
Presentationsdatum

20071122
Publiceringsdatum (elektronisk version)

20080616

Institution och avdelning
Institutionen för systemteknik

Department of Electrical Engineering

URL för elektronisk version
http://www.ep.liu.se

Publikationens titel

Interface for TRDB_DC2 CMOS camera module

Författare
Daniel Bok

Sammanfattning

Ett interface till kameramodul TRDB_DC2 CMOS skrivet i VHDL för utvecklingskortet DE2 från Altera.

Nyckelord
VHDL FPGA SDRAM kamera bayer

Språk

X Svenska
 Annat (ange nedan)

Antal sidor
54

Typ av publikation

 Licentiatavhandling
X Examensarbete
 C-uppsats
 D-uppsats
 Rapport
 Annat (ange nedan)

ISBN (licentiatavhandling)

ISRN LiTH-ISY-EX-ET--07/0333--SE

Serietitel (licentiatavhandling)

Serienummer/ISSN (licentiatavhandling)

http://www.ep.liu.se


Institutionen för systemteknik
Department of Electrical Engineering

Examensarbete

Interface for TRDB_DC2 CMOS camera module

Författare Daniel Bok

Rapport nummer  LiTH-ISY-EX-ET--07/0333--SE
Linköping 2008

TEKNISKA HÖGSKOLAN
LINKÖPINGS UNIVERSITET

Department of Electrical
Engineering
Linköping University
S-581 83 Linköping, Sweden

Linköpings tekniska
högskola
Institutionen för
systemteknik
581 83 Linköping



Titel

Interface for TRDB_DC2 CMOS camera module

Examensarbete utfört i systemkonstruktion
vid Linköpings tekniska högskola

av

..............................Daniel Bok...............................
LiTH-ISY-EX-ET--07/0333--SE

Handledare:.......Thomas Johansson..............................

Examinator:.......Jonny Lindgren....................................

Linköping ........20080616……..………………………



Sammanfattning

Detta dokument beskriver hur man kan använda kameramodulen TRDB DC2 från
Terasic tillsammans med ett utvecklingskort DE2 för Alteras FPGA-kretsar.
Kamerabilder överförs från kameramodulen till en VGA-skärm. VGA-bilden har en
upplösning på 640 x 480 pixlar och 10bitars upplösning på färgerna. Systemet
presterar maximalt 15 bilder per sekund och det är själva bildsensorn som sätter den
begränsningen, man kan bla ändra exponeringstid och frysa bilden om man så vill.

Hela projektet är skrivet i VHDL och arbetet är gjort i Quartus 6.0 från Altera.

VHDL-koden är skriven i första hand för att vara lättförståelig och enkel att modifiera,
några större ansträngningar för att minimera hårdvara eller på annat sätt effektivisera
konstruktionen har inte gjorts.
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Syfte

Syftet med detta examensarbete är/var att få kameramodulen TRDB_DC2 att visa en
fullskalig VGA bild på en datorskärm med hjälp av ett DE2-kort, samt att lagra bilden i
SDRAM-minnet på DE2-kortet.
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Metod

VHDL-koden till detta projekt har skrivits, syntetiserats och simulerats i Quartus II ver
6.0 Kompilatorinställningar mm har inte ändrats från default inställningarna annat än
att en systemklocka på 100MHz har angivits.



6

1 Grov beskrivning av systemet

Hårdvaran består av kameramodulen TRDB_DC2 och ett Altera DE2 utvecklingskort.
FPGA kretsen konverterar kamerans Bayer kodade bild till RGB format som sedan
lagras i ett SDRAM på DE2-kortet för att sedan visas på en VGA-skärm. Man kan
med strömställarna på DE2-kortet justera
exponeringstiden och frysa bilden om man så
vill, spegelvända bilden, vända den uppochner
samt se hur många bilder per sekund
kameramodulen för närvarande presterar på
sju-segments displayen på DE2-kortet. Figur 1
är en bild på kameramodulen TRDB_DC2
tillsammans med DE2-kortet. Fig 2 visar en
översiktsbild av systemet och dess

huvudsakliga byggblock. Figur 1: DE2kortet och
Kameramodulen  TRDB_DC2

Figur 2: Blockschema över systemet
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2 Hårdvaran

Hårdvaran som används i projektet är ett DE2-utvecklingskort och kameramodulen
TRDB_DC2, båda från Terasic.
På DE2-kortet sitter förutom en FPGA en mängd kringkomponenter för olika
funktioner. För denna applikation är förutom FPGA-kretsen ett SDRAM och en VGA-
DAC den väsentligaste hårdvaran.

2.1 DE2
DE2 är ett utvecklingskort för Alteras FPGA-kretsar och på kortet sitter en Cyclone  II
2C35 FPGA. Utöver den finns det en mängd kringkomponenter, se figur 3 nedan.

Figur 3: DE2kortet

Nedan följer lite prestandasiffror  för FPGA-kretsen.

Cyclone II 2C35 FPGA
• 33,216 LEs
• 105 M4K RAM blocks
• 483,840 total RAM bits
• 35 embedded multipliers
• 4 PLLs
• 475 user I/O pins
• FineLine BGA 672-pin package

Andelen av FPGA-kretsens hårdvara som tas I anspråk av denna applikation är
 ca 4 % av logikelementen, en PLL och närmare 40 % av tillgängligt RAM.
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2.2 TRDB_DC2
Kameramodulen MT9M011 från Micron är en 1/3 tum 1
megapixel cmos-sensor. Den har en maximal upplösning
på 1280 x 1024 pixlar och ger då 15 bilder per sekund
som mest, färgdjupet är 10 bitar/pixel. Modulen sitter
monterad på ett kretskort från Terasic som är anpassat
för att enkelt kunna anslutas till en av
expansionskontakterna på något av utvecklingskorten
med Alteras FPGA-kretsar. Sensorn har en mängd olika
inställningsmöjligheter bla bildstorlek, bilder/sekund,
slutartid, spegling etc, dessa görs via I2C. Figur 4 visar
sensorn och dess kringkomponenter på kretskortet.

Förutom en spänningskälla måste man förse sensorn med
en 25MHz klocksignal för att den skall fungera.  Den har ett
I2C interface för konfigurering och en 10-bitars databuss för pixeldata samt tre
utsignaler Pixclk, Line_valid och Frame_valid, se fig 5.

Figur 4:
Kameramodulen

TRDB_DC2

Figur 5: kretsschema  TRDB_DC2
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Pixlarna i sensorn är ordnade enligt figur 6 nedan, där jämna rader består av gröna
och röda pixlar och udda rader av blåa och gröna pixlar, detta sätt att ordna pixlarna
kallas för Bayermönster. Hur detta hanteras tas upp i avsnittet för Bayer till RGB-
konvertering.

Figur 6: Bildmatris, Bayer-mönster

Sensorns bildmatris läses ut rad för rad enligt figur 6. Först skiftas den aktiva delen
av bilden ut följt av horisontal-blanking, efter att alla rader med bildinnehåll (aktiva
rader) skiftats ut följer vertikal-blanking, se figur 7.

Figur 7: Utläsning av sensordata

Andelen vertikal och horisontal-blanking går att ställa och det gör man via I2C. Under
den skuggade delen av figuren är Line-valid signalen hög vilket gör det möjligt att
använda sig av den för att veta när man skall läsa data från kameran. Pixeldata
skiftas ut parallellt 10 bitar åt gången och är synkroniserad med PIXCLK,
utsignalerna LINE_VALID och FRAME_VALID är höga under aktiv-linje respektive
bild, se figur 8 och 9.
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Figur 8

Tiden A i figur 9 är den aktiva delen av en linje, dvs när pixlar skiftas ut på
databussen. P är horisontal blanking och Q är sex tomma klockcykler i början och
slutet på varje bild. A + Q är antalet klockcykler/linje. För att ställa in hur stor del av
kamerans bildmatris man vill läsa ut och hur mycket vertikal respektive horisontal-
blanking man vill ha, använder man parametrarna ColW som är antalet pixlar/rad,
1280 default . RowW som är antalet rader, 1024 default. Hblank och Vblank som är
andel horisontal-blanking i pixlar och vertikal-blanking i rader.

I denna applikation används följande inställningar:

RowW  = 1024

ColW  = 1280

Hblank = 272

Vblank = 50.

Figur 9

Tiden för en linje blir med de aktuella inställningarna blir således

Andelen horisontal och vertikal-blanking i klockcykler fås ur nedanstående samband:
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Antal bilder per sekund ges av:

Som synes ger dessa inställningar av RowW, ColW, Hblank  och Vblank  15 bilder per
sekund vid upplösningen 1280x1024 vilket är det maximala för kameramodulen vid
den upplösningen. Utöver dessa parametrar görs inte några fler inställningar av
kameramodulen under initiering/uppstart av systemet, utan övriga parametrar
behåller sina default-värden. Men under drift kan man med hjälp av strömställare
justera exponeringstid och spegelvända bildmatrisens rader och eller kolumner.

2.3 SDRAM
På DE2 kortet finns det ett 133MHz SDRAM med en storlek på 8MB som används för
att lagra bilden från kameramodulen. Ett SDRAM är ett synkront-dynamiskt minne
och sådana skiljer sig en del från de statiska bland annat för att de måste
återuppladdas med jämna mellanrum för att inte tappa data, men också för att de är
klockade. Det är inte adress och Kontrolledningarna direkt som påverkar själva
minneskretsen utan de är insignaler till en synkron tillståndsmaskin som i sin tur
sköter åtkomsten till minnet.

Minnet är uppbyggt av fyra minnesmatriser (banker) och varje matris är indelad i
rader och kolumner. Figur 10 visar en principbild över ett SDRAM och dess delar.
Varje bank har 4096 rader och det går 256 kolumner på en rad. Ordlängden är 16

Figur 10: Blockschema SDRAM
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bitar. 4096 rader x 256 kolumner x 4 banker = 4194304 ord eller 4194304 x 16 =
67108864 bitar eller 8388608 bytes eller 8MB. Signalerna RAS, CAS, WE används
för att skicka kommandon som läs, skriv och refresh mm. Kommandon och data
klockas eller läses resp skrives av minnet på klockans positiva flank. Figur 11 är ett
utdrag från databladet över en skrivning som illustrerar hur det kan se ut. Alla
kommandon tar inte lika lång tid för minnet att genomföra beroende på vilken latency
man valt och i vilket tillstånd minnet för närvarande är i. Det är därför viktigt att man
har timingen i åtanke och inte skickar nya kommandon varje klockcykel. Se till
exempel att efter Activate Bank kommandot är det en lucka där inget nytt kommando
ges. Detta eftersom minnet är upptaget och inte är mottagligt för nya kommandon.

För att adressera ett ord i minnet måste man först stroba radadressen och önskad
bank med RAS följt av kolumnadress och bank som strobas med CAS. Figurerna 12
och 13 illustrerar detta. A0-A13 är minnets adressledningar.

Figur 11: Skrivning till SDRAM, CAS 2,
Burstlength 4
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Figur 12: Rad-adress

Med A0 – A11 väljer man radadress och med A12-A13 väljer man bank.

Figur 13: Kolumn-adress

A8 och A9 ignoreras när man strobar CAS. Det finns alltså bara 2^7 = 256
kolumnadresser för varje rad. Med A10 kan man välja om det skall göras en
automatisk Precharge efter varje läs/skrivcykel, mer om detta sen.

2.3.1 Initiering av SDRAM
SDRAM måste initieras på ett korrekt sätt innan de används. Nedanstående
punktlista måste följas för att man skall vara säker på att minnet skall fungera:

 slå på strömmen, NOP på alla ingångar.
stabil spänningsmatning och klocka i minst 200us.
Precharge-kommando, alla banker.
Gör åtta stycken Refresh-kommandon.
 Mode-register kommando för att konfigurera minnet.

Den sista punkten i listan ovan innebär att man konfigurerar olika parametrar hos
minnet se figur 14.
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Figur 14: Mode register

Burst Length
Här ställer man in hur många ord man vill läsa eller skriva, burst mode. Man kan
välja mellan fyra olika burst modes, dvs hur många ord man vill läsa eller skriva per
läs/skrivcykel, man kan välja mellan 1,2,4,8 och fullpage dvs en hel rad (256
kolumnadresser). Man behöver alltså inte öka adressen för varje ord man läser eller
skriver utan det sköter minnet självt.

CAS Latency
 Denna parameter bestämmer hur många klockcykler efter att man har skickat ett
läskommando som data finns att läsa på minnets databuss. Man kan välja att ha en
latency på två eller tre. Vad som bestämmer vilken latency man väljer är vilken
frekvens man tänker använda samt hur snabbt minnet är.

Wrap type
Parametern wrap-type bestämmer i vilken ordning data kommer till minnet och i
vilken ordning den skall sparas. Vissa processorer är anpassade för interleaved men
det vanligaste är sekventiell access.
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2.3.2 Kommandon
Nedan följer en förklaring på de vanligaste kommandon som finns att tillgå.

Aktivera bank (ACT)
Innan man gör en läs eller skrivning till en bank måste man öppna den, detta gör
man med ett ACT-kommando. När en bank är aktiv måste man först göra en
precharge för att kunna aktivera samma bank igen.

Precharge (PRE)
Detta kommando stänger en öppen (aktiv) bank. Detta måste man göra innan man
öppnar en ny rad i en aktiv bank. Man kan stänga en viss bank eller alla samtidigt.
Det är inte nödvändigt att stänga en bank efter varje läsning eller skrivning förutsatt
att nästa operation sker på samma radadress (page).

Att göra en Precharge på den aktiva minnesbanken efter varje läs eller skrivcykel är
inte nödvändigt förutsatt att samma radadress skall skrivas eller läsas igen. Men skall
en operation utföras på en annan radadress måste man göra en Precharge på den
aktiva banken följt av ett ACT-kommando.

Kommandona WRITEA och READA ( WRITE/READ with Auto-Precharge ) gör en läs
eller skrivcykel med avslutande Precharge automatiskt.

Refresh(CBR)
Måste användas för att minnet inte skall förlora data.  I ett dynamiskt minne lagras
information i kondensatorer som tappar sin laddning efter en tid. Därför måste
kondensatorerna  återuppladdas regelbundet och det är detta som Refresh
kommandot gör. Man behöver inte ange någon rad-address med detta kommando
eftersom minnet har en intern adressräknare som räknar upp adresser. En Refresh
görs på en hel radadress i taget, alltså alla 256 kolumnadresser tillsammans så det
räcker att göra 4096 refresh på 64ms eller en Refresh var xx. Det finns också ett
”auto-refresh” eller ”sleep-mode” kommando, som innebär att minnet sköter allt detta
självt. En intern oscillator bestämmer takten för refresh och den interna
adressräknaren bestämmer vilken rad som skall återuppladdas.

NOP (no operation)
Precis som det låter, detta kommando gör ingenting, används när minnet är i ”idle-
läge”.Syftet med detta kommando är att förhindra oönskade övergångar mellan olika
kommandon. Detta kommando avbryter inte en pågående operation.

Read
Används för att läsa från minnet. Efter detta kommando dyker datan upp på DQ två
eller tre klockcykler efter man gjort kommandot beroende på vilken cas-latency man
valt. Antalet ord som klockas ut beror på vilken Burst-length man skrivit till mode-
register. Banken man gör Read på måste vara aktiverad innan, dvs man måste gjort
en ACT på aktuell bank före Read-kommandot strobas.
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Write
Används för att skriva till minnet. Första data måste finnas på dataledningarna
samma klockflank som write-kommandot strobas.

2.4 VGA-DAC
Videokretsen på DE2-kortet
heter ADV7123 och tillverkas
av Analog Devices. Kretsen är
i grund och botten en trippel
DAC se figur 15. De
intressanta signalerna är först
och främst de tre R9-R0,G9-
G0 och B9-B0, på blockets
vänstersida. De innehåller det
digitala värdet som på
utgången får sin analoga
motsvarighet IOR, IOG och
IOB. Signalen  /BLANK
kopplar bort de tre digital till
analog omvandlarna, det vill
man göra vid blanking av
signalen. /SYNC används inte
här utan kopplas direkt till
jord.

Klockan skall vara mellan 50 och 240MHz beroende på vilken upplösning man vill ha
på bilden (här 50MHz). På DE2-kortet används kopplingen i figur 16 för ADV7123.

Figur 15
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Figur 16: kretschema VGA DAC

I kretschemat i övre vänstra hörnet finns signalerna som togs upp ovan men också
två stycken nya, VGA_HS och VGA_VS. Dessa två pinnar på FPGA-kretsen är direkt
kopplade till VGA-kontakten på DE2-kortet. De används för att synkronisera
skärmens elektronkanoner med videosignalen. Signalen VGA_HS talar om för
elektronkanonen när den skall gå till början av nästa rad och signalen VGA_VS talar
om när det är dags för en ny bild. Mer om detta i avsnittet om VGA-blocket i VHDL.

3 Byggblock i VHDL-koden

Detta avsnitt förklarar funktionen för de olika byggblocken skrivna i VHDL i FPGA-
kretsen.  Schemasymboler ur Quartus II finns i texten för varje block. Ingångar är på
blockens vänstersida och utgångar på dess högra. Signaler med fler än en bit
(vektorer) skrivs namn[MSB..0]. Ett komplett blockschema finns som bilaga.
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3.1  VGA-generator
VGA-blocket är den modul som presenterar bilden som finns lagrad i minnet på
skärmen. Den genererar 60 bilder/s och har en upplösning på 640 x 480 pixlar och
10 bitars färger.

Klockfrekvensen för detta block är 50MHz Men klockan till
Videokretsen på DE2-kortet är på halva den frekvensen,
detta för att det krävs att man läser två ord från SDRAMet
för att ta emot en hel pixel. Vid varje positiv klockflank fås ett
16-bitars ord med antingen den röda och halva gröna färgen
eller den blå och andra halvan utav den gröna färgen. När
de två orden har tagits emot läggs de ut på data-
ledningarna för respektive färg till video-kretsen på DE2-
kortet.

Sys_clk, klocka 50MHz
Reset, resetsignal
Data_in, Pixeldata, fås från sdramkontrollerns läsbuffert.
Rdreq, läsrequest till läsbufferten
Da_blank, till VGA-DAC.
H_sync, Horisontal synk.
V_sync, Vertikal synk.
Vga_r, röd komponent, till VGA-DAC.
Vga_g grön komponent, till VGA-DAC.
Vga_b blå komponent, till VGA-DAC.
Vcnt, Linjeräknare
Hcnt, Horisontalräknare

En videosignal byggs inte bara upp enbart utav tre färgsignaler utan det krävs också
andra signaler som är till för att styra/ synkronisera elektronkanonen i skärmen.

Figur 18. Linje timing

Figuren ovan visar hur en videosignal är uppbyggd. HSYNC i figuren är en signal
som talar om för skärmen när kanonen skall avancera en rad i bilden (synkronisera

Figur 17
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rad) . Under tiden då signalen är låg är det meningen att elektronstrålen skall hinna
till början på nästa rad. Se tabell 1.

Tabell 1. Horisontal timing

 Signalen VSYNC används för att synkronisera hela bilder dvs när elektronkanonen
skall återgå till startpositionen för en ny bild. Tabell 2 visar timingen för VSYNC.

Internt består VGA-blocket av tre synkrona processer. En process som genererar
synk-signaler, En process som läser pixel-data ur sdramets läsbuffert och slutligen
en process som klockar ut pixlar till VGA-kretsen på DE2-kortet.

Tabell 2. Vertikal timing

3.2 SDRAM-kontroller

Clk_100, Klocka 100MHz.
Reset, resetsignal.

Data_write, data som skall skrivas till minnet.
Hsync, horisontal synk, från VGA-blocket.
Rdusedw, till skrivbufferten. Anger antal ord i
bufferten.
Frame_valid, från kameramodulen, låg under
kamerans vertikalblanking
Vcnt, vertikalräknare. Anger vilken rad på Skärmen
som för närvarande skrivs.
Hcnt, horisontalräknare. Anger vilken pixel på
raden som för närvarande skrivs.

Figur 19
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Switches, Strömställare på DE2-kortet. Bara en används. För att frysa bilden.
Data_read, senaste data som lästs från minnet, till läsbufferten.
DRAM_DQ, Dataledning, till SDRAM.
DRAM_ADDR, Adressledning, till SDRAM.
DRAM_RAS, Strobsignal, radadress.
DRAM_CAS, Strobsignal, kolumnadress.
DRAM_WE, Write enable.
DRAM_CKE, Clock enable.
DRAM_DQM, används för att maska ut data.
DRAM_LDQM, används för att maska ut data.
Wrreq, till läsbuffert. Bufferten läser data en klockcykel efter att wrreq gått
hög.
Rdreq, till skrivbuffert, sätts hög en klockcykel innan man vill läsa från
bufferten.
Freeze, Till Bayerblocket, När freeze är hög lagrar Bayerblocket inte ny data i
SDRAM-kontrollerns skrivbuffert.

Detta är ingen generell sdram-kontroller utan helt skräddarsydd för just denna
applikation, men det borde inte vara några större besvär att skriva om koden om så
önskas.

SDRAM-kontrollern har till uppgift att kommunicera SDRAM-kretsen, alla minnes-
accesser sker via kontrollern. Vid uppstart börjar kontrollern med att initiera minnet
för att sedan lägga sig i ett idle tillstånd där den inväntar rätt tillfälle att utföra läsning
och skrivning till minnet.

Kretsen initieras för skriv och läsning av hel sida (page mode) med en CAS-latency
satt till 2 och sekventiell access. Klockfrekvensen som detta block arbetar med och
frekvensen som minnet klockas med är 100MHz. Det finns inte någon så snabb
klocka på DE2-kortet (den snabbaste är på 50Mhz), så här används en av de fyra
inbyggda PLLerna för att multiplicera 50Mhz klockan två gånger.

Kontrollern utgörs internt av en tillståndsmaskin med synkrona utgångar. Data som
skall skrivas till minnet hämtas ur skrivbufferten och data som läses ur minnet läggs i
läsbufferten. Buffertar används här för att det tar tid att ställa om från läsning till
skrivning och för att underlätta schemaläggningen eftersom läsning och skrivning inte
kan utföras samtidigt av minnet. De båda buffertarna är av FIFO-typ.
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Figur 20: Tillståndsdiagram SDRAM-kontroller

Alla signaler på blockets högersida vars namn börjar på DRAM är direkt anslutna till
SDRAM-kretsen. Signalerna wrreq och rdreq är skriv resp läs-request, dessa är
anslutna till FIFO-bufferten för läsning. Signalen Freeze går hög då man med
strömställaren har valt att frysa bilden. Denna signal talar om för Bayer-blocket att
inte skriva mer till skrivbufferten.

Data_write är datan som skall skrivas till sdram-minnet och den fås från FIFO-
bufferten för skrivning. Hsync, Vcnt, Frame_valid, Hcnt  och Rdusedw används i
sdram-kontrollern för att bestämma när skrivning resp läsning skall ske. Signalen
reset nollställer de register och signaler till minneskretsen som behövs nollställas vid
en omstart. När initiering har gjorts är enheten redo för läs/skriv-kommandon.

Figur 21
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3.2.1 Schemaläggning för läsning och skrivning
Det finns två typer av schemaläggning statisk och dynamisk. Statisk schemaläggning
innebär att man har ett fast schema för vilka minnesaccsesser som skall utföras och
när, det har man bestämt på förhand. Dynamisk schemaläggning innebär raka
motsatsen, här är det på förhand inte bestämt vilka operationer som skall ske eller
när.

Schemaläggningen i det här fallet är statisk. En läsning av 10 sidor i minnet påbörjas
under horisontal-synken varannan rad förutsatt att radräknaren är mindre än 480.
Data som läses från minnet läggs i läsbufferten. 10 sidor motsvarar 2560 ord eller 2
rader med pixlar på VGA-skärmen.

Skrivning påbörjas under udda rader om det finns tillräckligt med data i skrivbufferten
för att skriva 5 sidor vilket motsvarar 1 rad med pixlar på skärmen. En skrivcykel får
inte börja senare än Hcnt > 500 eftersom den då skulle blockera minnet vid nästa
rads början då en läsning skall påbörjas. Figur 22 illustrerar schemaläggningen.
Denna schemaläggning kräver en klockfrekvens på över 50Mhz . I detta fall har en
utav de i FPGA-kretsen inbyggda PLL blocken använts för att multiplicera 50MHz
klockan två gånger till 100MHz.

Storleken som behövs på läs och skrivbuffertarna med denna schemaläggning är
2560*16 bitar resp 1280*16 bitar, men eftersom det enbart går att välja storlekar av
tvåpotens är skrivbufferten på 2048*16 bitar och läsbufferten på 4096* 16 bitar.

Radadressen vid skrivning respektive läsning ökas med ett för varje gång en läsning
eller skrivning görs. Skrivaddressen nollställs vid positiv flank på signalen
Frame_valid och läsadressen nollställs när VGA-blockets radräknare Vcnt når 480.
Att låta dessa signaler styra nollställningen av adressräknarna gör att bilderna
synkroniseras dvs så att övre vänstra hörnet av bilden hamnar där det ska.

Figur 22: Schemaläggning

Anledningen till att buffertnivåerna får bestämma när skrivning skall ske är att
bildsensorn inte är synkroniserad med resten av systemet (man vet inte när
bildsensorn börjar skicka en bild) och att det under kamerans vertikal-blanking inte
skall göras någon läsning eftersom någon ny pixeldata då ändå inte finns.
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Självklart görs inte några skrivningar alls till minnet då man valt att frysa bilden med
strömställaren. Denna schemaläggning är enkel att implementera, men den är inte
den mest effektiva vad gäller andelen internt minne (buffert storlek) som används
eller klockfrekvens.

En annan möjlig och lite bättre schemaläggning skulle kunna se ut så här. Ett krav på
schemaläggningen är att VGA-blocket måste ha data att lägga ut på DAC-kretsen,
1280 ord var 31.7us. med en 50Mhz klocka skulle det ta lite drygt 1280*20ns =
25.6us. Det skulle då finnas en ”lucka” på ungefär 6us mellan varje läsning som
skulle kunna utnyttjas för skrivning. 6us skulle räcka för att skriva en page (256 ord)
eftersom 6us/20ns = 300 cykler. Bayerblocket skriver i skurar till skrivbufferten 1280
ord var 134us. i detta fall behövs en skrivbuffert på åtminstone 1280 ord eftersom
Bayerblocket skulle kunna börja fylla bufferten samtidigt som SDRAM-kontrollern
påbörjar en läsning. Men läsbufferten skulle vara väldigt liten eller inte behövas alls
om man startar läsningen på exakt rätt ställe (några klockcykler innan blankingen
avslutas).  Med denna schemaläggning skulle man ha en halverad klockfrekvens och
endast en, men ganska stor buffert.

Med en SDRAM-frekvens på 100MHz, kan man komma undan med en storlek på
512ord på vardera FIFO-buffert.

Någon refresh av minnet är inte schemalagd. Det minnesutrymme som behövs för
den här applikationen används tillräckligt ofta så någon risk för att minnet skulle
laddas ur finns inte.

3.3 I2C-kontroller
Detta byggblock sköter I2C-kommunikation. I2C används för att konfigurera
bildsensorn vid uppstart men också för att ändra exponeringstid när ljuset ändras.
Blocket består av två tillståndsmaskiner där den ena skickar I2C meddelanden och
den andra väljer vilka som skall skickas (uppstart) och sedan känner av om någon
tryck-knapp är nedtryckt (drift).

Figur 25 nedan föreställer ett förenklat tillståndsdiagram över I2C-kontrollern.
Tillståndet SEND i figuren är det tillstånd kontrollern befinner sig i då ett I2C-
meddelande skickas över bussen. Detta tillstånd klockar en annan tillståndsmaskin
som skiftar ut data på bussen. Under drift befinner sig kontrollern i tillståndet IDLE.
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Figur 23: Tillståndsdiagram I2C-kontroller

Sys_clk, klocka 50MHz.
Reset, resetsignal.
Key1, tryckknapp key1 på DE2-kortet.
Key2, tryckknapp key2 på DE2-kortet.
Key3, tryckknapp key3 på DE2-kortet.
Switches, strömställare på DE2-kortet.
SCL, I2C-klocka, ansluten till kameramodulen.
SDA, I2C-data, ansluten till kameramodulen.

De meddelanden som skall skickas till kameran under uppstart lagras i ett
instansierat ROM.

3.4 Bildräknare
Bild-räknaren visar på sjusegments-displayen på DE2-
kortet hur många bilder per sekund som för närvarande
läses från kamera-modulen. Antalet bilder beror på
vilken exponeringstid som för närvarande är inställd.

Frame_valid från kameramodulen, låg under

Figur 24

Figur 25
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kamerans vertikalblanking
Sys_clk, 50MHz klocka
Seven_seg0, till 7seg siffra 0
Seven_seg1, till 7seg siffra 1

Funktionen är denna: En process innehåller en räknare (divider) som ökar med ett
varje positiv klockflank när räknare har fått värdet X”02FAF080” som motsvarar en
sekund vid en klockfrekvens på 50MHz uppdateras registret som håller värdet till
sjusegments-displayen med värdet i bildräknaren samtidigt som bildräknaren
nollställs. Bildräknaren ökar med ett varje gång en positiv flank på signalen
Frame_valid registreras.

3.5 Reset-kontroll
Detta byggblock startar de övriga blocken i en viss ordning vid
reset.

Sys_clk, klocka 50MHz.
Reset, ansluten till tryckknapp KEY0 på DE2-kortet.
Pll-locked, ansluten till samma signal på Pll-blocket,
denna signal går hög då PLL:n har stabiliserats.
Reset_o resetsignal till alla block förutom SDRAM-
kontrollern.
Reset_sdram, resetsignal till sdram-kontrollern.

3.6 Bayer till RGB

Pixl_clk 25MHz klocka, tas från kameran.
Reset, reset signal.
Data_in. 10 bitars pixeldata från kameran
Frame_valid, från kameramodulen, låg under
kamerans vertikalblanking.
Line_valid, från kameramodulen, hög när pixlar
skiftas ut ur kameramodulen.
Freeze, från SDRAM-kontrollern. När Freeze är hög
skall ingen data lagras i skrivbufferten.
Cam_data, till skrivbufferten.
Wrreq, till skrivbuffert. Bufferten läser datan en klockcykel efter att Wrreq gått
hög.

Figur 26

Figur 27
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Bayer-blocket tar emot pixeldata från kameramodulen och genererar röd, grön och
blå pixlar i två 16-bitars ord.

Pixeldatan från kameran kommer antingen på formen röd,grön,röd,grön osv eller blå,
grön,blå,grön osv beroende på vilken rad man läser ut från kameran.

Datan på denna form går inte att visa som den är på datorskärmen eftersom alla
färger inte finns representerade på enstaka rad, detta skulle då resultera i en
missfärgad bild.

För att få RGB-pixlar gör man vanligtvis så att man interpolerar fram saknade pixlar
och för detta finns det olika metoder, jag har valt att helt enkelt medelvärdesbilda de
två gröna pixlarna och använda en röd och en blå för att bilda en RGB-pixel, se figur
30. Detta är en form av nedsampling av bilden.

Figur 28

Metoden att ta medelvärdet av två gröna pixlar för att få RGB-färgåtergivning har
fördelen att man inte behöver använda lika mycket minne som när man interpolerar
fram saknade pixlar på konventionellt sätt, eftersom man endast behöver två rader
från kameran för att få en rad RGB.

När man samplar ner bilden på detta sätt ger en 1280 x 1024 bildmatris en RGB bild
med upplösningen 1280/2 x 1024/2 = 640 x 512, men här används bara 960 utav
matrisens rader vilket ger en RGB bild på 640 x 480 pixlar.

Totalt läses alltså dubbla antalet rader från kameran mot hur många som
presenteras på VGA-skärmen dvs 960 = 480 x 2.

När signalerna Line_valid och Frame_valid båda är höga skiftas pixlar ut ur kameran
i form av 10-bitars ord vid positiv flank på pixel-klockan. Totalt 1280 pixlar per rad.
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En hel rad med pixlar från kameran lagras i ett av fyra minnen i FPGA-kretsen, se fig
31.

Figur 29

När en rad lästs in till minne4 börjar alltihop om från början och nästa rad (rad4)
lagras i minne1.

När rad 2 läses in finns redan rad0 och rad1 inlästa, så under tiden som den tredje
raden (rad2) läses in beräknas RGB-pixlar ur rad0 och rad1. Samma sak gäller när
rad4 läses in till minne1, då är ju redan rad2 och rad3 inlästa i minne3 resp 4, så
under tiden som rad4 läses in till minne1 beräknas RGB-pixlar från rad2 och rad3.

Alltså under tiden en pixelrad läses in till minne 1 beräknas RGB-pixlar ur raderna
som finns lagrade i minne3 och 4. Samma sak när en rad läses in till minne3, då
räknas RGB-pixlar ut av innehållet i minne1 och 2.

RGB-pixlarna läggs i minnets skrivbuffert i väntan på att skrivas till minnet.

Den process som beräknar RGB-pixlar fungerar enligt följande princip.  Observera
alla läsningar sker från något av de ovan nämnda interna minnena i FPGA-kretsen.
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Figur 30

Först läses en blå pixel (B1) och en grön pixel (G1), nästa klockcykel en röd (R1) och
den andra gröna (G2). Följande klockcykel beräknas G3 som G3 = (G1 + G2) / 2
samtidigt som B2 = B1 för här kommer nästa blåa att skiftas in så B1 kommer få ett
nytt värde.

Vid nästa klockcykel får första ordet av RGB-pixeln P1 som består av den blå B2 ( 10
bitar) och den övre halvan av gröna G3 ( 5 bitar), nästa gång fås P2 som består av
röda R2 (10 bitar) och den undre halvan av G3 ( 5 bitar). Latencyn är 5 klockcykler
för att få ut en RGB pixel. Därför flyttas inte de 4 första pixlarna som räknas ut till
SDRAMets skrivbuffer och efter att nya pixlar slutat att läsas in forstätter beräkningen
för att tömma pipelinen.

4 Användarhandledning
Det förutsätts här att användaren kan hantera DE2-kortet, hur man programmerar
FPGA-kretsen och liknande tas inte upp.

Kameramodulen ansluts till expansionskontakten längst till höger på DE2-kortet och
en VGA skärm ansluts till VGA porten. Efter att ha laddat ner SOF- eller POF- filen,
så visas bilden direkt på skärmen. Nu kan man om man så vill ändra slutartid om
man tycker bilden är för ljus eller för mörk, samt spegelvända bilden i horisontal och
eller vertikal-led. Man kan också se hur många bilder per sekund som för närvarande
fås från kameran på de två siffrorna längst till höger på LED-displayen. Reset av
systemet utförs med tryckknappen längst till höger Key0.
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Justering av slutartid
Om man upplever att bilden är för mörk eller för ljus kan man justera slutartiden för
att råda bot på detta. Man väljer en slutartid som ett binärt värde med strömställarna

SW0-SW15 sedan trycker man på Key3 för att skicka värdet som strömställarna för
närvarande har till kameramodulen.

Ju högre värde desto längre slutartid och ljusare bild. Antalet bilder per sekund
påverkas av denna inställning. Det blir färre bilder med än ökad slutartid.

vända på bilden
Denna funktion ger möjligheten att ändra på från vilket håll kameramodulen läser ut
matrisen. Man kan med denna inställning vända bilden upp och ner och eller
spegelvända den. De två strömställarna längst till höger SW1 och SW0 bestämmer
om rader respektive kolumner skall vändas. Värdet skickas när man trycker på Key2.

5 Utvärdering av funktion och prestanda

Vad gäller funktionen hos systemet så uppfyller den färdiga konstruktionen alla de
krav som ställdes vid projektets inledning. Kraven som fanns var att bilden skulle
lagras i ett SDRAM och att bilden som presenteras på skärmen skulle vara av VGA
format samt att antalet bilder per sekund skulle vara så många som möjligt. Allt detta

Figur 31
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har uppnåtts.  All information från kamerans bildmatris används, så när som på 64
rader. Antal bilder per sekund är 15 och det är kameran som sätter den
begränsningen. Inga fel eller brister i själva funktionen har heller upptäckts.

Andelen hårdvara i FPGA-kretsen som gick åt för att implementera de olika
funktionerna kan ses i figur 34 som är ett
utdrag ur kompilatorrapporten efter syntes.

Vad gäller sådant som utnyttjandegraden av
hårdvara så skulle säkerligen en erfaren
konstruktör kunna göra ett bättre jobb. Men
fokus har istället lagts på att få systemet att
uppfylla kraven enligt specifikationen och att få
det hela att fungera felfritt.

6 Förslag på förbättringar

 Att använda sig av fyra minnen för att lagra linjer innan RGB-konverteringen är
egentligen onödigt. Det räcker med ett minne alternativt skiftregister. Om man
först lagrar en rad med data i ett så kan man räkna ut RGB pixlarna samtidigt
som nästa rad läses från bildsensorn.

 Buffertminnena till SDRAM-kontrollern går att minska avsevärt om man gör en
effektivare schemaläggning av minnesaccesserna. Det är inte omöjligt att man
då också skulle kunna minska klockfrekvensen hos SDRAM-kretsen.

 Det är möjligt att läsa ut bilden ur minnet och överföra den till en PC med
programmet Controlpanel som medföljer DE2-kortet. Men man måste då
ändra på hur pixlarna lagras i minneskretsen. Man måste då lagra en pixel (10
bitar) på varje minnesposition. Detta skulle dock medföra ganska omfattande
ändringar av Bayerblocket, SDRAM-kontrollerns schemaläggning samt VGA-
blocket.

Figur 32



31

Ordlista

Auto Precharge, ett kommando som stänger en rad efter en burst.

Auto Refresh, kommando då minnet gör refresh på sig självt. En intern oscillator
bestämmer när och intern räknare bestämmer vilken radadress.

Bank, en del av minnet (logisk eller fysisk). När man öppnar en rad måste man ange
önskad bank.

Burst mode, hur många kolumnadresser som minnet själv räknar upp vid läsning
resp skrivning.

CAS, Column address strobe. signal som latchar kolumnadress.

RAS, Row Adress Strobe. signal som latchar radadress.

CBR, Cas Before Ras, CBR är en refreshfunktion, där minnets interna räknare för
refresh används.

Page, antalet bytes per rad.

Latency, Antalet klockcykler mellan ett läskommado till dess att motsvarande data
finns att läsa på dataledningarna.

Refresh, återuppladdning av minnet. Behövs eftersom ett SDRAM lagrar data i små
kondensatorer som tappar sin laddning efter en tid.

Strobe, en signal som latchar data.
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Bilagor

Bilaga 1. Fullständigt blockschema
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Bilaga 2. VHDL

Bayer Block

----------------------------------------------------
-- detta block tar emot rå pixel-data och behandlar
-- den, sedan läggs datan i minnets skrivbuffert
----------------------------------------------------
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
USE ieee.numeric_std.ALL;
USE ieee.std_logic_unsigned.ALL;

ENTITY bayer IS

 PORT
 (
  pixl_clk,   -- 25Mhz klocka från kameran
  reset       : IN  std_logic;
  data_in     : IN  std_logic_vector(9 downto 0);

  cam_data    : out  std_logic_vector(15 downto 0);
  wrreq       : out  std_logic;
  line_count  : buffer std_logic_vector(9 downto 0);

  frame_valid : in std_logic;
  line_valid  : in std_logic;
  freeze      : in std_logic

);
end bayer;
--------------------------------------
architecture rtl of bayer is
 type RAM is array(0 TO 2*640-1) of std_logic_vector(9 downto 0);

 signal ram1 : RAM;
 signal ram2 : RAM;
 signal ram3 : RAM;
 signal ram4 : RAM;

 signal pixl_count       : std_logic_vector(10 downto 0);
 signal blue1            : std_logic_vector(9 downto 0);
 signal blue2            : std_logic_vector(9 downto 0);
 signal blue3            : std_logic_vector(9 downto 0);
 signal red1             : std_logic_vector(9 downto 0);
 signal red2,red3        : std_logic_vector(9 downto 0);
 signal green1           : std_logic_vector(10 downto 0);
 signal green2           : std_logic_vector(10 downto 0);
 signal green3,green4    : std_logic_vector(10 downto 0);
 signal pixel1,pixel2    : std_logic_vector(15 downto 0);
 signal frame_valid_last : std_logic;
 signal line_valid_last  : std_logic;
 signal sync             : std_logic;
----------------------------------------------------------------------
begin
process (pixl_clk,reset)
begin

 -- vid reset nollställ
 if reset ='0' then
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pixl_count  <= (others => '0');
    red1        <= (others => '0');
    red2        <= (others => '0');
    red3        <= (others => '0');
    green1      <= (others => '0');

green2      <= (others => '0');
    green3      <= (others => '0');
    green4      <= (others => '0');
    blue1       <= (others => '0');
    blue2       <= (others => '0');
    blue3 <= (others => '0');
    line_count  <= (others => '0');

frame_valid_last <= '0';
    line_valid_last  <= '0';
    sync      <= '0';

 elsif (pixl_clk'event and pixl_clk = '1' ) then

    -- fånga flanker för bild och linje
frame_valid_last <= frame_valid;

    line_valid_last  <= line_valid;

    -- om ny bild, nollställ radräknare och ställ synk-signalen
    if frame_valid_last = '0' and frame_valid ='1' then

 line_count <= (others=>'0');
 sync <= '1';
end if;

    if pixl_count = 1285 then
     line_count <= line_count +1;
    end if;

    -- för att kunna synka bilden igen efter stillbild
if freeze = '1' then
 sync <='0';
end if;

    -- vid ny rad ställ pixelräknaren till ett för att allt ska stämma
    if line_valid_last = '0' and line_valid ='1' and sync = '1' then
     pixl_count <= B"0000_0000_001";
    elsif pixl_count < 1285 and pixl_count > 0  then
      pixl_count <= pixl_count +1;
    else

pixl_count <= (others =>'0');
    end if;

   -- hämta pixlar från ram-minnet
   if pixl_count < 1283 and line_count < 962 and line_count > 1 then
   case line_count(1 downto 0) is

when "00" =>
 case pixl_count(0) is
  when '0' =>
   green1 <= "0" &

ram3(to_integer(unsigned(pixl_count)));
   blue1  <=

ram4(to_integer(unsigned(pixl_count)));
  when '1' =>
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   red1   <=
ram3(to_integer(unsigned(pixl_count)));

   green2 <= "0" &
ram4(to_integer(unsigned(pixl_count)));

  end case;
when "10" =>
case pixl_count(0) is
  when '0' =>
   green1 <= "0" &

ram1(to_integer(unsigned(pixl_count)));
   blue1  <=

ram2(to_integer(unsigned(pixl_count)));
              when '1' =>

   red1   <=
ram1(to_integer(unsigned(pixl_count)));

   green2 <= "0" &
ram2(to_integer(unsigned(pixl_count)));

  end case;
when others =>

end case;
   end if;

-- under jämna rader räknas pixlar ut, femstegs pipeline
if line_count(0) = '0' and line_count < 962 and line_count > 1

and pixl_count < 1283  then
case pixl_count(0) is

     when '0' =>
  green3 <= green1 + green2;
  blue3  <= blue2;
  red2   <= red1;
  pixel2 <= "0" & green4(5 downto 1) & red3;--4
 when '1' =>
  blue2  <= blue1;
  red3   <= red2;
  green4 <= green3;
  pixel1 <= "0" & green3(10 downto 6) & blue3; --3

     end case;
end if;

    -- läser in till olika minnen beroende på vilket rad som läses ur
kameran
   if line_valid = '1' and line_count < 960  then
    case line_count(1 downto 0) is

when "00" =>
 ram1(to_integer(unsigned(pixl_count))) <= data_in;
when "01" =>
 ram2(to_integer(unsigned(pixl_count))) <= data_in;
when "10" =>
 ram3(to_integer(unsigned(pixl_count))) <= data_in;
when "11" =>
 ram4(to_integer(unsigned(pixl_count))) <= data_in;
end case;

  end if;

  -- signalera skrivning till buffer
  -- skriv bara till buffern under under jämna rader
  -- samt när antalet rader är mellan 2-961 => 960 totalt
  -- de första fyra pixlarna ur pipe-linen skrivs inte till buffern
   if line_count < 962 and line_count > 1 and line_count(0) = '0' and
pixl_count < 1283
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    and pixl_count >= 3 and freeze = '0'  then
    wrreq <= '1';
   else wrreq <='0';
   end if;

end if;
end process;

-- välj vilken pixel som skall skrivas till buffern
cam_data <= pixel2 when pixl_count(0) = '1' else pixel1;

end rtl;

Reset Block

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
USE ieee.std_logic_unsigned.ALL;

ENTITY reset_gen IS
PORT (

  sys_clk,reset,pll_locked : in std_logic; -- 50Mhz klocka
  reset_o,reset_sdram      : out std_logic
  );

end;
--------------------------------------------
-- Vid reset vänta till pll:en är stabil
-- släpp sedan sdram_kontrollern
-- därefter resten av systemet
--------------------------------------------
ARCHITECTURE rtl of reset_gen is

signal r_count: std_logic_vector(15 downto 0);

BEGIN
 process (sys_clk,reset)
  begin
   if reset = '0' then
    r_count <= (others=>'0');
    reset_o <='0';      -- reset-signal till övriga systemet
    reset_sdram <= '0'; -- reset-signal till minnes-kontrollern

   elsif sys_clk'event and sys_clk ='1' then

     if pll_locked = '1' then
       if r_count < B"1111_1111_1111_1111"   then
         r_count <= r_count+1;
       else
        reset_o <='1';
       end if;
       reset_sdram <= '1';
     else
       r_count <= (others=>'0');
       reset_o <='0';
       reset_sdram <= '0';
    end if;

   end if;
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  end process;
 end;

Bildräknare

----------------------------------------------------
-- visar antal bilder/s på sjusegments-displyen
----------------------------------------------------

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
USE ieee.std_logic_unsigned.ALL;

ENTITY frame_rate IS
PORT (

  frame_valid,sys_clk : in std_logic; -- 50Mhz klocka
  seven_seg0   : out std_logic_vector( 6 downto 0); -- första

siffran
  seven_seg1   : out std_logic_vector( 6 downto 0)  -- andra

siffran
  );

end;

ARCHITECTURE rtl of frame_rate is

signal divider        : std_logic_vector(25 downto 0);
signal frame_counter   : std_logic_vector(5 downto 0); -- antal bilder
signal fps             : std_logic_vector(5 downto 0); -- antal bilder/s
signal frame_valid_old : std_logic;

BEGIN
 process (sys_clk)
  begin
   if sys_clk'event and sys_clk ='1' then

    -- fånga flank på frame_valid
    frame_valid_old <= frame_valid;

    -- känn av ny bild, uppdatera bildräknare
    if frame_valid ='1' and frame_valid_old ='0' then
     frame_counter <= frame_counter + 1;
    end if;

    -- räkna upp till en sekund
    if divider = X"02FAF080" then
     -- en sekund har gått,visa fps till display
     -- samt nollställ räknarna
     fps           <= frame_counter;
     frame_counter <= (others =>'0');
     divider       <= (others =>'0');
    else
     divider <= divider +1;
    end if;
   end if;
  end process;

  -- avkodnings-tabell för display-siffrorna
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  seven_seg0 <= B"100_0000"  when fps(3 downto 0) = X"00" else --0
                B"111_1001"  when fps(3 downto 0) = X"01" else --1
                B"010_0100"  when fps(3 downto 0) = X"02" else --2
                B"011_0000"  when fps(3 downto 0) = X"03" else --3
                B"001_1001"  when fps(3 downto 0) = X"04" else --4
                B"001_0010"  when fps(3 downto 0) = X"05" else --5
                B"000_0010"  when fps(3 downto 0) = X"06" else --6
                B"111_1000"  when fps(3 downto 0) = X"07" else --7
                B"000_0000"  when fps(3 downto 0) = X"08" else --8
                B"001_1000"  when fps(3 downto 0) = X"09" else --9
                B"000_1000"  when fps(3 downto 0) = X"0A" else --A
                B"000_0011"  when fps(3 downto 0) = X"0B" else --B
                B"100_0110"  when fps(3 downto 0) = X"0C" else --C
                B"010_0001"  when fps(3 downto 0) = X"0D" else --D
                B"000_0110"  when fps(3 downto 0) = X"0E" else --E
                B"000_1110"  when fps(3 downto 0) = X"0F";     --F

 seven_seg1 <=  B"100_0000"  when fps(5 downto 4) = X"00" else --0
                B"111_1001"  when fps(5 downto 4) = X"01" else --1
                B"010_0100"  when fps(5 downto 4) = X"02" else --2
                B"011_0000"  when fps(5 downto 4) = X"03";     --3

 end;

I2C controller

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
USE ieee.std_logic_unsigned.all;
USE ieee.numeric_std.ALL;

entity i2c is
port (sys_clk,reset,key1,key2,key3: in std_logic; -- 50Mhz

klocka
  switches : in std_logic_vector(15 downto 0);
  scl      : out std_logic;
  sda    : out std_logic);

end;
---------------------------------------------
architecture beh_i2c of i2c is

type state_type is (s0,s1,s2,s3,s4,s5,s6,s7,send,idle);
type rom_table is array (0 to 7) of std_logic_vector(15 downto

0);
constant rom: rom_table := rom_table'(X"2003",-- mirrorRows and

Columns
 X"2BB0",-- green gain 1
 X"2CCF", --  blue gain
 X"2DCF",  --  red gain
 X"2EB0",  --  green gain 2
 X"0588",  --  h_blanking
 X"0619",  --  v_blanking
 X"0000"); --  inget

signal data_out   : std_logic_vector(7 downto 0); -- data delen av i2c
meddelande
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signal  sub_mask   : std_logic_vector(1 downto 0); -- sub-cykel 0-3 => 4
perioder på en clock
signal  counter    : std_logic_vector(7 downto 0); -- sub-cykel 0-255,
räknar från start till stop
signal  data_in    : std_logic_vector(15 downto 0);
signal dev_addr   : std_logic_vector(7 downto 0);
signal i2c_addr   : std_logic_vector(7 downto 0);
signal  clock      : std_logic_vector(7 downto 0);
signal  rom_addr   : std_logic_vector(3 downto 0);
signal  i2c_clk    : std_logic;
signal  sda_int    : std_logic;
signal  state,next_state : state_type;
---------------------------------------------
-- send i2c data
---------------------------------------------
begin

process(i2c_clk)
variable count : integer;
begin

count:=conv_integer(counter); --
konvertera counter till integer => vanliga siffor istället för binär rep.

if i2c_clk'event and i2c_clk='1'
then

case  count is
 when 0 =>  sda_int  <=  '1';
 when 2 => sda_int  <=  '0';  -- start, klocka hög, dra sda låg vid 2
           data_out <= dev_addr; -- ladda device adress
 when 36=>

sda_int  <= '1';     -- ack vid 36
data_out <= i2c_addr; -- ladda adress

 when 39=>
sda_int  <= '1'; -- gör ingeting, här ackar vid 39

 when 72=>
sda_int  <= '1'; -- ack vid 72
data_out <= data_in(15 downto 8); -- ladda data

 when (75)=>
sda_int  <= '1'; -- gör ingeting, här ackar vi vid 75

 when (108)=>
sda_int  <= '1'; -- ack vid 108
data_out <= data_in(7 downto 0);

 when (111)=>
sda_int  <= '1'; -- ack vid 111

 when (144)=>
sda_int  <= '1'; --

 when (148)=>
sda_int  <= '0'; --

 when (150)=>
sda_int  <= '1'; -- stop

 when (152)=>
sda_int  <= '1';

 when others => if sub_mask =  "11" and count >= 7 AND  count <= (152) then
data_out <= data_out(6 downto 0) & "0";
elsif sub_mask = "00" and count >= 4 and count <=(152) then
if data_out(7)='1' then sda_int <= '1';
else sda_int <= '0';
end if;
end if;

 end case;
end if;

end process;
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sub_mask <= counter(1 downto 0);
scl <= counter(1) when counter < 150 and counter > 2 else '1';
sda <= 'Z' when sda_int='1' else '0';

----------------------------------------------
-- tillståndsmaskin, skickar i2c-meddelanden
----------------------------------------------
process(i2c_clk,reset)
 begin
  if reset = '0' then
    state    <= s0;
    counter  <= (others => '0');
    rom_addr <= (others =>'0');

  elsif i2c_clk'event and i2c_clk ='1' then
case state is
--------------
when s0 =>
  if rom_addr <=6 then
  dev_addr   <= X"BA";
  i2c_addr   <= rom(to_integer(unsigned(rom_addr)))(15 downto

8);
  data_in    <= B"0000_0000" &

rom(to_integer(unsigned(rom_addr)))(7 downto 0);
  rom_addr   <= rom_addr+1;
  state      <= send;
  next_state <= s0;
 else
  state      <= idle;
 end if;
--------------
 when s1 =>
  dev_addr   <= X"BA";
  i2c_addr   <= X"05";
  data_in    <= X"0088"; -- h_blank
  state      <= send;
  next_state <= s2;
--------------
 when s2 =>
  dev_addr   <= X"BA";
  i2c_addr   <= X"06";
  data_in    <= X"0019"; -- v_blank
  state      <= send;
  next_state <= s3;
--------------
 when s3 =>              -- shutter width, key 3
  dev_addr   <= X"BA";
  i2c_addr    <= X"09";
  data_in    <= switches;
  state      <= send;
  next_state <= idle;
--------------
 when s4 =>  -- key 1
  dev_addr   <= X"BA";
  i2c_addr   <= X"0A";
  data_in    <= X"0111";
  state      <= send;
  next_state <= idle;
--------------
when s5 =>  -- spegla rader och kolumner, key2
  dev_addr   <= X"BA";
  i2c_addr    <= X"20";
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  data_in    <= B"0000_0000_0000_00" & switches(1 downto 0);
  state      <= send;
  next_state <= idle;
---------------
  when send =>
  if counter = 152 then

   state    <= next_state;

   counter  <= (others => '0');
  else
   counter  <= counter +1;
  end if;
--------------
when idle =>
 -- hamnar här efter initiering, känner
 -- av knappar
  if    key1 ='0' then state <= s4; -- ingen funktion
  elsif key2 ='0' then state <= s5; --
  elsif key3 ='0' then state <= s3; -- slutar-tid
  end if;
--------------

  when others =>
   state <= s0;

   counter <= (others => '0');
--------------
end case;

   end if;
 end process;
--------------------------------------------
-- generera 100kHz klocka för i2c
--------------------------------------------
 process(sys_clk)-- 50Mhz
  begin
   if sys_clk'event and sys_clk='1' then

clock <= clock + 1 ;
   end if;
  end process;
  i2c_clk <= clock(6); --100kHz
---------------------------------------------
end;

SDRAM controller

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
USE ieee.std_logic_unsigned.all;

entity sdram_controller is
 port (

clk_100     : in  std_logic; -- 100Mhz klocka
reset     : in  std_logic; -- reset-signal

data_write  : in  std_logic_vector(15 downto 0); -- data från skrivbuffer
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hsync       : in std_logic; -- horisontal-synk
rdusedw     : in std_logic_vector(10 downto 0);  -- buffer nivå
frame_valid : in std_logic; -- hög under pågående bild, från
kamera
vcnt,hcnt   : in std_logic_vector(10 downto 0);  -- vga-modulens horisontal
och vertikal-räknare
line_count  : in std_logic_vector(9 downto 0);   -- vilken linje som
bayerblocket är på
switches    : in std_logic_vector(15 downto 0);  -- strömställare på de2
kortet
data_read   : out std_logic_vector(15 DOWNTO 0); -- data ut till buffer

-- till sdram
DRAM_DQ      : INOUT std_logic_vector(15 DOWNTO 0); -- dataledningar
DRAM_ADDR    : OUT std_logic_vector(11 DOWNTO 0);   -- adressledningar
--DRAM_BA0     : OUT std_logic; -- välj bank
--DRAM_BA1  : OUT std_logic; -- välj bank
--DRAM_CS      : OUT std_logic; -- chip select
DRAM_RAS  : OUT std_logic; -- rad-adress strobe
DRAM_CAS  : OUT std_logic; -- kolumn-adress strobe
DRAM_WE    : OUT std_logic; -- write enable
DRAM_CKE  : OUT std_logic; -- clock enable
DRAM_DQM  : OUT std_logic; -- maska data höga
DRAM_LDQM    : OUT std_Logic; -- maska data låga

wrreq  : out std_logic;   -- skriv-signal till buffer
rdreq  : out std_logic;   -- läs-signal till buffer
freeze                 : buffer std_logic -- indikerar stillbild

);
END;
-------------------------------------------------
ARCHITECTURE rtl OF sdram_controller IS

-- tillstånd i FSM
type state_type is (reset1,init1,init2,init3,init4,init5,init6,init7,

read1,read2,read3,read4,read5,read6,read7,idle1,write1,write2,wr
ite3,write4,

write5,write6);

signal refresh_counter  : std_logic_vector(8 downto 0);
signal state,next_state : state_type;
signal counter1         : std_logic_vector (14 downto 0);
signal counter2         : std_logic_vector (7 downto 0);
signal eightrefresh     : std_logic_vector(2 downto 0);
signal nopcount1        : std_logic_vector(2 downto 0);
signal nopcount2        : std_logic_vector(2 downto 0);
signal frame_valid_last : std_logic; -- vad frame valid var senaste flank
signal burst_counter    : std_logic_vector(8 downto 0);

signal write_address : std_logic_vector(11 downto 0);
signal read_address     : std_logic_vector(11 downto 0);
signal frame_count      : std_logic_vector(11 downto 0);
signal burst_num_read : std_logic_vector(3 downto 0);
signal burst_num_write : std_logic_vector(3 downto 0);

BEGIN
-----------------------------
state_machine:
 PROCESS (clk_100,reset)
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  BEGIN
   if reset = '0' then

 state <= reset1;
   elsif clk_100'event and clk_100 = '1' then

 CASE state IS

when init1 =>
 -- vänta i minst 200 us
 if counter1 = B"1111_0000_0000_001" then
  state    <=init2;
  counter1 <= (others =>'0');
 else
  counter1 <= counter1 + 1;
 end if;
------------------
when init2 =>
 -- precharge command all banks
 DRAM_RAS      <= '0';

     DRAM_WE       <= '0';
     DRAM_ADDR(10) <= '1';

 state         <= init3;
------------------
when init3 =>
 -- nop
 DRAM_RAS      <= '1';

     DRAM_WE       <= '1';
     DRAM_ADDR(10) <=  '0';

 state         <= init4;
------------------
when init4 =>
 -- 8 st auto-refresh (CBR)
 if eightrefresh = B"111" then
  eightrefresh <= B"000";
  state        <= init6;
 else
  eightrefresh <= eightrefresh  + 1;
  state        <= init5;
 end if;
 DRAM_RAS <= '0';

     DRAM_CAS <= '0';
------------------

when init5 =>
 -- nop
 if nopcount1 = B"110" then
  state     <= init4;
  nopcount1 <=B"000";
 else
  nopcount1 <= nopcount1+1;
 end if;
 DRAM_RAS <= '1';

     DRAM_CAS <= '1';
------------------
when init6 =>
 --nop
 if nopcount1 = B"110" then
  state     <= init7;
  nopcount1 <=B"000";
 else
  nopcount1 <= nopcount1+1;



47

     end if;
     DRAM_RAS <= '1';
     DRAM_CAS <= '1';

------------------
when init7 =>
 -- mode register
 -- burstlength = fullpage, cas latency = 2
 state     <= idle1;
 DRAM_RAS  <= '0';

     DRAM_CAS  <= '0';
     DRAM_WE   <= '0';
     DRAM_DQM  <= '0';
     DRAM_LDQM <= '0';
     DRAM_ADDR <= B"0000_0010_0111";

---------------------------------------------------------------
-- idle1
---------------------------------------------------------------

when idle1 =>

-- schemaläggning för läsning och skrivning till
sdram.

-- börja läsning vid horisontal-synk under jämna
linjer.

-- skriving under udda linjer om det finns
tillräcligt i buffern,

-- hcnt < 500 så att skriving inte går in i h-synken
på

-- jämna linjer där läsning skall ske.
-- läs två linjer och skriv en linje.
-- refresh behövs ej eftersom läsning och skrivning

sker tillräckligt ofta

if hsync = '0' and vcnt(0) = '0' and vcnt < 480 and
burst_num_read = 0  then

 state <= read1;
 burst_num_read <= burst_num_read+1;
elsif burst_num_read < 10 and burst_num_read > 0 then
 burst_num_read <= burst_num_read+1;
 state <= read1;

        elsif burst_num_read = 10  then
         burst_num_read <= (others =>'0');
        end if;

       if rdusedw >= 1280 and hcnt < 500 and vcnt(0) = '1' and
burst_num_read = 0 and freeze = '0' then
          burst_num_write <= burst_num_write + 1;
          state <= write1;
        end if;

        if burst_num_write > 0 and burst_num_write < 5  then
 state <= write1;
 burst_num_write <= burst_num_write +1;
elsif burst_num_write = 5 then
 burst_num_write <= (others =>'0');
end if;

-- fånga frame_valid flank
frame_valid_last <= frame_valid;

if (frame_valid = '0' and frame_valid_last = '1') then
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  write_address <= (others =>'0');
  frame_count   <= frame_count + 1;
end if;

-- om en bild skrivits till sdram,
-- välj med sw0 om bilden skall frysas eller inte.
if switches(0)= '1' then
  if frame_count = 1 then

       freeze <= '1'; -- förhindra skrivning till minnet
       frame_count <= (others => '0');
      end if;
     else
      freeze <= '0'; -- tillåt skrivning
      frame_count <= (others => '0');
     end if;

-- nollställ läs-adressräknaren efter 480 lästa linjer.
if vcnt > 480  then
 read_address <= (others =>'0');
end if;

 DRAM_RAS  <= '1';
     DRAM_CAS  <= '1';
     DRAM_WE   <= '1';
     DRAM_DQ   <= (others => 'Z');
     DRAM_ADDR <= (others => 'Z');

------------------------------------
-- prepare for write burst
-------------------------------------
when write1 =>  -- activate bank X
 DRAM_RAS  <= '0';

     DRAM_CAS  <= '1';
     DRAM_WE   <= '1';
     DRAM_ADDR <= write_address;

 state     <= write2;
------------------

when write2 =>
 -- nop
 DRAM_RAS <= '1';
 state    <= write3;
 rdreq    <= '1';
------------------

when write3 =>
 -- write without auto precharge
 -- request data from fifo.
 DRAM_CAS  <= '0';

     DRAM_WE   <= '0';
     DRAM_ADDR <= (others =>'0');
     DRAM_DQ   <= data_write; -- output data
     state     <= write4;
     ------------------

when write4 =>
 -- nop
if burst_counter < 254 then
  burst_counter <= burst_counter + 1;
else

     rdreq  <= '0'; -- vill inte läsa mer från buffer
  state         <= write5;
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  burst_counter <= (others=>'0');
  write_address <= write_address  + 1;
end if;
 DRAM_CAS  <= '1';

     DRAM_WE   <= '1';
     DRAM_ADDR <= (others => 'Z');
     DRAM_DQ   <= data_write;

 -----------------------
when write5 =>
 --precharge
 DRAM_ADDR <= (others =>'0');

         DRAM_RAS  <= '0';
     DRAM_CAS  <= '1';
     DRAM_WE   <= '0';
     DRAM_DQ   <= (others =>'Z');

 state     <= write6;
------------------------
when write6 =>
 -- nop
 if (nopcount2 = B"111") then
  state <= idle1;
  nopcount2 <= (others => '0');
 else
  nopcount2 <=nopcount2 + 1;
 end if;
 DRAM_RAS  <= '1';

     DRAM_CAS  <= '1';
     DRAM_WE   <= '1';

------------------------------------
-- läs-burst
-------------------------------------
when read1 =>
 -- activate bank
 state     <= read2;
 DRAM_RAS  <= '0';

     DRAM_ADDR <= read_address;
-----------------

when read2 =>
 -- nop
 state    <= read3;
 DRAM_RAS <= '1';
-----------------

when read3=>
 -- read without auto precharge
 state     <= read4;
 DRAM_CAS  <= '0';

     DRAM_ADDR <= (others=>'0');
----------------

when read4=>
 -- nop
 state    <= read5;

     DRAM_CAS <= '1';
                      ----------------

when read5=>
 -- nop
 if burst_counter < 257  then
   burst_counter <= burst_counter + 1;
 else
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      state         <= read6;
  burst_counter <= (others =>'0');
  read_address  <= read_address  + 1;
 end if;
 if burst_counter < 1 then
 wrreq <= '0';
 elsif burst_counter = 257  then
 wrreq <= '0';
else
 wrreq <= '1';
end if;
data_read <= DRAM_DQ;

           ----------------
when read6=>
 -- precharge
 DRAM_ADDR <= (others => 'Z');
 DRAM_DQ   <= (others => 'Z');
 DRAM_RAS <= '0';

            DRAM_WE  <= '0';
 state    <= read7;
----------------
when read7=>
 -- nop
 if (nopcount2 = B"111") then
  state     <= idle1;
  nopcount2 <= (others => '0');
 else
  nopcount2 <= nopcount2 + 1;
 end if;
 DRAM_RAS <= '1';

            DRAM_CAS <= '1';
            DRAM_WE  <= '1';

-----------------------------------
-- reset state
-----------------------------------

     when reset1 =>
            state           <= init1;

 counter1        <= (others => '0');
 nopcount1       <= (others => '0');
 nopcount2       <= (others => '0');
 eightrefresh    <= (others => '0');
 read_address    <= (others => '0');
 frame_count     <= (others => '0');
 write_address   <= (others => '0');
 burst_num_read  <= (others => '0');
 burst_num_write <= (others =>'0');
 burst_counter   <= (others =>'0');
 freeze  <= '0';

               -- DRAM_BA0      <= '0';
    -- DRAM_BA1      <= '0';
     DRAM_CKE        <= '1';
    -- DRAM_CS       <= '0'; -- nop
     DRAM_RAS        <= '1'; --
     DRAM_CAS        <= '1'; --
     DRAM_WE         <= '1'; --
     DRAM_DQ         <= (others => 'Z');
     DRAM_ADDR       <= (others => 'Z');
     DRAM_DQM        <= '1';
     DRAM_LDQM       <= '1';

        ------------------



51

        when others =>
 state <= reset1;
 end case;

  end if;
end process;

-----------------------------------------
end rtl;

VGA Block
------------------------------------------------------
-- detta block genererar video-signaler
-- samt läser pixlar från minnets läs-buffert
------------------------------------------------------

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
USE ieee.std_logic_unsigned.ALL;

entity vga is
port (

sys_clk,      -- 50Mhz klocka
reset       : in     std_logic;
data_in       : in     std_logic_vector(15 downto 0);
rdreq,
da_blank,
h_sync,
v_sync        : out std_logic;
vga_r   : out std_logic_vector(9 downto 0);
vga_g   : out std_logic_vector(9 downto 0);
vga_b   : out std_logic_vector(9 downto 0);
vcnt,hcnt   : buffer  std_logic_vector(10 downto 0)
);

end;

architecture rtl of vga is
---------------------------------------------------------
signal p_blank    : std_logic;
signal data_in1,
       data_in2,
       data_in3   : std_logic_vector(9 downto 0);
begin
---------------------------------------------------------
-- räknare för horisontal och vertikal
---------------------------------------------------------
process (sys_clk, reset)
begin
 if reset = '0' then
  hcnt <= (others =>'0');
  vcnt <= (others =>'0');
 elsif sys_clk'event and sys_clk = '1' THEN
  if hcnt < 1584 then
   hcnt <= hcnt +1;
  else
   hcnt <= (others =>'0');
  end if;
  if hcnt = 0 then
   if vcnt < 524 then

vcnt <= vcnt +1;
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   else
vcnt <= (others =>'0');

   end IF;
  end if;
 end if;
end process;
--------------------------------------------------------
process (sys_clk, reset)
 begin
  IF sys_clk'event and sys_clk = '1' then
   if hcnt < 1280  and vcnt < 480 then
       if hcnt(0) = '0' then
        -- ta emot röd och halva gröna
        data_in1 <= data_in(9 downto 0); -- röd
        data_in2(4 downto 0) <= data_in(14 downto 10); -- grön halva undre
        elsif hcnt(0) = '1' then
        -- ta emot blå och halva gröna
        data_in2(9 downto 5) <= data_in(14 downto 10); -- grön halva övre
        data_in3 <= data_in(9 downto 0); -- blå

   end if;
  end if;
 end if;
end process;
-----------------------------------------------------
-- klocka ut pixlar, negativ flank, annars blir
-- färgerna fel
-----------------------------------------------------
process (sys_clk,reset)
 begin

if reset = '0' then
 vga_r    <= (others =>'0');
 vga_g    <= (others =>'0');
 vga_b    <= (others =>'0');
 da_blank <= '0';
elsif sys_clk'event and sys_clk = '0' then
 if  hcnt(0) ='1' then
  vga_r   <= data_in1;
  vga_g   <= data_in2;
  vga_b   <= data_in3;

     end if;
     da_blank <= p_blank;

end if;
end process;
-----------------------------------------------------
-- synk-signaler mm
-- skär bort första raden och första kolumnen med blank-signalen
p_blank <='0' when hcnt >= 1280 or hcnt < 5 or  vcnt >= 480 or vcnt = 0
else '1';
h_sync  <='0' when hcnt >= 1310 and hcnt < 1500 else '1';
v_sync  <='0' when vcnt >= 490  and vcnt < 492  else '1';
rdreq   <='1' when hcnt >= 1584 or hcnt  < 1279 else '0';
--sys_clk_out <= sys_clk;
--da_sync <= '0';
----------------------------------------------------
end;


