port ( clk : in std_logic; 
           flankmask : in std_logic_vector(15 downto 0); 
           trig : in std_logic_vector(15 downto 0); 
           interupt : out std_logic_vector(15 downto 0)); 
end dnexttrig; 
 
architecture Behavioral of dnexttrig is 
 
begin 
 
process(clk, trig)--, int_flankmask) 
begin 

if rising_edge(clk) then 
 interupt <= trig and flankmask; 

end if; 
end process; 
 
end Behavioral; 
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Bilaga 10: delayctrl 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
-- Company:BK Development 
-- Engineer: Johan Almfors 
-- 
-- Create Date:    13:05:52 06/09/05 
-- Design Name:     
-- Module Name:    delayctrl - Behavioral 
-- Project Name:    
-- Target Device:   
-- Tool versions:   
-- Description: 
-- 
-- Dependencies: 
--  
-- Revision: 
-- Revision 0.01 - File Created 
-- Additional Comments: 
--  
-------------------------------------------------------------------------------- 
library IEEE; 
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; 
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; 
 
---- Uncomment the following library declaration if instantiating 
---- any Xilinx primitives in this code. 
--library UNISIM; 
--use UNISIM.VComponents.all; 
 
entity delayctrl is 
    Port ( clk : in std_logic; 
           delayinterupt2 : in std_logic_vector(15 downto 0); 
           flankinterupt1 : in std_logic_vector(15 downto 0); 
           flankinterupt2 : in std_logic_vector(15 downto 0); 
           levinterupt1 : in std_logic_vector(15 downto 0); 
           levinterupt2 : in std_logic_vector(15 downto 0); 
           ppulseinterupt : in std_logic_vector(15 downto 0); 
           npulseinterupt : in std_logic_vector(15 downto 0); 
           firsttrig : in std_logic_vector(15 downto 0); 
           go : out std_logic:='0'); 
end delayctrl; 
 
architecture Behavioral of delayctrl is 
 
begin 
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process(clk) 
begin 

if rising_edge(clk) then 
 if delayinterupt2 = "0000000100000000" or levinterupt2 = 
"0000000100000000" or flankinterupt1 = "0000000100000000" or flankinterupt2 = 
"0000000100000000" or levinterupt1 = "0000000100000000" or firsttrig = 
"0000000100000000" or ppulseinterupt = "0000000100000000"  or npulseinterupt = 
"0000000100000000"  then 
  go <= '1'; 
 else 
  go <= '0'; 
 end if; 
end if; 
end process; 
 
 
end Behavioral; 
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Bilaga 11: posflanktrig 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
-- Company: BK Development 
-- Engineer: Johan Almfors 
-- Create Date:    12:08:52 05/06/05 
-- Design Name:     
-- Module Name:    posflanktrig - Behavioral 
-- Project Name:    
-- Target Device:   
-- Tool versions:   
-- Description: 
-- Dependencies: 
-- Revision: 
-- Revision 0.01 - File Created 
-- Additional Comments: 
-------------------------------------------------------------------------------- 
library IEEE; 
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; 
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; 
 
---- Uncomment the following library declaration if instantiating 
---- any Xilinx primitives in this code. 
--library UNISIM; 
--use UNISIM.VComponents.all; 
 
entity posflanktrig  is 
    Port ( clk : in std_logic; 
           pos_trigstart : in std_logic; 

  postrig : out std_logic:='0'; 
           level : in std_logic_vector(7 downto 0); 

  data : in std_logic_vector (7 downto 0)); 
end posflanktrig; 
 
architecture Behavioral of posflanktrig is 
  type state_type is (s0_over, s1_under); 
  signal state: state_type; 
begin 
 
sync_process: process(clk,pos_trigstart) 

begin 
 if pos_trigstart = '1' then   
  state <= s0_over; 
 elsif rising_edge(clk) then 
 case state is 
 when s1_under => if data(7 downto 0) < level (7 downto 0) then  
   state <= s1_under; 
   postrig <= '0'; 
  else 
   state <= s0_over; 
   postrig <= '1'; 
    end if; 
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 when s0_over  => if data(7 downto 0) < level (7 downto 0) then 
   state <= s1_under; 
   postrig <= '0'; 
  else 
   state <= s0_over; 
   postrig <= '0'; 
  end if; 
 end case; 

end if; 
end process; 
  
 
end Behavioral; 
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Bilaga 12: negflanktrig 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
-- Company: BK Development AB 
-- Engineer: Johan Almfors 
-- Create Date:    14:17:15 05/04/05 
-- Design Name:     
-- Module Name:    flanktrig - Behavioral 
-- Project Name:    
-- Target Device:   
-- Tool versions:   
-- Description: 
-- Dependencies: 
-- Revision: 
-- Revision 0.01 - File Created 
-- Additional Comments: 
-------------------------------------------------------------------------------- 
library IEEE; 
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; 
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; 
 
---- Uncomment the following library declaration if instantiating 
---- any Xilinx primitives in this code. 
--library UNISIM; 
--use UNISIM.VComponents.all; 
 
entity negflanktrig is 
    Port ( clk : in std_logic; 
           neg_trigstart : in std_logic; 
           negtrig : out std_logic:='0'; 
           level : in std_logic_vector(7 downto 0); 

  data : in std_logic_vector (7 downto 0)); 
end negflanktrig; 
 
architecture Behavioral of negflanktrig is 
  type state_type is (s0_over, s1_under); 
  signal state: state_type; 
begin 
 
sync_process: process(clk,neg_trigstart)--, restart) 

begin 
if neg_trigstart = '1' then  

  state <= s1_under; 
 elsif rising_edge(clk) then 
 case state is 
 when s1_under => if data(7 downto 0) <= level (7 downto 0) then  
   state <= s1_under; 
   negtrig <= '0'; 
  else 
   state <= s0_over; 
   negtrig <= '0'; 
    end if; 
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 when s0_over  => if data(7 downto 0) <= level (7 downto 0) then 
   state <= s1_under; 
   negtrig <= '1'; 
  else 
   state <= s0_over; 
   negtrig <= '0'; 
  end if; 
 end case; 

end if; 
end process; 
  
end Behavioral; 
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Bilaga 13: trigcnt 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
-- Company: BK Development 
-- Engineer: Johan Almfors 
-- 
-- Create Date:    08:37:57 05/24/05 
-- Design Name:     
-- Module Name:    trigcntr - Behavioral 
-- Project Name:    
-- Target Device:   
-- Tool versions:   
-- Description: 
-- Dependencies: 
-- Revision: 
-- Revision 0.01 - File Created 
-- Additional Comments: 
-------------------------------------------------------------------------------- 
library IEEE; 
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; 
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; 
 
---- Uncomment the following library declaration if instantiating 
---- any Xilinx primitives in this code. 
--library UNISIM; 
--use UNISIM.VComponents.all; 
 
entity trigcntr is 
    Port ( clk : in std_logic; 

  negtrig : in std_logic; 
  postrig : in std_logic; 
  go : in std_logic; 
  trigcnt : in std_logic_vector(15 downto 0); 

           trigout : out std_logic_vector(15 downto 0)); 
     
end trigcntr; 
 
architecture Behavioral of trigcntr is 
signal count1 : std_logic_vector(1 downto 0); 
signal count2 : std_logic_vector(1 downto 0); 
signal count3 : std_logic_vector(2 downto 0); 
signal count4 : std_logic_vector(2 downto 0); 
signal count5 : std_logic_vector(2 downto 0); 
signal count6 : std_logic_vector(2 downto 0); 
signal restart : std_logic; 
signal int_negtrig : std_logic; 
signal int_postrig : std_logic; 
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begin 
 
int_negtrig <= negtrig when restart = '1' else 
     '0'; 
int_postrig <= postrig when restart = '1' else 
     '0'; 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- 
counterb:Block 
signal c1:std_logic; 
signal c2:std_logic; 
signal c3:std_logic; 
signal c4:std_logic; 
signal c5:std_logic; 
begin 
 
 
process(clk, go) 

begin 
 if rising_edge(clk) then 
  if go = '0' then  
   count1<=(others =>'0'); 
   c1<='0'; 
  elsif go = '1' and (int_negtrig = '1' or int_postrig = '1') then 
   count1 <= count1 + 1; 
   if count1 = "10" then 
    c1 <= '1'; 
   else 
    c1 <= '0'; 
   end if; 
  end if; 
 end if; 
end process; 
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process(clk, go, c1) 
variable count2_v : std_logic_vector (1 downto 0); 

begin 
 if rising_edge(clk) then 
  if go = '0' then   
   count2_v :=(others => '0'); 
   c2 <= '0'; 
  elsif go = '1' and c1 = '1' and (int_negtrig = '1' or int_postrig = 
'1')then 
   count2_v := count2_v + 1; 
   if (count2_v = "11") then  
    c2 <= '1'; 
   else 
    c2<= '0';  
      
      
        
   end if; 
  end if; 
 end if; 
 count2 <= count2_v; 
end process; 
 
 
process(clk, go, c2) 
variable count3_v : std_logic_vector (2 downto 0); 

begin 
 if rising_edge(clk) then 
  if go = '0' then  
   count3_v := (others => '0'); 
   c3 <= '0'; 
  elsif go = '1' and c1 = '1' and c2 = '1' and (int_negtrig = '1' or 
int_postrig = '1')then 
   count3_v := count3_v + 1; 
   if count3_v = "111" then 
    c3 <= '1'; 
   else 
    c3<= '0'; 
   end if; 
  end if; 
 end if; 
 count3 <= count3_v; 
end process; 
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process(clk, go, c3) 
variable count4_v : std_logic_vector (2 downto 0); 

begin 
 if rising_edge(clk) then 
  if go = '0' then  
   count4_v := (others => '0'); 
   c4 <= '0'; 
  elsif go = '1' and c1 = '1' and c2 = '1' and c3 = '1' and (int_negtrig = 
'1' or int_postrig = '1')then 
   count4_v := count4_v + 1; 
   if count4_v = "111" then 
    c4 <= '1'; 
   else 
    c4<= '0'; 
   end if; 
  end if; 
 end if; 
 count4 <= count4_v; 
end process; 
 
 
 
process(clk, go, c4) 
variable count5_v : std_logic_vector (2 downto 0); 

begin 
 if rising_edge(clk) then 
  if go = '0' then   
   count5_v := (others => '0'); 
   c5 <= '0'; 
  elsif go = '1' and c1 = '1' and c2 = '1' and c3 = '1' and c4 = '1' and 
(int_negtrig = '1' or int_postrig = '1')then 
   count5_v := count5_v + 1; 
   if count5_v = "111" then 
    c5 <= '1'; 
   else 
    c5<= '0'; 
   end if; 
  end if; 
 end if; 
 count5 <= count5_v; 
end process; 
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process(clk, go, c5) 
variable count6_v : std_logic_vector (2 downto 0); 

begin 
 if rising_edge(clk) then 
  if go = '0' then  
   count6_v := (others => '0'); 
  elsif go = '1' and c1 = '1' and c2 = '1' and c3 = '1' and c4 = '1' and 
c5 = '1' and (int_negtrig = '1' or int_postrig = '1')then 
   count6_v := count6_v + 1; 
  end if; 
 end if; 
 count6 <= count6_v; 
end process; 
 
end block; 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
compb:Block 
 
 
 
signal comp1 : std_logic:='0'; 
signal comp2 : std_logic:='0'; 
signal comp3 : std_logic:='0'; 
signal comp4 : std_logic:='0'; 
signal comp5 : std_logic:='0'; 
signal comp6 : std_logic:='0'; 
signal temp1 : std_logic;  
signal temp2 : std_logic; 
signal temp3 : std_logic; 
signal temp4 : std_logic; 
 
 
begin 
 
process(clk, go, restart) 

begin 
 if rising_edge(clk) then 
  if go = '0' then  
   comp1 <= '0'; 
  elsif trigcnt (1 downto 0) = count1 then 
   comp1 <= '1'; 
  else 
   comp1 <= '0'; 
  end if; 
 end if; 
end process; 
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process(clk, go, restart) 

begin 
 if go = '0' then  
  comp2 <= '0'; 
 elsif rising_edge(clk) and trigcnt (3 downto 2) = count2  then 
  if go = '1' then  
   comp2 <= '1'; 
  else 
   comp2<= '0';   
    end if; 
 end if; 
end process; 
 
 
process(clk, go, restart) 

begin 
 if go = '0' then  
  comp3 <= '0'; 
 elsif rising_edge(clk) and trigcnt (6 downto 4) = count3 then 
  if go = '1' then 
   comp3 <= '1'; 
  else 
      comp3<= '0'; 
    end if; 
 end if; 
end process; 
 
process(clk, go, restart) 

begin 
 if go = '0' then  
  comp4 <= '0'; 
 elsif rising_edge(clk) and trigcnt (9 downto 7) = count4 then 
  if go = '1' then 
   comp4 <= '1'; 
  else 
   comp4<= '0'; 
  end if; 
 end if; 
end process; 
 
process(clk, go, restart) 

begin 
 if go = '0' then  
  comp5 <= '0'; 
 elsif rising_edge(clk) and trigcnt (12 downto 10) = count5 then 
  if go = '1' then 
   comp5 <= '1'; 
  else 
   comp5<= '0'; 
  end if; 
 end if; 
end process; 
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process(clk, go, restart) 

begin 
 if go = '0' then  
  comp6 <= '0'; 
 elsif rising_edge(clk) and trigcnt (15 downto 13) = count6  then 
  if go = '1' then  
   comp6 <= '1'; 
  else 
   comp6<= '0'; 
  end if; 
 end if; 
end process; 
 
 
process (clk) 

begin 
 if rising_edge(clk) then 
  if comp1 = '1' and comp2 = '1' then  
   temp1 <= '1'; 
  else 
   temp1 <= '0'; 
  end if; 
 end if; 
end process; 
 
process (clk) 

begin 
 if rising_edge(clk) then 
  if comp3 = '1' and comp4 = '1' then 
   temp2 <= '1'; 
  else 
   temp2 <= '0'; 
  end if; 
 end if; 
end process; 
 
 
process (clk) 

begin 
 if rising_edge(clk) then 
  if comp5 = '1' and  comp6 = '1' then 
   temp3 <= '1'; 
  else 
   temp3 <= '0'; 
  end if; 
 end if; 
end process; 
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process (clk) 

begin 
 if rising_edge(clk) then 
  if temp1 = '1' and temp2 = '1' and temp3 = '1' then 
   temp4 <= '1'; 
  else 
   temp4 <= '0'; 
  end if; 
 end if; 
end process; 
 
 
process (clk) 

begin 
 if rising_edge(clk) then 
  if temp4 = '1' then  
   restart <= '0'; 
   trigout <= "1111111111111111"; 
  else 
   restart <= '1'; 
   trigout <= "0000000000000000"; 
  end if; 
 end if; 
end process; 
 
end block; 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- 
 
end Behavioral; 
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