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Sammanfattning 

Syncore Technologies har tagit fram en digital telemetri mottagare som använder sig av USB 

periferi anordning som ska kunna etablera oavbruten kommunikation mot sin värddator. 

Den tidigare designen av USB applikationen till digitala mottagaren är utvecklat av ett annat 

företag. Problemet med den designen är att den kan stanna av under överföringen. Ett krav för 

den nya designen av USB gränssnittet är att den ska kunna etablera ett konstant data flöde 

utan att under en längre tid stanna av mitt under överföringen. Syftet med detta arbete är att 

ordna en stabil överföring mellan mottagare och dator. Gruppen har valt att använda 

nuvarande kretsuppsättning och utveckla egen mjukvara. Dessutom att satsa på de delar av 

USB systemet som tar hand om data överföringen till och från kretsuppsättningen. 

I teoridelen tas endast upp hur USB systemet tar hand om dataflödet, det tas inte upp själva 

USB protokollet.  FIFO handskakning används för att koppla ett externt FIFO. Främst 

används i denna rapport FULL handskakning som är en variant av FIFO handskakning. Den 

används för långsam eller varierande överföringshastighet. GPIF engine är en tillståndsmaskin 

som sköter handskakningsprocessen mellan den anslutna USB anordningen till USB värden. 

Mikrokontrollern är skriven i programspråket C, testapplikationen är skriven i C++ medan 

data generator koden i FPGA är skrivet i VHDL. Gruppen har använt sig av tillverkarnas 

kodexempel och API för att utforma de olika programmen. GPIF engine har utnyttjats för att 

få fram fungerande GPIF inställningar för mikrokontrollern. Vid felsökning av hårdvara har 

olika mätpunkter använts vid båda korten för att mäta handskakning och överföring mellan 

mikrokontrollern och FPGA. Debugger i Visual Studio användes för testapplikationen och 

vector waveform i Quartus användes vid felsökning av Counter programmet. Tester utfördes 

sedan för att testa prestanda av mikrokontrollern vid mottagning och sändning av data. Tre 

tester utfördes, överföring via seriella porten UART, slingan mellan FPGA och 

mikrokontroller, mottagning av strömmande data i olika hastigheter. 

Fungerande kod till mikrokontrollern har tagits fram både för överföring via seriella porten 

och överföring mellan mikrokontrollern och FPGA. Överföringshastigheten via 

mikrokontrollern och FPGA uppnådde inte helt kraven. Anledningen är att testapplikationen 

är skriven på så sätt att data inte kan mottas och behandlas tillräckligt snabbt.    
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1. Bakgrund 
I dagens digital mottagare för telemetri signaler så ställs det höga krav på data takter såsom 

robusthet i de överföringarna av information till/från den. I den digitala mottagaren som 

Syncore Technologies har tagit fram använder den sig av en USB periferi anordning. Denna 

periferi anordning ska enligt specifikationen etablera en oavbruten kommunikation med sin 

värddator.     

1.1. Problemställning 
Den USB applikationen som används i det nuvarande systemet är en lösning utvecklad av ett 

annat företag. Enligt företaget som levererar denna applikation ska den fungera för alla 

tänkbara system där man vill använda sig av USB som gränssnitt.    

Ett av de krav som ställs för USB gränssnittet i telemetri mottagaren är att den ska kunna 

etablera ett konstant data flöde till och från mottagaren. Det som händer enligt 

uppdragsgivaren är att den kan stanna av mitt under överföringen. Detta medför att viktig 

information kan förloras under den tiden som mottaggaren/sändaren är igång.  

Det man vill göra är att ta reda på varför flödet stannar och åtgärda problemet så att kravet 

kan uppfyllas.      

1.2. Syfte 
Syfte med detta examensarbete är att man ska ordna en robust kommunikation mellan 

mottagare och dator via USB periferi anordningen. På så sätt att kraven som ställs uppnås när 

det gäller prestanda enligt specifikationen som är: 

• 30 Mbps överföringshastighet. 

• Oavbruten dataöverföring genom USB periferin. 

1.3. Avgränsningar 
Valet blev att undersöka den möjligheten som är att använda nuvarande kretsuppsättning och 

utveckla egen mjukvara för samma applikation. Ändringar kommer att inte göras i allt för stor 

utsträckning i arkitekturen av den nuvarande mottagaren.  

Valet blev att bara fokusera på de delar av USB systemet som tar hand om data överföringen 

till och från kretsuppsättningen. Gruppens fokus är att få en väl fungerande applikation som 

klarar av den belastningen enligt kraven.  
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2. Teori 

2.1. Förstudie 
Man började med litteraturstudie om ämnet, kunskaper inom flera områden, speciellt inom 

datakommunikation, programmering och om µC arkitektur, bör fördjupas.  

Fokus lades på att lära sig om hur USB systemet är tänkt att den ska fungera när det gäller 

dataöverföring och hur den skulle kunna tillämpas i samband med andra typer av hårdvara. bl. 

information har bl.a hämtats om USB 2.0 standarden. Informationen har hämtats ifrån ett 

forum som ägs av bolaget USB Implementers Forum Inc. De företag som ska varit med och 

samverkat med att ta fram själva standarden har skapat detta icke vinstdrivande bolag vars 

syfte är att hjälpa utvecklare med information om USB 2.0. I det dokumentet står det klart och 

tydligt vilka riktlinjer man ska följa vid implementeringen av USB 2.0 protokollet. Samt den 

ger också inblick om de krav som ställs vid framställningen av applikationer, 

kretsuppsättningar m.m.  

Utöver USB Specifications Revision 2.0 dokumentet har man också haft nytta av olika 

litteraturer som tar upp teori om datakommunikation, närmare nämn om datatakter. Med tanke 

på att applikationen kommer att integreras i ett större system och användas som gränssnitt 

uppstår det krav för synkronisering mellan kretsuppsättningen och den hårdvara den 

kommunicerar genom. 

2.2. USB gränssnitt 

2.2.1. Introduktion: USB 2.0 gränssnittet 
USB är ett industriellt standardsystem som ska sammankoppla PC till andra typer av hårdvara 

så som mp3, externa hårddiskar och militär utrustning m m. Den är speciellt framtagen för 

integrerade kretsar och liknande system. Målsättningen är att dessa system ska kunna 

samverka i en öppen plattform1 och som ett standardgränssnitt.  

2.2.2. USB systemet 
USB systemet har tagits fram i syfte att upprätthålla de kraven på tillförlitlighet och prestanda 

när det gäller höga datatakter, såsom vara flexibel att arbeta med och kunna integreras som 

gränssnitt i andra system2. Den ska klara av bland annat:3   

• Att den ska vara enkel att använda. 
                                                 
1
 (Lueker, Jon; Garney, John, 2008) S 11, (Park, o.a., 2003) S 81 och (Andersson, 1997) S 17.  

2
 (Lueker, Jon; Garney, John, 2008) S 1 och (Catsoulis, 2005) S 203. 

3
 (Lueker, Jon; Garney, John, 2008) S 11 och (USB bulk transfers between a PC and a PIC microcontroller for 

embedded applications, 2008) S 1. 
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• Vara en billig lösning som har klarar av hastigheter upp till 480 Mbps. 

• Ska vara robust för isokrona dataöverföringar och för asynkron meddelande hantering.  

• Vara enkel att integrera i andra system som gränssnitt.  

• Vara oberoende av PC konfiguration.  

• Vara bakåtkompatibel med den äldre versionen av gränssnittet.  

USB är ett system och består av flera delar. Den delen som examensarbetet kommer att beröra 

mest är data flödesmodell för USB. Man kommer att enbart nämna andra delar som data skikt, 

Databuss topologi m.m. i samband med modellen för att ge en klarare bild om hur 

applikationer tillämpar USB System standarden.  

I figur 4 i Bilaga A representerar en enklare bild om hur USB systemets arkitektur och dess 

olika applikationslager. Den ska beskriva hur det är tänkt att de transaktionerna som skall 

göras genom USB systemet sker samt de olika typerna av kommunikationsflöden genom 

systemet.  

Härnäst kommer man att gå igenom mera ingående om vad som händer i ett USB system vid 

kommunikation med andra typer av system. Först och främst kommer man att gå igenom 

grundläggande funktioner och därefter förklara de olika delar i USB data flödesprocesser.  

USB systemets kommunikation mellan mjukvaran och USB gränssnittet delas upp i tre delar, 

lagringsutrymme(buffers), flödesvägar(pipes) och slutpunkter(endpoints). Dessa representeras 

bildligt i Figur 6 i Bilaga B.  

Flödet rör sig mellan slutpunkten till minnets lagringsutrymme genom olika flödesvägar. 

Klientfunktioner använder sig av dessa olika kommunikationsflöden som därmed separeras av 

USB protokollet för att USB gränssnittet ska utnyttjas på bästa sätt4. Dessa flödesvägar löper 

genom en komplex flödesmodell där man involverar både mjukvara och hårdvara. USBdata 

flödesmodell baseras på att den ska fungera självständigt utan att klienten ska behöva tag 

hand om hanteringen av de dataflöden som den skapar5.   

Dock innan man börjar gå närmare in på att beskriva USB data flödes modell är det lämplig 

att klargöra vissa begrepp såsom USB anordning, Mikro ram, USB värd, slutpunkt flödesväg 

och USB hubb. 

                                                 
4
 (Lueker, Jon; Garney, John, 2008) S 31-36.  

5
 (Lueker, Jon; Garney, John, 2008) S 60. 



4 
 

USB anordning är en elektronisk anordning som är en del av USB systemet. När den ansluts 

till en PC kommunicerar den med sin respektive klientmjukvara installerad hos datorn som 

också är en del av USB systemet. Anordningen är oftast integrerad hos det huvudsakliga 

systemet och fungerar som gränssnitt för det. Denna anordning utför operationer enligt de 

instruktionerna ifrån den installerade mjukvaran och överför informationen till/från PC enligt 

de instruktionerna hos USB dataflödesmodell. Dessa operationer varierar till och från det 

syftet det huvudsakliga systemet har för funktion.  

USB värd är den första noden i ett USB system. USB värd strömförsörjer alla USB 

anordningar kopplade till den. Värden sköter all trafik under den och överföringar behandlas 

som kontinuerlig ström av bytes. USB värden hanterar en eller flera USB anordningar i syfte 

att underlätta för användaren, speciellt för klientprogramvarans kommunikation med sin 

respektive USB anordning. Varje anordning har olika antal flödesvägar som individuellt 

överför data mellan klienten och en specifik slutpunkt på USB värden. Gäller oavsett trafiken 

mellan de anslutna anordningar och till/från värden. Värden spelar en stor roll i USB 

systemet, dock kommer förklaringen av dess funktion senare i rapporten.  

Mikro ramar skapas i syfte att partionera den tiden som USB systemet använder sig av vid 

high speed läge. Mikro ramar skapas av USB värden genom att starta av en token paket som 

kallas för SOF (Start-Of-Frames) varje 125 µs6. Därefter att ha genererat ett SOF paket kan 

USB värden överföra vilket data som helst genom databussen under den tiden som är kvar7. 

Paketöverföringen avslutas genom att USB systemet gör en avstämning med hjälp av en 

CRC(Cyclic Redundancy Check)8 kontroll för att verifiera att innehållet i paketet stämmer. 

Därefter så kontrolleras att en EOF(End Of Frame)9 har tagits emot.  

 

Figur 1, Generering av mikro ramar10 

Figur 1 visar hur mikro ramar(Microframe) skapas och hur tiden partitioneras i samband med 

informationsöverföring via gränssnittet. I det allmänna fallet består en transaktion över USB 
                                                 
6
 (Lueker, Jon; Garney, John, 2008) S 36. 

7
 (Lueker, Jon; Garney, John, 2008) S 280 och (Axelson, 2005) S 35. 

8
 (Andersson, 1997) S 85. 

9
 (Andersson, 1997) S 130. 

10
 Bilden är tagen från (Lueker, Jon; Garney, John, 2008) S 281 ”Figure 10-3. Frame and Microframe Creation”.  
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gränssnittet av en Token fas, Data fas och handskaknings fas, såsom det representeras i Figur 

2.  

 

 

 

 

Figur 2, Transaktions faser vid data överföring genom USB systemet11. 

Figur 2 visar hur de olika faserna kommer efter varandra. Token fasen och Data fasen har 

redan beskrivits i denna del av rapporten dock inte Handskakningsfasen. Handskakningsfasen 

är i detta fall mellan USB värd och USB anordning. Den sker samband med att en transaktion 

har avslutats, såsom Figur 2 visar.  Handskakningsfasen är till för att stämma av om att den 

transaktionen som har genomförts har avklarats korrekt. Om inte så kommer USB systemet att 

åter genomföra transaktionen12.   

Slutpunkt är enligt definition en datakälla eller en dataförlorare som är slutänden av ett 

kommunikationsflöde mellan datorvärden och enheten, som visas i figur 6 i Bilaga B. Varje 

logisk USB enhet innehåller en samling av slutpunkter och varje sådan har en adress med 

respektive tillsatt enhetstid, vilket visas i figur 5 i Bilaga A.  

Varje slutpunkt har fått unik identifiering som kallas för slutpunktsnummer och varje 

slutpunkt har en riktning som bestäms av USB enheten. Kännetäcken för en slutpunkt är 

dessa
13

: 

• Bussåtkomsfrekvens.  

• Krav på bandbredd.  

• Slutpunktsnummer.  

• Felbehandlingskrav.  

• Största paketstorlek en slutpunkt kan skicka eller ta emot.  

                                                 
11

 Bilden är tagen från (Andersson, 1997) S 85”Figure 7-2: Many USB Transactions Consist of Three Phases”.  
12

 (Andersson, 1997) S 85. 
13

 (Cypress, 2008) S 33.  
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• Överföringskanaler.  

• Dataflödets riktning via slutpunkt och datorvärden.  

En USB anordning har en standard kontrollmetod som används i båda riktningarna. Slutpunkt 

noll används till denna kontrollmetod. Slutpunkt noll anropas varje gång USB enheten sätts 

igång eller varje gång den har återställts14.  

Flödesväg är en anslutning mellan slutpunkt och mjukvara, som visas i figur 6 i Bilaga B. Den 

överför information via ett minne som fungerar som lagringsutrymme och USB enhetens 

slutpunkt genom flödesvägen. Datorns mjukvara avbryter inte dataflödet genom flödesvägen. 

Klientmjukvaran kan enbart etablera flödet och vänta till att USB systemet ger besked att 

överföringen är avslutad. Detta beror på vilken typ av överföring det är, om det är en synkron 

överföring så kommer USB systemet automatisk ge besked att överföring är avslutad. Om 

överföringen är asynkron så kommer USB systemet att avsluta överföringen efter angivet tids 

marginal som anges av klient mjukvaran. Flödesvägarna blir aktiva då klient mjukvaran 

kräver en överföring via en flödesväg15. 

Två grupper av flödesvägar definieras i USB protokollet.  

• Meddelande flödesvägar  

• Strömmande flödesvägar  

Strömmande data behöver inget USB definierat format utan olika typer av data kan skickas 

via flödesvägen och tas emot på andra sidan. Dataflödet är sekventiellt och har en förinställd 

datariktning. Dataflödet strömmar in i ena änden och ut i den andra änden i samma ordning. 

Strömmande flöde klarar av Bulk kanal, Interrupt kanal, Isochronous kanal och Control kanal.  

Strömmande flödesvägen kontrolleras antingen av värden eller av µC. USB mjukvaran 

behöver inte synkronisera olika klienter då de använder samma flödesväg. Strömmande flöde 

använder sig av först in, först ut handskakning.  

Meddelandeflödet kontrolleras av värden då värden skickar en förfrågan. Då sänds en 

överföring i den riktning värden har bestämt. Denna typ av överföring tillåter flöden i båda 

                                                 
14

 (Cypress, 2008) S 34. 
15

 (Lueker, Jon; Garney, John, 2008) S 34. 
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riktningarna men klarar bara av kontrollkanaler. Eftersom meddelandeflöden endast har en 

begäran åt gången, hanterar USB mjukvaran att fler begäran skickas samtidigt. Fler begäran 

kan göras samtidigt via kontrollkanalen men då sköts begäran i ordningen först in, först ut. En 

slutpunkt till ett meddelandeflöde har endast ett slutpunktsnummer för båda riktningarna. 

USB gränssnittet tillåter inget annat. I Figur 3 ser man hur dessa flödesvägar löper genom 

USB systemet. 

 

Figur 3, Illustration om flödesvägar löper genom USB systemet16 

Såsom figuren visar så skapas dessa flödesvägar av klientmjukvaran, hämtar den 

informationen som ska överföras från applikationens buffrar. Den använder sig av slutpunkter 

för att rikta in det flödet som genereras i syfte att leverera informationen till sitt slutgiltiga mål 

som är en USB anordning kopplad till USB värden. 

Med en USB hubb kan man koppla flera anordningar efter varandra fysiskt17. Principen är den 

att varje konstellation av USB anordningar har en värd. En hubb är en fysisk knutpunkt som 

samlar ihop flertal enheter. En hubb sköter data flödet uppströms och nerströms. 

Knutpunkterna är en viktig del av USB systemet, speciellt ur användaren synvinkel18. Det blir 

enklare att ansluta flera enheter till samma Port i en PC som har stöd för USB gränssnittet. 

                                                 
16

 Bilden är tagen från (Lueker, Jon; Garney, John, 2008) S 33” Figure 5-10. USB Communication Flow”. 
17

 (Lueker, Jon; Garney, John, 2008) S 16 och (Catsoulis, 2005) S 203.  
18

 (Lueker, Jon; Garney, John, 2008) S 22. 
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Man kan ha för varje RootHub upp till sju nivåer ner och 127 USB anslutningar19, enligt Figur 

4.  

 

Figur 4, USB hubb topologi 

I den bilden ser man representationen om hur det är tänkt att hubb strukturen kan se ut. Varje 

ansluten anordning kommunicerar direkt med RootHub(Värden), den tillger en adress för 

varje ansluten sådan. Om man nu skulle ta bort en hubb från trädet så skulle alla de 

anordningarna som är anslutna till hubben och bli borttagna i systemet.  

Varje anordning kommunicerar enskilt med sitt respektive mjukvara genom RootHub. I 

mjukvaran har denna, oavsett i vilken nivå i trädet den har en direkt anslutning till dess klient, 

mjukvara i värd datorn20.  

I detta examensarbete har man begränsat applikationen till enbart första noden. Man har inte 

behövt använda sig av denna viktiga funktion i USB systemet. De kommande delar i teori 

delen av denna rapport kommer att huvudsakligen förklara hur USB fungerar som gränssnitt 

samt ta upp enbart de delar som gruppen har hanterat samband med framtagningen av 

applikationen. 

                                                 
19

 (Axelson, 2005) S 19. 
20

 (Lueker, Jon; Garney, John, 2008), S 31 och (Catsoulis, 2005) S 204. 
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2.3. USB data flödesmodell 
Modellen är ihop satt av både hårdvara såsom mjukvara. Hårdvaran i modellen består av USB 

periferienhet integrerade i elektroniska anordningar såsom t.ex. skrivare, PC, datormus etc. 

och USB hubb. USB systemets mjukvara består av applikationer skrivna för att styra flödet 

mellan hårdvaran och program som utnyttjar dessa.  

USB data flödesmodell är uppdelad i olika genomförande delar. I modellen beskrivs de 

operationerna som genomförs vid förflyttning av data i tre stora block21: 

• Functional Layer: är det skiktet som har direkt anslutning till specifik applikations 

mjukvara som använder sig av USB gränssnittet22.  

• USB Device Layer: USB anordning lager23 är det skiktet där USB systemets mjukvara 

använder sig av för att utföra generiska operationer mot USB anordningen.  

• USB Bus Interface Layer: är den skiktet som anknyter USB gränssnittet och andra 

USB anordningar via SIE(Serial Interface Engine) 24. 

Enligt Figur 5 i Bilaga A, så illustreras hur dessa delar interagerar med varandra.  

Functional Layer består av klientmjukvaran, värd, funktion och fysisk anordning. Detta skikt 

representerar relationen mellan klient den funktionen som använder sig av USB systemet som 

gränssnitt. Klient mjukvaran hanterar inte direkt USB systemet utan använder sig USBD(USB 

Driver)25 just för att de anordningarna inte är registrerade i värdens minne och IO adress 

platser26.    

USB Device Layer består av USB System Software och USB Logical Device. Detta skikt ska 

sammanfoga de USB mekanismer för att överföringar ska kunna genomföras via USB 

systemet27.  

USB Bus Interface Layer är den som står för det fysiska och låg nivå överföringar via USB 

kablar. Detta lager består av fysiska anslutningar, elektriska signaler emellan värden och USB 

anordningar anslutna till den och mekanismer som sköter paket överföringarna28. 

                                                 
21

 (Lueker, Jon; Garney, John, 2008) S 25. 
22

 (Andersson, 1997) S 49. 
23

 (Lueker, Jon; Garney, John, 2008) S 26 och (Axelson, 2005) S 234. 
24

 (Lueker, Jon; Garney, John, 2008) S 277 och (Axelson, 2005) S 143. 
25

  (Andersson, 1997) S 248.  
26

 (Andersson, 1997) S 49. 
27

 (Andersson, 1997) S 48. 
28

 (Andersson, 1997) S 47. 
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I figur 5 i Bilaga A ser man att systemet har två ingångar som är värd (Host) och fysisk 

anordning.  Dessa varierar när det gäller funktionalitet och ändamål. Det gör att följande delar 

av teori delen i denna rapport kommer att fokusera på själva hanteringen av flödet och inte de 

delar som genererar det. Förklaringarna av de delarna som USB systemet består av är 

följande:  

• Client Software, är en mjukvara som använder sig av USB gränssnittet.  

• USB System Software: den integrerade mjukvaran som styr data flödet via USB 

systemet och är helt oberoende av klient mjukvaran. USB System Software har flera 

nyckelfunktioner såsom29: 

o Anordning detektering/borttagning. 

o Konfigurering av anordning. 

o Bandbredd allokering. 

o Har hand om kontrollflödet till/från klient mjukvaran och anordningen. 

o Har hand om dataflödet till/från klient mjukvaran och anordningen. 

o Samlar status och transaktionsstatistik. 

o Schemaläggning av transaktioner.  

o Kontroll av det elektriska gränssnittet, såsom strömförsörjning mm.  

Den ska också hantera åtkomsten till USB databussen av de USB anordningar 

kopplade till USB värden. USB System Software består av följande delar30:  

o USB Driver. 

o USB Host Controller Driver. 

 

• USB Host Controller: Är både den mjukvaran samt hårdvaran som ansluter USB 

anordningar till USB systemet. HC genomför en hög-hastighets ledargränssnitt till och 

från huvudsystemets minne. Den fysiska överföringen sker automatiskt från den. Om 

lagringsutrymmena ska fyllas eller tömmas informerar den USB systemet31. USB 

systemet använder sig av HC för hanteringen av data överföringar emellan värd och 

USB anordningar. Gränssnittet mellan USB systemet och HC är beroende av 

definitionen av hårdvaran hos HC. Den utför omvandlingen mellan klienternas data 

överföringar och de USB transaktioner i den sammanlänkningen. Utöver detta har 

USB stöd för protokoll hölje.  
                                                 
29

 (Andersson, 1997) S 49. 
30

 (Andersson, 1997) S 49. 
31

 (Lueker, Jon; Garney, John, 2008) S 283. 
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• USB Bus Interface: är den delen av systemet som har hand om det fysiska i flödet 

såsom buss, signalering, datapaket mm.32  

• USB Logical Device: ska representera själv USB anordningen i USB systemet. Denna 

del av systemet är till att känna igen de anordningar kopplade till systemet.  

• Function, är den huvudsakliga funktionen där USB systemet används som gränssnitt. 

Dock i detta examensarbete har gruppen kommit i kontakt mest med de delar som hanterar 

flödet genom µC som har använts dvs. enbart ändarna i USB systemet.   

2.3.1. Klientmjukvaran 
Den initierar alla flödesvägar till gränssnittet genom att ändra inställningarna. Klienten 

tillhandahåller begärt lagringsutrymme. Eftersom klienten ser överföringen som strömmande 

data hanteras informationen på samma sätt som andra bussöverföringar. USBD är beroende av 

sin egen Policy och HC33 minska klientens begäran till mindre begäran som skickas över 

USB. Då krävs att34:  

• Delningen av data inte är synlig för klienten.  

• USB splittringen inte utförs över bussöverföringen.  

När en klient vill skicka data, skickar den ett IRP (I/O Request Packets)35, som  används för 

att starta en överföring genom USB systemet till angiven mål anordning. Som vanligtvis 

hanteras av USBD som sköter överföringen av data genom USB systemet, hanterar 

flödesvägarna i systemet. Beroende på riktningen av data tillges en full eller tom slutpunkt 

och då överföringen är klar, skickas ett IRP tillbaka till klienten.  

I Figur 6 i Bilaga B kan man se att klientmjukvaran etablerar de flödesvägar till/från det 

systemet som använder sig av USB som gränssnitt.  

2.4. Överföring av data samt USB sammanhängande funktioner 
När det gäller hårdvaran är det USB värd och USB anordningar kopplade till systemet som 

interagerar med varandra via USB databussen. Den agerar också som länk mellan de logiska 

anordningarna i systemet. Bussen hanterar representationen av dem olika USB element hos 

                                                 
32

 (Lueker, Jon; Garney, John, 2008) S 26. 
33

 (Andersson, 1997) S 32. 
34

  (Lueker, Jon; Garney, John, 2008) S 286. 
35

 (Lueker, Jon; Garney, John, 2008) S 6 och (Andersson, 1997) S 30. 
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USB värden och vice versa. Samtidigt som den sköter relationen mellan USB anordning och 

klient mjukvara så att dessa kan interagera med varandra36.  

I Figur 6 i Bilaga B ser man längst upp USB värd (USB host37) är den som bär ansvaret över 

alla USB anordningar kopplade till systemet och som är en del i Databussen. USB värd är den 

som kontrollerar alla tillgångar till USB systemet genom att den kontrollerar USB databussen 

och övervakar den mängden av anordningar kopplade till systemet38. Som är totalt sett USB 

system mjukvara(USB Driver, HC och klient mjukvara).  

De USB anordningar som ansluts till USB systemet bidrar med ökad funktionalitet och kan 

variera väldigt mycket vad det gäller den egenskapen. Dock alla dessa logiska anordningar 

visar samma grundläggande gränssnitt till värden. Detta underlättar hanteringen av dessa i 

USB systemet. Samtidigt som att i varje USB anordning enligt protokollet, ska kunna visa 

information om dess konfiguration och dess speciella ID nummer39 vid anslutning till USB 

värden.  

Databussen i USB systemet kan expanderas med hjälp av USB hubbar. Såsom tidigare nämnt 

är dessa anordningar en förlängning som används för att ansluta flera USB anordningar till 

USB värden. Detta gör att databussen i USB systemet skapar en länk till varje USB anordning 

under USB värden. Detta utökar robustheten i systemet om någon av dess skulle inte fungera 

korrekt40.  

Klient mjukvaran kommunicerar med sin USB anordning för sig. I mjukvaran hanterar 

databussen kommunikationen mellan dessa som ett ensamt flöde som tidigare nämnt. Detta 

medför att man kan ansluta flera USB anordningar till samma USB värd dock med olika 

funktionalitet41.      

2.4.1. Kontroll mekanism 
Kontrollinformation skickas till/från värden och USB anordningar som använder sig av in - 

band eller out – of - band signalering. In - band blandar kontrollinformationen med data som 

                                                 
36

 (Lueker, Jon; Garney, John, 2008) S 27 och (Axelson, 2005) S 17. 
37

 (Lueker, Jon; Garney, John, 2008) S 27 och (Axelson, 2005) S 23. 
38

 (Lueker, Jon; Garney, John, 2008) S 27. 
39

 (Lueker, Jon; Garney, John, 2008) S 22 och (Axelson, 2005) S 45. 
40

 (Lueker, Jon; Garney, John, 2008) S 30 och (Axelson, 2005) S 435. 
41

 (Lueker, Jon; Garney, John, 2008) S 31. 
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finns i flödesvägen utanför värdens kännedom. Out – of - band signalering placerar kontroll 

information i en separat flödesväg42. 

Det finns en standard meddelandeflödesväg för varje ansluten USB anordning. Denna logiska 

association mellan värden och USB anordningen används för USB standard flödeskontroll för 

enumeration och konfigurering. Den standard flödesväg tillför därmed ett standard gränssnitt 

för alla USB anordningar.  

En USB anordning kan tillåtas använda de återstående meddelande flödesvägarna för 

överföring av anordnings specifika kontrollinformation. Dessa flödesvägar använder sig av 

samma kommunikationsprotokoll som standard flödesväg, dock den informationen som 

överförs är speciell för den USB anordningen och inte standardiserad enligt USB 

specifikationen43.  

2.5. Överförings kanaler 
USB systemet transporterar data mellan slutpunkter och lagringsutrymme i systemet. USB 

systemet erbjuder flera typer av kanaler som kan användas för olika ändamål44. Var och en av 

dessa kanaler har olika egenskaper. Dessa är: 

• Dataformat. 

• Riktning på flödet. 

• Paketstorlek. 

• Databuss begränsningar. 

• Latensbegränsningar. 

• Nödvändiga datasekvenser. 

• Hantering av fel. 

Alla kanaler i ett USB system är två vägs kanaler45. USB kanaler är följande: 

• Control: är till för överföring av konfigurerings och informationsoperationer mellan 

värd och anordningar kopplade till den. 

• Isochronous: Används för överföring av icke kritisk data. Mest för strömmande data 

som har låg prioritering i systemet. 

                                                 
42

 (Lueker, Jon; Garney, John, 2008) S 278. 
43

 (Lueker, Jon; Garney, John, 2008) S 278. 
44

 (Lueker, Jon; Garney, John, 2008) S 36. 
45

 (Lueker, Jon; Garney, John, 2008) S 38. 
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• Interrupt: är avsedd för icke konstanta data flöden. Främst för stora mängder data som 

kommer asynkront in till systemet.  

• Bulk: För stora data paket där man behöver det mesta av bandbredden i databussen46. 

Dessutom där man har krav för tillförlitlighet och prestanda.  

De kanalerna som har använts i detta examensarbete är Interrupt, Bulk och Control. Man har 

valt att inte använda sig av Isochronous för att man insåg den vara opålitlig47. För att den 

kanalen skickar en strömmande data, man förlitar sig på att data kommer korrekt, dock sker 

det ingen fel korrigering. Gruppen har valt i stället att använda sig Bulk kanalen. Man 

kommer att förklara närmare i texten varför. 

2.5.1. Control kanalen 
Denna kanal används av USB systemets mjukvara för att skicka/ta emot 

konfigurerings/status/informations datapaket mellan de anslutna anordningarna i systemet och 

värd datorn.  

De data som skickas via kanalen har olika format. Konfigurerings datapaket har en USB 

definierad struktur som anordnar den minst möjliga sammansättning av instruktioner för att 

etablera kommunikation mellan värd och anordning. Denna sammansättning av paketet 

möjliggör för utvecklare att köra egna kommandon till deras egna applikationer48.  

Via Control kanalen kan man överföra 64 bytes data i high speed läge som mest och 8 bytes 

som minst. Kanalen kan inte skicka mindre eller mer än det angivna utrymmet. Som mest data 

kan man skicka via Control kanalen i high speed läge. Efter varje överföring av data via 

kanalen så återgår den till status tillståndet49.  

USB systemet anpassar åtkomsten till databussen för bästa prestanda. När det gäller Control 

kanalen så använder den enbart som högst 20 % i high speed läge och resten för att 

understödja eventuella Bulk överföringar. Om nu det finns återstående överföringstid så kan 

den också användas av resterande kanaler. När det finns allt för många överföringsoperationer 

som ska gå genom Control kanalen kommer dessa att läggas över till bussen när den är ledig. 

Däremot är dessa operationer inte alls resurs krävande och förväntas inte ta allt för mycket 

                                                 
46

 (Lueker, Jon; Garney, John, 2008) S 37 och (Axelson, 2005) S 68. 
47

 (Lueker, Jon; Garney, John, 2008) S 44 och (Axelson, 2005) S 76. 
48

 (Lueker, Jon; Garney, John, 2008) S 38. 
49

 (Lueker, Jon; Garney, John, 2008) S 39. 
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plats i databussen. USB systemet arbetar på så sätt att varje operation som ska skickas över 

Control kanalen kommer att genomföras i den busen med minst belastning för tillfället50.  

För varje överföring via Control kanalen krävs det först en konfigureringspaket från värd 

datorn till anordningen för att beskriva vilken typ av operation som kommer att utföras.  Efter 

att operationen är genomförd så skickas det en statuspaket, detta gör att slutpunkten kan 

returnera det statuspaket till klientens mjukvara. När denna operation är avklarad kommer att 

avancera till nästa operation i Control kanalen. 

Under överföringen är både sändare och mottagaren synkroniserade, detta gör att fel kan lätt 

upptäckas och korrigeras. Om fel skulle uppstå och återsändning skulle ske så kan det 

detekteras av mottagaren. I data paketet så finns det flaggor som mottagaren kan läsa och 

registrera att paketet som har tagits emot är en återsänd paket. Om paketen har tagit emot 

korrekt i mottagaren kommer det en handskakning operation att ske som säger till sändaren att 

det är klart51. 

2.5.2. Interrupt kanal 
Denna kanal används för oregelbundna data flöden. Denna kanal har fördelen att man kan då 

överföringen sker använda sig av nästan hela bandbredden i USB databussen. Via denna kanal 

kan man skicka som mest 1024 bytes stora data packet i high speed läge. Dock kan man som 

mest allokera 80 % av en mikro ram vid periodiska överföringar52.  

Databuss frekvensen och mikro rams tidsperiod begränsar det maximala talet av lyckade 

överföringar via Interrupt kanalen inuti mikro ramen i USB systemet till 134 i high speed 

läge53. Det som bestämmer access tiden för en överföring är slutpunkten som Interrupt 

kanalen använder sig av. I high speed läge kan den få tillgång upp till 

, då bInterval kan vara mellan 1 till 1654. USB system mjukvara 

kommer att använda sig av informationen för att fastställa en tids period som kan 

upprätthållas för överföring.  

Överföringen via Interrupt kanalen USB får tillgång till en slutpunkt varje specifik tidsperiod. 

För inkommande data har värden ingen kontroll då en slutpunkt kommer att göra ett sådant 

                                                 
50

 (Lueker, Jon; Garney, John, 2008) S 40. 
51

 (Axelson, 2005) S 68. 
52

 (Lueker, Jon; Garney, John, 2008) S 49 och (Axelson, 2005) S 74.  
53

 (Lueker, Jon; Garney, John, 2008) S 49 och (Axelson, 2005) S 75. 
54

 (Lueker, Jon; Garney, John, 2008) S 51.  
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anrop för data överföring. Om slutpunkten inte har någon data att överföra kommer den att 

skicka en NAK flagga55. 

Den här kanalen används i applikationen för att kommunicera med UART kanalen i MC. I 

applikationen kommer man inte att dra nytta av hela bandbredden och detta medför att en ev. 

fördjupning om denna kanal överlämnas till läsaren. 

2.5.3. Bulk kanalen 
Denna kanal är gjord för att kunna skicka stora mängder data vid varierbara hastigheter och 

använda det mesta av den tillgängliga bandbredden. Bulk kanalen förmår med förutom det 

sistnämnda56:  

• Återsändning av data ifall den blir fel under sändning. 

• Garanterad leverans, dock ingen garanti om bandbredd och latens. 

Bulk kanalen är en strömmande kanal, d.v.s. att om en anordning använder sig av två vägs 

kommunikation som tidigare nämnt, kommer Bulk kanalen att behöva två flödesvägar, en för 

varje riktning57. 

Bulk kanalen kan hantera upp till 512 bytes stora data paket58. Vid en bulk överföring har man 

inte tillgång direkt till databussen. Bulk fungerar på så sätt att den överför data då databussen 

är ledig. Eftersom att alla bulköverföringar fungerar på detta sätt kan USB systemets 

mjukvara i diskretion variera den tiden som databussen är tillgänglig för. Detta gör att 

tillgängligheten av databussen kan variera t.ex. om man ansluter en anordning till värden eller 

man ska genomföra överföringar till mer än en anordning. Databuss frekvensen och mikro 

ram tids period tillåter ett maximalt antal lyckade överföringar via Bulk kanalen mindre än 14 

data nyttolast och 512 bytes stora paket59.  

Det är helt upp till värden att avgöra hur de individuella överföringar för en specifik bulk 

överföring blir förflyttade till databussen inuti and tvärsöver mikro ramar. Detta gör att det är 

möjligt för slutpunkter se alla överföringar via Bulk kanalen i samma mikro ram eller utspridd 

i flera sådana60.   

                                                 
55

 (Lueker, Jon; Garney, John, 2008) S 52. 
56

 (Lueker, Jon; Garney, John, 2008) S 52. 
57

 (Lueker, Jon; Garney, John, 2008) S 52 och (Axelson, 2005) S 69.  
58

 (Lueker, Jon; Garney, John, 2008) S 53 och (Axelson, 2005) S 69. 
59

 (Lueker, Jon; Garney, John, 2008) S 54. 
60

 (Lueker, Jon; Garney, John, 2008) S 55. 
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2.5.4. Synkron och Asynkron data överföring 
Utöver den allmänna teorin bakom asynkron och synkron överföring så skiljer sig USB 

systemet så mycket åt. Trots det kommer man att förklara närmare om dessa begrepp.  

Vid synkron överföring så är varje datablock sekvens fixerad och associerad med en 

klocksignal. Den anordning som tar emot data såsom den som sänder måste ha samma 

klocktakt61.   

När det gäller asynkron överföring så är varje datablock fristående. Detta innebär att 

synkroniseringen av både mottagaren och sändaren inte behövs. Medför att informationen inte 

är tidsberoende62.  

2.6. Hanteringen av flödet i USB databuss  
Överföringen via USB databuss görs via olika typer av kanaler samt stödjer både asynkron 

och synkron63 som tidigare nämnt. USB systemet måste ta hand om flera processer när det 

gäller förflyttning av data över till busen.  

USB sköter överföringen i flera steg och i flera delar processer. Den första processen är den 

som först görs av klienten, den etablerar en ström data som vid ett senare skede kommer att 

behandlas av USB driver64 för överföring.  

USB Driver tillhandanhåller den grundläggande värds gränssnitt för klienter till USB 

systemet. Den som konverterar data till IRP till/från anordnings slutpunkter och anropar 

denna med rätt tillhörande HCD. HCD(HC Driver)65 omvandlar IRP:s från överföringar och 

organiserar dessa som så att HC kan hantera informationen. HC lägger dessa köade data och 

lägger över det i databussen i form av paket och förflyttar dessa en efter en funktionsenligt via 

busen66 enligt i Figur 4 tidigare i rapporten. 

I den bilden kan man se att klientmjukvaran är den som skapar data flödet som ska gå igenom 

varje del av systemet. Den tar hand om vilken typ av information som ska skickas och hur den 

ska skickas. Klient applikationen har ingen kontroll av bandbredd eller databuss tid67.  

                                                 
61

 (Weik, 1996) S 508. 
62

 (Weik, 1996) S 46. 
63

 (Lueker, Jon; Garney, John, 2008) S 58 och (Andersson, 1997) S 248. 
64

 (Lueker, Jon; Garney, John, 2008) S 10. 
65

 (Lueker, Jon; Garney, John, 2008) S 6 och (Andersson, 1997) S 31. 
66

 (Lueker, Jon; Garney, John, 2008) S 59. 
67

 (Lueker, Jon; Garney, John, 2008) S 60. 
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2.6.1. USB Driver 
Är den som är direkt involverad i att tag hand om överföringar när det gäller konfiguration av 

anordningen och vid dataöverföringar. Den ser till då en anordning vid anslutning för rätt 

konfiguration av den samt att den får tillgång till databussen. Då menar man att rätt slutpunkt, 

överföringskanal, överföringsperiod, data paket storlek m.m. kommer att ställas in i 

anordningen för kommunikation med resten av systemet. USB Driver tillåter eller förnekar en 

konfigurationsbegäran baserad på bandbredd tillgång och dess förmåga att placera den anrop 

typ i databussen. Om begäran tillåts kommer USBD att skapa data flöde som klienten önskar. 

Den allokerade bandbredden för anordningen kan initieras senare av systemet utan att ändra 

enhetens önskade sammansättning.68 Det finns två grupper av mjukvara mekanismer till 

klienter som USBD presenterar, kommando mekanismen och flödesvägsmekanismen.  

• Kommandomekanismen tillåter klienten att konfigurera och kontrollera USBD 

proceduren och dessutom allmänt kontrollera USB enheten.  

• Flödesvägsmekanismen tillåter klienten att hantera enhetsspecifik data och 

kontrollöverföringar. Flödesvägsmekanismen tillåter inte klienten att direkt nå 

enhetens standard flödesvägen69. 

USBD konfigurationen är oftast operativsystem beroende. Hanteringen av dessa överlämnas 

ofta till operativsystemet i syfte undvika att definiera överflödiga anordningar.  

2.6.2. Initiering av USBD  

När en USB enhet som är hanterad av USBD initieras, skapas hanteringsinformationen för 

USB enheten. Enheten svarar till standardadressen när enheten ansluts till USB. Den svarar 

till den adressen ända till dess unika adress utses av enumeratorn.  Eftersom olika 

operativsystem och olika USB system använder sig av olika systemmetoder finns det olika 

krav som måste uppfyllas av varje USB system. Det finns en specialiserad klient i USB 

systemet som kallas för ”hub driver”, HD som rensar borttagning och tilläggning av enheter 

från en särskild hubb. Om ett USB system ska kunna samverka med en ny enhet måste 

standard adressen och standardflödesvägen vara tillgängliga för HD när den sätts på70. 

Det finns tre konfigureringar som en USB enhet sedan behöver för att kunna användas.  

                                                 
68

 (Lueker, Jon; Garney, John, 2008) S 60.  
69

 (Lueker, Jon; Garney, John, 2008) S 287-288. 
70

  (Lueker, Jon; Garney, John, 2008) S 288. 
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• Enhets konfigurering som initierar alla USB enhetens parametrar och fördelar alla 

USB värdens resurser.  

• USB konfigurering är initieringar som inte syns för USB enheten. För att en flödesväg 

ska kunna användas av en klient måste vissa inställningar göras. Det är information 

som beskriver hur klienten ska använda flödesvägen så som storlek på paket som ska 

skickas, maximala storleken på service intervall som klienten ska utnyttja.  

Funktions konfigurering utförs för att flödesvägen ska kunna användas fullt ut. Dock är dessa 

inställningar är inte standard hos USBD. 

När konfigureringen är avklarat kan klient mjukvaran anropa IRP för transport av data 

emellan den och de inställda slutpunkterna. 

För att känna igen olika USB enheter, får HD ett besked om tillägg eller borttagning och 

meddelar den tillagda värd mjukvaran och andra USBD klienter. Den sysselsatta USBD 

klienten initierar standardflödesvägen för den här USB enheten och får tillbaka en 

enhetsidentifiering till HD71.  

2.6.3. HC Driver 
HC Driver finns till för att på ett enklare sätt kartlägga de flera HC tillämpningar inuti ett 

USB system, så att klienten kan arbeta med dess anordning utan att veta vilken HC 

anordningen är ansluten till. 

HC driver är en teoretisk konstruktion av HC hårdvara och dess syn på dataöverföring över 

USB. HC driver interface (HCDI) har vissa krav som måste uppfyllas72: 

• Teoretisk konstruktion av HC hårdvara.  

• Teoretisk konstruktion av HC syn på dataöverföring över USB sammanlänkning.  

• Teoretisk konstruktion av fördelning av resurser hos HC för att säkerställa att service 

ges till USB enheten.  

• Visa Rot hubben och dess beteende till hubb klass definitionen.  

                                                 
71

 (Lueker, Jon; Garney, John, 2008) S 283. 
72

 (Lueker, Jon; Garney, John, 2008) S 287. 
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HC Driver är ansvarig för sökning av ev. IRP i kö och kontrollera att USB bandbredd och 

mikro rammens maximala tid inte överskrids. När en IRP skapas för data ström, lägger HCD 

ihop dessa i en transaktions73 lista för överföring. När överföringen är avklarad, HCD aviserar 

för klientmjukvaran status för operationen av ev. IRP. Om det är en inkommande operation 

kommer HCD att lägga in de IRP in en buffert. 

Gränssnittet mellan HCD och USBD betecknas som HC Driver Interface och är aldrig 

tillgänglig direkt för klienten. Dock är HCDI definierad på olika sätt beroende av operativt 

system.  

Transaktions lista är en HC implementation – beroende beskrivning av den nuvarande 

utstående sammansättning av överföringar via databussen som måste genomföras. Endast 

HCD och dennes HC har access till den specifika representationen74.   

Varje beskrivning innehåller transaktionsinstruktioner där parametrar är datastorlek i bytes, 

anordningsadress och slutpunktnummer, minnesblock där informationen skall lagras.  

En transaktionslista och gränssnittet mellan HCD och dess HC är typisk representerad i ett 

implementation - beroende sätt och är inte definierad som en del av USB specifikationen.  

2.6.4. Databuss bandbredd reklamation 
USB bandbredd och databuss access tillgång är baserad på beräkningar av det sämst tänkbara 

scenariot på databussens transaktions tid och latenskrav. Med tanke på de begränsningar som 

varje kanal har och den tiden för bit fyllning i databussen är beräknad som konstant, dock är 

data - beroende och därför kommer alltid finns tillgänglig databuss tid i varje mikro ram samt 

den tiden som mikro ram är förväntad att ta75.  

I samband med att man vill utnyttja bandbredden effektivt, Control och bulk kanalerna är i 

första hand kandidater att överföra data när databussen är tillgänglig. Exakt hur HC stödjer 

detta är implementation - beroende. HC kan räkna med att de IRP överföringar och 

implementation - specifik kännedom av kvarvarande mikro ram tid för återanvändning av 

bandbredd76. 

                                                 
73

 (Lueker, Jon; Garney, John, 2008) S 10 och (Andersson, 1997) 31.  
74

 (Lueker, Jon; Garney, John, 2008) S 61.  
75

 (Lueker, Jon; Garney, John, 2008) S 65. 
76

 (Lueker, Jon; Garney, John, 2008) S 65. 
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2.6.5. Felbehandling av överföringen  

Värden definierar några överföringsfel villkor som HC ska klara av77. 

• Time out fel. Dessa fel uppstår då adresserad slutpunkt inte svarar. Eller att 

informationen är så skadad att slutpunkten inte känner igen konstruktionen. 

• Missade eller felaktiga dataöverföringar. Kan uppstå då värden inte kan skicka 

informationen på grund av särskilda anledningar av värden. Det kan även uppstå då 

det finns ett ofullständigt CRC fält på ett mottaget datapaket. 

• Protokollfel. Exempelvis ofullständig PID78 handskakning, falskt EOP eller ett bitfel. 

För varje överföring av Bulk, Control eller Interrupt måste en felberäkning enligt ovan göras. 

Det värdet visar hur många gånger fel överföring har uppstått. Om värdet är över tre, avbryter 

värden överföringen.  

2.7. Seriella gränssnittet UART 
UART används för att genomföra den omvandling som krävs då CPU kommunicerar med en 

seriell I/O enhet. UART varierar från olika tillverkare men dessa har de gemensamt79. 

• En seriell mottagare, konverterar en seriell ingång till ett parallellt format som sparas i 

mottagarregister. 

• En seriell sändare, konverterar ett parallellt data ord från sändarregistret till ett seriellt 

format i väntan på överföring. 

• En dubbelriktad databuss buffert, som skickar parallell data från CPU till 

sändarregistret eller från mottagarregistret till CPU. 

• En extern klockingång.  

Seriell data signal delas in i bit tidsintervall. Den kan ändra logiska nivåer endast i starten av 

en ny bit tidsintervall. Då det överförs eller mottas data via seriella porten används ett 

standard format för att skicka data ord80. 

1. En START bit, som alltid är logisk låg. 

2. Fem till åtta data bitar, vilket är informationen som överförs. 

                                                 
77

 (Lueker, Jon; Garney, John, 2008) S 282 
78

 (Andersson, 1997) S 87. 
79

 (Tocci, o.a., 1999) sidor 442-446. 
80

 (Tocci, o.a., 1999) sidor 442-446. 
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3. En valfri parity bit som används för felkontroll. 

4. En, en och en halv eller två stoppbitar som alltid är logiska ettor. 

För ett system är ofta start bitar, data bitar och stopp bitar förutbestämda. 

Baud hastighet används för att bestämma hastigheten som data signalen ändras i ett seriellt 

kommunikationssystem.  Det är ett mätverktyg av hur ofta en seriell signal kan ändras. Desto 

snabbare baud hastighet desto större bandbredd behöver signalen81. 

2.7.1. Synkron seriell data kommunikation 
Sändaren skickar data kontinuerligt till mottagaren. Ofta skickas informationen i block och 

separeras med dataord som kallas för sync characters. Dessa sync characters används för att 

synkronisera mottagarens klocka med sändarens klocka. I den synkrona metoden, seriella 

klockan och den seriella porten utförs i halvt duplex (tvåfaldigt) riktning82. Vilket betyder att 

kommunikationen sker i två riktningar men endast en riktning åt gången. Seriella porten 

måste vänta på att slutpunkten är färdig med överföringen innan den kan börja ta emot 

information83. 

2.7.2. Asynkron seriell data kommunikation 
Sändaren kan skicka data till mottagaren när som helst och det kan finnas oregelbundna 

fördröjningar mellan överföring av data. Så där kan finnas oregelbundna intervall då inga data 

sänds. Dessutom behöver mottagarklockan inte synkroniseras med sändarklockan84. Den 

asynkrona metoden drivs den seriella porten i full duplex överföring. Full duplex överföring 

sker i två riktningar. Den kan då använda båda riktningarna samtidigt. Fördelarna med full 

duplex är att ingen tid förloras, full data kapacitet utnyttjas eftersom mottagandet och 

överföringen sker åtskilda och seriella porten behöver inte vänta på att mottagandet av 

information ska bli klart85. 

2.8. Handskakning 
För att etablera kommunikation med den hårdvaran som använder sig av USB som gränssnitt 

behöver ha någon typ av handskaknings process emellan dessa system. När det gäller detta 

examensarbete så innebär man använder sig av FIFO handskakning (FIFO Handshake I/O 

Model86), för att förra applikationen använde sig av denna handskaknings modell.  

                                                 
81

 (Tocci, o.a., 1999) sidor 442-446. 
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 (Tocci, o.a., 1999) sidor 442-446. 
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85

 (Jones, 1996) S 186. 
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 (Bitwise, 2007) S 13. 
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När det gäller handskaknings process så är det att datasändaren och datamottagaren sänder vid 

olika tillfällen kontrollinformation till varandra. µC skickar en kontrollsignal som säger att 

den är redo att skicka eller ta emot data medan gränssnittet skickar någon typ av 

kontrollsignal som indikerar på att den är redo att ta emot eller skicka data87. Detta sker i 

samband med att man vill etablera kommunikation med det systemet som använder sig av 

USB som gränssnitt.  

2.8.1. FIFO  
Benämning på ett kösystem som finns som används i olika datorsystem. FIFO fungerar 

ungefär som det står för, data som först kommer in, kommer först ut. FIFO används ofta i då 

enheter ska synkroniseras. I hårdvara innehåller FIFO oftast pekare i form av läsning och 

skrivning och lagring och kontroll logik. Det finns synkron FIFO där samma klocka används 

för inläsning och skrivning och det finns asynkron FIFO där olika klockor används för 

inläsning och skrivning88. 

2.8.2. FIFO handskakning 
Används för att koppla µC till ett externt FIFO som är antingen asynkront eller synkront89. 

Denna typ av handskakning används i samband när det gäller överföring av data som lagras 

temporärt i ett FIFO kö system hos vardera anordningen som där data förflyttas till/från 

varandra. I detta examensarbete kommer man att ta upp teori kring om hur man använder sig 

av FIFO handskakning – Full handskakning.    

2.8.3. Full Handskakning 
Full handskakning är användbar då en enhet har långsam eller varierande 

överföringshastighet. Både µC och I/O enheten har kontrollsignaler. µC används som master 

och skickar kontrollsignaler att den är redo att börja skicka eller ta emot data. I/O enheten är 

slav och skickar signal om att den är redo att använda. Exempelvis kan den skicka 

kontrollsignaler som visar att den är full eller tom. I full handskakning undersöker µC för 

varje överföring om I/O enheten är full eller tom för att vara säker på att synkronisering av de 

två enheterna alltid fungerar oberoende av överföringshastighet90. 

 

När det gäller Full handskakning så använder denna hanskakning av flera trådar i processen. 
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Enligt figur 7 i Bilaga C så ser man att det finns flera signaler som hanterar dataflödet till/från 

µC. De operationerna som har använts i detta examensarbete är främst vid avläsning och 

skrivning till/från USB anordningen och resten av systemet som använder sig av USB som 

gränssnitt. Vid dessa operationer använder man sig av fyra olika signaler91: 

• WEN (Write Enable). 

• REN (Read Enable). 

• nEMPTY (not Empty). 

• nFULL (not Full). 

 

Vid avläsning så använder handskakning processen av REN och nEMPTY. Skrivning sköts av 

WEN och nFULL. I figur 7 i Bilaga C så förklaras bidligt hur det är tänkt att dessa ska 

interagera med varandra. Ju med att det som förklaras i figur 7 är bara ett sätt om hur man 

skulle kunna göra kommer man inte fokusera mer om teorin bakom handskaknings process 

utan då i stället hänvisar man till metod delen av denna rapport.  

 

USB systemet i gemenskap av HC utför omvandlingen mellan klienternas dataöverföringar 

och de USB transaktioner i den sammanlänkningen. Utöver detta har USB stöd för 

protokollhölje. 

 

2.8.4. GPIF 
För att uppnå den maximala hastigheten som det ställs på USB 2.0 systemet i HS läge vill 

man undvika flaskhalsar i fysiska anslutningen som kan komma påverka prestandan i 

systemet92. För att undvika det har man tagit fram GPIF engine som är ett tillstånds maskin93 

som ska automatisk sköta handskakningsprocessen mellan den anslutna USB anordningen till 

USB värden. Detta har man tagit fram för att uppnå prestanda kraven för data överföring för 

anordningar som använder sig av USB 2.0 systemet.  

Genom att använda GPIF så vill man undvika involveringen av CPU, då det kan påverka 

prestandan avsevärt. Det som GPIF gör är att den utnyttjar för att överföra data är det 

gemensamma minnesutrymmet som slutpunkter som tidigare har beskrivits och den 

integrerade FIFO lagringsutrymme i det µC som används i detta examensarbete. Den 
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 (Bitwise, 2007) S 10. 
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 (Cypress, 2003) S 1 i EZ-USB® FX2™ GPIF Primer.  
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 (Cypress, 2003) S 3 i EZ-USB® FX2™ GPIF Primer. 
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uppgiften som CPU har är att den ska agera som trafik kontrollant. Detta innebär att den inte 

ska tag hand om överföringarna utan enbart sköta operationerna som gör det möjligt för GPIF 

att överföra informationen mellan anordningarna94. I Figur 5 kan man se hur man sänder 

information genom GPIF till resterande hårdvara i det anslutna systemet. 

 

Figur 5, GPIF sänd operation95 

Såsom det avbildas i Figur 5 och tidigare refererat så är det att FIFO har upp till fyra 

lagringsutrymmen där informationen mellanlagras innan den tas emot av GPIF engine. CPU 

arbetar i backgrunden med de operationer, triggning av informationen m.m. Allt detta sker i 

USB anordningen som vidare befordrar informationen till resten av systemet.  

      

 

Figur 6, Mottagning av informationen via GPIF96 

Detsamma gäller det för operationen mottagning, dock börjar man baklänges, såsom det 
avbildas i Figur 6.  

GPIF hanterar upp till sex kontrollsignaler och 9 adressutgångar för handskaknings 

operationer. Den har som utsignaler mot det övriga systemet 6 till antalet, CTL[5:0] och lika 

många som insignaler, RDY[5:0]. Dessa signaler plus Klock signalen, IFCLK, är de som styrs 

av GPIF i syfte att hantera handskaknings operationer. GPIF både in/ut signaler avbildas i 

Figur 7. Resten av de signalerna som visas i figuren hänvisas till den refererade dokumentet.   

                                                 
94

 (Cypress, 2008) S 193-256 och (Cypress, 2003) S 2 i EZ-USB® FX2™ GPIF Primer. 
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 (Cypress, 2003) S 2 i EZ-USB® FX2™ GPIF Primer. 
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Figur 7 GPIF gränssnitt97 

GPIF har fyra waveform beskrivningar som i stort sätt kontrollerar tillståndsmaskinen. 

Tillståndsmaskinen kan vara manuell eller automatisk överföringsarkitektur beroende av 

vilken typ av överföring det krävs.  

Waveform beskrivningen kan ha upp till sju olika stadier. I varje stadium kan waveform 

beskrivningen bestämma kontrollsignalernas status, sampla eller köra FIFO databussen, öka 

GPIF adressens värde, öka pekaren i nuvarande FIFO eller trigga GPIF waveform avbrottet. 

En waveform beskrivning kan befinna sig i olika typer av stadium, overksamma (IDLE) 

tillståndet, NDP – no decision point98 och DP - decision point99. 

IDLE tillstånd är grundtillstånd som de olika waveform beskrivningarna befinner sig i. Det 

betyder att vågformen inte är upptagen med någon överföring via GPIF utan är redo att 

användas100.  

Det finns fyra olika waveform beskrivningar som är möjliga att generera till den här kretsen, 

Single Write, Single Read, FIFO Write och FIFO Read. 

• Singel Write: Initierar GPIF instruktionerna, kontrollerar att GPIF är overksam (IDLE 

tillstånd), startar överföringen, väntar till överföringen är klar och ett avbrott kommer. 

• Singel Read: Initierar GPIF instruktionerna, kontrollerar att GPIF är overksam (IDLE 

                                                 
97 (Cypress, 2008) S 196. 
98

 (Cypress, 2008) S 152. 
99

 (Cypress, 2008) S 153. 
100

 (Cypress, 2008) S 151. 
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tillstånd), ”dummy” läsning för att starta överföringen, väntar på att överföringen ska 

bli klar.  

• FIFO Write: sänder stora mängder data åt gången. För att sätta igång att Write 

operationen så skickas det en bit till GPIFTRIG101. Det gör att överföringen av data 

avklarats efter att bestämt antal bitar har skickats. 

• FIFO Read: samma sak gäller det för detta waveform. Skillnaden är att GPIFTRIG 

räknar antal mottagna bitar. 

2.9. 16-bitars räknare 
I detta examensarbete använder man sig av en 16-bitars räknare som belastar µC för att testa 

dess prestanda. Denna räknare har implementerats i en FPGA som är kopplad fysisk med µC, 

detta förklaras senare i rapporten. Räknaren är av typen pipeline räknare102 som representeras 

i Figur 8. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Figur 8, Pipeline räknare103 

 

                                                 
101

 (Meyer-Baese, 2007) S 79. 
102

 (Meyer-Baese, 2007) S 79. 
103

 (Meyer-Baese, 2007) tagen ur S 79, ”Fig. 2-10 Pipelined adder (a) Direct implementation ” 
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3. Metod 

3.1. System arkitektur 

Mjukvaran för systemet är utvecklad på så sätt att man utnyttjar minimalt komponenternas 

resurser. Man har utgått ifrån de komponenter som har varit till förfogande och har utvecklat 

en applikation i mjukvara som använder sig av dessa. 

Under utvecklingen av mjukvaran har man utgått ifrån komponenternas respektive 

applikationsbibliotek. Dessa är utvecklade för specifikt programmeringsspråk, som C och 

C++ 104. 

Detta har medfört att mjukvaran i t.ex. MC är skriven i C, där API är skriven för en C 

kompilator. Samma sak gäller det för TP, därför att API:n är skriven för en C++ kompilator. 

Dock är CP programmerad i VHDL och det beror endast på standard biblioteket.  

De API: er som används i systemet stödjer USB 2.0 överförings system, dock har utgått ifrån 

tillverkarens egen dokumentation och tolkning av USB systemet105 vid framställningen av 

applikationen. Den utvecklade applikationen skapar flödesvägar genom hela USB systemet 

enligt teoridelen i denna rapport. 

De tester som kommer att göras på systemet är i syfte att testa µC förmåga att överföra data 

med god prestanda och vid höga datatakter. I dessa tester kommer det FP som finns på 

utvecklingskort nummer två att användas. Den stödjer USB 2.0 kommunikation106 och 

kommer att sin tur belasta µC på olika sätt för att mäta dess prestanda. Resultatet kommer att 

redovisas i form av ett testprotokoll som gruppen själv har bearbetat fram enligt USB 

standarden.  

3.2. Utvecklingsverktyg 
Applikationen är skriven i utvecklingsmiljön Visual Studio107 enligt klientens 

applikationsbibliotek108 gjord för µC. För utvecklingen av koden för FPGA:n har man använts 

                                                 
104

 (Cypress, 2003) S 6. 
105

  (Cypress Semiconductor, 2008) S 13. 
106

 (Altera, 2008) S 18. 
107

 Är framtagen av microsoft Corporation, mer information hänvisar till: 

http://msdn.microsoft.com/sv-se/vstudio/products/bb931214(en-us).aspx. 
108

 (Cypress, 2003) S 6. 
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sig av Quartus II 8.1 Web Edition109. Applikationen för µC är skriven i utvecklingsmiljön 

Kiel uVision 2 från Kiel software.  

För framställning av GPIF tillståndsmaskin som används i µC har Cypress GPIF engine 

använts. Samtidigt har man haft till förfogande program och kodexempel som har medföljt de 

utvecklingskort som tidigare nämnts och använt dessa så mycket det har gått. 

3.2.1. Felsökning 
Vid felsökning i hårdvara har man använt de mätpunkter hos båda korten där man kan mäta 

de signalerna vid handskakning och data överföring emellan FP och µC. Dessa har man 

använt flitigt under utvecklingen av applikationen för att kontrollera att den klarar av kraven. 

Man har då ställt in i koden så att signaler kan mätas i de mätpunkterna för att undersöka om 

hårdvarans applikation fungerar korrekt. 

För felsökning av mjukvaran har man använt sig av debugger i Visual Studio samt 

konsolprogrammet som följer med de exemplen för utvecklingskortet. 

För felsökning av VHDL koden har gruppen använt sig av vector waveform som är en 

debugger funktion hos Quartus för ändmålet. 

3.3. Koncept 
Tanken bakom applikationen är att den ska återspegla den riktiga prestandan av 

kretsuppsättningen så pass att man ska kunna använda den data som returneras av denna som 

resultat. 

Tanken bakom data generator som har implementerats hos FP är att den ska belasta µC. 

Anledningen till det är att man vill simulera den miljön som µC kommer utsättas för. µC ska 

kunna motta strömmande data i 30 Mbps utan att förlora data. 

3.4. Testapplikation 
Testapplikationens syfte är att testa prestanda av µC vid mottagning och sändning av data. TP 

uppbyggnad består huvudsakligen av C++ programkod där man använder sig av 

applikationens bibliotek som ges ut av µC tillverkaren. Den används för kommunikation till 

och från µC där man med hjälp av initierade pekare ska kunna skicka/ta emot data genom 

µC110. 

                                                 
109

 Som är Alteras egen framtagna utvecklingsmiljö för deras produkter. Hänvisar till: http://www.altera.com 
110

(Cypress, 2003) S 6 och (Skansholm, 2006) S 159. 
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Vid utvecklingen av applikationen fick man tillgång till två olika utvecklingskort, en som har 

använts tidigare och en annan som köptes in för detta examensarbete. Dessa kommer att kallas 

för kort nr. 1 och respektive nr. 2. 

• Utvecklingskort nr. 1 är från Cypress Semiconductor, som är speciellt gjord för den 

µC i detta examensarbete.111 

• Utvecklingskort nr. 2 som gruppen fick tillgång till är ett utvecklingskort som 

företaget har använt vid utveckling av den tidigare applikationen. På den så fanns det 

µC samt en FP som används av den nya applikationen. Enligt schemat över kortet så 

är både µC och FP kopplade med varandra via deras respektive hög-hastighetsport112. 

3.4.1. Framställning 
Som tidigare nämnt så när man överför data via USB systemet så skapar man flödesvägar som 

löper hela vägen från klienten till USB anordningen. Man etablerar en kommunikation med 

den anordningen genom valda kanaler som förflyttar data på olika sätt, dock detta bestäms i 

förväg av klienten. 

I vårt fall började gruppen att bestämma vilka parametrar som applikationen kommer att jobba 

med, närmare om: 

• Vilka kanaler som den kommer att använda sig av. 

• De data som genereras för tillförlitlighetskontroll. 

• Handskakningsmodell mellan µC och FP. 

• Redovisning av data samt presentation. 

Man började med att skriva kod för kort nr 1. Ju med att det kortet är från Cypress utgick man 

utifrån att den ska vara den mest lämpliga att utveckla kod för. Koden var främst skriven för 

att testa den integrerade 8051 processorns113 förmåga hos µC att överföra data samt för att 

lära sig hanteringen de minnesutrymmena hos den. Dessutom också för att lära sig att köa upp 

data i applikationen. Eftersom µC använder sig av det integrerade FIFO minnet114 i 

applikationen är det viktigt att etablera ett konstant flöde av data genom det. Man kunde 

                                                 
111

 (Cypress, 2008) S 1. 
112

 (Cypress, 2003) S 1 och (Altera, 2008) S 323. 
113

 (Cypress, 2003) S 1 
114

 (Cypress, 2003) S 1 
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kontrollera detta i hårdvaran genom att mäta med hjälp av ett oscilloskop 

handskakningssignaler som genereras enligt de instruktionerna i kod hos µC. 

Applikationen består av flera delar som ska fungera ihop d.v.s. att själva applikationen 

etablerar en kommunikation via µC med andra delar i systemet som t.ex. med FP. Det innebär 

att den koden som har skrivits till en början för kort nr. 1 kommer till största sannolikhet 

anpassas för kort nr. 2. Övergången gäller att applikationen har samma typ av 

handskakningsmodell, dock kommer bufferthanteringen vara mer komplicerad än föregående 

kod. Vid förklaring av gruppens tankegångar samt design så kommer man att visa kod tagen 

från de referensguider som finns i tillverkarens webbplats samt från de tillgängliga exemplen. 

Den koden som har skrivits för utvecklingskort nr.2 representeras i figur. Den består av tre 

delar, Klient, USB Software System och USB Anordning. Tanken är att dessa delar ska 

representera applikationens tillämpning av USB systemet. 

• Klient: är den delen av applikationen man kan säga vara värden i ett USB system. 

Enligt teoridelen i kapitel är den som bär ansvaret för etableringen av de flödesvägarna 

till/från PC och USB anordningar kopplade till systemet. Block som befinner sig i 

denna del av applikationen står för det gränssnittet till användaren samt skapandet av 

de flödesvägar som används vid test. 

• USB System Software: Applikationen har ingen kontroll över det som händer när det 

gäller kontrollen av de flödesvägarna genom USB systemet enligt teorin i kapitel. De 

block som finns i denna del av applikationen ska representera tillämpningen av USB 

Software System enligt teori delen i denna rapport. Det är vid denna del av 

applikationen som det mesta sker när det gäller USB systemets hantering av 

överföringen genom systemet. Man anropar de funktionerna i applikations bibliotek 

för µC för överföring av informationen som applikationen använder sig vid test. 

• USB Anordning: Som det står i teoridelen av denna rapport så är klienten i direkt länk 

med sin anordning och kommunicerar med den enbart, i detta fall sker all 

kommunikation mellan FC och applikationen via µC. De block som finns i denna del 

av applikationen kommer att mellanlagra data i buffrar som består av fysiska delar i 

respektive kretsuppsättningar. 

• Beroende av den kanalen som applikationen använder sig av för överföring av 

informationen kommer dessa att först buffras. Dessa kommer att variera både när det 
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gäller mängd och storlek. När det gäller test där FP kommunicerar med applikationen 

via µC så kommer man skicka stora mängder data och i höga data takter i syfte att 

testa µC förmåga att hantera dessa. Testning av UART så kommer applikationen att 

överföra mindre data mängder i storlek via Interrupt kanalen. Detta har med att 

informationen som kommer att överföras via denna kanal inte är tidskritisk. 

 

Figur 9, Blockschema över testapplikationen 

• Flödesväg: här visar man hur det tänkt att en teoretisk flödesväg skapas av 

applikationen fram till FP. 

Härmed kommer det en beskrivning om varje block som applikationen använder sig av för att 

kunna kommunicera med FP och UART. Man kommer att utgå ifrån hur gruppen har tänkt 
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vid framställning av applikationen och inte gå in för mycket på teori bakom dessa. Det 

överlämnar man till läsaren att återigen läsa teori delen av denna rapport. 

• Interface: Är gränssnittet mot användaren där man anger vilken typ av test som skall 

genomföras. Detta gränssnitt är skrivet för DOS Kommando tolk. 

• Öppen: vid detta steg så kontrollerar klientmjukvaran om USB anordningen är ledig 

för att sända/ ta emot data. Applikationen måste ha öppnat kanalen för att kunna 

behålla anslutningen om man nu vill utföra flera tester. Om det är så att USB systemet 

inte är tillgängligt så kommer programmet att avslutas och hamna i IDLE. Annars så 

går den vidare och utför det operationen man har valt i menyn. 

• IDLE: är den tillståndet man kommer att hamna om operationen/test är avslutad eller 

om det inte går att etablera ett flödes väg via USB systemet. 

• Presentation: I denna del av programmet redovisar man resultatet av det senaste testet 

som har genomförts. Används vid utvärdering av µC när det gäller prestandan. 

• Operation: Vid detta stadium så etablerar mjukvaran enligt önskan från användaren de 

flödesvägar för tester som kommer att genomföras. Såsom beskrivs i kapitel 2.3 av 

rapporten är den första av alla processer i USB systemet. Alla anrop sköts från denna 

del av systemet. 

Vid test kommer denna del av systemet att etablera det flödesväg till/från FP så att µC 

belastas, samma sak gäller vid test av UART kanalen via µC. 

• Kanal: I denna del av programmet så exekverar man de anropen för att skicka/ta emot 

data via µC. I mjukvara ser man inte vad som sker i USB systemet utan i denna del 

bestämmer om den flödesvägen ska vara asynkron eller synkron, samt om överföring 

kommer att göras via såsom det står beskriven i kapitel 2.4.  

• Bulk eller Interrupt: Bulk används för överföring och mottagning till och från FPGA 

via µC. Mer detaljerat kommer längre fram i rapporten. Interrupt används för UART 

kommunikation från USB värden.   

• Buffert 4X: Applikationen använder sig av en fyra gånger stor buffert i hårdvara. 

Denna buffert består av ett FIFO minne inbyggt i µC som möjliggör mellanlagring 
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mellan varje överföring. Som gör att vid optimering av applikationen kunna 

skicka/motta data i hög takt. 

Denna buffert hanteras av applikationen på så sätt att den fylls och töms i takt med att 

man hanterar data. Dock de signaler som genereras av detta inbyggda minne sköts inte 

av applikationen, som gör att den har ingen kontroll om det blir full eller tom. Den 

kontrollen görs direkt i hårdvaran mellan µC och FP. 

• Buffert 8051: I applikationen kommunicerar man med UART genom Interrupt 

kanalen, detta medförd att en buffert i µC har initierats. Denna buffert fylls med data 

från applikationen, dock i långsammare takt än kommunikationen med FP. 

Informationen som skickas via Interrupt kanalen är inte tidskritiskt, dock med viktigt 

innehåll. 

• UART: Det är tänkt att det ska finnas en seriell port på den digitala mottagaren som 

ska kunna ta emot information från datorvärden. Seriella porten ska uppnå 115,2 kbps 

och ha standarden RS232. Seriella porten ska behöva endast ta emot små paket varje 

gång. Mer ingående kommer längre fram i rapporten. 

• FPGA: är den kopplade FP i kort nr. 2, denna tar emot data genom sin höga 

hastighetsport från µC. 

3.4.2. Kodexempel för testapplikationen 
I följande kod exempel visar hur man skapar flödesvägar för mottagning och sändning. Vid 

förklaring av denna kod avsnitt antas att läsaren har kunskaper inom C++ programmering, 

speciellt lite av hur man skriver mjukvara applikationer i Windows miljö. Härnäst kommer 

man att förklara vad som sker i koden med hänsyn till USB systemet. Teorin bakom själva 

programmeringens skripten lämnas åt läsaren. Koden är skriven för att fungera som en slinga 

där man skickar och tar emot samma data asynkront via Bulk kanalen.  
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Figur 10 Kod för flödesvägar för mottagning och sändning115 hos klienten. 

1. Initierar pekare vars namn är USBDevice. Denna pekare ska skapa en länk till den 

applikations bibliotek som används vid kommunikation med µC från klienten. 

2. Man initierar två handtag outOvLap och inOvLap denna kod ser man att både är pekare. 

Dessa består av konstruktor OVERLAPPED116 som är ett handtags operator för asynkron 

kommunikation till/från Windows. 

3. och 4. Initierar en händelse via dessa hantag för kommunikation, trådhantering. 

5. och 6. Initierar minnesbuffert i applikationen för både mottagning respektive sändning av 

data. 

7. Nollställer buffert för inkommande data, för att garantera att data som tas emot inte 

innehåller felaktigheter vid bearbetning. 

8. Initierar storleken på de data block som systemet kommer att sända/motta från µC. 

9. och 10. I dessa punkter initierar man pekare som ska etablera flödesvägar till/från 

applikationen. I applikationen ser man inte vad som händer i USB systemet, enligt teorin så 

ska man inte behöva det heller. BulkInEndPt, är den pekaren som används för inkommande 

flödesvägar via Bulk kanalen, dock för BulkInEndPt så gäller det motsatsen. 

BeginDataXfer117, är den som kommunicerar med USB Systemet för att hämta/skicka data 

                                                 
115

  (Cypress, 2003) tagen från Cypress CyAPI Programmer's Reference S 7.  
116

  (Microsoft, 2009). 
117

 (Cypress, 2003) S 7 i Cypress CyAPI Programmer's Reference. 

1.CCyUSBDevice *USBDevice = new CCyUSBDevice; 
2.OVERLAPPED outOvLap, inOvLap; 
3.outOvLap.hEvent = CreateEvent(NULL, false, false, "CYUSB_OUT"); 
4.inOvLap.hEvent = CreateEvent(NULL, false, false, "CYUSB_IN" ); 
5.char inBuf[ 512 ]; 
6.char buffer[ 512 ]; 
7.ZeroMemory(inBuf, 512 ); 
8.LONG length = 512 ; 
9.UCHAR *inContext = USBDevice->BulkInEndPt->BeginD ataXfer(inBuf,length,  
&inOvLap); 
10.UCHAR *outContext= USBDevice->BulkOutEndPt->Begi nDataXfer(buffer,length, 
&outOvLap); 
11.USBDevice->BulkOutEndPt->WaitForXfer(&outOvLap, 100 ); 
12.USBDevice->BulkInEndPt->WaitForXfer(&inOvLap, 100 ); 
13.USBDevice->BulkOutEndPt->FinishDataXfer(buffer, length, 
&outOvLap,outContext); 
14.USBDevice->BulkInEndPt->FinishDataXfer(inBuf, le ngth, &inOvLap,inContext); 
15.CloseHandle(outOvLap.hEvent); 
16.CloseHandle(inOvLap.hEvent); 
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mellan klient mjukvaran och µC till hårdvaran som använder USB 2.0 som gränssnitt. Vid 

denna tidpunkt kan man börja skicka data asynkront till FP via µC, 512 bytes i taget. 

11. och 12. Funktionen WaitForXfer118 används för att vänta på USB systemet för att 

genomföra förflyttningen av data genom kanalen. Ju med att överföringen sker asynkront via 

Bulk kanalen så måste man tvinga systemet att vänta in operationen. Gäller för både 

inkommande såsom utgående data i applikationen. 

13. och 14. Funktionen FinishDataXfer119 används för att avsluta överföringen av data som 

görs asynkront. Den hanterar det kvarvarande data och fyller minnesbuffert i applikationen 

med dessa samt stänger flödesvägen. I detta fall så kan man se att den både stänger skickande 

flödesvägen samt för mottagning. 

15. och 16. Stänger av tråden till och nollställer handtaget. 

I denna kod ser man att man hanterar en buffert i taget. Man kan alltid utöka koden för 

hanteringen av flera sådana. Detta överlämnas dock till läsaren för vidare granskning. 

Följande kod överför data synkront över Bulk kanalen: 

 

 

 

 

Figur 11 Kod för synkron överföring av data över Bulk kanalen 

1. Initierar pekare vars namn är USBDevice. Denna pekare ska skapa en länk till den 

applikations bibliotek som används vid kommunikation med µC från klienten. 

2. och 3. Initierar minnesbuffert i applikationen för både mottagning respektive sändning av 

data. 

4. Nollställer buffert för inkommande data, för att garantera att data som tas emot inte 

innehåller felaktigheter vid bearbetning. 

5. Initierar storleken på de data block som systemet kommer att sända/motta från µC. 

                                                 
118

 (Cypress, 2003) S 52 i Cypress CyAPI Programmer's Reference. 
119

 (Cypress, 2003) S 49 i Cypress CyAPI Programmer's Reference. 

1.  CCyUSBDevice *USBDevice = new CCyUSBDevice; 
2.  char Buffer[512]; 
3.  char inBuf[512]; 
4.  ZeroMemory(inBuf,512); 
5.  LONG length = 512; 
6.  USBDevice->BulkOutEndPt->XferData(Buffer,length); 
7.  USBDevice->BulkInEndPt->XferData(inBuf,length); 
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6. och 7. Funktionen XferData120 är den som etablerar en synkron kommunikation med µC. 

Den sköter överföringen av data, väntar att all information är överförd och avslutar sessionen. 

Såsom i den asynkrona överföringen så skickar den data till µC via BulkOutEndPt och tar 

emot via BulkInEndPt. 

3.5. Metod för Seriella porten UART 
Det finns två seriella portar på Cypress Ez-usb FX2LP. Port 0 uppträder enligt Intel 8051 

standarden, beroende på vilken metod av Baud hastighet som används. Baud hastigheten kan 

bestämmas på fem olika sätt, CLKOUT/12, CLKOUT/4, Timer1, Timer2 och Hög-hastighets 

baud hastighetsgeneratorn. Port 1 används på samma sätt förutom att Timer2 inte kan 

användas. Metoden för gränssnittet kan vara asynkron eller synkron121. 

3.5.1. Val av metod 
Som medges i teoridelen ska baud hastigheten beräknas för att uppnå rätt hastighet via seriella 

porten. I Cypress EZ-USB finns det fyra olika metoder att beräkna baud hastigheten122. 

Endast metod 1 och metod 3 använder sig av High-speed baud rate generator123, vilket 

används i examensarbetet och därför beskrivs endast de metoderna i rapporten. High-speed 

Baudrate generator kan generera upp mot 230,4 kbps. 

Metod 1 använder sig av standard asynkron full duplex kommunikation. Den använder sig av 

10 bitar, en startbit, åtta bitars överföring och en stoppbit. Databitarna tas emot med minst 

signifikanta bitarna först. 

3.5.2. Baud hastighet 
Baud rate metod 1 är en funktion av timer overflow. Om båda seriella portarna ska användas 

kan de antingen använda samma timer om de ska ha samma hastighet eller använda två olika 

timer om de ska ha olika hastighet.  

Om timer1 ska användas som baudrate generator så är bästa alternativet att använda timer1 

metod två, som är en åtta bitars räknare med automatisk återladdning. Återladdningsvärdet 

sparas i Timer high bits (TH1) registret. Samt för att kontrollera klockan sätts Timer 1 clock 

select (T1M). Baud rate kan beräknas med följande formel124. 

                                                 
120

 (Cypress, 2003) S 53 i Cypress CyAPI Programmer's Reference 
121

 (Cypress, 2008) S 306  
122

 (Cypress, 2008) S 233 
123

 (Cypress, 2008) S 234 
124

 (Cypress, 2008) S 307  
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3.5.3. High- speed Baud Generator 
Den kan uppnå 115,2 Kbps upp till 230,4 Kbps på både port 0 och port 1 oberoende av den 

interna klockfrekvensen. För att uppnå 115,2 Kbps ska UART230 = 0, annars UART230 = 1. 

3.5.4. Val av slutpunkter 
Eftersom det endast ska skickas små mängder data varje gång kan slutpunkt 1 väljas. 

Eftersom vi valt slutpunkt 1 kan storleken på slutpunkten inte väljas utan det finns endast en 

storlek på lagringsutrymme som är 64 byte. Däremot kan olika kanaler att väljas. I det här 

fallet finns antingen Interrupt eller Bulk i åtanke. Som enligt teoridelen är Interrupt 

användbart då dataflödet kan komma oregelbundet. Och att hela bandbredden utnyttjas och 

behöver inte vänta in andra kanaler och därför tyckte vi att det fungerar bäst i detta samband. 

Slutpunkt 1125 fungerar annorlunda jämfört med slutpunkt 2,4,6 och 8126. EZ-USB fördelar 

utrymme till EP1IN och EP1OUT. Därför behöver inte riktning för slutpunkten bestämmas 

utan det sker automatiskt. Dessutom är slutpunkten endast singel buffrad127. 

3.5.5. Kod val 
Seriella porten ska kunna ta emot data och skicka data via slutpunkt 1 från och till 

datorvärden. Så här är det tänkt att koden ska fungera. 

1. Initierar register så att slutpunkter och CPU ska fungera för EP1. 

2. Initierar register så att UART ska fungera för 115,2 kbps. 

3. Undersöker slutpunkten om den är ledig, läser av. 

                                                 
125

 (Cypress, 2008) S 104. 
126

 (Cypress, 2008) S 107. 
127

 (Cypress, 2008) S 142. 
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4. Undersöker om SBUF0 är ledig, skickar data till SBUF0 som automatiskt skickar 

vidare ut via seriella porten.  

Information för att skriva kod så att seriella porten ska läsas av och tas emot på rätt sätt kan 

hittas i många böcker. Gruppen har utgått från tre olika böcker över hur en sådan kod kan 

skrivas.  

 

 

 

 

 

Figur 12 Exempel på att skicka data via UART128 

Som kan ses enligt exemplet måste det finnas en tidsfördröjning för att vänta in data från 

seriella porten. Sedan läses x av och lagras i seriella portens lagringsutrymme U1TX.DATA. 

Det skickas sedan automatiskt ut via seriella porten129. 

 

 

 
 
 

 

 

Figur 13, Exempel på att motta data via UART130 

På samma sätt fungerar inläsningen, en fördröjning skapas för att vänta på att seriella porten 
är redo, sedan läses lagringsutrymmet av och skickas till variabeln a. 

Gruppen har utnyttjat EZ-USB FX2LP exemplet Bulkloop då koden för slutpunkten har 

skapats. Det är en loop mellan två slutpunkter. I metoden undersöker man om ena slutpunkten 

inte är tom, och om datorvärden inte är upptagen, skickar data till EPXUT och vidare till 

EPXIN. I vårt fall ändrades de två slutpunkterna till EP1OUT och EP1IN. 

                                                 
128

 (Van Sickle, 2001) S 410. 
129

 (Van Sickle, 2001) S 410. 
130

 (Van Sickle, 2001) S 410. 

 

/* read in a character with no echo*/ 
BYTE getch(void) 
{ 
 BYTE a; 
 while((U1RXinit & CHARRDYint)==0) 
 ; /* wait till character is ready*/ 
 a = U1RX.DATA; 
 return a;  
}  

/* send a character out the serial port when it is 
ready */ 
static void put (BYTE x) 
{ 
 while ((U1SRint & TRDYint) == 0) 
  ; /* wait until register available*/ 
 U1TX.DATA = x /* send the data out */ 

}  
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Figur 14 Exempel från EZ-USB fx2lp BulkLoop sändning 

3.5.6. Register 
Följande register ska initieras för att seriella gränssnittet ska fungera ordentligt131. 

• PCON – Bestämmer baud hastigheten för seriella porten 0. Om PCON.7 = 1 så 

dubblas baud hastigheten för port 0. 

• SCON0 – Kontrollregistret för seriella porten 0. 

• SBUF0 – Buffert för seriella porten 0. 

• EICON – Bestämmer baud hastigheten för seriella porten 1. Om EICON.7 = 1 

så dubblas baud hastigheten för port 1.  

• SCON1 – Kontrollregistret på seriella porten 1. 

• SBUF1 – Bufferten för seriella porten 1. 

• T2CON – Kontrollregistret för timer2 och för inställningar av baud hastigheten i 

metod 1 och 3. 

• UART230 – Möjliggör hög baud hastighets generator. 

                                                 
131

 (Cypress, 2008) S 307. 

if(!(EP2468STAT& bmEP2EMPTY)) 
{//check EP2 EMPTY(busy) bit in EP2468STAT(SFR), 
 // core set´s this bit when FIFO is empty 
 if(!(EP2468STAT & bmEP6FULL)) 
 {// check EP& FULL(busy) bit in EP2468STAT(SFR), 
  // core set´s this bit when FIFO is full 
  APTR1H = MSB(&EP2FIFOBUF); 
  APTR1L = LSB(&EP2FIFOBUF); 
  count = (EP2BCH << 8 )+ EP2BCL; 
  //loop EP2OUT buffer data to EP6IN 
  for(I = 0x0000; I < count; i++) 
  { //setup to transfer EP2OUT buffer to EP6IN buff er using AUTOPOINTER(s) 
   EXTAUTODAT2 = EXTAUTODAT1; 
  } 
  EP6BCH = EP2BCH; 
  SYNCDELAY; 
  EP6BCL = EP2BCL; //arm EP6IN 
  SYNCDELAY; 
  EP2BCL = 0X80; // re(arm) EP2OUT  
 }  
} 
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Följande register för slutpunkter har initierats för att överföring mellan värden via 

slutpunkten till seriella porten ska fungera ordentligt. 

• EP1OUTCFG och EP1INCFG – Används för att bestämma bulk eller interrupt 

överföringar för slutpunkt 1. 

• EP1OUTBC och EP1INBC – Räknare som räknar upp byte data, måste armeras 

i koden för att värden ska förstå om slutpunkten är klar eller om den ska komma 

igång.  

• EP01STAT – Används för att undersöka om slutpunkten är upptagen. 

3.6. Applikationen i µC via GPIF 

3.6.1. Bakgrund 
Gruppen har utgått från Cypress exempel FX2_to_extsyncFIFO.uv2 för överföring från µC 

till FP, vilket finns som Bilaga H. Eftersom i kort 2 består av olika kretsar har mycket 

registerinställningar och GPIF waveform inställningar fått göras om. En helt ny GPIF 

initieringsfil i C har genereras genom att använda Cypress GPIF engine.  

 

Figur 15 GPIF tillståndsmaskin132 

3.6.2. Kod för µC 
1. Initiering av konfigurationsregister och GPIF waveform register 

2. Undersökning om GPIF är i IDLE tillstånd. 

3. Undersökning om slutpunkten är redo. 

4. Undersökning om FPGA är redo. 

5. Sändning eller mottagning av data. 

                                                 
132

 (Cypress, 2008) S 204. 
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6. Sätts till IDLE tillstånd. 

3.6.3. GPIF Överföringsmetod 
µC fungerar som Primär enhet och FP fungerar som Sekundär enhet. Precis som i teoridelen 

ska full handskakning användas då µC och FP kommunicerar med varandra. RDY signaler 

från FPGA kontrolleras och kontrollsignaler från µC startar överföring. I gruppens fall 

används FIFO Write och FIFO Read för så snabb överföring som möjligt. 

3.6.4. Sända data till FP 
1. Om GPIF är i IDLE tillstånd, kontrollerar RDY signalen från FP att minnet i FP inte 

är full. 

2. När µC är redo att skicka data och FP inte är full skickar µC kontrollsignal till GPIF. 

3. GPIF skickar då data via databussen över till FPGA så länge FPGA inte är full och µC 

skickar kontrollsignal. 

4. Avslutar sändningen och GPIF hamnar i IDLE tillstånd. 

3.6.5. Motta data från FP 
1. Då GPIF är i IDLE tillstånd, kontrollerar RDY signalen från FP att minnet i FP inte är 

tomt. 

2. När µC är redo att ta emot data och FP inte är tom skickar µC kontrollsignal till GPIF. 

3. GPIF tar emot data via databussen från FP så länge FP inte är tom och µC skickar 

kontrollsignal. 

4. Avslutar sändningen och GPIF hamnar i IDLE tillstånd. 

Dessa två metoder bestäms av GPIF engine verktyget. I Bilaga H visas koden från Cypress 

som gruppen har använt sig av. 

3.6.6. Register 
Det finns två block av register som kontrollerar tillståndsmaskinen GPIF.133 

• GPIF konfigurations register – Allmänna inställningar och gränssnittets 

statusrapportering. 

• Waveform register – Register som konfigurerar GPIF tillståndsmaskin. I detta fall 

                                                 
133

 (Cypress, 2008) S 193. 



43 
 

används Cypress GPIF designer för att generera vågformernas inställningar134. 

3.6.7. GPIF konfigurations register 

• EP2468STAT – Kontroll om slutpunkter är fulla eller tomma. 

• EPxCFG – Konfiguration av slutpunkter. Val av Bulk, Interrupt, Isochronous, 

storlek av lagringsutrymme från 64-512 och riktning. 

• FIFORESET – Återställer till standardtillstånd 

• EPxFIFOCFG – Inställning av FIFO slutpunkter 

• EPxGPIFFLGSEL – GPIF flagga som ska kontrollera om externa FIFO lagrings 
utrymme är fullt eller tomt. 

Waveform register bestäms av GPIF engine när den genererar initieringarna. 

 

3.7. Testapplikationen i FPGA 
I FP finns det ett FIFO minnesmodul där man mellan lagrar data för vidare bearbetning. Vid 

framställningen av applikationen har man använt sig av CyAPI.h filen som fungerar som 

programmerings gränssnitt för µC. Den har för syfte att agera som den för CyAPI.lib, denna 

biblioteks fil finns det de nödvändiga parametrarna som gör det möjligt för att kunna skapa de 

flödesvägar enligt kapitel 2.3. Den *.h filen finns som Bilaga G. 

Applikationen är beroende av de FP konfigurationer vid test av µC. Beroende av den testen 

kommer flödesvägarna emellan µC oh FP variera, dock kommer applikationen ha samma 

struktur. Till förfogande har gruppen skapat två olika scenarier som enligt den tidigare 

applikationen användes till. De är följande: 

Data slinga: Slingan har gjorts i syfte att testa alla delar genom applikationen, speciellt GPIF 

som tidigare nämnt är beroende av konfigureringen för in och ut flödesvägar. Den 

kommunicerar direkt med µC via handskakning. All data som kommer in från µC till FP 

lagras temporärt i den integrerade FIFO minnet hos FP. Den processen sköts av GPIF 

handskakningsprocess. Den informationen som har mellanlagrats i FP begärs i tur och ordning 

av µC genom handskakning processen för hämtning. Schemat över konfigureringen ser ut på 

följande sätt i Bilaga D. I schemat ser man att den består enbart av ett block. Detta block har 

genererats i mjukvaran och är från den följde med den förra applikationen.  

                                                 
134

  (Cypress, 2003) S 203. 
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Anledningen till att man återanvänder denna kod är för att kunna kontrollera att den nya 

applikationen också uppfyller dess föregångares krav. Data simulator: består av en 16-bitars 

räknare vars funktion är att generera data som skickas till FIFO minnet för mellanlagring. Via 

handskakning processen hämtar applikationen via µC dessa heltal. Data simulatorn genererar 

en konstant data flöde för att belasta µC i olika datatakter. Schemat ser ut på följande sätt i 

Bilaga F. 

I schemat ser man tre block som är kopplade till varandra. Dessa kompletterar varandra på så 

sätt att: 

• USB Interface: detta block sköter kommunikationen mellan µC via GPIF och FIFO 

minnet i FP. Den tar hand om handskaknings process mellan delarna samt åtkomst av data 

till/från FIFO minnet i FP. 

• dcfifo0: detta block är den integrerade FIFO minnet i FP. FIFO minnet i detta schema 

fungerar asynkront. Mer om detta kommer i test delen av rapporten. 

• test: detta block är en 16-bitars uppåt räknare som matar FIFO minnet med heltal i olika 

hastigheter. Denna räknare räknar upp till 512 (FF i hextal), för att återigen börja från 

början med 0. 

Följande delar av rapporten kommer att beskriva de test som gjordes på µC när det prestandan 

och datatakt. 

3.7.1. Test 1 
Denna test handlar om att man etablerar en flödesväg till/från applikationen genom USB 

systemet via Bulk kanalen. Via denna flödesväg skickar man en textfil genom den slingan 

som bildas med hjälp av alla sammankopplade komponenter, som tidigare nämnt. De 

parametrar som kontrolleras vid denna test är om all information som skickas kommer i rätt 

skick, inga skräpdata kommer med och all data kommer i rätt ordning. Om den informationen 

inte kommer i rätt takt och samspelet i applikationen när det gäller hanteringen av både in och 

ut buffrar inte fungerar som det ska kommer systemet att förlora data. 

Syftet med denna test är att kontrollera att handskakningen fungerar som det ska när det gäller 

applikationen förmåga att kommunicera med de andra delarna i systemet. Samt buffert 

hanteringen i applikationen och i den integrerade FIFO minnet i FP, representeras i Bilaga E. 

Handskakningen processen har kunnat mätas direkt på kortet eftersom tidigare nämnt i kapitel 
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2.8 så är det att applikationen har inte tillgång till den processen. Detta gör att gruppen mäter 

signalerna emellan µC och FP för kontroll att buffrarna i dessa både töms och fylls enligt 

önskemålet. 

När det gäller test av data överföring till/från UART genom Interrupt kanalen så utgår man 

ifrån samma princip och parametrar såsom vid test av dataöverföring via Bulk kanalen. 

3.7.2. Test 2 
Syftet med denna utförande är att testa µC prestanda när det gäller höga data takter och bitrate 

error. Till ändamålet har man utgått från att programmera FPGA med data simulator som har 

beskrivits tidigare i denna rapport. Data generator är att fylla FIFO minnet hos FP med heltal. 

Dessa heltal hämtas av applikationen via µC genom att använda handskakningsprocessen. 

Syftet med detta är att man vill veta vid vilken datatakt kommer applikationen och µC börja 

tappa data.  

Applikationen kontrollerar att rätt data har kommit fram. Detta gör man igenom att 

kontrollera att rätt sekvens av heltal har kommit. Om denna parameter inte uppfylls så vet 

man att den har tappat information på vägen. 

3.7.3. Test 3 
Syftet med denna test är att kontrollera om den informationen som skickas via Interrupt 

kanalen tas emot av Hyperterminalen korrekt utan förlust eller korrigeringsfel. Det händer är 

att man skickar en textfil via applikationen. Denna fil ska därmed tas emot via den seriella 

porten i samma Pc och kunna avläsas av Hyperterminalen.  

3.7.4. Koden för testapplikationen 
Testapplikationen är skriven som tidigare i C++ och består av klasser ordnade på så sätt att 

man följer samma benämning som används i USB systemet. Eftersom denna applikation har 

skapats för att testa µC prestanda så har man fokuserat på att göra den så pass enkel så möjligt 

för att inte dra allt för mycket resurser med hänsyn till processor kraften hos Pc:n.  

I applikationen har man valt att skriva kod för asynkron och synkorn överföring, dock bara för 

Bulk kanalen. För Interrupt kanalen har man som tidigare nämnt i kapitel 3.4 att överföringen 

kommer av olika skäl vara asynkron. I Testapplikationen har man utformat koden utifrån de 

exempel som har funnits till förfogande, speciellt de från CyAPI Reference guide, (Cypress, 

2003).   
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Koden för applikationen är kommenterad samt bifogad i denna rapport. Dessa bilagor är 

uppdelade efter namn på de filerna är döpta till i den ursprungliga applikationen. Man 

kommer inte att förklara vad som sker i koden däremot hänvisar man till bilagorna G-O i 

denna rapport.  Kodens struktur beskrivs på följande sätt: 

 

 

 

 

 

Figur 16, Kodens struktur för testapplikationen. 

• usb_cy.h: är huvudklassen i applikationen där koden för den finns bifogad som Bilaga 

O. Via den så kan användaren skapa de flödesvägar för eventuella tester på µC. 

Funktions filer till denna klassfil är usb_cy.cpp och usb_cy_config.cpp, vars kod finns 

är bifogad som Bilaga K respektive Bilaga I. Filen usb_cy.cpp är huvudkällkods fil 

och usb_cy_config.cpp är en källkodsfil som innehåller funktioner till usb_cy.h.    

• Bulk_endpoint.h: är den klassen som etablerar de flödesvägar, som kan antingen vara 

asynkrona eller synkrona via Bulk kanalen. Klassfilen finns bifogad som Bilaga M. 

Funktionsfil till denna klassfil heter Bulk_endpointsconf.cpp och finns också bifogad 

som Bilaga L.   

• Uart.h: samma sak gäller i detta fall dock skickar/tar emot information via Interrupt 

kanalen som i asynkront läge. Funktionsfilen till denna klassfil heter Uartconf.cpp. 

Klassfilen finns bifogad som Bilaga N och funktionsfilen som Bilaga J. 

• CyAPI.h: som tidigare nämnt så är denna klassfil gränssnittet som testapplikationen 

använder sig av för att kunna styra µC.    

 

3.7.5. Beräkning av mätdata 
Beräkningen av mätdata som beräknats av testapplikationen har man använt sig standard 

funktioner hos standard bibliotek i programspråket. I testapplikationen har man använt 

standard biblioteket <ctime> 135, ekvationerna ser ut på följande sätt: 

 
                                                 
135

 (Schildt, 2003) S 749. 

usb_cy.h 

Uart.h Bulk_endpoint.h CyAPI.h 
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Ekvation 3 

 

Ekvation 4 

Man får från ekvation 3 fram den tiden som det tar att skicka data per Megabyte i sekunder. 

T1 representerar den tiden vid start av överföringen och T2 är den tiden då överföringen blev 

klar. För att få fram tiden måste man dividera med CLOCKS_PER_SEC, som är en makro 

funktion i den standard biblioteket som ska representera antal system klockcyklar per 

sekund136.    

Ifrån ekvation 4 fås den beräknade data takten i Mbps. W ska motsvara ordlängden, som i 

detta fall är 8 bitar. B ska motsvara storleken på varje paket man tar emot, vilket är 512 bytes 

stora per paket.  P är den paket man tar emot per överföring, som är 2000 paket/överföring.  

4. Resultat 
Syftet med detta examensarbete är att det nuvarande systemet prestanda skulle förbättras så att 

en konstant data flöde kunde etableras emellan den telemetri mottagaren och den PC som den 

ansluts till utan att förlora någon information på vägen. För att överföringen av information 

blir så robust så möjligt med hänsyn till hastigheten så har man fokuserat på handskaknings 

operationer vid varje transaktion emellan µC och FP.   

Den nämnda hårdvaran representeras i Bilaga D, där dessa är sammankopplade med varandra. 

I figuren ser man flera block som GPIF, 8051, FPGA, Waveform descriptors och Slave FIFO. 

Dessa block samverkar med varandra vid varje transaktion som sker mellan FP och µC. 

Huvudsakligen i detta examensarbete har man lagt fokus på handskakningen som sker mellan 

GPIF och FP. De andra block vars funktion inte tas upp i denna rapport men ändå viktiga för 

överföringen hänvisas till dokumentet EZ-USB, (Cypress, 2008) för mer information. 

Till detta examensarbete har man tagit fram ett testprotokoll som vars syfte är redovisa de 

försök man har utsatt µC för i form av olika typer av tester. I det protokollet som finns som 

Bilaga O i rapporten har man testat prestanda utifrån olika scenarier.   

                                                 
136
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4.1. Handskakning process   
Handskaknings process sköts av ett tillstånds maskin som har genererats av GPIF engine. Det 

tillstånd maskinen som har tagits fram är gjord för att användas med FIFO minnes moduler. 

Såsom det står i teori delen av denna rapport så är det att GPIF engine används för att 

upprätthålla de krav som ställs på µC när det gäller hastighet. Det innebär att man använder 

sig av för både läsning och skrivning FIFO Read och FIFO Write waveform i GPIF engine.  

Tillstånds maskin avbildas i Figur 14. Enligt design kraven som ställs på tillstånds maskin så 

är det att efter genomförd operation, enligt kapitel 3.6.3, så ska GPIF engine återgå till IDLE 

tillstånd. Det har man lyckats med i detta examensarbete och skapat en välfungerande 

tillstånds maskin. Man använder sig av samma benämning som i Bilaga D när det gäller att 

namnge de in och ut signaler från GPIF engine.  

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Figur 17, Tillstånds diagram över handskaknings operationer för läsning och skrivning. 
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Tabell 1, Tillstånds tabell för handskaknings operationer 

 

 

 

 

 

 

Koden som laddas in i µC visas inte i denna rapport pga. det är konfidentiellt.  

4.2.  Mätvärden från Testapplikationen  
De mätvärde som applikationen visade motsvarade inte de kraven som ställdes från början 

som var att en konstat data hastighet av 30 Mbps. Den slutgiltiga hastigheten blev 28 Mbps 

som mest per överföring via Bulk kanalen i high speed läge asynkront. När data takten ökades 

från FP till mer än 28 Mbps så började testapplikationen registrera felaktig data. Samma sak 

gäller det vid synkron överföring.  

De andra tester som handlar om att skicka fram och tillbaka information genom hela 

applikationen uppfyller sitt syfte. 

4.3. Slutsatser 
Slutsatserna om det arbetet som har genomförts är flera. Till att börja med så är det viktigt om 

hur man har programmerat mjukvaran. För att komplexiteten av koden påverkar värd datorns 

processorprestanda. Detta gör att tillförlitligheten av testapplikationen uppnådde de krav som 

ställs som gör att den kan användas som testverktyg. Programmet blev stabilt och kunde 

utnyttjas utan problem. 

Anledningen till att man har fått olika mätvärden när data har skickats i asynkron respektive 

synkron överföring är det att i USB systemet är det skillnad mellan dessa två överförings sätt. 

Som kan ses i testprotokollet så förloras det mer data då synkron överföring används. 

Anledningen skulle kunna vara att resterande komponenternas mjukvara är designade för 

asynkron överföring. 

När det gäller valet av slutpunkter för data överföring som beskrivs i metod delen skickas 

endast små paket data varje gång via seriella porten UART. Eftersom man kan skicka data 

nEmpty nFull REN WEN 

0 0 0 0 

0 1 0 1 

1 0 1 0 

1 1 0 0 
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över seriella porten endast i 115,2 kbit/s och därför kunde mindre slutpunkten användas. 

Därför tyckte gruppen att Interrupt kanalen och EP1 kunde användas samt att 

höghastighetsslutpunkterna först och främst skulle användas till strömmande data från FPGA. 

Som medför att gruppen vill att den seriella porten och GPIF ska vara oberoende av varandra. 

Det var ett självklart val för gruppen att välja FIFO – Write/Read som GPIF engine. Precis 

som sagt i metod delen så skrivs eller läses en lång ström av data varje gång istället för 

enstaka bytes. Den slutar ta emot eller skicka data då en flagga säger att den inte ska fortsätta. 

Eftersom full handskakningsmetoden används och som i teoridelen sägs kontrollera RDY - 

flaggorna för varje överföring var detta det bästa alternativet.  

4.4. Begränsningar och fördelar 
Först och främst gäller det kunskaper inom programmering hos gruppen. Detta märks mest 

vid kod utformningen av testapplikationen. Grupp deltagarna tycker att man skulle kunna ha 

gjort bättre ifrån sig om de besatt mera kunskap om data algoritmer och data strukturer.   

När det gäller hårdvaran har gruppen haft funderingar över om det finns andra chip som har 

en bättre teknik gällande handskakning mellan två kretsar. GPIF – tekniken kan vara 

komplicerad gällande datortakter. Fördelen med GPIF är att det är ett program som visuellt 

bestämmer funktionen, istället för att skriva all kod. 

I test av µC använde sig gruppen av Bitwise exempel FIFO Handskakning då man skickar 

data i en slinga. Men problemet med det exemplet är att det inte är ett riktigt FIFO 

handskakning utan endast en variant av FIFO handskakning. Gruppen kunde ha använt sig av 

samma metod som användes för Counter exemplet men på grund av brist av tid valdes att 

endast använda Bitwise exempel. 

Fördelarna med den nya lösningen är att den är robustare än tidigare, samt uppfyller de krav 

för implementeringen. I den förra lösningen hade man inte kontroll över de operationerna som 

skedde i den. Nu med den nya lösningen är det möjligt att ha kontroll om det som sker samt 

göra ändringar med kännedom om det som händer i USB systemet.  

4.5. Analys av rapportens resultat  
Det som redovisas i resultat delen av rapporten är det som man har kommit fram till i 

samband med examensarbetet. Resultaten av detta examensarbete har varit beroende av de 

verktyg som har varit tillgängliga samt den kunskapen som medlemmarna i gruppen förfogar 

över.  
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GPIF engine är ett kraftfullt verktyg som är gjord av Cypress Semiconductor och kan enbart 

användas vid utveckling av mjukvara för deras produkter. Som gör att den lösningen som har 

tagits fram kan bara appliceras för produkter från samma tillverkare.   

Gruppen har använt Bulk kanalen för överföring från MC till FPGA. Gruppen funderade på 

att använda Isochronous kanal som egentligen är gjord för strömmande data som beskrivs i 

teori delen. Problemet med isokron överföring är att den inte kontrollerar om bitar tappas då 

data överförs. Isokron kanal fungerar bra för strömmande musik eller video där små mängder 

förlorande data inte är ett stort problem. Gruppen tyckte dock att det var viktigt att det inte 

tappas bitar över kanalen och valde därför bulk som fungerar bra för stora mängder data. 

4.6. Tillämpningar 
Den nya lösningen kan användas som gränssnitt för de nästkommande system som Syncore 

Technologies tar fram. Där det ställs krav i form av höga data takter och robusthet. Fördelen 

med USB standarden är den kan integreras rätt enkelt och stödjer de flesta plattformar.   

4.7. Rekommendationer för fortsatt arbete. 
Det finns möjlighet utveckla det här arbetet ytterligare genom att minska antalet komponenter 

till effektivare komponenter med bl. a. större minne. Istället för att mottagaren har två 

mikroprocessorer och en inbyggd 8051 i FPGA kan det minskas till åtminstone två 

komponenter. 

Det som finns förbättringar att göra lagrings utrymmes hantering i applikationen. Om den 

hade klarat av att ta emot och hantera data så hade troligtvis hastigheten kunnat bli mycket 

högre. 

I framtiden skulle seriella porten kunna tas bort helt och endast använda USB porten men det 

beror på övriga mottagardelen. 

Däremot om någon typ av felkontroll skapas till Isochronous överföring kan det vara ett 

alternativ i framtiden. 
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Bilagor 

Bilaga A  

 

Figur 18, Förenklad bild för hur data flödet sker genom USB systemet204. 

 

                                                 
204

 Bilden är tagen från (Lueker, Jon; Garney, John, 2008) S 26 ” Figure 5-2. USB Implementation Areas”. 
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Bilaga B  

 

Figur 19, Detaljerad bild över USB systemets delar205.

                                                 
205

 Bilden är tagen från (Lueker, Jon; Garney, John, 2008) S 32” Figure 5-9. USB Host/Device Detailed View”. 
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Bilaga C 

 

 Figur 20, Handskakning vid läsning och skrivning operationer206 

                                                 
206

 (Bitwise, 2007) S 15.  
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Bilaga D  

 
 

Figur 21, Översikt för hela den sammankopplade systemet207.

                                                 
207

 (Cypress, 2008) S 144, redigerat från bilden” Figure 10-2” från samma S i dokumentet.   

Handskaknings signaler 
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Bilaga E  

 
Figur 22, FIFO exempel från Bitwise. 
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Bilaga F  

 

Figur 23, Data generator i FP. 
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Bilaga G CyAPI.h 
//_________________________________________________ ________________________
_____ 
// 
// Copyright (c) Cypress Semiconductor, 2003 
// All rights reserved. 
// 
//_________________________________________________ ________________________
_____ 
 
#ifndef  CyUSBH 
#define  CyUSBH 
 
// From usb100.h 
#ifndef    __USB100_H__ 
#define    __USB100_H__ 
#pragma  pack ( push ,1) 
typedef  struct  _USB_DEVICE_DESCRIPTOR { 
    UCHAR bLength; 
    UCHAR bDescriptorType; 
    USHORT bcdUSB; 
    UCHAR bDeviceClass; 
    UCHAR bDeviceSubClass; 
    UCHAR bDeviceProtocol; 
    UCHAR bMaxPacketSize0; 
    USHORT idVendor; 
    USHORT idProduct; 
    USHORT bcdDevice; 
    UCHAR iManufacturer; 
    UCHAR iProduct; 
    UCHAR iSerialNumber; 
    UCHAR bNumConfigurations; 
} USB_DEVICE_DESCRIPTOR, *PUSB_DEVICE_DESCRIPTOR; 
 
typedef  struct  _USB_ENDPOINT_DESCRIPTOR { 
    UCHAR bLength; 
    UCHAR bDescriptorType; 
    UCHAR bEndpointAddress; 
    UCHAR bmAttributes; 
    USHORT wMaxPacketSize; 
    UCHAR bInterval; 
} USB_ENDPOINT_DESCRIPTOR, *PUSB_ENDPOINT_DESCRIPTOR; 
 
typedef  struct  _USB_CONFIGURATION_DESCRIPTOR { 
    UCHAR bLength; 
    UCHAR bDescriptorType; 
    USHORT wTotalLength; 
    UCHAR bNumInterfaces; 
    UCHAR bConfigurationValue; 
    UCHAR iConfiguration; 
    UCHAR bmAttributes; 
    UCHAR MaxPower; 
} USB_CONFIGURATION_DESCRIPTOR, *PUSB_CONFIGURATION_DESCRIPTOR; 
 
typedef  struct  _USB_INTERFACE_DESCRIPTOR { 
    UCHAR bLength; 
    UCHAR bDescriptorType; 
    UCHAR bInterfaceNumber; 
    UCHAR bAlternateSetting; 
    UCHAR bNumEndpoints; 
    UCHAR bInterfaceClass; 
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    UCHAR bInterfaceSubClass; 
    UCHAR bInterfaceProtocol; 
    UCHAR iInterface; 
} USB_INTERFACE_DESCRIPTOR, *PUSB_INTERFACE_DESCRIPTOR; 
 
typedef  struct  _USB_STRING_DESCRIPTOR { 
    UCHAR bLength; 
    UCHAR bDescriptorType; 
    WCHAR bString[1]; 
} USB_STRING_DESCRIPTOR, *PUSB_STRING_DESCRIPTOR; 
 
typedef  struct  _USB_COMMON_DESCRIPTOR { 
    UCHAR bLength; 
    UCHAR bDescriptorType; 
} USB_COMMON_DESCRIPTOR, *PUSB_COMMON_DESCRIPTOR; 
#pragma  pack ( pop ) 
#endif 
 
//_________________________________________________ ________________________
_____ 
 
class  CCyIsoPktInfo { 
public : 
 LONG Status; 
 LONG Length; 
}; 
 
//_________________________________________________ ________________________
_____ 
 
 
// {AE18AA60-7F6A-11d4-97DD-00010229B959} 
static  GUID CYUSBDRV_GUID = {0xae18aa60, 0x7f6a, 0x11d4, 0x97, 0xdd, 0x0, 
0x1, 0x2, 0x29, 0xb9, 0x59}; 
 
typedef  enum {TGT_DEVICE, TGT_INTFC, TGT_ENDPT, TGT_OTHER } 
CTL_XFER_TGT_TYPE; 
typedef  enum {REQ_STD, REQ_CLASS, REQ_VENDOR } CTL_XFER_REQ_TYPE; 
typedef  enum {DIR_TO_DEVICE, DIR_FROM_DEVICE } CTL_XFER_DIR_TYP E; 
typedef  enum {XMODE_BUFFERED, XMODE_DIRECT } XFER_MODE_TYPE; 
 
const  unsigned  int  MAX_ENDPTS = 16; 
const  unsigned  int  MAX_INTERFACES = 8; 
const  unsigned  int  USB_STRING_MAXLEN = 256; 
 
 
/////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////
///// 
// 
// The CCyEndPoint ABSTRACT Class 
// 
/////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////
///// 
class  CCyUSBEndPoint 
{ 
protected : 
  bool  WaitForIO(OVERLAPPED *ovLapStatus); 
 
  virtual  PUCHAR BeginDirectXfer(PUCHAR buf, LONG bufLen, OV ERLAPPED *ov); 
  virtual  PUCHAR BeginBufferedXfer(PUCHAR buf, LONG bufLen, OVERLAPPED 
*ov); 



 

62 
 

 
 
public : 
 
  CCyUSBEndPoint( void ); 
  CCyUSBEndPoint(CCyUSBEndPoint& ept); 
  CCyUSBEndPoint(HANDLE h, PUSB_ENDPOINT_DESCRIPTOR  pEndPtDescriptor); 
 
  HANDLE        hDevice; 
 
  // The fields of an EndPoint Descriptor 
  UCHAR  DscLen; 
  UCHAR  DscType; 
  UCHAR  Address; 
  UCHAR  Attributes; 
  USHORT MaxPktSize; 
  USHORT PktsPerFrame; 
  UCHAR  Interval; 
 
  // Other fields 
  ULONG  TimeOut; 
  ULONG  UsbdStatus; 
  ULONG  NtStatus; 
 
  DWORD  bytesWritten; 
  DWORD  LastError; 
  bool    bIn; 
 
  XFER_MODE_TYPE   XferMode; 
 
  bool     XferData(PUCHAR buf, LONG &len, CCyIsoPktInfo* pktInfos = NULL); 
  virtual  PUCHAR BeginDataXfer(PUCHAR buf, LONG len, OVERLAP PED *ov) = 0; 
  virtual  bool  FinishDataXfer(PUCHAR buf, LONG &len, OVERLAPPED * ov, PUCHAR 
pXmitBuf, CCyIsoPktInfo* pktInfos = NULL); 
  bool     WaitForXfer(OVERLAPPED *ov, ULONG tOut); 
  ULONG   GetXferSize( void ); 
  void     SetXferSize(ULONG xfer); 
 
  bool  Reset( void ); 
  bool  Abort( void ); 
 
private : 
}; 
/////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////
///// 
// 
// The Control Endpoint Class 
// 
/////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////
///// 
class  CCyControlEndPoint : public  CCyUSBEndPoint 
{ 
private : 
 
public : 
  CCyControlEndPoint( void ); 
  CCyControlEndPoint(CCyControlEndPoint& ept); 
  CCyControlEndPoint(HANDLE h, PUSB_ENDPOINT_DESCRI PTOR pEndPtDescriptor); 
 
  CTL_XFER_TGT_TYPE Target; 
  CTL_XFER_REQ_TYPE ReqType; 
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  CTL_XFER_DIR_TYPE Direction; 
 
  UCHAR             ReqCode; 
  WORD              Value; 
  WORD              Index; 
 
  bool  Read(PUCHAR buf, LONG &len); 
  bool  Write(PUCHAR buf, LONG &len); 
  PUCHAR BeginDataXfer(PUCHAR buf, LONG len, OVERLA PPED *ov); 
}; 
 
 
 
/////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////
///// 
// 
// The Isoc Endpoint Class 
// 
/////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////
///// 
class  CCyIsocEndPoint : public  CCyUSBEndPoint 
{ 
 
protected : 
  virtual  PUCHAR BeginDirectXfer(PUCHAR buf, LONG bufLen, OV ERLAPPED *ov); 
  virtual  PUCHAR BeginBufferedXfer(PUCHAR buf, LONG bufLen, OVERLAPPED 
*ov); 
 
public : 
  CCyIsocEndPoint( void ); 
  CCyIsocEndPoint(HANDLE h, PUSB_ENDPOINT_DESCRIPTO R pEndPtDescriptor); 
 
  PUCHAR BeginDataXfer(PUCHAR buf, LONG len, OVERLA PPED *ov); 
  CCyIsoPktInfo* CreatePktInfos(LONG bufLen, int  &packets); 
 
}; 
 
 
 
/////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////
///// 
// 
// The Bulk Endpoint Class 
// 
/////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////
///// 
class  CCyBulkEndPoint : public  CCyUSBEndPoint 
{ 
public : 
  CCyBulkEndPoint( void ); 
  CCyBulkEndPoint(HANDLE h, PUSB_ENDPOINT_DESCRIPTO R pEndPtDescriptor); 
 
  PUCHAR BeginDataXfer(PUCHAR buf, LONG len, OVERLA PPED *ov); 
 
}; 
 
 
 
/////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////
///// 
// 
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// The Interrupt Endpoint Class 
// 
/////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////
///// 
class  CCyInterruptEndPoint : public  CCyUSBEndPoint 
{ 
public : 
  CCyInterruptEndPoint( void ); 
  CCyInterruptEndPoint(HANDLE h, PUSB_ENDPOINT_DESC RIPTOR 
pEndPtDescriptor); 
 
  PUCHAR BeginDataXfer(PUCHAR buf, LONG len, OVERLA PPED *ov); 
}; 
 
 
 
/////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////
///// 
// 
// The Interface Class 
// 
/////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////
///// 
 
class  CCyUSBInterface 
{ 
private : 
protected : 
public : 
  CCyUSBEndPoint *EndPoints[MAX_ENDPTS];  // Holds pointers to all the 
interface's endpoints, plus a pointer to the Contro l endpoint zero 
 
  UCHAR bLength; 
  UCHAR bDescriptorType; 
  UCHAR bInterfaceNumber; 
  UCHAR bAlternateSetting; 
  UCHAR bNumEndpoints;           // Not counting the control endpoint 
  UCHAR bInterfaceClass; 
  UCHAR bInterfaceSubClass; 
  UCHAR bInterfaceProtocol; 
  UCHAR iInterface; 
 
  UCHAR bAltSettings; 
  USHORT wTotalLength;          // Needed in case Intfc has additional 
(non-endpt) descriptors 
 
 
  CCyUSBInterface(HANDLE h, PUSB_INTERFACE_DESCRIPT OR pIntfcDescriptor); 
  CCyUSBInterface(CCyUSBInterface& ifc);  // Copy Constructor 
  ~CCyUSBInterface( void ); 
 
}; 
 
/////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////
///// 
// 
// The Config Class 
// 
/////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////
///// 
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class  CCyUSBConfig 
{ 
private : 
 
protected : 
public : 
  CCyUSBInterface *Interfaces[MAX_INTERFACES]; 
 
  UCHAR bLength; 
  UCHAR bDescriptorType; 
  USHORT wTotalLength; 
  UCHAR bNumInterfaces; 
  UCHAR bConfigurationValue; 
  UCHAR iConfiguration; 
  UCHAR bmAttributes; 
  UCHAR MaxPower; 
 
  UCHAR AltInterfaces; 
 
 
  CCyUSBConfig( void ); 
  CCyUSBConfig(CCyUSBConfig& cfg);  // Copy Constructor 
  CCyUSBConfig(HANDLE h, PUSB_CONFIGURATION_DESCRIP TOR pConfigDescr); 
  ~CCyUSBConfig( void ); 
 
 
 
}; 
 
/////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////
///// 
// 
// The USB Device Class - This is the main class th at contains members of 
all the 
// other classes. 
// 
// To use the library, create an instance of this C lass and call it's Open 
method 
// 
/////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////
///// 
 
class  CCyUSBDevice 
{ 
// The public members are accessible (i.e. corrupti ble) by the user of the 
library 
// Algorithms of the class don't rely on any public  members.  Instead, they 
use the 
// private members of the class for their calculati ons. 
 
public : 
 
  CCyUSBDevice(HANDLE hnd = NULL, GUID guid = CYUSB DRV_GUID, BOOL bOpen = 
true ); 
  ~CCyUSBDevice( void ); 
 
  CCyUSBEndPoint      **EndPoints;     // Shortcut to USBCfgs[CfgNum]-
>Interfaces[IntfcIndex]->Endpoints 
  CCyUSBEndPoint       *EndPointOf(UCHAR addr); 
 
  CCyControlEndPoint   *ControlEndPt; 
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  CCyIsocEndPoint      *IsocInEndPt; 
  CCyIsocEndPoint      *IsocOutEndPt; 
  CCyBulkEndPoint      *BulkInEndPt; 
  CCyBulkEndPoint      *BulkOutEndPt; 
  CCyInterruptEndPoint *InterruptInEndPt; 
  CCyInterruptEndPoint *InterruptOutEndPt; 
 
  USHORT                StrLangID; 
  ULONG                 UsbdStatus; 
  ULONG                 NtStatus; 
  ULONG                 DriverVersion; 
  ULONG                 USBDIVersion; 
  char                   DeviceName[USB_STRING_MAXLEN]; 
  char                   FriendlyName[USB_STRING_MAXLEN]; 
  wchar_t                Manufacturer[USB_STRING_MAXLEN]; 
  wchar_t                Product[USB_STRING_MAXLEN]; 
  wchar_t                SerialNumber[USB_STRING_MAXLEN]; 
 
  CHAR                  DevPath[USB_STRING_MAXLEN];    
 
  USHORT                BcdUSB; 
  USHORT                VendorID; 
  USHORT                ProductID; 
  UCHAR                 USBAddress; 
  UCHAR                 DevClass; 
  UCHAR                 DevSubClass; 
  UCHAR                 DevProtocol; 
  UCHAR                 MaxPacketSize; 
  USHORT                BcdDevice; 
 
  UCHAR                 ConfigValue; 
  UCHAR                 ConfigAttrib; 
  UCHAR                 MaxPower; 
 
  UCHAR                 IntfcClass; 
  UCHAR                 IntfcSubClass; 
  UCHAR                 IntfcProtocol; 
 
  DWORD                 BytesXfered; 
 
 
  UCHAR                 DeviceCount( void ); 
  UCHAR                 ConfigCount( void ); 
  UCHAR                 IntfcCount( void ); 
  UCHAR                 AltIntfcCount( void ); 
  UCHAR                 EndPointCount( void ); 
 
  UCHAR                 Config( void )     { return  CfgNum; }    // Normally 
0 
  void                   SetConfig(UCHAR cfg); 
 
  UCHAR                 Interface( void )  { return  IntfcNum; }  // Usually 0 
                        // No SetInterface method since only 1 intfc per 
device (per Windows) 
 
  UCHAR                 AltIntfc( void ); 
  bool                   SetAltIntfc(UCHAR alt); 
 
  GUID                  DriverGUID( void ) { return  DrvGuid; } 
  HANDLE                DeviceHandle( void ) { return  hDevice; } 
  void                   UsbdStatusString(ULONG stat, PCHA R s); 
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  bool                   CreateHandle(UCHAR dev); 
  void                   DestroyHandle(); 
 
 
  bool                   Open(UCHAR dev); 
  void                   Close( void ); 
  bool                   Reset( void ); 
  bool                   ReConnect( void ); 
  bool                   Suspend( void ); 
  bool                   Resume( void ); 
  bool                   IsOpen( void )      { return  (hDevice != 
INVALID_HANDLE_VALUE); } 
 
  UCHAR                 PowerState( void ); 
 
 
  void                   GetDeviceDescriptor(PUSB_DEVICE_D ESCRIPTOR descr); 
  void                   GetConfigDescriptor(PUSB_CONFIGUR ATION_DESCRIPTOR 
descr); 
  void                   GetIntfcDescriptor(PUSB_INTERFACE _DESCRIPTOR 
descr); 
  CCyUSBConfig          GetUSBConfig( int  index); 
 
 
private : 
 
  USB_DEVICE_DESCRIPTOR         USBDeviceDescriptor ; 
  PUSB_CONFIGURATION_DESCRIPTOR USBConfigDescriptor s[2]; 
 
  CCyUSBConfig                 *USBCfgs[2]; 
 
  HANDLE                        hWnd; 
  HANDLE                        hDevice; 
  HANDLE                        hDevNotification; 
  HANDLE                        hHndNotification; 
 
  GUID                          DrvGuid; 
 
  UCHAR                         Devices; 
  UCHAR                         Interfaces; 
  UCHAR                         AltInterfaces; 
  UCHAR                         Configs; 
 
  UCHAR                         DevNum; 
  UCHAR                         CfgNum; 
  UCHAR                         IntfcNum;     // The current selected 
interface's bInterfaceNumber 
  UCHAR                         IntfcIndex;   // The entry in the Config's 
interfaces table matching to IntfcNum and AltSettin g 
 
  void                           GetDevDescriptor( void ); 
  void                           GetCfgDescriptor( int  descIndex); 
  void                           GetString( wchar_t  *s, UCHAR sIndex); 
  void                           SetStringDescrLanguage( void ); 
  void                           SetAltIntfcParams(UCHAR a lt); 
  bool                           IoControl(ULONG cmd, PUCH AR buf, ULONG 
len); 
 
  void                           SetEndPointPtrs( void ); 
  void                           GetDeviceName( void ); 
  void                           GetFriendlyName( void ); 
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  void                           GetDriverVer( void ); 
  void                           GetUSBDIVer( void ); 
  void                           GetUSBAddress( void ); 
  //void                          CloseEndPtHandles(v oid); 
 
  bool                           RegisterForPnpEvents(HAND LE h); 
}; 
//------------------------------------------------- ------------------------
-- 
#endif 
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Bilaga H FX2_to_extsyncFIFO från Cypress Corporation 
#pragma NOIV               // Do not generate inter rupt vectors 

//------------------------------------------------- ------------------------
---- 

//   File:       FX2_to_extsyncFIFO.c 

//   Contents:   Hooks required to implement FX2 GP IF to external sync. 
FIFO 

//               interface using CY4265-15AC 

// 

//   Copyright (c) 2003 Cypress Semiconductor, Inc.  All rights reserved 

//------------------------------------------------- ------------------------
---- 

#include "fx2.h" 

#include "fx2regs.h" 

#include "fx2sdly.h"            // SYNCDELAY macro,  see Section 15.14 of 
FX2 Tech. 

                                // Ref. Manual for usage details. 

 

#define EXTFIFONOTFULL   GPIFREADYSTAT & bmBIT1 

#define EXTFIFONOTEMPTY  GPIFREADYSTAT & bmBIT0 

 

#define GPIFTRIGRD 4 

 

#define GPIF_EP2 0 

#define GPIF_EP4 1 

#define GPIF_EP6 2 

#define GPIF_EP8 3 

 

extern BOOL GotSUD;             // Received setup d ata flag 

extern BOOL Sleep; 

extern BOOL Rwuen; 

extern BOOL Selfpwr; 
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BYTE Configuration;                 // Current conf iguration 

BYTE AlternateSetting;              // Alternate se ttings 

BOOL in_enable = FALSE;             // flag to enab le IN transfers 

BOOL enum_high_speed = FALSE;       // flag to let firmware know FX2 
enumerated at high speed 

extern const char xdata FlowStates[36]; 

 

//------------------------------------------------- ------------------------
---- 

// Task Dispatcher hooks 

//   The following hooks are called by the task dis patcher. 

//------------------------------------------------- ------------------------
---- 

void Setup_FLOWSTATE_Write ( void ); 

void Setup_FLOWSTATE_Read ( void ); 

void GpifInit (); 

 

void TD_Init(void)             // Called once at st artup 

{ 

  // set the CPU clock to 48MHz 

  CPUCS = ((CPUCS & ~bmCLKSPD) | bmCLKSPD1); 

  SYNCDELAY;  

 

  EP2CFG = 0xA0;     // EP2OUT, bulk, size 512, 4x buffered 

  SYNCDELAY;                          

  EP4CFG = 0x00;     // EP4 not valid 

  SYNCDELAY;               

  EP6CFG = 0xE0;     // EP6IN, bulk, size 512, 4x b uffered      

  SYNCDELAY; 

  EP8CFG = 0x00;     // EP8 not valid 

  SYNCDELAY; 

   

   

  FIFORESET = 0x80;  // set NAKALL bit to NAK all t ransfers from host 
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  SYNCDELAY; 

  FIFORESET = 0x02;  // reset EP2 FIFO 

  SYNCDELAY; 

  FIFORESET = 0x06;  // reset EP6 FIFO 

  SYNCDELAY; 

  FIFORESET = 0x00;  // clear NAKALL bit to resume normal operation 

  SYNCDELAY; 

 

  EP2FIFOCFG = 0x01; // allow core to see zero to o ne transition of auto 
out bit 

  SYNCDELAY; 

  EP2FIFOCFG = 0x11; // auto out mode, disable PKTE ND zero length send, 
word ops 

  SYNCDELAY; 

  EP6FIFOCFG = 0x09; // auto in mode, disable PKTEN D zero length send, word 
ops 

  SYNCDELAY;  

   

  GpifInit (); // initialize GPIF registers 

   

  SYNCDELAY; 

  EP2GPIFFLGSEL = 0x01; // For EP2OUT, GPIF uses EF  flag 

  SYNCDELAY; 

  EP6GPIFFLGSEL = 0x02; // For EP6IN, GPIF uses FF flag 

  SYNCDELAY; 

   

  // global flowstate register initializations 

 

  FLOWLOGIC = FlowStates[19];      // 0011 0110b - LFUNC[1:0] = 00 (A AND 
B), TERMA/B[2:0]=110 (FIFO Flag) 

  SYNCDELAY; 

  FLOWSTB = FlowStates[23];        // 0000 0100b - MSTB[2:0] = 100 (CTL4), 
not used as strobe 

  SYNCDELAY; 

  GPIFHOLDAMOUNT = FlowStates[26]; // hold data for  one half clock (10ns) 
assuming 48MHz IFCLK 
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  SYNCDELAY; 

  FLOWSTBEDGE = FlowStates[24];    // move data on both edges of clock 

  SYNCDELAY; 

  FLOWSTBHPERIOD = FlowStates[25]; // 20.83ns half period 

  SYNCDELAY;   

 

  // reset the external FIFO 

   

  OEA |= 0x04;     // turn on PA2 as output pin 

  IOA |= 0x04;     // pull PA2 high initially 

  IOA &= 0xFB;     // bring PA2 low 

  EZUSB_Delay (1); // keep PA2 low for ~1ms, more t han enough time 

  IOA |= 0x04;     // bring PA2 high 

} 

 

void TD_Poll(void) 

{ 

  if( GPIFTRIG & 0x80 )               // if GPIF in terface IDLE 

  {    

    if ( ! ( EP24FIFOFLGS & 0x02 ) )  // if there's  a packet in the 
peripheral domain for EP2 

 { 

      if ( EXTFIFONOTFULL )           // if the ext ernal FIFO is not full 

   {   

     if(enum_high_speed) 

  { 

       SYNCDELAY;     

          GPIFTCB1 = 0x01;            // setup tran saction count (512 
bytes/2 for word wide -> 0x0100) 

          SYNCDELAY; 

          GPIFTCB0 = 0x00; 

          SYNCDELAY; 

  } 

  else 
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  { 

    SYNCDELAY; 

    GPIFTCB1 = 0x00;            // setup transactio n 
count (64 bytes/2 for word wide -> 0x20) 

          SYNCDELAY; 

    GPIFTCB0 = 0x20; 

    SYNCDELAY; 

  } 

     Setup_FLOWSTATE_Write();      // setup FLOWSTA TE registers 
for FIFO Write operation 

        SYNCDELAY; 

        GPIFTRIG = GPIF_EP2;          // launch GPI F FIFO WRITE Transaction 
from EP2 FIFO 

        SYNCDELAY; 

    

     while( !( GPIFTRIG & 0x80 ) ) // poll GPIFTRIG .7 GPIF Done 
bit 

        { 

          ; 

        } 

        SYNCDELAY; 

   } 

    } 

  } 

 

  if(in_enable)                             // if I N transfers are enabled 

  { 

    if ( GPIFTRIG & 0x80 )                  // if G PIF interface IDLE 

    {  

      if ( EXTFIFONOTEMPTY )                // if e xternal FIFO is not 
empty 

   { 

     if ( !( EP68FIFOFLGS & 0x01 ) )     // if EP6 FIFO is not 
full 

  {       

          if(enum_high_speed) 
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    { 

         SYNCDELAY;     

            GPIFTCB1 = 0x01;                // setu p transaction count (512 
bytes/2 for word wide -> 0x0100) 

            SYNCDELAY; 

            GPIFTCB0 = 0x00; 

            SYNCDELAY; 

    } 

    else 

    { 

      SYNCDELAY; 

      GPIFTCB1 = 0x00;                // setup 
transaction count (64 bytes/2 for word wide -> 0x20 ) 

            SYNCDELAY; 

      GPIFTCB0 = 0x20; 

      SYNCDELAY; 

    } 

   

       Setup_FLOWSTATE_Read();           // setup F LOWSTATE 
registers for FIFO Read operation 

          SYNCDELAY; 

          GPIFTRIG = GPIFTRIGRD | GPIF_EP6; // laun ch GPIF FIFO READ 
Transaction to EP6 FIFO 

       SYNCDELAY; 

 

       while( !( GPIFTRIG & 0x80 ) )     // poll GP IFTRIG.7 GPIF 
Done bit 

          { 

            ; 

          } 

     

       SYNCDELAY; 

  } 

   } 

    } 
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  } 

 

} 

 

BOOL TD_Suspend(void)          // Called before the  device goes into 
suspend mode 

{ 

   return(TRUE); 

} 

 

BOOL TD_Resume(void)          // Called after the d evice resumes 

{ 

   return(TRUE); 

} 

 

//------------------------------------------------- ------------------------
---- 

// Device Request hooks 

//   The following hooks are called by the end poin t 0 device request 
parser. 

//------------------------------------------------- ------------------------
---- 

 

BOOL DR_GetDescriptor(void) 

{ 

   return(TRUE); 

} 

 

BOOL DR_SetConfiguration(void)   // Called when a S et Configuration command 
is received 

{ 

  if( EZUSB_HIGHSPEED( ) ) 

  { // FX2 enumerated at high speed 

    SYNCDELAY;                  //  

    EP6AUTOINLENH = 0x02;       // set AUTOIN commi t length to 512 bytes 
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    SYNCDELAY;                  //  

    EP6AUTOINLENL = 0x00; 

    SYNCDELAY;                   

    enum_high_speed = TRUE; 

  } 

  else 

  { // FX2 enumerated at full speed 

    SYNCDELAY;                    

    EP6AUTOINLENH = 0x00;       // set AUTOIN commi t length to 64 bytes 

    SYNCDELAY;                    

    EP6AUTOINLENL = 0x40; 

    SYNCDELAY;                   

    enum_high_speed = FALSE; 

  } 

 

  Configuration = SETUPDAT[2]; 

  return(TRUE);            // Handled by user code 

} 

 

BOOL DR_GetConfiguration(void)   // Called when a G et Configuration command 
is received 

{ 

   EP0BUF[0] = Configuration; 

   EP0BCH = 0; 

   EP0BCL = 1; 

   return(TRUE);            // Handled by user code  

} 

 

BOOL DR_SetInterface(void)       // Called when a S et Interface command is 
received 

{ 

   AlternateSetting = SETUPDAT[2]; 

   return(TRUE);            // Handled by user code  

} 
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BOOL DR_GetInterface(void)       // Called when a S et Interface command is 
received 

{ 

   EP0BUF[0] = AlternateSetting; 

   EP0BCH = 0; 

   EP0BCL = 1; 

   return(TRUE);            // Handled by user code  

} 

 

BOOL DR_GetStatus(void) 

{ 

   return(TRUE); 

} 

 

BOOL DR_ClearFeature(void) 

{ 

   return(TRUE); 

} 

 

BOOL DR_SetFeature(void) 

{ 

   return(TRUE); 

} 

 

#define VX_B2 0xB2 // reset the external FIFO 

#define VX_B3 0xB3 // enable IN transfers 

#define VX_B4 0xB4 // disable IN transfers 

#define VX_B5 0xB5 // read GPIFREADYSTAT register 

#define VX_B6 0xB6 // read GPIFTRIG register 

 

BOOL DR_VendorCmnd(void) 

{ 
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  switch (SETUPDAT[1]) 

  { 

    case VX_B2: 

    {  

      // reset the external FIFO 

   

      OEA |= 0x04;     // turn on PA2 as output pin  

      IOA |= 0x04;     // pull PA2 high initially 

      IOA &= 0xFB;     // bring PA2 low 

      EZUSB_Delay (1); // keep PA2 low for ~1ms, mo re than enough time 

      IOA |= 0x04;     // bring PA2 high 

 

      *EP0BUF = VX_B2; 

   EP0BCH = 0; 

   EP0BCL = 1;                   // Arm endpoint wi th # bytes to 
transfer 

   EP0CS |= bmHSNAK;             // Acknowledge han dshake phase 
of device request 

      break; 

    } 

 case VX_B3: // enable IN transfers 

 { 

   in_enable = TRUE; 

 

      *EP0BUF = VX_B3; 

     EP0BCH = 0; 

   EP0BCL = 1; 

   EP0CS |= bmHSNAK; 

   break; 

    } 

 case VX_B4: // disable IN transfers 

 { 

   in_enable = FALSE; 
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      *EP0BUF = VX_B4; 

     EP0BCH = 0; 

   EP0BCL = 1; 

   EP0CS |= bmHSNAK; 

   break; 

    } 

 case VX_B5: // read GPIFREADYSTAT register 

 {    

      EP0BUF[0] = VX_B5; 

   SYNCDELAY; 

   EP0BUF[1] = GPIFREADYSTAT; 

    SYNCDELAY; 

     EP0BCH = 0; 

   EP0BCL = 2; 

   EP0CS |= bmHSNAK; 

   break; 

    } 

    case VX_B6: // read GPIFTRIG register 

 {    

      EP0BUF[0] = VX_B6; 

   SYNCDELAY; 

   EP0BUF[1] = GPIFTRIG; 

    SYNCDELAY; 

     EP0BCH = 0; 

   EP0BCL = 2; 

   EP0CS |= bmHSNAK; 

   break; 

    } 

     default: 

        return(TRUE); 

  } 

 

  return(FALSE); 
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} 

 

//------------------------------------------------- ------------------------
---- 

// USB Interrupt Handlers 

//   The following functions are called by the USB interrupt jump table. 

//------------------------------------------------- ------------------------
---- 

 

// Setup Data Available Interrupt Handler 

void ISR_Sudav(void) interrupt 0 

{ 

   GotSUD = TRUE;            // Set flag 

   EZUSB_IRQ_CLEAR(); 

   USBIRQ = bmSUDAV;         // Clear SUDAV IRQ 

} 

 

// Setup Token Interrupt Handler 

void ISR_Sutok(void) interrupt 0 

{ 

   EZUSB_IRQ_CLEAR(); 

   USBIRQ = bmSUTOK;         // Clear SUTOK IRQ 

} 

 

void ISR_Sof(void) interrupt 0 

{ 

   EZUSB_IRQ_CLEAR(); 

   USBIRQ = bmSOF;            // Clear SOF IRQ 

} 

 

void ISR_Ures(void) interrupt 0 

{ 

   // whenever we get a USB reset, we should revert  to full speed mode 

   pConfigDscr = pFullSpeedConfigDscr; 
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   ((CONFIGDSCR xdata *) pConfigDscr)->type = CONFI G_DSCR; 

   pOtherConfigDscr = pHighSpeedConfigDscr; 

   ((CONFIGDSCR xdata *) pOtherConfigDscr)->type = OTHERSPEED_DSCR; 

 

   EZUSB_IRQ_CLEAR(); 

   USBIRQ = bmURES;         // Clear URES IRQ 

} 

 

void ISR_Susp(void) interrupt 0 

{ 

   Sleep = TRUE; 

   EZUSB_IRQ_CLEAR(); 

   USBIRQ = bmSUSP; 

} 

 

void ISR_Highspeed(void) interrupt 0 

{ 

   if (EZUSB_HIGHSPEED()) 

   { 

      pConfigDscr = pHighSpeedConfigDscr; 

      ((CONFIGDSCR xdata *) pConfigDscr)->type = CO NFIG_DSCR; 

      pOtherConfigDscr = pFullSpeedConfigDscr; 

      ((CONFIGDSCR xdata *) pOtherConfigDscr)->type  = OTHERSPEED_DSCR; 

   } 

 

   EZUSB_IRQ_CLEAR(); 

   USBIRQ = bmHSGRANT; 

} 

void ISR_Ep0ack(void) interrupt 0 

{ 

} 

void ISR_Stub(void) interrupt 0 

{ 
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} 

void ISR_Ep0in(void) interrupt 0 

{ 

} 

void ISR_Ep0out(void) interrupt 0 

{ 

} 

void ISR_Ep1in(void) interrupt 0 

{ 

} 

void ISR_Ep1out(void) interrupt 0 

{ 

} 

void ISR_Ep2inout(void) interrupt 0 

{ 

} 

void ISR_Ep4inout(void) interrupt 0 

{ 

} 

void ISR_Ep6inout(void) interrupt 0 

{ 

} 

void ISR_Ep8inout(void) interrupt 0 

{ 

} 

void ISR_Ibn(void) interrupt 0 

{ 

} 

void ISR_Ep0pingnak(void) interrupt 0 

{ 

} 

void ISR_Ep1pingnak(void) interrupt 0 

{ 
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} 

void ISR_Ep2pingnak(void) interrupt 0 

{ 

} 

void ISR_Ep4pingnak(void) interrupt 0 

{ 

} 

void ISR_Ep6pingnak(void) interrupt 0 

{ 

} 

void ISR_Ep8pingnak(void) interrupt 0 

{ 

} 

void ISR_Errorlimit(void) interrupt 0 

{ 

} 

void ISR_Ep2piderror(void) interrupt 0 

{ 

} 

void ISR_Ep4piderror(void) interrupt 0 

{ 

} 

void ISR_Ep6piderror(void) interrupt 0 

{ 

} 

void ISR_Ep8piderror(void) interrupt 0 

{ 

} 

void ISR_Ep2pflag(void) interrupt 0 

{ 

} 

void ISR_Ep4pflag(void) interrupt 0 

{ 
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} 

void ISR_Ep6pflag(void) interrupt 0 

{ 

} 

void ISR_Ep8pflag(void) interrupt 0 

{ 

} 

void ISR_Ep2eflag(void) interrupt 0 

{ 

} 

void ISR_Ep4eflag(void) interrupt 0 

{ 

} 

void ISR_Ep6eflag(void) interrupt 0 

{ 

} 

void ISR_Ep8eflag(void) interrupt 0 

{ 

} 

void ISR_Ep2fflag(void) interrupt 0 

{ 

} 

void ISR_Ep4fflag(void) interrupt 0 

{ 

} 

void ISR_Ep6fflag(void) interrupt 0 

{ 

} 

void ISR_Ep8fflag(void) interrupt 0 

{ 

} 

void ISR_GpifComplete(void) interrupt 0 

{ 
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} 

void ISR_GpifWaveform(void) interrupt 0 

{ 

} 

 

void Setup_FLOWSTATE_Read ( void ) 

{ 

   FLOWSTATE = FlowStates[18];  // 1000 0011b - FSE =1, FS[2:0]=003 

   SYNCDELAY; 

   FLOWEQ0CTL = FlowStates[20]; // CTL1/CTL2 = 0 wh en flow condition equals 
zero (data flows) 

   SYNCDELAY; 

   FLOWEQ1CTL = FlowStates[21]; // CTL1/CTL2 = 1 wh en flow condition equals 
one (data does not flow) 

   SYNCDELAY; 

} 

 

void Setup_FLOWSTATE_Write ( void ) 

{  

   FLOWSTATE = FlowStates[27];  // 1000 0001b - FSE =1, FS[2:0]=001 

   SYNCDELAY; 

   FLOWEQ0CTL = FlowStates[29]; // CTL0 = 0 when fl ow condition equals zero 
(data flows) 

   SYNCDELAY; 

   FLOWEQ1CTL = FlowStates[30]; // CTL0 = 1 when fl ow condition equals one 
(data does not flow) 

   SYNCDELAY;} 



 

86 
 

 
 

Bilaga I, usb_cy_config.cpp 

  
#include  "stdafx.h" 
#include  "usb_cy.h" 
 
 
usb_cy::usb_cy()  
{ 
USBDevice = new CCyUSBDevice; // Initierar anslutningen 
usb_cy::Get_vector();  
process = 0;  
} 
 
usb_cy :: ~usb_cy() 
{ 
process = 0; 
USBDevice->Close(); // Stänger av strömmen av data 
USBDevice->~CCyUSBDevice(); // Stänger av alla möjliga anslutningar till 
chippet 
PC_buffer.clear(); // raderar ev. data i mottagar buffer 
} 
 
vector<usb_cy> usb_cy::read_in_data() // Metoden för insläsning av text 
filer och förberedning för överföring 
{ 
fstream input; 
int  i= 0; 
char  filename[16]; 
unsigned  char  bit; 
usb_cy R_T; 
vector < unsigned  char > word; 
vector<usb_cy> v; 
cout << "Data file input: "  << endl; 
cin >> filename; 
input.open(filename); //filename); 
  
 if (!input) 
 { 
  cout << "Unable to open file" ; 
  exit(1); // terminate with error 
 }  
 if (!input.eof()) 
 { 
  while  (input >> bit) //!input.eof())  
  { 
   if (R_T.PC_buffer.size() == 512) 
   {  
    R_T.Set_Data(word); 
    v.push_back(R_T); 
    i = 1; 
    word.clear(); 
   } 
  word.push_back(bit); 
  R_T.Set_Data(word); 
  i++; 
 } 
v.push_back(R_T); // Lagrar all den inlästa data i en stor vektor usb _cy 
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} 
 
 input.close(); 
 input.clear(); 
 return  v; 
} 
 
void  usb_cy::print_data(usb_cy& R_T) //Metoden för utskrift av den mottagna 
data från chippet 
{ 
fstream output; 
output.open( "output.txt" , ios::app | ios::out ); 
 
vector< unsigned  char > write; 
write = R_T.Get_vector(); 
 
 for ( unsigned  int  z=0; z<511; z++) 
 { 
  output<< write[z]; 
 } 
output << endl; 
write.clear(); 
output.clear(); 
output.close(); 
} 
 
int  usb_cy::menu( bool & begin) // meny för applikationen 
{ 
char  task; 
int  process; 
  
 if (begin == true ) 
 { 
 cout    << endl; 
 cout << left << "Test menu "  << endl 
  << left << "B: Bulk Test"  << endl 
  << left << "U: Uart Test"  << endl 
  << left << "E:   Exit"   << endl; 
 cin>>task;  
 if (task == 'E' ) 
 { 
  process = 7; 
 } 
 if ( task == 'B' ) 
 { 
 cout << endl 
 << "BULK TEST    "  << endl 
 << left<< "0:  Test to send a text file in Asynchronous mode
 "  << endl 
 << left<< "1:  Test to send a text file in Synchronous mode
 "  << endl 
 << left<< "2:  Receive data package in Asynchronous mode
 "  << endl 
 << left<< "3:  Receive data package in Synchronous mode 
 "  << endl 
 << left<< "6:  Exit"     
 << endl;  
 cout << ": " ; 
 cin >> process; 
 cout << endl; 
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 switch (process) 
 { 
  case  0: 
   process = 0; 
  break ; 
  case  1: 
   process = 1; 
  break ; 
  case  2: 
   process = 2; 
  break ; 
  case  3: 
   process = 3; 
  break ; 
  case  6: 
   process = 7; 
  break ; 
  default : 
   cout<< "Error!" ; 
  break ; 
 } 
 cout << endl;  
 } 
 
 if ( task == 'U' ) 
 { 
  cout<< "UART TEST"    << endl 
      << "0:  Test to send a text file in Asynchronous mode
  " << endl; 
  cout << ": " ; 
    
  cin  >> process; 
  cout << endl; 
  switch (process) 
  { 
    case  0: 
    process = 6; 
    break ; 
    case  1: 
    process = 7; 
    break ; 
    default : 
    cout << "Error!" ; 
    break ; 
   } 
 } 
 cout<< endl; 
 } 
 
 return  process; 
} 
 
void  usb_cy::print_result(string& task, unsigned  int & nrb, long  int & 
correct, long   int & error, double & p_s, int & p_f, char * time) // Skrinver ut 
resultatet i en logg fil  
{ 
fstream output; 
output.open( "logg.txt" , ios::app | ios::out ); 
output << "================================================== ============== 
" << endl 
<< time << "Mode: " << task     << endl 
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<< nrb << " MB skickade"                                    << endl 
<< " Antal korrekta bytes paket: "  << correct    << endl 
<< " Inkorrekta bytes: "  << error    << endl 
<< " Mbps: " << p_s      << endl 
<< " Antal felaktiga mottagna paket: " << p_f   << endl 
<<"================================================== ============= <<endl; 
output.clear(); 
output.close(); 
} 

Bilaga J, Uartconf.cpp 
#include  "stdafx.h" 
#include  "Uart.h" 
#include  <vector> 
 
Uart:: Uart() 
{ 
 message = new usb_cy; 
} 
 
Uart::~Uart() 
{ 
 message->USBDevice->~CCyUSBDevice(); 
 message->~usb_cy(); 
} 
 
bool  Uart::test_data_loop_a(std::vector< unsigned  char > & data)  
{ //Initerar Asynkron loop för testning av UART. Tage n ur CyAPI  
CCyUSBDevice* USBDevice = message->USBDevice; 
OVERLAPPED outOvLap, inOvLap; 
outOvLap.hEvent = CreateEvent(NULL, false , false , "CYUSB_OUT"); 
inOvLap.hEvent = CreateEvent(NULL, false , false , "CYUSB_IN" ); 
unsigned  char  buffer[512]; 
unsigned  char  inBuf[512]; 
ZeroMemory(inBuf, 512); 
ZeroMemory(buffer,512); 
LONG length = 512; 
bool  success; 
usb_cy package; 
vector< unsigned  char > byte; 
  
for ( unsigned  int  i =0; i<data.size(); i++) 
{ 
 buffer[i]=data[i]; 
} 
//Startar överföring genom Interrupt kanalen. Tagen  ur CyAPI 
UCHAR *outContext = USBDevice->InterruptOutEndPt->B eginDataXfer(buffer, 
length,&outOvLap); 
UCHAR *inContext = USBDevice->InterruptInEndPt->Beg inDataXfer(inBuf, 
length,&inOvLap); 
USBDevice->InterruptOutEndPt->WaitForXfer(&outOvLap ,2000); 
USBDevice->InterruptInEndPt->WaitForXfer(&inOvLap,2 000); 
success = USBDevice->InterruptOutEndPt->FinishDataX fer(buffer, length, 
&outOvLap,outContext); 
USBDevice->InterruptInEndPt->FinishDataXfer(inBuf, length, 
&inOvLap,inContext); 
 
for ( unsigned  int  y = 0; y<=511; y++) 
{ 
 byte.push_back(inBuf[y]); 
} 
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//Packar informationen för utskrift 
package.Set_Data(byte); 
package.print_data(package); 
byte.clear(); 
data.clear(); 
return  success; 
} 
 

Bilaga K, usb_cy.cpp 
// usb_cy.cpp : Defines the entry point for the con sole application. 
/* Test applikation för Cypress FX2LP CY7C68013A-12 8AXC.  
 Cy = chippet*/ 
 
#include  "stdafx.h" 
#include  "usb_cy.h" 
#include  "Bulk_Endpoint.h" 
#include  "Uart.h" 
#include  <time.h> 
#ifdef  _DEBUG 
#define  new DEBUG_NEW 
#define  _CRT_SECURE_NO_WARNINGS 
#endif 
 
 
// The one and only application object 
 
CWinApp theApp; 
 
using  namespace  std; 
 
int  _tmain( int  argc, TCHAR* argv[], TCHAR* envp[]) 
{ 
usb_cy package; // huvudkonstruktorn, anropar CyAPI för att skapa e n data 
ström till och från Cy. 
vector<usb_cy> tmp; // temporärt vektor  
vector<usb_cy> data_buffer; // sparar värde för granskning 
vector<usb_cy> loop;  // Är en vektor som har tagits emot ifrån FPGA. 
bool  passed; // ger svar om överföringen gick som den skulle gen om UART 
double  tmp_time; // Räknar ut tid 
double  tmp_total,tmp_s; 
int  q;  
int  module; // uppgift som har tillgivits 
int  position; // plats i vektorn som buffrars 
int  rev_tra;  
unsigned  int  queue;  
long  int  nF; 
string mode; 
time_t rawtime; 
struct  tm * timeinfo; 
clock_t time_1,time_2;  
  
  
nF = queue = 0; 
q = module = position  = rev_tra = 0; 
string start_counter = "start" ; 
tmp_total = tmp_s = 0.0; 
time ( &rawtime ); 
timeinfo = localtime ( &rawtime ); 
while (package.USBDevice->IsOpen()) // för att etablera en anslutning till 
kretsen 
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{ 
 bool  start = true ;   
 int  module = package.menu(start);  
  
 if (module == 7) 
 { package.USBDevice->Close(); // Stänger av 
anslutningen till chippet 
  package.~usb_cy(); 
  exit(0); 
 } 
 else 
 { 
 if ((start == true )&&(module!=6)) 
 { 
  Bulk_Endpoint* BE = new   
  Bulk_Endpoint(0,0,tmp); // Kropp för BULK   
     
  switch (module) 
  { 
  case  0: 
  tmp = package.read_in_data();  
  rev_tra = 2; 
  for ( unsigned  int  i = 0; i < tmp.size(); i++) 
  {   
  package = tmp[i]; 
  data_buffer.push_back(package);  
  position++; 
  if (position == 5) 
  { 
  loop = BE->test_data_loop_a(data_buffer,rev_tra);  
  BE->data_print(loop); 
  data_buffer.clear(); 
  position = 0; 
  } 
  } 
  loop = BE->test_data_loop_a(data_buffer,rev_tra);  
  BE->data_print(loop); 
  tmp.clear(); 
  loop.clear(); 
  data_buffer.clear(); 
  start = true ; 
  break ; 
  case  1: 
  rev_tra = 2; 
  tmp = package.read_in_data(); 
  for ( unsigned  int  i = 0; i < tmp.size(); i++) 
  {   
  package = tmp[i]; 
  data_buffer.push_back(package);  
  position++; 
  if (position == 4) 
  { 
  loop = BE->test_data_loop_s(data_buffer,rev_tra);  
  BE->data_print(loop); 
  data_buffer.clear(); 
  position = 0; 
  } 
  } 
  loop = BE->test_data_loop_s(data_buffer,rev_tra);  
  BE->data_print(loop); 
  loop.clear(); 
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  data_buffer.clear(); 
  tmp.clear(); 
  start = true ; 
  break ; 
  case  2: 
  cout << "Performance test Asynchronous " << endl ; 
  cout << "0: loop test" << endl 
   << "1: receive test" << endl; 
  cin  >> rev_tra; 
  cout << endl; 
  if (rev_tra == 0) 
  {  
  time_1= clock(); 
  for ( unsigned  int  i = 0; i<400; i++) 
  { 
  data_buffer = BE->test_data_loop_a(BE-
>test_transmission_loop(),rev_tra); 
  data_buffer.clear(); 
  } 
  time_2= clock(); 
  tmp_time = ( float ) (time_2 - time_1)/CLOCKS_PER_SEC; 
  cout<< 16/tmp_time<< " Mbps" << endl; 
  tmp_time = 0; 
  } 
  if (rev_tra == 1) 
  {  
  cout<< "antal MB:" ; 
  cin>> queue ; 
  q = queue; 
  mode = "Asynkron" ; 
  while (!(q == 0)) 
  { 
  BE->test_performance_a(module); 
  tmp_time = (8*512*2000)/BE->Get_Time(); 
  tmp_s += tmp_time; 
  nF += BE->Get_Fail(); 
  cout<<tmp_time<< endl; 
  q--; 
  } 
  tmp_total = tmp_s/queue; 
  package.print_result(mode,queue,nF,tmp_total,asct ime 
(timeinfo)); 
  nF = queue =  q = 0; 
  tmp_total = tmp_s = 0.0; 
  } 
  else 
  { 
  cout << "Error" ; 
  } 
  start = true ; 
  break ; 
  case  3: 
  cout << "Performance test Synchronous "  <<endl; 
  cout << "0: loop test" << endl 
  << "1: receive test" << endl; 
  cin  >> rev_tra; 
  cout << endl; 
  mode = "Synkron" ; 
  if (rev_tra == 0) 
  { 
  time_1 = clock(); 
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  for ( unsigned  int  i = 0; i<400; i++) 
  { 
  data_buffer = BE->test_data_loop_s(BE-
>test_transmission_loop(),rev_tra); 
  data_buffer.clear(); 
  } 
  time_2= clock(); 
  tmp_time = ( float ) (time_2 - time_1)/CLOCKS_PER_SEC; 
  cout<< 16/tmp_time<< " Mbps" << endl; 
  tmp_time = 0; 
  } 
  if (rev_tra == 1) 
  { 
  cout<< "antal MB:" ; 
  cin>> queue; 
  q = queue; 
  while (!(q == 0)) 
  { 
  BE->test_performance_s(module); 
  tmp_time = (8*512*2000)/BE->Get_Time(); 
  tmp_s += tmp_time; 
  nF += BE->Get_Fail(); 
  cout<<tmp_time<< endl; 
  q--; 
  } 
  tmp_total = tmp_s/queue;  
  package.print_result(mode,queue,nF,tmp_total,asct ime 
(timeinfo));     
  nF = queue = q = 0 ; 
  tmp_total = tmp_s = 0.0; 
  } 
  else 
  { 
  cout << "Error" ; 
  } 
  start = true ; 
  break ; 
  case  7: 
  BE->~Bulk_Endpoint(); 
  package.~usb_cy(); 
  system(0); 
  break ; 
  default : 
  cout<< "Error!" << endl; 
  break ; 
  } 
  } 
if (module == 6) 
{ 
 Uart* Serial = new Uart; 
 switch (module) 
 { 
  case  6: 
  tmp = package.read_in_data(); 
  cout<< " Test to send a text file in Asynchronous 
mode " << endl; 
  mode = "UART" ; 
  for ( unsigned  int  i = 0; i < tmp.size(); i++) 
  {   
  package = tmp[i]; 
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  passed = Serial-
>test_data_loop_a(package.Get_vector()); 
  } 
  start = true ; 
  Serial->~Uart(); 
  break ; 
  default : 
  cout<< "Error!" ; 
  break ; 
  } 
  } 
  } 
 } 
 
 
//------------------------------------------------- ------------------------
----------------------------- 
 int  nRetCode = 0; 
 // initialize MFC and print and error on failure 
 if  (!AfxWinInit(::GetModuleHandle(NULL), NULL, 
::GetCommandLine(), 0)) 
 { 
  // TODO: change error code to suit your needs 
  _tprintf(_T( "Fatal Error: MFC initialization 
failed\n" )); 
  nRetCode = 1; 
 } 
 else 
 { 
  // TODO: code your application's behavior here. 
 } 
 _CrtDumpMemoryLeaks(); 
 return  nRetCode; 
} 
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Bilaga L, Bulk_Endpointconf.cpp 
/*Bulk_Endpoint är skriven för att etablera kommuni kation med Cypress FX2LP 
chippet i Bulk läge.  
Man använder i koden funktioner tagna från CyAPI.h från 2003*/ 
 
#include  "stdafx.h" 
#include  "Bulk_Endpoint.h" 
 
Bulk_Endpoint:: Bulk_Endpoint() 
{ 
 message = new usb_cy; 
} 
 
Bulk_Endpoint::Bulk_Endpoint( float  m_time, int  Fail,vector<usb_cy> cypress) 
:time(m_time),mFail(Fail),Cy(cypress) 
{ 
 m_time = 0; 
 Fail = 0; 
 message = new usb_cy; 
} 
 
Bulk_Endpoint::~Bulk_Endpoint() 
{ 
 message->~usb_cy(); 
 USBDevice->~CCyUSBDevice();  
} 
 
vector<usb_cy> cypress_tmp; 
Bulk_Endpoint* Bulk = new Bulk_Endpoint(0,0,cypress_tmp); 
CCyUSBDevice* USBDevice = Bulk->message->USBDevice;  
clock_t time1,time2; 
 
vector<usb_cy> Bulk_Endpoint::test_transmission_loo p() 
{ 
 vector< unsigned  char > tmp_char; 
 vector<usb_cy> usb; 
 int  t = 0; 
 
 //Sätter upp 6 st data paket för att kunna skickas genom loopen 
 while (t != 5) 
 { 
  for ( unsigned  int  i= 0; i<=511; i++) 
  { 
   tmp_char.push_back(i); 
  } 
  package.Set_Data(tmp_char); 
  tmp_char.clear(); 
  usb.push_back(package); 
  t++; 
 } 
 return  usb; 
} 
 
vector<usb_cy> Bulk_Endpoint::test_data_loop_a(vect or<usb_cy>& data, int & 
task) 
{ 
 vector< unsigned  char > byte; 
 vector<usb_cy> data_save; 
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 //initierar handtag för hantering av Asynkrona händ elser, tagen 
från CyAPI 
 OVERLAPPED outOvLap, inOvLap; 
 outOvLap.hEvent = CreateEvent(NULL, false , false , "CYUSB_OUT"); 
 inOvLap.hEvent = CreateEvent(NULL, false , false , "CYUSB_IN" ); 
  
 // buffrar för mottagning/sändning av data, tagen f rån CyAPI 
 unsigned  char  buffer[512]; 
 unsigned  char  inBuf[512]; 
 ZeroMemory(inBuf, 512); 
 ZeroMemory(buffer,512); 
 LONG length = 512; 
  
 for ( unsigned  int  i =0; i<=data.size(); i++) 
 { 
  //Går igenom varje data packet 
  package = data[i]; 
  for ( unsigned  int  y = 0; 
y<=package.Get_vector().size(); y++) 
  { 
   buffer[y]=package.Get_vector()[y]; 
  } 
  // BeginDataXfer startar överföringen av data, 
WaitForXfer väntar under   0.1 sekunder på att över föringen och 
  // FinishDataXfer ger besked om att överföringen 
avslutas samt ger svar om det gick bra eller inte. BulkOutEndPt  
  // är BULK kanalen som datan skickas ut till FPGA. 
Tagen från CyAPI 
  UCHAR *outContext = USBDevice->BulkOutEndPt-
>BeginDataXfer(buffer, length,&outOvLap); 
  USBDevice->BulkOutEndPt->WaitForXfer(&outOvLap,10 00); 
  USBDevice->BulkOutEndPt->FinishDataXfer(buffer, 
length, &outOvLap,outContext); 
 } 
 
 for ( unsigned  int  t = 0; t<=data.size(); t++) 
 { 
  // BulkInEndPt är BULK kanalen där man tar emot dat a 
från FPGA. Tagen från CyAPI 
  UCHAR *inContext = USBDevice->BulkInEndPt-
>BeginDataXfer(inBuf, length,&inOvLap); 
  USBDevice->BulkInEndPt->WaitForXfer(&inOvLap,1000 ); 
  USBDevice->BulkInEndPt->FinishDataXfer(inBuf, len gth, 
&inOvLap,inContext); 
 
  if (task == 0) 
  { 
   ZeroMemory(inBuf,512); 
  } 
  else 
  { 
   // Man packar upp den data man har tagit 
emot för vidare kontroll av den eller utskrift 
   for ( unsigned  int  e = 0; e<=511; e++) 
   { 
    byte.push_back(inBuf[e]);
  
   } 
   package.Set_Data(byte); 
   data_save.push_back(package); 
   byte.clear(); 
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  } 
 } 
 data.clear(); 
 byte.clear(); 
  
 //Stänger av strömmen och raderar ev händelser. Tag en från CyAPI 
 CloseHandle(outOvLap.hEvent); 
 CloseHandle(inOvLap.hEvent); 
 
 return  data_save; 
} 
 
vector<usb_cy> Bulk_Endpoint::test_data_loop_s(vect or<usb_cy>& data, int & 
task) 
{ 
 vector< unsigned  char > byte; 
 vector<usb_cy> data_save; 
 
 //buffrar för ev sändning/mottagnng av data. Tagen från CyAPI 
 unsigned  char  buffer[512]; 
 unsigned  char  inBuf[512]; 
 ZeroMemory(inBuf, 512); 
 ZeroMemory(buffer, 512); 
 LONG length = 512; 
 
 for ( unsigned  int  i =0; i<=data.size(); i++) 
 { 
  //går igenom varje paket i vektorn 
  package = data[i]; 
  for ( unsigned  int  y = 0; 
y<package.Get_vector().size(); y++) 
  { 
   buffer[y]=package.Get_vector()[y]; 
  } 
   
  //Sänder data genom BulkOutEndPt med XferData som ä r 
en synkron metod för data överföring. Tagen från Cy API 
  USBDevice->BulkOutEndPt->XferData(buffer, length) ; 
 } 
 
 for ( unsigned  int  y = 0; y <= data.size(); y++) 
 { 
  // tar emot data 
  USBDevice->BulkInEndPt->XferData(inBuf, length); 
  if (task == 0) 
  { 
   ZeroMemory(inBuf,512); 
  } 
  else 
  { 
   //packar in data för analys eller utskrift 
   for ( unsigned  int  e = 0; e<511; e++) 
   { 
    byte.push_back(inBuf[e]);
  
   } 
   package.Set_Data(byte); 
   data_save.push_back(package); 
   byte.clear(); 
  } 
 } 
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 data.clear(); 
 byte.clear(); 
 return  data_save; 
} 
 
void  Bulk_Endpoint::data_print(vector<usb_cy>& data) 
{ 
 //Behandlar data för utskrift 
 for ( unsigned  int  y = 0; y<=data.size(); y++) 
 { 
  package = data[y]; 
  package.print_data(package); 
 } 
} 
 
void  Bulk_Endpoint::test_performance_a( int & task) 
{ 
 //Initierar hantag för mottagning av data i Asynkro n läge. Tagen 
ur CyAPI 
 OVERLAPPED  inOvLap; 
 inOvLap.hEvent = CreateEvent(NULL, false , false , "CYUSB_IN" ); 
 unsigned  char * inBuf[2000]; 
 LONG length = 512; 
 int  nFail,i,e; = 0; 
 i = nFail = e = 0; 
  
 time1 = clock(); //initierar klockan för mätning av prestanda 
 
 for ( int  y = 0; y<=2000; y++) //while(y != 1000) 
 { 
   //Sätter igång mottagning av data, lagrar 2000 pake t 
som motsvarar 512 Kb. Tagen ur CyAPI 
  inBuf[y] = ( unsigned  char *)malloc(511); 
  UCHAR *inContext = USBDevice->BulkInEndPt-
>BeginDataXfer(inBuf[y], length,&inOvLap); 
  USBDevice->BulkInEndPt->WaitForXfer(&inOvLap,2000 ); 
  USBDevice->BulkInEndPt->FinishDataXfer(inBuf[y], 
length, &inOvLap,inContext); 
 } 
 time2 = clock(); // Stannar klockan. 
 float  tmp = ( float ) (time2 - time1)/CLOCKS_PER_SEC; // räknar ut 
tiden i sekunder för varje sesion överförd Megabyte .
 CloseHandle(inOvLap.hEvent); 
 
 // Kontroll om den data som har tagits emot förljer  rätt sekvens 
 unsigned  short * pek=( unsigned  short * )inBuf[0]; 
 unsigned  short * pek1; 
 unsigned  short  sw = *pek; 
  
 while (i != 2000) 
 { 
  pek = ( unsigned  short * )inBuf[i]; 
  while ((e<=511)&&(i != 2000))  
  { 
   if ((i == 41)&&(e == 0)) 
   { 
    sw = *pek; 
   } 
   if (sw == *pek) 
   { 
    e = e + 2; 
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    pek++; 
   } 
   else 
   { 
    if ((i<36)||(i>40)) 
    {  
     nFail++; 
    } 
    else 
    { 
     pek++; 
     pek1 = pek; 
     e = e + 2; 
    } 
   } 
   sw++; 
  } 
  e = 0; 
  i++; 
 } 
 Set_Fail(nFail); 
 Set_Time(tmp); 
} 
 
void  Bulk_Endpoint::test_performance_s( int & task) 
{ 
 // initierar minnesplats för mottagning av data syn kron. Tagen 
ur CyAPI 
 unsigned  char * inBuf[2000]; 
 LONG length = 512; 
  
 int  y,i,enFail; 
 y = i = e = nSuccess = nFail = 0; 
 
 time1 = clock(); // startar klockan för prestanda mätning 
 while (y != 2000) 
 { 
  //sätter igång mottagning av data i synkron läge, t ar 
emot 2000 som motsvarar 1 MB. Tagen ur CyAPI 
  inBuf[y]=( unsigned  char *)malloc(511); 
  USBDevice->BulkInEndPt->XferData(inBuf[y], length ); 
  y++; 
 } 
 time2 = clock(); // stannar klockan 
 
 float  tmp = ( float ) (time2 - time1)/CLOCKS_PER_SEC; // räknar ut 
tiden i sekunder för varje sesion överförd Megabyte  
 
 //Räknar ut på samma sätt som i den metoden som tar  emot 
asynkront,  
 //dock i detta fall öveföringen sker synkront 
 unsigned  short * pek=( unsigned  short * )inBuf[0]; 
 unsigned  short * pek1; 
 unsigned  short  sw = *pek; 
 
 while (i != 2000) 
 { 
  pek = ( unsigned  short * )inBuf[i]; 
  while ((e<=511)&&(i != 2000))  
  { 
   if ((i == 41)&&(e == 0)) 
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   { 
    sw = *pek; 
   } 
   if (sw == *pek) 
   { 
    e = e + 2; 
    pek++; 
   } 
   else 
   { 
    if ((i<36)||(i>40)) 
    {  
     nFail++; 
    } 
    else 
    { 
     pek++; 
     pek1 = pek; 
     e = e + 2; 
    } 
   } 
   sw++; 
  } 
  e = 0; 
  i++; 
 } 
 Set_Fail(nFail); 
 Set_Time(tmp); 
} 
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Bilaga M, Bulk_Endpoint.h 
#pragma  once 
#include  "resource.h" 
#include  "usb_cy.h" 
 
 
class  Bulk_Endpoint: public  usb_cy{ 
 
public : 
 Bulk_Endpoint(); // Default konstruktor 
 //Konstruktor innehåller  en vector med data objekt  som är 512 
bytes stora 
 Bulk_Endpoint( float  m_time, int  Fail,vector<usb_cy> cypress); 
 ~Bulk_Endpoint(); //Default destruktor 
 usb_cy package;  
 usb_cy* message; // Pekare till huvud metoderna 
  
 //Denna metod buffrar data för att skickas till en loop från 
chippet till en FPGA och sen tillbaka till chippet 
 vector<usb_cy> test_transmission_loop(); 
 // Skickar och tar emot data Asynkront, tar emot oc h skickar 512 
bytes. Använder sig av en buffer som är 6 x512 byte s både för mottagning 
och sändning av data.   
 vector<usb_cy> test_data_loop_s(vector<usb_cy>&, int &); 
 // Skickar och tar emot data Synkront, tar emot och  skickar 512 
bytes. Använder sig av en buffer som är 5 x512 byte s både för mottagning 
och sändning av data.   
 vector<usb_cy> test_data_loop_a(vector<usb_cy>&, int &); 
 // Denna metod testar data mottagning av en konstan t flöde data 
från FPGA:n i Asynkron läge. I syfte att testa om c hippet tappar 
packet/bytes. 
 void  test_performance_a( int &); 
 // Denna metod testar  data mottagning av en konsta nt flöde data 
från FPGA:n i Synkron läge. I syfte att testa om ch ippet tappar 
packet/bytes. 
 void  test_performance_s( int &); 
 //Lagrar data för att senare kunna skrivas ut mot f il 
 void  data_print(vector<usb_cy>&); 
 //felaktiga bytes  
 void  Set_Fail( int  Fail){mFail = Fail;} 
 int  Get_Fail(){ return  mFail;} 
 // laddar upp en sträng för loop testet 
 void  Set_USB_VECTOR(vector<usb_cy> cypress){Cy = cypres s; } 
 vector<usb_cy> Get_USB_VECTOR(){ return  Cy;} 
 //Används vid redovisning av data hastigheten vid v arje 
överföring. 
 void  Set_Time( float  m_time){time = m_time;} 
 float  Get_Time(){ return  time;} 
 
private : 
 vector<usb_cy> Cy; 
 int  mFail; 
 float  time; 
}; 
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Bilaga N, Uart.h 
#pragma  once 
#include  "Resource.h" 
#include  "usb_cy.h" 
 
 
class  Uart { 
 
public : 
  Uart(); //Default konstruktor 
  ~Uart(); //Default destruktor 
  usb_cy* message; // Pekare till huvud metoderna 
 
  bool  test_data_loop_a(vector< unsigned  char >&); // 
sänder data genom Interrupt kanalen till UART porte n till chippet 
}; 

Bilaga O, usb_cy.h 
#pragma  once 
#define  _CRTDBG_MAP_ALLOC 
#include  "resource.h" 
#include  "cyapi.h" // Cypress API bibliotek för FX2LP chippet 
#include  <iostream> 
#include  <iomanip> 
#include  <fstream> 
#include  <windows.h> 
#include  <stdio.h> 
#include  <stdlib.h> 
#include  <crtdbg.h> 
#include  <string> 
#include  <vector> 
#include  <algorithm> 
#include  <ctime> 
 
using  namespace  std; 
 
class  usb_cy{ 
public : 
 usb_cy(); 
 ~usb_cy(); 
 CCyUSBDevice* USBDevice; // Standard pekaren till biblioteket 
  
 vector<usb_cy> read_in_data(); // Metoden för inläsning av text 
filer och packet hantering 
 int  menu( bool &); // applikations meny 
 
 void  Set_Data(vector< unsigned  char > Buffer){ PC_buffer = 
Buffer;} 
 vector< unsigned  char > Get_vector(){ return  PC_buffer;} 
 
 void  print_data(usb_cy&); //Utskrift av data som har mottagits av 
chipet 
 void  print_result(string&, unsigned  int &, long  int &, long  
int &, double &, int &, char *); // skriver ut resultet hur den senaste 
överföringen blev.  
  
private : 
 vector< unsigned  char > PC_buffer; //Applikations buffer 
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 int  process; // Tillgiven uppgift 
 }; 

Bilaga P, Testprotokoll 
För alla tester ska Cypress EZ-USB FX2LP vara programmerad med gpif_uart.hex. För 

mottagning av strömmande data ska Altera Cyclone 2 vara programmerad med räknaren 

QUSBEVB_REVA_EP2C20_Memory_Demo. I VHDL koden kan hastigheten på räknarens 

överföring ändras. Öppna Cypress EZ-USB Console, options USB interface, i vendor req 

ändra req = 0x22 för hög hastighet, 0x23 för låg hastighet, length = 8, Dir = IN, klicka sen på 

vendor req för att ändra hastighet. Initierings värde för hastigheten är 0x22. 

 
Tester mjukvara 
Testbeskrivning Tillförlitlighet genom att stänga av programmet utan att avbryta 

överföringen först. 1. Asynkron överföring, 2. Synkron överföring 

Instruktion Starta usb_cy.exe, skriv i B för att köra usb_cy.exe, skriv i 2 för 
asynkron mottagning eller 3 för synkron mottagning, 1 för mottagning, 
skriv i antal MB, stäng av programmet genom att klicka på krysset i 
hörnet utan att avsluta överföringen först. Sätt sedan igång programmet 
igen och testa sätta igång överföringen. 

Krav Det ska kunna gå att stänga av ett program utan att kretsen hänger sig. 
Kretsen ska inte behöva återställas innan den används igen.  

Resultat Bra, fungerar. Inga fel 

Beskrivning av fel -- 
 
Testbeskrivning Topp hastigheten för mottagning av paket. 1. Asynkron överföring, 2. 

Synkron överföring. 

Instruktion Starta usb_cy.exe, skriv B för BULK test, 2 för Asynkron överföring 
eller 3 för synkron överföring, 1 för mottagningstest. Hastigheten beror 
på datorns prestanda och hur mycket datorn används förutom det här 
testet. För högst hastighet, stäng alla program som inte används. Avläs 
hastigheten. Topp hastigheten beror på hastighet från räknaren i FPGA. 

Krav  Att ta emot data i så hög data takt så möjligt.  

Resultat 1,20,28 Mbps fungerar bra, dock 30 Mbps uppnås icke.  

Beskrivning av fel Förlorar bytes, eftersom den inte når upp till den önskvärda hastigheten. 

Testbeskrivning Antalet felaktiga bytes som tas emot i procent. 1. Asynkron överföring, 
2. Synkron överföring. 

Instruktion Starta usb_cy.exe, skriv B för BULK test, skriv 2 för Asynkron 
mottagning eller 3 för synkron mottagning, 1 för mottagning av paket, 
skriv storleken på paket. I loggfilen som bildas i samma mapp som 
programmet, står antal felaktiga bytes.  
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Krav Att inte förlora  

Resultat För asynkron vid 30 Mbps är 0,036 % 
För synkron vid 30 Mbps är 0,046 % 
För asynkron vid 25 Mbps är 0 % 
För synkron vid 25 Mbps är 0,0046 % 

Beskrivning av fel Beroende av arbetsbelastning på datorn påverkas hastigheten till och 
från Mikrocontrollern  

Testbeskrivning Skicka textfil via seriella porten. 

Instruktion Öppna hyperterminalen uarttest.ht, beroende på dator kan BAUD-
hastigheten på COM porten för både dator och hyperterminal behöva 
ändras till 115,2 kbps, i Hyperteminalen fånga in text i verktyg, starta 
programmet usb_cy.exe, skriv U för uart test, skriv 0 för att skicka 
textfil, skriv in namn på textfil som ska skickas. Kontrollera att hela 
textfilen syns i hyperterminal fönstret.  

Krav Textfil som skickas via USB ut via UART ska synas i hyperterminalen. 

Resultat  Bra, inga fel 

Beskrivning av fel -- 


