
   Institutionen för systemteknik 

   Department of Electrical Engineering 

 

Examensarbete 

 

Jämförelse av VGA-lösningar till NIOS2-system i SOPC Builder och QSYS med Altera University 

Program IP-Cores. 

 

Examensarbete utfört i Elektroniksystem 

vid Tekniska högskolan vid Linköpings universitet 

av 

Felix Hansson 

 LiTH-ISY-EX-ET--13/0408--SE 

Linköping 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TEKNISKA HÖGSKOLAN 

LINKÖPINGS UNIVERSITET  

 

Department of Electrical Engineering  

Linköping University 

S-581 83 Linköping, Sweden 

Linköpings tekniska högskola 

Institutionen för systemteknik 

581 83 Linköping 



II 

 

 

 

Jämförelse av VGA-lösningar till NIOS2-system i SOPC Builder och QSYS med Altera University 

Program IP-Cores. 
 

 

Examensarbete utfört i Elektroniksystem 

vid Linköpings tekniska högskola 

av 

 

Felix Hansson 
 

 LiTH-ISY-EX-ET--13/0408--SE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handledare: Kent Palmkvist 

Examinator: Kent Palmkvist 

Linköping 2013-06-10 

 



III 

 

  
URL för elektronisk version 

http://www.ep.liu.se 

 
 

Publikationens titel 

Jämförelse av VGA-lösningar till NIOS2 system i SOPC Builder och QSYS med Altera University Program IP-Cores. 

 

 

Författare 

Felix Hansson 

 
 

Sammanfattning 
 

FPGA-kort är ett bra verktyg för företag som snabbt vill kunna ta fram en prototyp för nya projekt, då de är 

omprogrammeringsbara så att samma hårdvara kan användas för att göra prototyper till mänger av olika system. Ett vanligt 

programmeringsspråk för att programmera FPGA-kort är VHDL som är ett hårdvarunära språk. Som ett komplement till 

VHDL är det väldigt användbart att kunna köra något mer generellt programspråk som till exempel C. Detta går att lösa 

genom att man använder en NIOS2-kärna i FPGA-kretsen och överför kompilerad C-kod till den från en persondator. 

 

Denna rapport kommer att beskriva hur man på ett Altera DE2 FPGA-kort kan implementera olika lösningar för att använda 

externa gränssnitt till en NIOS2–kärna. Det vill säga hur man kan använda den hårdvara man programmerat med VHDL-

kod i mjukvaruprogrammen man skriver i C-kod. Fokus kommer att ligga på att jämföra olika lösningar för att visa text på 

extern skärm via VGA-gränssnittet. En lösning är skapad i SOPC Builder där alla komponenter är skrivna i VHDL och en 

lösning är skapad i QSYS där Altera University Programs färdiga IP-block används. Även en PS/2-lösning för NIOS2-

kärnan kommer att förklaras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nyckelord 

FPGA, NIOS2, SOPC Builder, QSYS, VHDL, VGA 

 

Språk 

 

_X_ Svenska 

 
Annat (ange nedan) 

 

 

 
 

Antal sidor 

33                               

Typ av publikation 

 

 Licentiatavhandling 

_X_ Examensarbete 

___ C-uppsats 

___ D-uppsats 

___Rapport 

___Annat (ange nedan) 

 
 

 

ISBN (licentiatavhandling) 

 
 

ISRN  

 LiTH-ISY-EX-ET--13/0408--SE 

 
 

Serietitel (licentiatavhandling) 

 

 
 

Serienummer/ISSN (licentiatavhandling) 

Presentationsdatum 

 

 13-06-13 

__________________ 

Publiceringsdatum (elektronisk version) 

 

 

__________________ 

Institution och avdelning 

Institutionen för systemteknik 

 

  

Department of Electrical Engineering 

 

 

 

 

 
 



IV 

 

Sammanfattning 
FPGA-kort är ett bra verktyg för företag som snabbt vill kunna ta fram en prototyp för nya projekt, då 

de är omprogrammeringsbara så att samma hårdvara kan användas för att göra prototyper till mänger 

av olika system. Ett vanligt programmeringsspråk för att programmera FPGA-kort är VHDL som är ett 

hårdvarunära språk. Som ett komplement till VHDL är det väldigt användbart att kunna köra något mer 

generellt programspråk som till exempel C. Detta går att lösa genom att man använder en NIOS2-kärna 

i FPGA-kretsen och överför kompilerad C-kod till den från en persondator. 

 

Denna rapport kommer att beskriva hur man på ett Altera DE2 FPGA-kort kan implementera olika 

lösningar för att använda externa gränssnitt till en NIOS2–kärna. Det vill säga hur man kan använda 

den hårdvara man programmerat med VHDL-kod i mjukvaruprogrammen man skriver i C-kod. Fokus 

kommer att ligga på att jämföra olika lösningar för att visa text på extern skärm via VGA-gränssnittet. 

En lösning är skapad i SOPC Builder där alla komponenter är skrivna i VHDL och en lösning är skapad 

i QSYS där Altera University Programs färdiga IP-block används. Även en PS/2-lösning för NIOS2-

kärnan kommer att förklaras. 

 

 

Abstact (engelsk sammanfattning) 
FPGA is a great tool for companies to use to decrease the time from prototype to product. With 

properties like reprogrammable hardware it can be reused for many different systems. One of the most 

common programming languages for programming a FPGA is VHDL, which is a hardware description 

language. To be able to test the system with more general software languages such as C the NIOS2 soft 

core provided from Altera is great, since it can execute compiled C code from the PC. 

 

In this report some different possibilities for external hardware usage with NIOS2 soft core while using 

theAltera DE2 FPGA will be explained. Focus will be on comparing different solutions for presenting 

characters on a VGA screen. One of the solutions will be to use the SOPC Builder to configure the 

NIOS2 and create the VGA drivers in VHDL, and the other solution to configure the NIOS2 in QSYS 

and use the already created IP cores provided from Altera University Program. A PS/2 solution for the 

NIOS2 core will also be explained.
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1 Inledning 
 

Tiden från idé till slutprodukt är en viktig faktor att ta hänsyn till när man bygger ett system. För att 

få den så kort som möjligt är det bra om man snabbt kan få fram en prototyp som man vet fungerar.  

 

På ett FPGA-kort finns möjligheten att programmera om kortet så att den hårdvaran man vill 

använda för just detta system används och på så sätt kan man först göra en prototyp på ett FPGA-

kort innan man börjar tillverka den slutgiltiga hårdvaran [1].  

 

För att testa att den mjukvara man tänkt köra på en viss hårdvara fungerar så vill man gärna blanda 

in något generellt programspråk. Det går att göra, till exempel om det finns en NIOS2-kärna på 

kortet, en kärna som klarar av att köra mjukvarunära kod som kompilerats på en persondator och 

sedan skickas över till kortet. 

 

 

1.1 Bakgrund 

 

I grund och botten så har det här examensarbetet handlat om att göra ett system, innehållande en 

mikroprocessor som skulle kunna läsa av tangentbord och skriva ut tecken på en skärm. Två system 

med samma funktionalitet skulle skapas, fast på olika sätt. 

 

De systemen har implementerats på tillgängliga FPGA-kort, detta av mig på uppdrag av 

avdelningen för Elektroniksystem på Linköpings universitet. Det bestämdes några system som 

skulle vara intressanta att skapa. Sedan bestämdes att delar av systemen skulle skapas med olika 

verktyg för att jämföra hur system fungerar och är uppbyggda. Genom att göra detta kan framtida 
projekt överväga de olika alternativen och ta de som passar bäst för just deras projekt. 

 

 

1.2 Mål 

 

Det slutgiltiga målet har varit att skapa två system, där båda systemen ska ha tre huvudsakliga 

delar, NIOS2, VGA och PS/2. Det första systemet skulle byggas i programmet SOPC Builder, ett 

program som används för att hantera NIOS2[2]. Sedan skulle VGA och PS/2 skapas helt från 

grunden i VHDL. Det andra systemet skulle istället för SOPC Builder använda QSYS som program 

för att hantera NIOS2, sedan skulle PS/2 byggas på samma sätt i VHDL. Men VGA skulle byggas 

genom att använda Altera University Programs färdiga IP-kärnor[3].  

 

När systemen var skapade och de fungerade som tänkt så skulle egenskaper vad gäller hårdvara, 

funktion och användning jämföras, vilket kommer tas upp i denna rapport. 
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Figur 1: Överblick över systemens uppbyggnad, med ett Altera DE2 FPGA-kort. 
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2 Utrustning och genomförande 
 

2.1 Hårdvara 

 

2.1.1 Allmänt om FPGA-kort 

 

Ett FPGA-kort (Field-programmable gate array) är ett kort där användaren själv kan konfigurera 

hårdvaran på kortet för olika funktioner. Det finns olika inbyggda komponenter på ett FPGA-kort, 

allt från minnen till in- och utgångar. Det finns även en FPGA-krets som användaren själv kan 

programmera för att använda de delar av hårdvaran som den har nytta av, vilket gör att ett FPGA-

kort kan användas som allt från en logisk grind till någon som liknar en persondator[1]. 

 

På ett FPGA-kort kan man beskriva och implementera en universalprocessor, ett exempel på en 

sådan processor är NIOS2. Jämför man en NIOS2 med en mer typisk generell processor, som t ex 

en ARM så är NIOS2 långsammare och dyrare, men tillsammans med FPGA-kortet blir det totalt 

sätt mer generellt. Skulle man jämföra ett FPGA-kort med en ASIC (application specific integrated 

circuit) så skulle ett FPGA-kort vara mera generellt men dra mer ström[4].  

 

När man programmerar ett FPGA-kort så kan man till exempel använda sig av språket VHDL (Very 

high speed integrated Circuit hardware Description Language). Det är ett väldigt hårdvarunära 

språk som används för att beskriva digitala kretsar. Vilket betyder att det man kodar i VHDL kan 

exekveras parallellt av hårdvaran. Man kan dessutom i programmet Quartus rita upp och koppla 

blockscheman som man kan använda för att beskriva hur de olika blocken som man har kodat i 

VHDL ska kopplas ihop. Man kan även koda alla kopplingar i VHDL men det blir mycket enklare 

för användare att se systemets uppbyggnad om man använder sig av blockscheman. 

 

På vissa FPGA-kort finns det även möjlighet utnyttja en design som beskriver en processor, som 

man kan använda i sitt system ungefär som en processor i en persondator. Ett exempel på en sådan 

enhet är NIOS2 som Altera använder på sitt Altera DE2-kort[5]. Om man använder sig av denna 

enhet så får man som ett komplement till sina hårdvarukretsar man har beskrivit i VHDL även 

möjlighet att utnyttja dessa med mer generellt programspråk. NIOS2 kan till exempel exekvera C-

kod, och genom att koppla ihop NIOS2 med de digitala kretsar man har beskrivit med VHDL-kod 

så kan man styra över kretsarna från ett generellt programspråk. 

 

 

2.1.2 Allmänt om PS/2 

 

PS/2 är ett vanligt gränssnitt som används mycket för att kommunicera med tangentbord eller mus 

och dator. Det har använts för att koppla in ett tangentbord till FPGA-kortet, och det kommer därför 

läggas fokus på hur tangentbord kommunicerar genom PS/2-gränssnittet. 

 

PS/2-kontakter är ofta lila för tangentbord och grön för möss, själva kontakten består av sex pinnar.  
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Figur2: PS/2-kontakt, en hona som visas ovan och vad dess pinnar är till för. På en hane hade 

kontakt 5 bytt plats med 6, liksom 3 och 4 samt 2 och 1. Detta för att när kontakterna sätts ihop ska 

de passa. 

 

När data skickas så indikeras det med en startbit, sedan skickas alltid åtta databitar, en paritetsbit 

och en stopbit. Paritetsbiten används för att se om något fel har uppstått när skickningen skedde, då 

paritetsbiten sätts till ett respektive noll beroende på antal ettor i databitarna. Men antalet ettor i 

databitarna plus paritetsbiten ska alltid tillsammans bli en udda siffra. Om det blir en jämn siffra så 

vet man att ett fel har uppstått vid mottagning av data. 

 

När man trycker på en tangent så skickas först en serie data, det vill säga startbit, åtta databitar, 

paritetsbit och stopbit. Sedan skickas samma serie igen och igen ända tills tangenten släpps. När en 

tangent släpps så skickas normalt dataserien 1111000 och sedan en till serie som skickades när 

knappen hölls ner [6]. Så en typisk dataskickning kan se ut så här för t ex tangenten a: 

Startbit, databitar (hexadecimalt 1C), paritetsbit, stop-bit. 

Startbit, databitar (hexadecimalt F0), paritetsbit, stop-bit. 

Startbit, databitar (hexadecimalt 1C), paritetsbit, stop-bit. 

 

 
Figur 3: Överblick över vågformen på de signaler som skickas från klockpinnen respektive 

datapinnen på en PS/2-kontakt.    

 

I avsnitt 2.2.1 beskrivs PS/2-mottagaren för just de systemen som har ingått i examensarbetet. 
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2.1.3 Allmänt om VGA 

 

VGA eller ”Video Graphics Array” är ett mycket vanligt gränssnitt att använda när man ska 

överföra bild till en skärm. Det går att ha flera olika upplösningar men fokus i detta avsnitt kommer 

läggas på upplösningen 640x480 pixlar som är ett standardformat. Denna upplösning innebär att det 

på varje vågrät rad finns 640 pixlar, och att de finns 480 rader, det vill säga att totalt 307200 pixlar 

som visas på skärmen.  

 

Vad som visas på varje pixel bestäms genom att man väljer hur mycket av de tre färgerna röd, grön 

och blå som ska visas på den pixeln. Varje färg representeras av ett tiobitars tal. Om man väljer att 

sätta alla färger till noll så skulle pixeln bli helt svart, och motsatsen att sätta alla bitar på alla färger 

till ett så skulle pixeln bli vit. Man kan få fram mängder av nyanser och färger eftersom de är så 

många kombinationer som går att åstadkomma med tre olika tio-bitars tal (2^(10*3) = 

1073741824) [7].  

 

I de systemen som denna rapport handlar om har de enda intressanta varit att skriva ut tecken på 

skärmen, vilket betyder att enbart svart och vit har används. För att se till att rätt pixel hamnar på 

rätt plats på skärmen, och för att se till att bild över huvud taget kommer ut på skärmen så krävs det 

att man förutom färgerna på pixlarna styr lite andra signaler. Dessa signaler är till exempel vad som 

kallas HSYNC och VSYNC, de är signaler som gör att man är på rätt plats på skärmen och skriver 

ut sina pixlar. Nedan visas en bild på hur det bör se ut. 

 
Figur 4: Exempel på hur signalerna HSYNC och VSYNC ska användas för att få bild på rätt ställe. 
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När ett tecken ska skrivas ut på en skärm så måste skärmen delas in i ett bestämt antal positioner 

för tecken. Hur många positioner som finns beror på hur stora tecken man vill ha. Använder man 

upplösningen 640x480 pixlar så är det t ex passande att låta ett tecken vara 8 pixlar brett och 8 

pixlar högt. Det medför att man får plats med 80 tecken i bredd och 60 tecken i höjd.  

 

För att bestämma hur ett tecken ska se ut används ofta något som kallas för FontROM, ett minne 

som lagrar alla teckens utseende. Där varje pixel representeras som 1 om de ska vara tända för 

tecknet, eller 0 om de ska vara släckt för tecknet.  

 

För att kontrollera vilket tecken som skrivs ut vart på skärmen så bör man ha en kontroller som 

håller koll på vilken teckenplats på skärmen som skrivs ut för tillfället, och även vart i FontROM 

som pixelinformationen ska hämtas. 

 

 

2.2 Systembeskrivning 

 

De systemen som skapats i detta arbete är möjliga att implementera på massvis av olika hårdvara, 

de krav som finns är att FPGA-kortet ska ha möjlighet att köra en NIOS2, ha en VGA-utgång, en 

JTAG samt en PS/2-ingång. Såklart måste det även finnas stöd att köra dessa gränssnitt, då till 

exempel en klocka på 25 MHz är nödvändigt för att driva VGA-utgången är även möjligheten att 

åstadkomma en klocksignal av den frekvensen ett krav.  

Vad som finns på andra sidan av gränssnitten, det vill säga vilken VGA-skärm som används och 

vilket PS/2-tangentbord som används är dock mindre betydelsefullt, utan kommer fungera för de 

flesta av dessa. Dock ska skärmen stödja upplösningen 640x480 pixlar och tangentbordet ska 

generera standardkoder vid knapptryckning. Den hårdvaran som har använts för dessa system är: 

 Altera DE2, Cyclone 2 EP2C35F672C6 FPGA 

  DELL PS/2 tangentbord med vanliga svenska utseendet 

 ACER F51 VGA skärm som stödjer upplösningen 640x480 pixlar 

 USB kabel till persondator 
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Figur 5: Altera DE2 FPGA-kortet som har använts för att köra dessa system. 

 

 

Som tidigare nämnts så är det möjligt att styra över de digitala kretsar man har skapat genom ett 

generellt programspråk om man använder sig av den NIOS2 som sitter på FPGA-kortet. Det har 

använts för att skapa dessa system. Det som är gemensamt för båda systemen är att båda använder 

VGA, PS/2 samt NIOS2. Båda systemen som har skapats har samma syfte, att kunna läsa in text 

från ett tangentbord och presentera dessa bokstäver på en skärm. Vad som ska läsas in och skrivas 

ut ska kunna bestämmas i ett vanligt C-program. Båda systemen har exakt samma lösning för PS/2.  

 

När hårdvaran som ska ta hand om läsningar från PS/2 skapades så bestämdes att de ska vara 

möjligt att både trycka en gång på en knapp samt hålla in den. Det bestämdes även att både stora 

och små bokstäver skulle kunna skrivas, och vilket man ville skriva skulle bestämmas genom Caps 

Lock-knappen. PS/2-gränssnittet har tidigare beskrivits i denna rapport. Men det finns lite saker 

man måste ta hänsyn till när man använder PS/2, en sak är filtrera bort brus, så att vad som 

hårdvaran tolkar som en knapptryckning verkligen är just det. I de system som denna rapport 

beskriver så har detta lösts genom att startsignalen läses av åtta gånger för att se till att de är en 

riktig knapptryckning. Det vill säga att startsignalen för PS/2 måste vara aktiv för åtta klockcykler i 

rad för att det ska räknas.  

 

Som tidigare nämnts så får man in en kod från tangentbordet, någonting som är värt att notera är att 

detta inte är ASCII-format. Denna kod måste omvandlas till ASCII för att NIOS2 ska förstå vad de 
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är för tecken som har skrivit in. Detta görs också i hårdvaran där en stor tabell har skapts som tar in 

åtta bitar parallellt och beroende på dess värden skickar ut motsvarande tecken i ASCII-kod som 

åtta bitars parallell till NIOS2. Detta gör systemet väldigt flexibelt ifall man vill lägga till nya 

tecken eller av någon anledning ändra vad för tecken som ska genereras vid knapptryckning på 

respektive tangent.  

 

För att NIOS2 ska veta när en ny tangent är nertryckt och för att inga tecken ska tappas bort så har 

det skapats något som kan liknas med ett statusregister. NIOS2 och PS/2-hårdvaran har fått 

möjlighet att kommunicera med varandra genom en flagga, där NIOS2 antingen säger att den är 

redo för ett nytt tecken eller inte är redo för ett nytt tecken. PS/2 kan genom sin flagga berätta för 

NIOS2 när den har mottagit en ny knapptryckning. 

 

 

2.2.1 Beskrivning av PS/2-mottagaren 

 

 
Figur 6: Översikt över PS/2-mottagarens uppbyggnad. Siffrorna i figuren används nedan för att 

beskriva en typisk mottagning av data. 

 

Det blocket som i figur 6 är numrerat med 1 har i uppdrag att direkt läsa av ingångarna från PS/2. 

Det ser till att filtrera bort brus genom att kolla så att startsignalen är konsekvent i åtta hela cykler i 

rad. När den registrerar att en riktig knapptryckning har skett så tar den emot data och skickar 

därefter direkt vidare det till block som är numrerat med 2 i figur 6.  

 

Blocket som är markerat med nummer 2 i figur 6 har två uppgifter, att hålla koll på Caps Lock-

läget och att läsa av vad för knapp som har tryckts in. Som tidigare nämnts så skickas det tre hela 

serier vid en knapptryckning. Block nummer 2 läser in dessa tre serier och gör sedan två olika saker 

beroende på vad serierna motsvarade för knapp. Om det var Caps Lock-knappen så ändrar den 

Caps Lock-läget, och om det var någon annan knapp så skickar den vidare motsvarande knapps kod 

till block 3 och 4 i figur 6, samt att den meddelar NIOS2 att en ny knapptryckning har tagits emot 

genom en signal som sätts hög. När NIOS2 har tagit emot knapptryckningen så skickar den sedan 

tillbaka en hög signal. Tidigast då kan PS/2-mottagaren sätta sin signal låg igen, och därmed vara 

tillbaka i ursprungsläge. 
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Blocken som är markerade med nummer 3 och 4 har samma uppgift, vilken är att läsa in koden som 

skickats från block nummer 2 och sedan skicka vidare motsvarande ASCII-tecken till block 

nummer 5. Skillnaden på block 3 och 4 är att en skickar ASCII-koden för gemener och en skickar 

ASCII-koden för versaler. Så båda dessa block är uppbyggda som varsin stor tabell som beroende 

på indata ger en bestämd utdata. 

 

Blocket med nummer 5 i figur 6 fungerar som en multiplexer som väljer att ta in data från block 3 

eller 4 beroende på Caps Lock-signalen från block 2. Utdata från block nummer 5 skickas direkt till 

NIOS2 genom en 8-bitars parallellport, och datan kommer alltså att vara ASCII-värdet för den 

knappen som senast trycktes in, och beroende på Caps Lock-läget vara en gemen eller versal. 

 

 

 

 

2.2.2 Systemet med VGA-lösning skapad i VHDL 

 

Som nämnts tidigare är PS/2-lösningen samma för båda systemen, men en sak som skiljer sig 

mellan systemen är hur VGA-kontroller är implementerat. I det första systemet så är hela VGA-

lösningen gjord i VHDL från grunden, där kod för att sköta alla synkning och pixelräkning har 

skrivits själv samt en lösning för att omvandla ASCII-värden från NIOS2 till fonter som sedan 

skrivs ut på skärmen gjorts själv, där alla tecken lagras som ska visas på skärmen på ett SRAM-

minne. 

 

 
Figur 7: Översikt över det första systemet med VGA-lösning skapat i VHDL. Där pilar 

representerar parallellportar och streck vanliga hög/låg-signaler. 

 

 

De kritiska delarna i det här systemet är att se till att skrivning och läsning av SRAM-minnet inte 
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krockar samt att bägge delarna hinns med i tid. Som kan ses i figur 7 så finns det en flagga mellan 

NIOS2 och VGA-lösningen i det här systemet, och det är genom den som synkronisering av minnet 

sker. Där NIOS2 tillåts att skriva till minnet så länge som VGA-lösningen antingen skriver ut 

blankning på skärmen, eller under de klockcykler som kan garanteras att minnet inte läses. För att 

veta när minnet inte läses så måste man förstå hur en cykel som har valts att kallats ”adress till 

skärm” fungerar. En adress till skärm cykel fungerar såhär: 

 Adressenheten räknar ut och meddelar SRAM vilken adress som ska läsas. 

 Data från den efterfrågad adress skickas från SRAM till FONTROM. 

 FONTROM skickar beroende på data vidare information om de åtta nästa pixlarna som ska 
skrivas ut på skärmen till VGA-generator. 

 VGA-generator skriver antingen ut svart eller vit pixel de nästkommande åtta pixlarna 

beroende på data den fick från FONTROM. 

 

Detta medför att en adress till skärm cykel egentligen är åtta klockcykler lång, men de flesta 

delarna av VGA-lösningen behöver bara jobba i en klockcykel, en av dessa delar är SRAM. Därför 

är SRAM ledigt för skrivning från NIOS2 7/8 klockcykler. Men för att ytterligare minska risken för 

några krockar vid SRAM så har enbart skrivning tillåtits till minnet under de tre klockcyklerna i 

mitten av en adress till skärm cykel. Anledningen varför en adress till klockcykel är just åtta 

klockcykler lång har med att göra hur många pixlar som skickas till VGA-generatorn. Anledningen 

till varför det är just åtta bitar som representerar de åtta nästa pixlarna skickas är för att det har valts 

att ett tecken på skärmen ska vara 8x16 pixlar stort.  

 

Så den informationen som skickas är alltså en rad av bokstaven i taget. Genom att välja ett tecken 

till 8x16 pixlar på en skärm med upplösningen 640x480 pixlar så får man ett max antal tecken till 

80*30 tecken på skärmen, det vill säga 80 tecken per rad och 30 rader. Varje tecken representeras 

som en plats i minnet, där ASCII-tecknet för detta tecken ligger lagrat. För att veta vilken plats på 

minnet som ska läsas eller skrivas så måste man förstå hur de lagras på minnet, vilket beskrivs 

nedan i figur 8. 
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Figur 8: Visar hur skärmens positioner lagras i SRAM. 

 

Så varje plats på minnet innehåller ett ASCII-värde för det tecken som ska skrivas ut på den 

platsen, vilket medför att man beroende på adress till SRAM samt data på den platsen i SRAM har 

vetskap om vad som ska visas var på skärmen. 

 

När man vill skriva ut någonting nytt på skärmen så måste man alltså se till att ASCII-värdet för det 

som ska skrivas ut hamnar på rätt plats i minnet, det vill säga platsen som motsvarar rätt position på 

skärmen. Detta gör man genom att via NIOS2 lägga ut adressen man vill skriva till på parallellport 

för adress och samtidigt lägga ut ASCII-värdet för tecknet på parallellporten för data. För att 

SRAM-kontrollen sedan ska läsa in dessa data och lägga de i platsen som adressen talar om så 

används två flaggor. NIOS2 talar om för SRAM-kontrollen att någonting nytt vill skrivas, sedan när 

SRAM-kontrollen får läge för en säker skrivning till minnet så lägger den till det i SRAM. Efter det 

markerar SRAM-kontrollen att det är klart genom att sätta sin flagga hög. Sedan kan NIOS2 flagga 

gå tillbaka till ursprungsläget. 

 

När man går från ett ASCII-värde till det som faktiskt visas på skärmen är det flera faktorer som 

spelar roll. Som tidigare sagts så är varje tecken 8x16 pixlar stort, där varje pixel antingen är vit 

eller svart. Varje tecken skrivs alltså ut radvis, det vill säga att först kommer den översta raden för 

tecken på adress 0 skrivas ut, sen den översta raden för tecknet på adress 1 skrivas ut ända bort till 

och med tecken 79. Sedan blir det radbyte och andra raden skrivs ut för alla tecken. Detta medför 

att någonting måste hålla reda på vilken rad av dessa tecken som ska skrivas ut. Även det har 

implementerats i adressenheten, en räknare från 0 till 15 som räknas upp varje gång en hel rad på 

skärmen har skrivit ut, och denna information måste skickas till FONTROM för att de ska veta 

vilka åtta bitar den ska skicka till VGA-generatorn. Ett tecken på skärmen kräver alltså 16 läsningar 

från SRAM, där en räknare säger vilken rad av tecknet som är intressant. Figur 9 nedan visar hur ett 
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tecken är uppbyggt i FONTROM samt hur de använder data från SRAM och data från räknaren för 

att veta vilken data den ska skicka vidare till VGA-generatorn. 

 

 

 
Figur 9: Överblick över hur FONTROM genererar utdata beroende på indata. 

 

I figur 9 så ser vi att ASCII-värdet för tecknet ”1” skickas samt att räknaren står på värdet 3, det vill 

säga att rad 4 (räknaren börjar på 0) av tecknet ”1” ska skrivas ut och skickas då vidare till VGA-

generatorn. Naturligtvis så kan man utseendet på de tecken som ska skrivas ut ändras i FONTROM 

så de är helt upp till användaren hur man vill att alla tecken ska se ut, genom att byta ut ettor och 

nollor i FONTROM så kommer de få andra utseenden. 

För att NIOS2 ska kunna berätta vad för ASCII-tecken som ska skrivas till SRAM så har en 8-bitars 

parallellport används, och tillsammans med flaggan mellan VGA-lösningen och NIOS2 så kan 

NIOS2 veta när dess värde har skrivits in på SRAM. 

 

 

2.2.3 Systemet som är skapat med färdiga IP-block 

 

Precis som i systemet som beskrivits ovan så har det som kommer att kallas det andra systemet 

möjlighet att visa tecken på en skärm med hjälp av VGA. Som det sas tidigare har de samma 

lösningar för PS/2 och det stämmer, det som däremot inte är samma är hur VGA har 

implementerats. I det andra systemet så har färdiga IP-block används för att ta hand om allting som 

har med VGA att göra. Det vill säga att hela VGA-lösnings blocket är borttaget och ersatt av en mer 

komplex NIOS2-enhet. Så här har det inte alls behövt göra någon FONTROM, någon 

minneshantering eller VGA-synkning i VHDL, utan allt detta sköts genom de färdiga IP-blocken 

som har implementerats i dess NIOS2. Nedan i figur 10 visas en översikt över det andra systemet. 
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Figur 10: Överblick över det andra systemet där färdiga IP-block används i NIOS2 istället för egen 

VGA-lösning. 

 

Genom att använda de färdiga IP-blocken för att ta hand om VGA så kommer de vara en del 

likheter och en del olikheter. Samma upplösning (640x480 pixlar) kommer att användas i det här 

systemet, men istället för att varje tecken är 8x16 pixlar stora så kommer nu tecken vara 8x8 pixlar 

stora. Vilket medför att det kommer finnas plats för 80x60 tecken istället, och alla tecken kommer 

att få annorlunda utseende.  

 

SRAM kommer inte användas i huvud taget för det andra systemet, och därför kommer inte NIOS2 

behöva kommunicera med det, utan NIOS2 kommer direkt skicka det som ska skriva ut till sina IP-

block. För att lagra de som behövs lagras använder IP-blocket vid namn ”Character Buffer for VGA 

Display” sig av ”on-chip memory”[3]. Det vill säga ett internt minne som är förprogrammerat att 

IP-blocket ska använda. Sedan kommer IP-blocken internt att göra samma sak som VGA-lösningen 

i det första systemet, nämligen omvandla ASCII-värdet till de pixlar som ska visas och sedan 

generera dessa och skicka till skärmen. Det som måste göras för att se till att detta fungerar är att 

koppla de interna bussarna som IP-blocken använder sig av på rätt sätt.  



14 

 

 
Figur 11: Visar hur kopplingarna sker internet för det andra systemets IP-block i QSYS. 

 

 

 
Figur 12: Alternativ figur för att visa hur kopplingarna sker internt för det andra systemets IP-

block. 

 

 

2.3 Programmen som används för att skapa systemen 

 

De båda systemen har i grund och botten skapats i Quartus båda två, men det första systemet har 

skapats i Quartus 11.1 med hjälp av SOPC Builder och Eclipse. Det andra systemet har skapats i 

Quartus 12.1 med hjälp av QSYS och Eclipse. Men gemensamt för båda dessa system så har enbart 

Eclipse används för att skriva mjukvara i C som sedan har testkörts på systemen. SOPC Builder 

och QSYS är egentligen programmen där man skapar och konfigurerar NIOS2. Med hjälp av de 

programmen kan man sedan generera ett block och kod som man kan använda i sitt projekt och 

implementera precis som vilket annat VHDL-block som helst i sitt system. 
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Figur 13: Visar hur man kan använda det genererade NIOS2 blocket i sitt kopplingsschema i 

Quartus. 

 

Det som syns i figur 13, ett genererat block från SOPC Builder eller QSYS är det man vill få ut av 

programmet, men vad som inte syns på figur 13 är alla inställningar och interna kopplingar i 

NIOS2. Hur programmen skiljer sig åt och vilket man bör använda känns ganska simpelt, det är 

nämligen så att QSYS är lite av ett program som ska ersätta SOPC Builder. QSYS är nyare, det 

finns mer möjligheter i det, man kan göra ännu mer ändringar än man kan göra i SOPC Builder, 

främst vad häller interna kopplingar. 

 

Anledningen till att QSYS användes för det andra systemet är i grund och botten för att ha åtkomst 

till de färdiga IP-blocken, och dessa fanns i det här fallet tillgängliga i QSYS med Quartus 12.1 

men inte SOPC Builder med Quartus 11.1. När man använder något av dessa program så finns det 

väldigt mycket möjligheter, man vill använda sin NIOS2 ungefär som en central processor enhet i 

en persondator. Så det man måste göra är att välja vilka gränssnitt den ska kunna hantera, allt från 

minnen till vanliga in- och utgångspinnar. Man kan även ställa in hur stort internt minne som 

NIOS2 ska ha. Dessutom kan man välja tre varianter av själva processor-enheten i NIOS2, där man 

väljer prestanda i kostnad till komplexitet. Där en mer komplex processor-enhet kommer förbruka 

mer energi, men kan genomföra mer instruktioner per sekund.  

 

Använder man QSYS är det alltså även där man lägger till minnen, pinnar och annat som man kan 

lägga till de färdiga IP-blocken för VGA, utöver dessa IP-block finns mycket annat färdigt att 

använda också. Den visuella skillnaden på programmen är inte speciellt stor, detta visas även i figur 

14 och figur 15. 



16 

 

 
Figur 14: Här visas QSYS-miljön man arbetar i. 
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Figur 15: Här visas SOPC Builder-miljön man arbetar i.
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3 Test av systemen 
 

3.1 Att köra ett program på systemen 

 

Systemen som beskrevs under avsnitt 2.2 är alltså system som möjliggör att program kan använda 

den hårdvaran som de avser, PS/2 och VGA. Låt säga att man har en skärm och ett tangentbord 

hemma som man vill koppla in till ett FPGA-kort för att använda i C-program. Då räcker det inte 

med att man i C-programmen använder de klassiska fördefinierade funktionerna som printf. De 

använder nämligen bara stdin och stdout. Det vill säga skriver ut till den terminal det är kopplat till, 

i fallet då Eclipse används så hade det skrivits ut i Eclipse terminal på persondatorn.  

 

Det som har beskrivits i avsnitt 2.2 är alltså att de har skapat möjligheten att använda externa 

skärmar och tangentbord som kopplas in via PS/2 och VGA. En väg har skapats att gå från 

tangentbord till det man skriver i C och sedan vidare från det man skriver i C ut till den externa 

skärmen. Det fungerar alltså ungefär som en drivrutin i en persondator som skapar en väg för 

operativsystemet att nå externa enheter som modem, skärmar och liknande. 

 

Hur man sedan kommer åt de externa enheterna beror på hur drivrutinen fungerar, eller i detta fall 

hur systemen är uppbyggda. Här skiljer det sig för det första systemet med egen VGA-lösning i 

VHDL och det andra systemet med de färdiga IP-blocken som VGA-lösning. Däremot fungerar 

PS/2 likadant i båda systemen. I det första systemet så har det valts att skapa parallella pinnar som 

in och utgångar mellan PS/2, NIOS2 och VGA. I SOPC Builder har det sedan skapats adresser till 

dessa ingångar som gör det möjligt att nå dessa ifrån C-programmen. 

 

Exempel NIOS till leds 
 

Så låt oss säga att vi har ett mycket enkelt system med en NIOS och en 8-bitars parallellutgång som 

kopplas till 8 olika LED-lampor, där varje bit styr om just en LED-lampa. Sedan bestämmer vi i 

SOPC att denna parallellport ska ha adressen 0x01. Då kan vi i C program skriva följande kod för 

att tända de 4 första lamporna och släcka de 4 sista lampor, se figur 16. 

 
Figur 16: Kod för att sätta parallellport på adress 0x01 till ”11110000”. 
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3.2 Köra program på det första systemet som är skapat i SOPC Builder 

 

När man vill skriva ett program som man ska köra på det första systemet, det som är skapat med 

egengjord lösning för VGA i VHDL så finns det flera adresser man bör ha koll på. Men för att göra 

det hela enklare för användaren så har det skapats en headerfil som användaren kan använda för att 

på ett lätt och smidigt sätt använda systemet. Denna headerfil innehåller fem enkla funktioner som 

användes för att testa hela systemet. Funktionerna beskrivs nedan: 

 

fh_print(’x’): En funktion som skriver ut ett tecken på den aktuella adressen på skärmen, in 

argument till denna funktionen är en char. Hur man sätter adressen beskrivs efter funktionerna. 

 

fh_print_string(”ord eller fras”): En funktion som skriver ut en sträng på den aktuella adressen på 

skärmen, in argument till denna funktion är en stäng, den får innehålla vilka tecken som helst och 

vara hur lång som helst, men bör ej vara längre än antalet positioner kvar på skärmen.   

 

fh_write(x, y): En funktion som läser in x antal tecken från tangentbordet och skriver ut de på 

adress y på skärmen (första tecken på adress y och resten kommer på följande adresser). Notera att 

detta inte ändrar plats på vart den aktuella adressen för utskrift är. 

 

fh_print_endl(): En funktion som gör att nästa tecken som skrivs ut kommer att skrivas ut i början 

på raden under den aktuella raden, det vill säga den raden som just skrevs ut på. 

 

fh_clean(): En funktion som gör att hela skärmen blir svart, det vill säga allt som har skrivits ut på 

skärmen försvinner. 

 

Den aktuella adressen sätter man helt enkelt genom att ändra på det som pekaren addr pekar på. 

Man kan använda följande kod: *addr = x; Den kan man ändra på när man vill, ifall man inte bara 

vill ha radbyte utan vill hoppa in ett visst antal steg till höger så är det bara att öka det som den 

pekar på. Figur 17 nedan visar ett exempelprogram och även vad som händer på skärmen när de har 

körts klart. 
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Figur 17: Bilden visar vad som visas på skärmen efter att programmet i figuren har körts, här har 

användaren valt att skriva in 12345678901234567890 från sitt tangentbord. Notera att fonten och 

skalan på skärmen inte är densamma som i verkligheten. 

 

Det här var en variant av hur man kan använda de funktioner som har skapats, man hade även 

istället för att använda så många fh_print_endl() kunnat använda sig av *addr = x för att bestämma 

vart på skärmen man vill att saker ska skrivas ut. För att få en djupare förståelse om hur headerfilen 

är uppbyggd och därigenom förstå hur man kan skapa egna funktioner så hänvisas det till appendix 

A. 

 

 

 

3.3 Köra program på det andra systemet som är skapat i QSYS 

 

När man vill köra det andra systemet så liknar det till stor del det andra systemet, men istället för att 

man inkluderar den headerfil som hade skapats så inkluderar med en fil som heter ” 

altera_up_avalon_video_character_buffer_with_dma.h”. Det är motsvarigheten till ”fh_io.h”, alltså 

en fil som innehåller några funktioner för att skriva ut saker på skärmen. Nedan förklaras några av 

dessa nedan: 

 

Alt_up_char_buffer_dev * buffer; Det är ingen funktion, men någonting man måste göra för att de 

andra funktionerna ska fungera, det vill säga man skapar en buffer av en definierad datatyp som 

sedan används för utskrift. 
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buffer = alt_up_char_buffer_open_dev(“/dev/NAME”); Detta är en initiering man måste göra för 

att buffern ska kopplas till de IP-blocken som man lags till i NIOS2, där NAMN motsvarar det man 

har döpt sin buffer till i QSYS när man valde det IP-blocket. 

 

alt_up_char_buffer_clear(buffer) En funktion som används för att tömma buffern på allt dess 

innehåll. 

 

alt_up_char_buffer_draw(buffer, ’x’, Y, Z)  En funktion som skriver ut ett tecken på skärmen, där 

buffer är buffern man har skapat, x är ett tecken man vill skriva ut, Y är position horisontellt och Z 

position vertikalt.  

 

alt_up_char_buffer_string(buffer, ”ORD/FRAS”, Y, Z) En funktion som är precis som den 

föregående, fast en sträng skrivs ut istället för ett tecken. 

 

Nedan visas ett testprogram även för detta system, men nu utan att tangentbordet är inblandat. Då 

man får implementera det hur man vill i och med att de inte finns stöd för det i den headerfilen som 

används för att skriva ut saker på skärm med det andra systemet. Vill man därför ha tangentbordet 

med i det andra systemet så kan man använda headerfilen från första systemet och anpassa för detta 

system. 

 

 
Figur 18: Exempel på testprogram för det andra systemet, och även resultat på skärm. Notera att 

fonten och skalan på skärmen inte är densamma som i verkligheten. 
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3.4 Testresultat 

 

Som man kan se i figur 17 så får man det resultatet som man förväntar sig. Det fick man även för 

det första systemet i figur 18. Båda systemen kan utan problem hantera att skriva ut tecken på 

skärm, och båda systemen kan klara av att hantera PS/2 tangentbord. Det har även utförts ett test 

som bevisar att man på det andra systemet kan skriva ut på skärmen från tangentbordet, för att se 

det tester hänvisas det till appendix B. 
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4 Slutsatser 
 

4.1 Sammanfattning 

 

Utifrån den kunskap som fåtts, de tester som gjorts och de systemen som har skapats känns det 

övertygade om att både SOPC Builder och QSYS är två väldigt bra och kraftfulla program för att 

skapa system med NIOS2. Vilket program som egentligen är bäst tycks bero på ändamålet, man 

kommer väldigt långt med båda. Har man bara tillgång till SOPC Builder och ska göra ett enklare 

system där de kanske inte finns så mycket färdiga IP-block i QSYS som hade kunnat hjälpa i alla 

fall, då kan man likagärna använda SOPC Builder. Men för framtiden verkar det vara bäst att alla 

som arbetar med detta försöker ta sig till QSYS, för att IP-block troligen kommer växa och att 

QSYS kommer fortsätta utvecklas och att SOPC Builder därför kommer stå kvar där det står idag. 

 

4.2 Jämförelse av systemens resultat 

 

Båda lösningarna för VGA fungerar så pass snabbt och stabilt så att man som användare aldrig 

hinner se att det på något sätt tar tid för ett tecken att komma upp på skärmen. Det har under de 

tester som har utförts dessutom alltid varit 100% rätt tecken som har visats på skärmen. Det som 

däremot skiljer systemen åt är flexibilitet och implementation.  

 

Det första systemet med VGA-lösning i VHDL är otroligt flexibelt, där kan man ändra utseende 

och storlek på alla tecken. Det skulle dessutom vara väldigt lätt att implementera nya tecken i det 

systemet, som tillexempel å, ä och ö. Men som pris för dess flexibilitet kommer tiden det tar att 

implementera själva systemet. När detta implementerades så tog det mer än 10 gånger så lång tid 

som det tog för att implementera det andra systemet, med de färdiga IP-blocken. Det andra 

systemet med de färdiga IP-blocken är däremot mindre flexibelt, det är inte möjligt att ändra font, 

storlek eller lägga till nya tecken på det. För att åstadkomma någonting sådant skulle man behöva 

ändra på IP-blocken och därför förlora hela syftet med att ha färdiga IP-block. 

 

Om man kollar på användningen av systemen och skillnader där, då är en skillnad att med det första 

systemet så måste först en headerfil manuellt skapas för att det ska vara lätt att använda. Medan det 

andra systemet redan har en färdig fil med fördefinierade funktioner som man kan använda. Om 

man kollar på figur 17 och figur 18 så kan man jämföra syntax för båda systemen, det är en 

smaksak.  

 

Det finns även några saker som skiljer systemen, båda har tecken som är 80 rader breda, så 

vad händer om man försöker skriva 100 tecken på samma rad?  
Det första systemet skulle fortsätta de resterande 20 tecken som inte får plats på aktuella raden på 

nästa rad. Det andra systemet skulle helt enkelt skriva de sista 20 tecken utanför skärmen och 

därför skulle de inte synas i huvud taget. 

 

Hur skiljer sig hårdvaran åt, i det första systemet användes SRAM som minne och i det 

andra ”On-chip memory”? 
Hårdvaran skiljer sig lite åt, det är sant att det första systemet använder SRAM, men det utrymmet 

som behövs är enbart 2400 byte, så man kan flytta detta till ”On-chip memory” om man vill. Som 

ett implementationsförslag då så gör man bara ett stort 2400 platser stort fält som representerar 
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skärmen, inofficiella tester har gjorts på detta och det fungerar. Exakt hur mycket minne som de 

färdiga IP-blocken kräver har inte kunnats avgöra, men det handlar inte om speciellt mycket. 

 

Så ska man välja att använda de färdiga IP-blocken för teckenvisning på VGA eller inte? 

Så länge som man inte har några speciella krav på hur man vill att tecken ska se ut, och inte 

behöver den flexibiliteten som IP-blocken saknar, då bör man använda IP-blocken. Anledningen till 

detta är att det är så mycket enklare och snabbare att implementera, dessutom får man färdiga 

funktioner att använda i C. Men om man bygger ett system där VGA står i centrum, där allting 

handlar om hur det som visas på skärmen ser ut, då kan det vara värt att göra någonting eget för att 

kunna anpassa systemet bättre. 
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6 Appendix A 
 

I detta appendix kommer alltså koden för fh_io.h visas, genom att kolla på den kan man få en bra 

förståelse för hur man kan skapa ett sådant system själv. Alla adresser som är listade i början är de 

adresser som har valts i SOPC Builder. Flag, o_flag är två variabler där olika bitar av dessa 

representerar flaggor mellan NIOS2 och de externa enheterna. Keyb är ASCII-värdet på den knapp som 

har tryckts ner, addr är adress till SRAM, och vga är tecknet som ska skrivas till den adressen.  

 

 

#ifndef FH_IO 

#define FH_IO 

 

 

#define ledg 0x01021000 

#define ADDR_BASE_ADDRESS 0x01021040 

#define VGA_BASE_ADDRESS 0x01021030 

#define FLAG_BASE_ADDRESS 0x01021050 

#define keyb_addr 0x01021020 

#define swit_addr 0x01021010 

#define out_flag 0x01021060 

volatile int * flag = (int *) FLAG_BASE_ADDRESS; 

volatile int * vga = (int *) VGA_BASE_ADDRESS; 

volatile int * addr = (int *) ADDR_BASE_ADDRESS; 

volatile int * o_flag = (int *) out_flag; 

volatile int * keyb = (int *) keyb_addr; 

int row = 0; 

 

 

void fh_print(char tecken) 

{ 

        int written = 0; 

        int state = 0; 

 

 

         while(written == 0) //UTSKRIFT 

                                        { 

 

 

                                        if((*(flag) & 0x01) == 0) 

                                        { 

                                            if(state == 0) 

                                            { 

                                           *(vga) = tecken; 

                                            *(vga)= (*(vga) | 0x100); 

 

                                            state = 1; 

                                            } 

                                            } 
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                                        else 

                                        { 

                                            if(state == 1){ 

                                            *(vga)= (*(vga) & 0x0FF); 

                                            *(addr) = *(addr)+1; 

                                            state = 0; 

                                            written = 1; 

                                            } 

 

                                        } 

 

} 

         return 0; 

} 

 

 

 

void fh_clean() 

{ 

int temp = *addr; 

        int loop = 0; 

        int state = 0; 

        *addr = 0; 

         while(loop < 2400) //UTSKRIFT 

                                                { 

 

 

                                                if((*(flag) & 0x01) == 0) 

                                                { 

                                                    if(state == 0) 

                                                    { 

                                                   *(vga) = 0x00; 

                                                    *(vga)= (*(vga) | 0x100); 

 

                                                    state = 1; 

                                                    } 

                                                    } 

                                                else 

                                                { 

                                                    if(state == 1){ 

                                                    *(vga)= (*(vga) & 0x0FF); 

                                                    *(addr) = *(addr)+1; 

                                                    state = 0; 

                                                    loop = loop +1; 

                                                    } 

 

                                                } 
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        } 

 

         *addr = temp; 

} 

 

 

 

void fh_write(int amount, int address) 

{ 

        int temp = *addr; 

        *addr = address; 

        int loop = 0; 

        int key_state = 0; 

        int state = 0; 

        int written = 1; 

    while(loop < amount) 

        { 

 

 

 

        if((*(flag) & 0x02) == 2) 

        { 

                *(o_flag) = 0x01; 

                key_state = 1; 

                *(vga) = *(keyb); 

        } 

        if((key_state == 1) && ((*(flag) & 0x02) == 0)) 

        { 

 

                written = 0; 

           key_state = 0; 

        } 

 

 

         while(written == 0) //UTSKRIFT 

                        { 

 

 

                        if((*(flag) & 0x01) == 0) 

                        { 

                            if(state == 0) 

                            { 

 

                            *(vga)= (*(vga) | 0x100); 

 

                            state = 1; 

                            } 

                            } 
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                        else 

                        { 

                            if(state == 1){ 

                            *(vga)= (*(vga) & 0x0FF); 

                            *(addr) = *(addr)+1; 

                            loop = loop+1; 

                            state = 0; 

                            written = 1; 

                            *(o_flag) = 0x00; 

                            } 

 

                        } 

 

 

                        } //UTSKRIFT 

 

        } 

    *addr = temp; 

} 

 

 

 

 

void fh_print_string(char * input) 

{ 

char * temp = input; 

int index = 0; 

while(*temp != '\0') 

{ 

*temp = *(input+index); 

fh_print(*(temp)); 

index++; 

} 

 

         return 0; 

} 

 

 

void fh_print_endl() 

{ 

row++; 

*(addr) = row*80; 

 

} 

 

#endif 
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7 Appendix B 
Här nedan visas ett simpelt testprogram som har används för att testa så att det var möjligt att från PS/2 

komma ända till skärmen i det andra systemet. Så detta program låter enbart användaren skriva ut några 

tecken på samma rad. 

 

 

#include <altera_up_avalon_video_character_buffer_with_dma.h> 

#define flag_addr 0x01003030 

#define out_flag_addr 0x01003020 

#define keyb_addr 0x01003040 

volatile char * keyb = keyb_addr; 

volatile int * flag = (int *) flag_addr; 

volatile int * o_flag = (int *) out_flag_addr; 

alt_up_char_buffer_dev *cb_dev; 

int main() 

{ 

 

 

         cb_dev = alt_up_char_buffer_open_dev("/dev/char_buff"); 

         alt_up_char_buffer_clear(cb_dev); 

         int key_state = 0; 

         char temp; 

         int i = 0; 

                 while(1) 

                        { 

 

                                

                        if((*(flag) & 0x02) == 2) 

                        { 

 

                                *(o_flag) = 0x01; 

                                key_state = 1; 

                                temp = *(keyb); 

                        } 

                        if((key_state == 1) && ((*(flag) & 0x02) == 0)) 

                        { 

                                i++; 

                                alt_up_char_buffer_draw(cb_dev, temp, i, 1); 

 

                           key_state = 0; 

                           *(o_flag) = 0x00; 

                        } 

                        } 

                 return 0; 

 

} 


