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FPGA är en förkortning av Field Programmable Gate Array och är en programmerbar logikkrets. I
FPGA:n kan allt ifrån enkla logiska grindar till avancerade microprocessorer programmeras.

Rapporten är en handledning för nya användare av programmet Altium Designer 6 som vill använda sig
av processorer i FPGA projekt. Användaren guidas steg för steg genom olika exempel för att designa
FPGA:n på utvecklingskortet LiveDesign Evaluation Board.

Huvuduppgiften var att designa en FPGA baserad frekvensräknare till utvecklingskortet. Detta löste vi
genom att använda den inbyggda mikroprocessorn TSK51A_D. Mikroprocessorn har två inbyggda
räknare (timers) Timer0 och Timer1. Timer0 används för att känna av antalet pulser på inkommande
signal och Timer1 används som referens (1 sekund). Värdet på Timer0 läses av varje sekund. Detta
motsvarar frekvensen som sedan visas på utvecklingskortets displayer.
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Sammanfattning 
 
FPGA är en förkortning av Field Programmable Gate Array och är 
en programmerbar logikkrets. I FPGA:n kan allt ifrån enkla logiska 
grindar till avancerade microprocessorer programmeras. 
 
Rapporten är en handledning för nya användare av programmet 
Altium Designer 6 som vill använda sig av processorer i FPGA 
projekt. Användaren guidas steg för steg genom olika exempel för 
att designa FPGA:n på utvecklingskortet LiveDesign Evaluation 
Board.  
 
Huvuduppgiften var att designa en FPGA baserad frekvensräknare 
till utvecklingskortet. Detta löste vi genom att använda den 
inbyggda mikroprocessorn TSK51A_D. Mikroprocessorn har två 
inbyggda räknare (timers) Timer0 och Timer1. Timer0 används för 
att känna av antalet pulser på inkommande signal och Timer1 
används som referens (1 sekund). Värdet på Timer0 läses av varje 
sekund. Detta motsvarar frekvensen som sedan visas på 
utvecklingskortets displayer. 
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1 Inledning 
 
Denna rapport ska hjälpa en ny användare att komma igång med FPGA design i 
utvecklingsverktyget Altium Designer 6. Användaren får steg för steg instruktioner hur FPGA 
designas och rapporten har sin tyngd på mikroprocessorer. I denna rapport används Altium 
Designer 6 tillsammans med utvecklingskortet LiveDesign Evaluation Board. Samtliga guider 
är oberoende av varandra.  
 
Altium Designer 6 är ett utvecklingssystem för elektroniska produkter från koncept till färdig 
produkt inom ett och samma program. Programmet för samman utvecklingen av mjukvara, 
hårdvara och programmerbar hårdvara i en förenad omgivning och innehåller bland annat: 

• Kretskorts design (PCB) 
• FPGA hårdvarudesign 
• Mjukvaruutveckling 
• Signal analys 

1.1 Bakgrund 
Bakgrunden till denna rapport var att ITN planerar införa utvecklingsverktyget Altium 
Designer 6 för kommande kurser.   

1.2 Syfte 
Syftet med denna rapport var att en ny användare av utvecklingsverktyget Altium Designer 6 
snabbt ska komma igång med FPGA baserade mikroprocessorer. Uppgiften var även att 
tillverka en frekvensräknare med en FPGA baserad mikroprocessor.  

1.3 Guider 
Här följer en kort beskrivning av rapportens fyra guider. Läsaren guidas genom enklare 
konstruktioner för att främst öka de grundläggande kunskaperna i Altium Designer 6.  
Guiden ”Frekvensmätning med TSK51A” var en huvuduppgift. Den är mer avancerad än de 
andra då den beskriver hur en frekvensräknare kan konstrueras i FPGA. 

1.3.1 Guide: FPGA-Programmering i Altium Designer 6 
Detta är en inledande guide utan någon mikroprocessor. Den visar hur man skapar 
komponenter med VHDL samt hur man hämtar in färdiga komponenter på kretsscheman.  
Slutprodukten blir en hexadecimal räknare som räknar 0-F och visar resultatet på kortets 7-
segmentsdisplay. 
 

1.3.2 Guide: Processor TSK51A i Altium Designer 6 
Detta är första exemplet med processorn TSK51A. Den innehåller en enkel C-kod som skriver 
ut ett tal binärt på kortets lysdioder. Den visar även hur mikroprocessorn kan 
omprogrammeras utan att kompilera om hela FPGA-konstruktionen. 
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1.3.3 Guide: Frekvensmätning med TSK51A 
Detta är ett mer avancerat exempel som demonstrerar hur processorn TSK51A kan mäta en 
extern frekvens som kopplas in på kortet. Frekvensen kan max mätas till omkring 65 KHz 
(begränsas av Timer0 på 16bitar) och visas på 7-segmentsdisplayerna. Frekvensmätaren 
räknar antalet negativa flanker under 1 sekund med processorns inbyggda timer (Timer0). 

1.3.4 Guide: Processor TSK165 I Altium Designer 6  
TSK165 är en 8-bitars RISC processor. Mikroprocessorn TSK165x är funktionsmässigt 
identisk (inkluderat instruktioner) med PIC16C5x familjen förutom att den saknar timers, 
OPTION register och SLEEP mode. 
 
Guiden visar hur mikroprocessorns in- och utgångarna konfigureras och används.  
Processorn programmeras till att tända och släcka lysdioder med Dip-switcharna. 
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2 FPGA 
 
FPGA (Field Programmable Gate Array) är en programmerbar logikkrets. Den kan 
programmeras utan någon speciell programmeringsutrustning t.ex. från ett statiskt minne 
(RAM, Rom eller Flash). När strömmen bryts till FPGA-kretsen nollställs logiken och den 
kan programmeras om.  
 
Vid själva utvecklingen av en FPGA design finns det olika program, ett exempel är Altium 
Designer 6. Där kan man exempelvis programmera i VHDL eller bygga upp en grafisk 
konstruktion av färdiga block. Altium Designer 6 gör sedan om koden till en ”bit-fil” som 
skickas över till FPGA:n och programmerar den. 
 
Logiken i FPGA:n kan programmeras till enkla logiska grindar eller till mer avancerade 
kombinatoriska funktioner som t.ex. avkodare eller enklare matematiska funktioner.  
Nackdelen med FPGA:erna är att de inte kan exekvera programvara i samma takt som en 
modern avancerad processor. För att kompensera detta kan man flytta applikationsspecifika 
programfunktioner till hårdvara.  
 
Numera finns det RAM-minnen påbyggda på chipen samt både ”hårda” och ”mjuka” 
processorer. Hårda processorer är riktiga processorer som sitter på chipet och med mjuka 
menas processorer som är programmerade i FPGA:n. Numera kan man alltså blanda program 
och hårdvara i samma krets. 
 
FPGA som utvecklingsverktyg är mycket bra då man kan göra nästan allt på ett chip och 
slipper använda en mängd olika komponenter. Detta gör att man kan släppa ut nya produkter 
på marknaden snabbare och fixa buggar när produkten redan är ute. 
 
När utvecklingen är klar kan man till fördel föra över sin FPGA konstruktion till en ASIC 
(Application-Specific Integrated Circuit). Kretsen blir då mindre, systemet startar snabbare 
och man slipper en extra krets för programmeringen. 
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3 Beskrivning av LiveDesign Evaluation Board 
 
På Evaluation Board finns mycket kringutrustning 
som alla har förbindelse med FPGA kretsen 
(Fig.3.2). 
Här följer en beskrivning på utrustningen, 
var de sitter på kortet och vad de motsvarande 
blocken i Altium Designer heter.  
 
Samtliga av de block beskrivna nedan går att hämta  
från biblioteket FPGA EvalBoard Port-Plugin.IntLib, 
se Fig.3.1. Beteckningar och data på anslutningar 
är hämtade från ”LiveDesign Evaluation Board 
Technical Reference Manual”. 
 
 
 
 
 

 

 

Fig.3.2. Översikt LiveDesign Evaluation Board 

Fig.3.1. 
Härifrån hämtas 
blocken till 
FPGA Schemat 
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3.1 FPGA 
FPGA kretsen som sitter på Evaluation Board heter XILINX SPARTAN-3 XC3S1000-
4FG456C. Den har 456 ben varav 391 kan vara in och utgångar. Kretsen innehåller 17280 
logikceller. 

3.2 Spänningsförsörjning 
Evaluation Board ska matas med den medföljande 5 voltsadaptern. Den röda lysdioden 
bredvid spänningsanslutningen lyser när kortet har matningsspänning. Kortet kräver mellan 
100 och 500 mA. Observera att FPGA kretsen endast arbetar med 3,3V. Om du vill ta in en 
signal på User Headern får det inte vara större spänning än 3,3V 

3.3 Oscillator/Kristall 
På utvecklingskortet sitter det en oscillator på 50 Mhz och i programmet heter blocket 
CLOCK_BOARD (Fig.3.3.). 
 

 

Fig.3.3. 

3.4 Minnen 
Evaluation Board har två 256K x 16 SRAM minnen (SRAM_0 och SRAM_1). Dessa minnen 
har en access tid på 10 nS och kan konfigureras i olika storlekar (Fig.3.4.). 
 

  

Fig.3.4 SRAM_0 och SRAM_1. 

Det går även att skapa minnen i FPGA genom att infoga färdiga minnesblock. Dessa finns i 
biblioteket FPGA Memories.IntLib. 

3.5 In och Utgångar 
Under blocken för utvecklingskortet finns det blå text som berättar vilka ben på FPGA:n som 
komponenter anslutna till. Innan kompilering står det PXX och efter kompilering står 
bennumret. Detta är inget man normalt behöver bry sig om. 
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3.5.1 User header 
User Header A (HDR1) och User Header B (HDR2) används för att direkt kommunicera med 
FPGA kretsen. Varje header innehåller 20 stift, 18 av dessa är konfigurerbara för in- och/eller 
utsignaler, övriga två är för jord och VCC. Man kan ställa in om VCC (stift 1) ska vara 3,3 V 
eller 5 V genom att bygla stiften på JP1 och JP2 se Fig.3.5. Om respektive jumper inte byglas 
(JP1 och JP2), lämnas ingen spänning på VCC. 
 

 

Fig.3.5. JP1 och JP2 bestämmer VCC spänningen på respektive User Header 

För att använda stiften som in- eller utgångar väljer man i programmet att placera ut en Port 
från menyn i Fig.3.6. När porten är utplacerad dubbelklickar man på den så att en meny som 
heter Port Properties kommer upp. Här ska man välja namn och typ på porten. Om man t.ex. 
vill använda stift 2 på User Header A som ingång, döp porten till ”HA2” och välj I/O-type 
till Input. Porten ska nu se ut som i Fig.3.7. Vill man istället använda User Header B stift 4, 
döp porten till ”HB4”. 
 

 

Fig.3.6. Härifrån hämtar man en port. 

 
 
 

3.5.2 Serieport 
Evaluation Board är försedd med port för seriekommunikation, RS232. Kortet har lysdioder 
för övervakning av signalerna. Blocket man använder heter RS232CNTR (se Fig.3.8.).  

 

Fig.3.8. RS232 block 

 

Fig.3.7. Input på UserHeader A 
tift 2.  Programmet skriver V7 
om är benet på FPGA:n. 
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3.5.3 Mus och tangentbordsportar 
Det finns två stycken standard PS/2 anslutning på kortet för anslutning av mus och 
tangentbord. De är direkt anslutna till FPGA:ns I/O. Portarna heter PS2A (mus) och PS2B 
(tangentbord) och blocken visas i Fig.3.9. 

 

Fig.3.9. PS/2 anslutningar 

3.5.4 VGA port 
På Evaluation Board finns en VGA-port som det går att ansluta en bildskärm till. Utgången 
har 9 bitars färg alltså 512 färger. Porten har anslutning för Red, Green, Blue på 3 bit vardera 
samt vertikal och horisontal synkning. VGA-blocket heter VGACNTR (Fig.3.10.).  
 

 

Fig.3.10. VGA-anslutning 
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3.5.5 Ljudsystem 
Evaluation Board är försedd med en stereoutgång med D/A omvandlare av typen Delta-
Sigma. Ljudsystemet består av en linjeutgång (J1), hörlursutgång (J6), volymkontroll (P1), 
två små högtalare (SPKR 1 och 2) samt ett filter som bestämmer frekvensomfånget (RN1 och 
RN2). Filtret är i ursprungsutförandet inställt på 10 kHz. Blocket för ljudutgången heter 
Stereo (Fig.3.11.) och har två anslutningar, en för vardera kanal.  
 

 

Fig.3.11. Ljudutgångar 

3.6 Dioder och displayer 
På Evaluation Board finns 6 stycken 7-segmentsdisplayer och 8 röda lysdioder. Det finns 
även en grön lysdiod som indikerar om FPGA:n blivit programmerad. Den sitter långt ner till 
höger på kortet och är märkt LOADED. 

3.6.1 7-segmentsdisplayer 
Till varje display går en 8 bitars buss. Varje bit i bussen går till ett specifikt segment i 
displayen (Fig.3.12.). 
 

 

 

Fig.3.12. Figuren visar displayens segment. 

 
 
 
 
 

Segment Bit 

a 0 
b 1 
c 2 
d 3 
e 4 
f 5 
g 6 
h (punkt) 7 
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I Altium Design finns det 7 olika block för 7-segmentsdisplayerna. Ett block för varje display, 
blocket 7SEG0 till displayen längst till vänster och 7SEG5 till den längst till höger. 
Det sjunde blocket (7SEGX6) är ett block där alla sex displayer är med. (Fig.3.13.) 
 

 

Fig.3.13. 7SEGX6 och 7SEG0. 

3.6.2 Lysdioder 
Åtta röda lysdioder är monterade på Evaluation Board och heter LD0-LD7. I programmet är 
de sammanfogade i en buss och blocket heter LED (Fig.3.14.) . Bit 0 på bussen går till LD0 
och Bit 7 till LD7. 

 

Fig.3.14. Lysdiodsblocket 

3.7 Knappar 
Det finns totalt 15 knappar på Evaluation Board. 8 dipswitchar, en knappsats med 6 knappar 
och en Test/Reset knapp. Samtliga knappar är inverterade vilket betyder att när man trycker 
på en knapp så bryts spänningen. Om man vill ändra detta, sätt dit en inverterare efter 
knappen (INV i biblioteket FPGA Generic.IntLib). 
 
Dipswitcharna är kopplade till en 8 bitars buss och switch 1 är bit 0 på bussen. Även dessa är 
aktivt låga så när de står i läge ON ger den en nolla på bussen. Blocket heter DIPSWITCH.  
 
Knappsatsen på kortet med början från vänster heter SW1 till SW6 och motsvarar blocken 
USER_BUTTON0 till USER_BUTTON5. För att sätta in samtliga använd 
USER_BUTTONX6. 

 
Knappen Test/Reset (SW7) har ingen speciell funktion 
gentemot de övriga knapparna. Blocket för knappen heter 
TEST_BUTTON (Fig.3.15.) 
 
 
 

Fig.3.15. Block för dipswitchar, userbuttons och 
test/reset-button.  
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4 Mikroprocessorer i Altium Designer 6 
 
Det finns många olika typer av mikroprocessor i Altium Designer 6 och de går att hitta i 
biblioteket FPGA Processors.IntLib. För mer detaljerad information om en processor eller 
annan komponent i Altium Designer tryck F1 när komponenten är markerad. Här följer en 
kort beskrivning av processorerna TSK51A_D, TSK165X och funktioner som behövs för att 
programmera dem.  

4.1 TSK51A_D 
TSK51A_D är en 8-bitars mikroprocessor med Harvard arkitektur. Den har bl.a. fyra 8-bitars 
I/O portar och två 16-bitars räknare. D:et i namnet betyder att den har OCD 
(On_chip_debugging). Mer om detta längre fram i kapitlet. Mikroprocessorn kan 
programmeras med Assembler och/eller C. Anledningen till att denna processor används i 
guiderna är att den har timerfunktion samt möjligheten att programmera i C. 

4.2 TSK165x 
Mikroprocessorn TSK165x är funktionsmässigt identisk (inkluderat instruktionerna) med 
PIC16C5x familjen förutom att den saknar timers, OPTION register och SLEEP mode. 
TSK165x är en 8-bitars RISC-processor med Harvard arkitektur. Den kommer i tre olika 
utföranden, A, B eller C och skillnaderna är antalet I/O portar och minnesstorlek. Samtliga 
modeller har OCD. 

4.3 Fördröjningsfunktion 

 

Fig.4.1.  

Denna fördröjningsfunktion används för att exempelvis en processor ska starta först efter att 
den fysiska FPGA kretsen har initierats. Blocket FPGA_STARTUP8 nollställer processorn 
efter visst antal klockcykler och processorn börjar då med sitt program (Fig.4.1.). 

4.4 Variabellista  
Något som kan vara till stor hjälp när processorer ska programmeras i Altium Designer 6 är 
den lista med deklarerade variabler. Dessa variabler styr portar och registerbitar och de finns 
för bl.a. Timer0 och in/utgångarna P0-P3.  
Filen för TSK51A_D finns i mappen Altium Designer 6\System\Tasking\C51\include och 
heter regtks51.sfr. Öppna denna fil i Notepad för att se listan. 
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4.5 On_Chip debugging 
Många processorer har så kallat OCD (On_Chip_Debugging) vilket betyder att de i realtid 
kan debuggas. Fördelen med detta är bl.a. möjligheten att stega genom programkod, använda 
breakpoints och skriva och läsa till minnen och register. Det är även möjligt att debugga 
direkt i en OCD-processors register och inte endast i programkoden. Det går t.ex. skriva in ett 
eget värde för in/utgången P1, se Fig.4.2. 
 

 

Fig.4.2. Debugga/ändra i processorns register. 

 För att starta debugger dubbelklicka på ikonen för processorn i Devices View. Sedan i rutan 
”Instrument Rack – Soft Devices”, klicka på knappen Nexus Debugger se Fig.4.3. 
 

 

Fig.4.3. Start av processorns debug. 
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För att kommunicera med OCD-processor samt med inbyggda instrument behöver blocken 
Jtag Connector och Port finnas med på FPGA schemat (Fig.4.4). 
 

 

Fig.4.4. Nexus Jtag connector och Port. 

Jtag är en IEEE standard (1149.1) som används för att debugga mikroprocessorer och FPGA 
kretsar. All kommunikation mellan PC och LiveDesign EvaluationBoard sker med denna 
standard. 
 
Jtag utvecklades på 80-talet främst för att kontrollera om elektronikkort innehåller några 
kortslutningar eller avbrott. Jtag tar kontrollen över exempelvis en mikroprocessor och en 
FPGA och styr dess in och utgångar. Genom att skicka data ifrån en FPGA utgång och lyssna 
på mikroprocessorns ingång kan man ta reda på om ledningen är korrekt. 
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5 Guide: FPGA-programmering i Altium Designer 6 
 
Denna guide ska visa hur man skapar ett projekt med en enkel konstruktion i Altium Design 
(Fig.5.1). Programexemplet är en hexadecimal räknare som räknar 0-F och visar resultatet på 
en 7-segmentsdisplay. Den består av ett VHDL-block samt färdiga FPGA-block. 

 

Fig.5.1. Koppling som ska göras i denna guide. 

Kopplingen som vi ska göra består av en 4-bitarsräknare som klockas av ett block som delar 
ner kortets oscillator på 50 MHz till 1Hz. Räknaren som är en färdig FPGA-komponent kan 
pausas, nollställas och när den räknat upp till F så tänder den två lysdioder. För att det binära 
värdet från räknaren ska kunna visas på 7-segmentsdisplayen så behöver det omkodas. Detta 
görs med ett block skrivet i VHDL.  
 
Anslut parallellportskabeln mellan PC:n och Evaluation Board samt spänningssätt kortet. 
Öppna programmet Altium Designer 6.  För att göra ett nytt FPGA projekt välj: File >> New 
>> Project >> FPGA Project (Fig.5.2).  
 

 

Fig.5.2. 

Spara projektet till start.PrjFpg i valfri mapp genom File >> Save Project As… 
Skapa ett nytt kretsschema: File >> New >> Schematic. För att spara kretsschemat välj File 
>> Save As. Döp till start.SchDoc 



   
 

 - 14 - 

För att programmet ska veta vilken FPGA krets som är inkopplad måste en Constraint fil 
väljas.  
Project >> Configuration Manager… Bredvid Constraint Files välj Add…  
C:\Program Files\Altium Designer 6\Library\Fpga\Evaluation Board Constraint Files\ 
EB1_XC3S1000-4FG456.Constraint 
Brevid Configurations välj Add… Döp till ”start”. Bocka i start, klicka sedan Ok (Fig.5.3). 
 

 

Fig.5.3. 

5.1 VHDL-block 
Nu ska VHDL kod avkoda ett binärtal till en 7-segmentsdisplay. För att göra ett VHDL block 
så ritar man ut en grön symbol och sätter dit portar på denna. Därefter genereras en kod 
anpassat efter symbolens portar i en Vhd-fil. I denna fil skriver man VHDL koden.  
 
Rita ut en symbol i schemat med Place >> Sheet Symbol. Dubbelklicka på symbolen och döp 
blocket till ”avk7seg” i rutan Filename. Klicka Ok (Fig.5.4). 
 

 

Fig.5.4. 
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Nu ska vi lägga till portar till symbolen. Place >> Add Sheet Entry. Klicka på symbolen för 
att placera portar. I detta exempel ska vi ha två portar, en ingång och en utgång, se Fig.5.5. 
För att sluta placera portar tryck höger musknapp eller Escape. 

 

Fig.5.5. Symbol med placerade portar 

 
Dubbelklicka på den vänstra porten och döp den till ”data_in” i rutan Name och välj I/O 
Type till Input (Fig.5.6). 

 

Fig.5.6. Välja port typ och döpa den. 

Gör den andra porten till Output och döp den till ”data_ut”. 
 
Nu ska vi generera VHDL koden anpassat efter symbolen. Design >> Create HDL File 
From Symbol >> Create VHDL File From Symbol och klicka sedan på symbolen. Då 
dyker ett VHDL fönster upp se Fig.5.7. Eftersom vi redan har skapat portarna så finns de nu 
med i programkoden. Spara: File >> Save As ”avk7seg.Vhd”. 
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Fig.5.7. Genererad VHDL kod baserat på placerade portar. 

Fyll i följande VHDL kod: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 
-- SubModule avk7seg 
-- Created   2007-03-28 17:03:12 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Library IEEE; 
Use IEEE.Std_Logic_1164.all; 
use IEEE.std_logic_arith.all; 
use IEEE.numeric_std.all; 
 
entity avk7seg is port 
   ( 
     data_in : in     std_logic_vector(3 downto 0); 
     data_ut : out    std_logic_vector(7 downto 0) 
   ); 
end avk7seg; 
-------------------------------------------------------------------------------- 
architecture Structure of avk7seg is 
begin 
process(data_in) 
begin 
    case data_in is 
        when "0000" =>data_ut<="00111111"; --0 
        when "0001" =>data_ut<="00000110"; --1 
        when "0010" =>data_ut<="01011011"; --2 
        when "0011" =>data_ut<="01001111"; --3 
        when "0100" =>data_ut<="01100110"; --4 
        when "0101" =>data_ut<="01101101"; --5 
        when "0110" =>data_ut<="01111101"; --6 
        when "0111" =>data_ut<="00000111"; --7 
        when "1000" =>data_ut<="01111111"; --8 
        when "1001" =>data_ut<="01101111"; --9 
        when "1010" =>data_ut<="01110111"; --A 
        when "1011" =>data_ut<="01111100"; --B 
        when "1100" =>data_ut<="00111001"; --C 
        when "1101" =>data_ut<="01011110"; --D 
        when "1110" =>data_ut<="01111001"; --E 
        when "1111" =>data_ut<="01110001"; --F 
        when others =>data_ut<="00000000"; 
    end case; 
end process; 
end Structure; 
------------------------------------------------------- 
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Gå tillbaka till kretsschemat start.SchDoc tex. genom att klicka på knappen som visas i 
Fig.5.8. 
 

 

Fig.5.8. Smidiga växlingar mellan fönster. 

Nu ska vi generera symbolen av koden vi just har skrivit. Design >> Create Sheet Symbol 
From Sheet Or HDL. Välj avk7seg.Vhd och sedan Ok (Fig.5.9). 
 

 

Fig.5.9. Generera symbol av VHDL koden. 

Lägg in den nya symbolen i kretsschemat (Fig.5.10), den gamla ska du nu ta bort. Som du ser 
har nu in och utgången blivit en buss 

 

Fig.5.10. Symbol som innehåller den nya VHDL koden. 
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5.2 Frekvensdelning med FPGA-block 
Altium Evaluation Board har en klockfrekvens som är på 50MHz så därför behöver vi dela 
ner frekvensen för att vi ska hinna se siffrorna på displayen. Vi ska därför göra en ny symbol 
som ska innehålla ett antal klockdelare som tar ner frekvensen till 1Hz.  
 
Rita ut en ny grön symbol: Place >> Sheet Symbol 
Dubbelklicka på symbolen och välj Designator till ”U_clock_divider” samt Filename 
”clock_divider.SchDoc”. Sedan Ok. 
Sätt ut två portar med: Place >> Add Sheet Entry 
 
Dubbelklicka på respektive port och döp dem till ”clk_in” (I/O Type: Input) samt ”clk_out” 
(I/O Type: Output). Sedan Ok. 
Den nya symbolen bör nu stämma överens med Fig.5.11. 

 

Fig.5.11. 

Design >> Create Sheet From Symbol och klicka på symbolen du just skapat. 
Ett nytt kretsschema dyker upp på skärmen. Vi ska nu placera ut komponenter som finns att 
hämta från biblioteket genom Design >> Browse Library eller genom snabbknappen 
Libraries som finns i övre högra hörnet (Fig.5.12). 
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 Fig.5.12. Infoga komponenter från Libraries 

Kortets kristall är på 50MHz och för att få 1 Hz måste frekvensen delas ner 10 miljoner 
gånger (5 Hz) och sedan dela resultat med 5. 
Hämta sju CDIV10DC50 och en CDIV5 från biblioteket FPGA Generic.IntLib, så att 
konstruktionen ser ut som Fig.5.13. 

 

Fig.5.13. Schema för frekvensdelar-blocket. 

För att döpa de olika komponenterna (”U?”) automatiskt använd Tools >> Annotate Quiet. 
Svara Yes i rutan ”Confirm Designator Changes”. 
Spara och gå tillbaka till start.SchDoc. 
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5.3 Lägga till färdiga FPGA-komponenter 
Från Libraries ska vi lägga till resterande komponenter i kretsschemat.  

Komponenter FPGA bibliotek 

CLOCK_BOARD  FPGA Evalboard Port-Plugin.IntLib  
USER_BUTTON0  FPGA Evalboard Port-Plugin.IntLib 
USER_BUTTON5 FPGA Evalboard Port-Plugin.IntLib 
7SEG0  FPGA Evalboard Port-Plugin.IntLib 

LED FPGA Evalboard Port-Plugin.IntLib 
CB4CEB FPGA Generic.IntLib 
INV FPGA Generic.IntLib  
J8S_8B FPGA Generic.IntLib  

 
Döp blocken med Tools >> Annotate Quiet Svara Yes i rutan ”Confirm Designator 
Changes”. Placera ut symbolerna enligt Fig.5.14. 
 

 

Fig.5.14. Utplacerade komponenter och block. 

5.4 Anslutningar 
Det finns två sätt att dra ledningar, antingen genom att dra en synlig ledning (wire) eller 
genom att skapa en Net Label. Net Label gör en osynlig koppling mellan punkter. I detta 
exempel kommer bara synliga ledningar dras. 
Nu när vi placerat ut alla komponenter och block så ska vi dra ledningar mellan dem. 
Ledningarna kallas Wire och kan hämtas genom Place >> Wire. Mus pekaren visar ett rött 
kryss när du ska ansluta en ledning till komponentben, portar eller andra ledningar. 
 
Det kan vara en god ide att namnge dina anslutningar för att underlätta förståelsen för ett 
schema eller för att slippa dra synliga ledningar. T ex om du vill dra en osynlig ledning 
mellan portarna Clk_out och C så kan du sätta en Net Label på dessa portar. 
Place >> Net Label. För att döpa en Net label tryck TAB innan den är utplacerad. 
 
Placera ut bussar genom Place >> Bus. 
Objekt som länkas samman med en buss måste båda ha samma busstorlek.  
Om du vill plocka ut en ledning från en buss så måste du alltid döpa bussen och ledningen 
med Net Label (ex. Fig.5.15).  
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Fig.5.15. Kopplingsexempel på hur man kan ta ut ledningar från en buss. 

Gör nu anslutningar mellan blocken, jorda J1-J6 på J8S_8B (Fig.5.16). 

 

Fig.5.16. Färdig Koppling. 

5.5 Devices View 
För att kompilera och skicka över programmet till FPGA:n används Devices View. 
Välj View >> Devices View 
 

 

Fig.5.17. Devices View 
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Kontrollera så att Live knappen är ibockad (Fig.5.17).  
 
Tryck på Compile och kontrollera i rutan Messages som dyker upp om det finns några fel i 
programmet. Finns det fel så rätta till dem, du kan dubbelklicka på felmeddelandet för att 
komma till felet. Felmeddelanden ([Error] och [Warning]) som slutar på ”has no load” samt 
”has no driver” kan du ignorera. Dessa betyder att det finns anslutningar som inte är 
kopplade. 
 
Tryck sedan på Program FPGA för att köra alla stegen. OBS! Tryck på den lilla vita pilen 
(Fig.5.17) i Program FPGA knappen för att köra alla nivåer upp till Program FPGA med 
inkluderad nedladdning till kortet. Trycker man bara på Program FPGA så körs bara det 
steget. 
 
När Program FPGA är klart så börjar programmet köras på Evaluation board. 

• 7-segmentsdisplayen räknar upp till F. 
• Pausa räknaren genom att trycka på knappen Sw1 (Sw0 i programmet). 
• Nolla räknaren genom att trycka på knappen Sw6 (Sw5 i programmet). 
• När räknaren räknat upp till F så lyser lysdioderna LD0 och LD7 en kort stund. 

5.6 JTAG Viewer Panel 
Man kan övervaka portarna på kortet medan 
man kör med JTAG Viewer Panel. 
 
Högerklicka på Spartan-3 ikonen  
(Fig.5.18) och välj Instrument 
 från menyn.  
 
 
 

 

Fig.5.19. 

Klicka på JTAG Viewer Panel för att öppna JTAG Device Viewer Panel (Fig.5.19). 
 

 Fig.5.18. 
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Fig.5.20. 

Välj fliken Part F. Bocka i Hide Unassigned I/P Pins och sedan Live Update se Fig.5.20.  
Här kan du se att LEDS(0) och LEDS(7) går hög när räknaren räknat upp till F. 
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6 Guide: Processor TSK51A i Altium Designer 6 
 
Denna guide visar hur processorn TSK51A byggs i ett FPGA-schema samt hur den 
programmeras med C-kod i ett ”Embedded Project”. 
 
Anslut parallellportskabeln mellan PC:n och Evaluation Board samt spänningssätt kortet. 
Öppna programmet Altium Designer 6.  För att göra ett nytt FPGA projekt välj: File >> New 
>> Project >> FPGA Project (Fig.6.1).  
 

 

Fig.6.1. 

Spara projektet till processor.PrjFpg i valfri mapp genom File >> Save Project As… 
Skapa ett nytt kretsschema: File >> New >> Schematic. 
Spara kretsschemat välj File >> Save As. Döp till ”processor.SchDoc”. 
 
För att programmet ska veta vilken FPGA krets som är inkopplad måste en Constraint fil 
väljas.  
Project >> Configuration Manager… Bredvid Constraint Files välj Add…  
C:\Program Files\Altium Designer 6\Library\Fpga\Evaluation Board Constraint Files\ 
EB1_XC3S1000-4FG456.Constraint 
 
Brevid Configurations välj Add… Döp till ”start”. Bocka i start, klicka sedan Ok (Fig.6.2). 
 

 

Fig.6.2. 
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6.1 Utplacering av komponenter 
Vi ska nu placera ut komponenter som finns att hämta från biblioteket med Design >> 
Browse Library eller med snabbknappen Libraries som finns i övre högra hörnet. Hämta 
följande och placera ut enligt Fig.6.3: 

Komponenter FPGA bibliotek 

1 TSK51A_D (processorn) FPGA Processors.IntLib  
2 RAMS_8x1K FPGA Memories.IntLib  
3 CLOCK_BOARD FPGA Evalboard Port-Plugin.IntLib  
4 TEST_BUTTON FPGA Evalboard Port-Plugin.IntLib 

5 LED FPGA Evalboard Port-Plugin.IntLib 
6 NEXUS_JTAG_CONNECTOR FPGA Evalboard Port-Plugin.IntLib 
7 NEXUS_JTAG_PORT FPGA Generic.IntLib  
8 OR2N1S FPGA Generic.IntLib  
9 FPGA_STARTUP8 FPGA Peripherals.IntLib  

 
 
Fig.6.3. Samtliga komponenter 
utplacerade.

 

6.2 Ledningar och sammanlänkningar 
Placera ut ledningar enligt Fig.6.5. genom Place >> Wire, samt bussar med Place >> Bus.  
Sätt ut GND på processorns anslutning EA, INT0, INT1, T0, T1,RXD.  
Komponenten NEXUS_JTAG_PORT ska på port TRST ha VCC.  
FPGA_STARTUP8 ska på bussporten DELAY[7..0] ha VCC BUS POWER PORT.  
Samtliga anslutningar finns att hämta från menyn som visas i Fig.6.4. 
 

Fig.6.4. 
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Fig.6.5. Så här ska det se ut när det är klart. 

Mellan RAM-minnet och processorn ska en bussanslutning mellan olika stora bussar göras. 
Därför behöver en Bus Joiner användas, med denna kan man välja vilka och hur många bitar i 
en buss som ska användas.  
Place >> Bus Joiner. Dubbelklicka på de vardera [0..0] (Fig.6.6.) och i rutan som kommer 
upp, välj ”Value” till [9..0]. Fig.6.7. Det ska nu se ut som i Fig.6.8. 
 

 

Fig.6.6. Förbindelse mellan RAM-minnet och processorn. 

 

Fig.6.7. Ställa in parametrar för Bus Joiner. 
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Kontrollera så att det ser ut som i Fig.6.8. 

 

Fig.6.8. Buss Joiner med 10 bitar. 

Döp nu samtliga komponenter (”U?”) i schemat genom att använda Tools >> Annotate 
Quiet… Svara Yes i rutan ”Confirm Designator Changes”. 
 
Nu ska vi tala om för processorn vart minnet är inkopplat.  Dubbelklicka på processorn och 
skriv komponentnamnet på RAM-minnet (Se ditt schema, i vårt fall U4) för ChildCore1 
(Fig.6.9). Klicka Ok.  
 

 

Fig.6.9. 
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6.3 Embedded projekt 
Källkod, C eller assembler som ska tillhöra en processor ska ligga i ett embedded project.  
Skapa ett nytt projekt: File >> New >> Project >> Embedded Project. 
Spara projektet File >> Save All. Döp till ”Embedded_Project1.PrjEmb”, ha inga mellanrum 
och spara i samma mapp som FPGA projektet.  
Skapa en ny C fil genom att högerklicka på Embedded Project namnet i Projekt panelen. Välj 
Add New to Project  >> C File. Se Fig.6.10. 

 

Fig.6.10. 

Skriv in följande kod: 

 

 

Spara koden i samma mapp som projektet och döp till valfritt namn. File >> Save All. 

void main (void) 
{ 
    P1 = 15;    //Skriver ut talet 15 på Port1 
} 
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6.4 Embedded Software Projekt Options 
Nu ska inställningar göras för processor och compiler. Högerklicka på embedded project 
namnet (Embedded_Project1.PrjEmb) i Projects panel och välj Project Options (Fig.6.11).  

 

Fig.6.11. 

Rutan ”Options for Project Embedded dialog” dyker upp. Välj Processor och klicka sedan på 
Startup code. Se till att Generate and use startup code <project>_cstart.c är ibockad. Se 
Fig.6.12 
 

 

Fig.6.12. 
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Klicka på C Compiler och välj Memory Model. Ställ in Small: variables in DATA. Se till att 
Allow reentrant functions inte är ibockad. Se Fig.6.13. 

 

Fig.6.13. 

Klicka på Code Generation och bocka i Put strings in ROM only. Se till att Interrupts och 
Registrers är valda (Fig.6.14). Klicka Ok. 

 

Fig.6.14. 
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Nu ska vi länka samman Embedded project med processorn. Se till att TSK165.PrjFpg är 
markerat i ”Projects” fönstret. Kompilera schemat med Project >> Compile FPGA Project 
processor.PrjFpg. Tryck sedan på Structure Editor i Projects Panel. Drag nu 
Embedded_Project1.PrjEmb ifrån ”Valid Sub Projects and Configurations” som finns 
längst ner i rutan Projects till processorn ”U1 [TSK51A_D]”. Notera nu att 
Embedded_Project1.PrjEmb nu ligger under processorn som i Fig.6.15. 
 

 

Fig.6.15. Embedded project sammanlänkad med processor U1. 

6.5 Programmera processorn 
För att kompilera och skicka över programmet till FPGA:n använd Devices View. 
Välj View >> Devices View. Kontrollera så att Live knappen är ibockad (Fig.6.16). 
 

 

Fig.6.16. Devices View 

 
 
 



   
 

 - 32 - 

Tryck på Compile och kontrollera i rutan Messages som dyker upp om det finns några fel i 
programmet. Finns det fel så rätta till dem, du kan dubbelklicka på felmeddelandet för att 
komma till felet. Felmeddelanden ([Error] och [Warning]) som slutar på ”has no load” samt 
”has no driver” kan du ignorera. Dessa betyder att det finns anslutningar som inte är 
kopplade. 
Tryck sedan på Program FPGA för att köra alla stegen. 
OBS! Tryck på den lilla vita pilen i Program FPGA knappen för att köra alla nivåer upp till 
Program FPGA med inkluderad nedladdning till kortet. Trycker man bara på Program FPGA 
så körs bara det steget. Se Fig.6.16. 
Om man vill ändra sin programkod i processorn så behöver man inte ladda om hela FPGA-
schemat igen. Det räcker med att endast ladda om programkoden. 
Gå tillbaka till källkoden genom att klicka på Source1.C. Ändra programkoden till det 
decimala talet 10 och klicka på knappen som visas i Fig.6.17. 

 

Fig.6.17. 
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7 Guide: Frekvensmätning med TSK51A 
 
Denna guide ska demonstrera hur processorn TSK51A kan mäta en extern frekvens som 
kopplas in på kortet. Frekvensen kan max mätas till omkring 65 KHz (begränsas av Timer0 på 
16bitar) och visas på 7-segmentsdisplayerna. Frekvensmätaren räknar antalet negativa flanker 
under 1 sekund med processorns inbyggda timer (Timer0). 
 

 

Fig.7.1. Översiktsbild frekvensräknare. 

7.1 Skapa FPGA projekt 
 
Anslut parallellportskabeln mellan PC:n och Evaluation Board samt spänningssätt kortet. 
Öppna programmet Altium Designer 6.  För att göra ett nytt FPGA projekt välj: File >> New 
>> Project >> FPGA Project (Fig.7.2).  
 

 

Fig.7.2. 
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Spara projektet till frekvens.PrjFpg i en ny/egen mapp genom File >> Save Project As… 
Skapa ett nytt kretsschema: File >> New >> Schematic. Om en liten ruta som heter Sheet 
dyker upp kan du stänga ner den. 
Spara kretsschemat välj File >> Save As. Döp till ”frekvens.SchDoc”. OBS! Spara alla 
tillhörande filer till projektet i samma mapp. 
 
För att programmet ska veta vilken FPGA krets som är inkopplad så måste en Constraint fil 
väljas.  
Project >> Configuration Manager… Bredvid Constraint Files välj Add…  
C:\Program Files\Altium Designer 6\Library\Fpga\Evaluation Board Constraint Files\ 
EB1_XC3S1000-4FG456.Constraint 
 
Brevid Configurations välj Add… Döp till ”start”. Bocka i rutan för start, klicka sedan Ok 
(Fig.7.3). 
 

 

Fig.7.3. 

7.2 Utplacering av komponenter 
Eftersom det är många komponenter som ska placeras så gör vi det i fler omgångar. 
Vi ska nu placera ut komponenter som finns att hämta från biblioteket med Design >> 
Browse Library eller med snabbknappen Libraries som finns i övre högra hörnet. Hämta 
följande komponenter genom att markera och drag ut komponentnamnet på kretschemat. 
Placera komponenterna långt upp till vänster på schemat se Fig.7.4. 
 

Komponenter FPGA bibliotek 
TSK51A_D (processorn)  FPGA Processors.IntLib  
RAMS_8x1K  FPGA Memories.IntLib  
CLOCK_BOARD  FPGA Evalboard Port-Plugin.IntLib  
TEST_BUTTON  FPGA Evalboard Port-Plugin.IntLib 
NEXUS_JTAG_CONNECTOR  FPGA Evalboard Port-Plugin.IntLib 
NEXUS_JTAG_PORT  FPGA Generic.IntLib  
OR2N1S FPGA Generic.IntLib  
FPGA_STARTUP8  FPGA Peripherals.IntLib  
FRQCNT2 FPGA Instruments.IntLib 
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Fig.7.4. Samtliga komponenter utplacerade. 

7.3 Ledningar och sammanlänkningar 

Samtliga anslutningar finns att hämta från verktygsmenyn som visas i figuren nedan 
(Fig.7.5). Om menyn mot förmodan inte skulle finnas när du har ett FPGA-schema uppe, 
finner du den i View >> Toolbars >> Wiring. Grövre anslutningar är bussanslutningar. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.7.5. 
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Mellan RAM-minnet och processorn ska en bussanslutning mellan olika stora bussar göras. 
Därför behöver en Bus Joiner användas, med denna kan man välja vilka och hur många bitar i 
en buss som ska användas.  
 
Place >> Bus Joiner. Dubbelklicka på de vardera [0..0] (Fig.7.6) och i rutan som kommer 
upp, välj ”Value” till [9..0] (Fig.7.7.) . Kontrollera att det ser ut som i Fig.7.8. 

 

Fig.7.6. Bus Joiner. 

 

 

Fig.7.7. Ställa in parametrar för Bus Joiner. 

 

Fig.7.8. Så här ska det se ut, Buss Joiner med 10 bitar. 

Placera ut ledningar (Wire) och bussar (Bus) enligt Fig.7.9 genom Place >> Wire, samt 
bussar med Place >> Bus. Mus pekaren visar ett rött kryss när du ska ansluta en ledning till 
komponentben, portar eller andra ledningar. 
 
Sätt ut GND på processorns anslutning EA, INT0, INT1,RXD. 
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Komponenten NEXUS_JTAG_PORT ska på port TRST ha VCC.  
FPGA_STARTUP8 ska på bussporten DELAY[7..0] ha VCC BUS POWER PORT.  
 

 

Fig.7.9. Så här ska det se ut när ledningarna är placerade. 

Döp nu samtliga komponentnamn (”U?”) i schemat genom att använda Tools >> Annotate 
Quiet… Svara Yes i rutan ”Confirm Designator Changes”. 
 
Nu ska vi tala om för processorn vart minnet är inkopplat. Dubbelklicka på processorn och 
skriv komponentnamnet på RAM-minnet (Se ditt schema, i vårt fall U4) för ChildCore1 
(Fig.7.10). Klicka Ok.  
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Fig.7.10. Visa processorn vart minnet är inkopplat. 

7.4 Frekvensdelare 
Rita ut en ny grön symbol: Place >> Sheet Symbol 
Dubbelklicka på symbolen och välj Designator till ”U_clock_divider” samt Filename 
”clock_divider.SchDoc”. Sedan Ok. 
Sätt ut två portar genom Place >> Add Sheet Entry och klicka sedan i figuren. Därefter 
placera ut en port i vardera hörn. Högerklicka för att sluta placera. 
 
Dubbelklicka på respektive port och döp dem till ”clk_in” (I/O Type: Input) samt ”clk_out” 
(I/O Type: Output). Sedan Ok. 
Den nya symbolen bör nu stämma överens med Fig.7.11. 

 

Fig.7.11. 

Design >> Create Sheet From Symbol och klicka på symbolen du just skapat. 
Ett nytt kretsschema dyker upp på skärmen. Vi ska nu placera ut komponenter som finns att 
hämta från biblioteket genom Design >> Browse Library eller genom snabbknappen 
Libraries som finns i övre högra hörnet. 
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Hämta 3 stycken CDIV10 från biblioteket FPGA Generic.IntLib och placera dem som i 
Fig.7.12. 
 

 

Fig.7.12. 

Gå tillbaka till grundschemat (frekvens.SchDoc). 
Nu ska vi generera en symbolen av ”clock_divider.SchDoc”. Design >> Create Sheet 
Symbol From Sheet Or HDL. Välj clock_divider.SchDoc och sedan Ok (Fig.7.13). 

 

Fig.7.13. Generera symbol av clock_divider.SchDoc 

File >> Save All, spara i samma mapp som projektet. Gå tillbaka till frekvens.SchDoc. 
 
Nu ska vi ansluta frekvensdelaren till kopplingen samt placera en port så att vi kan ta emot en 
extern frekvens på User Header A stift 2.  
 
Placera in en port på schemat med Place >> Port. Dubbelklicka på porten fyll i ”HA2” i rutan 
Name samt välj I/0 Type till Input. 
 
Koppla in frekvensdelaren och porten som i Fig.7.14. 
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Fig.7.14. Frekvensdelare och port inkopplad. 

Spara med File >> Save All. 
 

7.5 Avkodarblock 
För att det inte ska ta för stor plats på schemat ska följande komponenter göras i ett eget 
block. Vi ska tillverka ett avkodarblock som slutligen ska dela upp processorns bussar och 
avkoda dem för 7-segmentsdisplayerna. 
 
Rita ut en ny grön symbol: Place >> Sheet Symbol 
Dubbelklicka på symbolen och välj Designator till ”avkodare” samt Filename 
”avkodare.SchDoc”. Sedan Ok. 
 
Placera ut portar med Place >> Add Sheet Entry och klicka sedan i figuren. Sätt ut 3 portar 
på vänster sida och 5 på höger sida. Högerklicka för att sluta placera 
Dubbelklicka på respektive port.  
De vänstra portarnas I/O Type ska vara Input och döpas (Name) till: ”P1 [7..0]”, ”P2 [7..0]”, 
”P3 [7..0]”. 
De vänstra portarnas I/O Type ska vara Output och döpas (Name) till:  
”disp0 [7..0]”, ”disp1 [7..0]”, ”disp2 [7..0]”, ”disp3 [7..0]”, ”disp4 [7..0]”. 
Blocket ska nu se ut som Fig.7.15. 
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Fig.7.15. 

Nu ska vi göra ett FPGA schema av denna symbol, Design >> Create Sheet From Symbol. 
Klicka sedan på avkodar-symbolen. Nu kommer ett nytt schema upp och i detta ska vi placera 
in följande: 
 

Komponenter FPGA bibliotek 
J8B_4B2      (2 st) FPGA Generic.IntLib  
D7SEGB      (5 st) FPGA Generic.IntLib  
Bus Joiner [3..0] – [3..0] (Place >> Bus Joiner) 
Bus Joiner [6..0] – [6..0]     (5 st) (Place >> Bus Joiner) 

 
Rita även in bussar så det blir enligt Fig.7.16. 
OBS! Kontrollera att portarnas ordning är som i Fig.7.16. 
 

 

Fig.7.16. 

Spara det nya schemat med File >> Save All 
Gå tillbaka till grundschemat (frekvens.SchDoc).  
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Nu ska vi generera symbolen av koden vi just har skrivit. Design >> Create Sheet Symbol 
From Sheet Or HDL. Välj avkodare.SchDoc och sedan Ok (Fig.7.17). 

 

Fig.7.17. Generera symbol avkodare.SchDoc. 

Lägg in den nya symbolen i kretsschemat (Fig.7.18), den gamla ska du nu ta bort. 
Placera in 7SEGX6 från biblioteket FPGA Evalboard Port-Plugin.IntLib. Anslut enligt 
Fig.7.18. och jorda displayen DIG5_SEG[7..0] med GND Bus Power Port.  

 

Fig.7.18. 

Döp nu komponenter (”U?”) i samtliga scheman med Tools >> Annotate Quiet… Svara Yes i 
rutan ”Confirm Designator Changes”. 
 

7.6 Embedded projekt 
Källkod, C eller assembler som ska tillhöra en processor ska ligga i ett embedded project.  
 
Skapa ett nytt projekt: File >> New >> Project >> Embedded Project. 
Spara projektet File >> Save All. Döp till ”embedded.PrjEmb”, ha inga mellanrum och spara 
i samma mapp som FPGA projektet.  
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7.7 Embedded Software Projekt Options 
Nu ska inställningar göras för processor och compiler. Högerklicka på embedded project 
namnet (embedded.PrjEmb) i Projects panel och välj Project Options (Fig.7.19).  
 

 

Fig.7.19. 

Rutan ”Options for Project Embedded dialog” dyker upp. Välj Processor och klicka 
sedan på Startup code. Se till att Generate and use startup code <project>_cstart.c är 
ibockad. Fig.7.20. 
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Fig.7.20. 

Klicka på C Compiler och välj Memory Model. Ställ in Small variables in DATA. Se till 
att Allow reentrant functions inte är ibockad. (Se Fig.7.21). 
 

 

Fig.7.21. 
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Klicka på Code Generation och bocka i Put strings in ROM only. Se till att Interrupts och 
Registrers är valda (Fig.7.22). Klicka Ok. 
 

 

Fig.7.22. 

Nu ska vi länka samman Embedded project med 
processorn. Se till att frekvens.PrjFpg är markerat i 
”Projects” fönstret. Kompilera schemat med 
Project >> Compile FPGA Project 
frekvens.PrjFpg.  
Tryck sedan på Structure Editor i Projects Panel.  
Drag nu embedded.PrjEmb ifrån ”Valid Sub 
Projects and Configurations” som finns längst ner i 
rutan Projects till processorn ”U1 [TSK51A_D]”. 
Notera nu att embedde.PrjEmb nu ligger under 
processorn som i Fig.7.23.  
 
Du kan nu gå tillbaka till File View. 

    

 

   Fig.7.23. Embedded
    project sammanlänkad 
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Skapa en ny C fil genom att högerklicka på Embedded Project namnet i Projekt panelen. Välj 
Add New to Project  >> C File. Se Fig.7.24. 
 

 

Fig.7.24 

Skriv in följande kod och spara därefter koden i samma mapp som projektet och döp till 
”frekvenskod.C” (File >> Save All). 
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void main (void) 
{ 
while(1)//Hela programmet ska loopas 
{ 
    //Variable deklaration samt nollställning 
     int one = 0; 
     int two = 0; 
     int three = 0; 
     int four = 0; 
     int five = 0; 
     int out3 = 0; 
     int out2 = 0; 
     int out1 = 0; 
 
     int timerlow = 0; 
     int timerhigh = 0; 
 
     TMOD = 0x55; //Timer0/1  med mode 1 software Kontroll 0101 0101 
     TR0 = 0;     //Stoppar Timer0 
     TR1 = 0;     //Stoppar Timer 1 
 
    //Timer1 ställs in till 15536 för att timer1 ska räkna 50 000 steg, 
    //det tar 1 sekund med 50khz. 
    TL1 = 0xB0;  //1011 0000 
    TH1 = 0x3C;  //0011 1100 
 
    //Nollställning av timer0 register 
    TL0 = 0x00; 
    TH0 = 0x00;   
 
    TF1 = 0; //Nollställer flagga på timer1 
    TR0 = 1;     //Start av Timer0 som ska mäta inkommande flanker 
    TR1 = 1;     //Startar Timer 1 som referenstid (1sek) 
    while(TF1==0)    //Vänta på flagga från timer1 
    { 
        __nop;       //gör ingenting (nop = No Operation) 
    } 
    //Nu har det gått 1 sekund och värdena i timer0 sparas i två variabler 
    timerlow = TL0; 
    timerhigh = TH0; 
 
//----------Omvandling till BCD---------------------------------------------- 
   while ((timerlow >= 1) || (timerhigh >= 1)) 
   { 
         //Efter att timerlow tömts är nästa steg att subtrahera 1 
         //från timerhigh samt fylla på lågregistret med 255 
         if (timerlow == -1) 
            { 
                timerhigh = timerhigh - 1; 
                timerlow = 0xFF; //timerlow fylls på med 255 
            } 
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             //För varje gång timerlow minskar ska variabeln one ökas, 
         //two ökar när one ska slå över till 10. 
         //one = ental, two = tiotal, three = 100 tal o.s.v. 
 
         timerlow = timerlow-1; 
         one++; 
 
         if (one >= 10) 
            { 
                two++; 
                one = 0; 
                if (two >= 10) 
                { 
                    three++; 
                    two = 0; 
                    if (three >= 10) 
                    { 
                        four++; 
                        three = 0; 
                        if (four >= 10) 
                        { 
                            five++; 
                            four = 0; 
                            if(five >= 10) 
                            { 
                                five =0; 
                            } 
                        } 
                    } 
                } 
            } 
        } 
 
    //Varje decimaltal(0-9) är på 4 bitar. 
    //Varje port på processorn är 8 bitar 
    //Vi kan då lägga in 2st tal på varje port. 
    out3=five; //MSB (Most Significant Bit) 
 
    out2=four*10000;//Flyttar four fyra steg åt vänster 
                    //out2=[0000 FOUR] -> out2=[FOUR 0000] 
 
    out2=out2+three;//Ersätter nollorna med three 
                    //out2=[FOUR 0000] -> out2=[FOUR THRE] 
 
    out1=two*10000;//Samma princip som med out2 
    out1=out1+one; 
 
    //Skicka ut siffrorna på processorns olika portar 
    P3=out3; 
    P2=out2; 
    P1=out1; 
} 
} 
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7.8 Devices View 
För att kompilera och skicka över programmet till FPGA:n använd Devices View. Se till att 
kortet är anslutet till datorns parallellport och är strömförsörjt. 
Välj View >> Devices View. Kontrollera så att Live knappen är ibockad (Fig.7.25). 
 

 

Fig.7.25. Devices View 

Tryck på Compile och kontrollera i rutan Messages som dyker upp om det finns några fel i 
programmet. Finns det fel så rätta till dem, du kan dubbelklicka på felmeddelandet för att 
komma till felet. Felmeddelanden ([Error] och [Warning]) som slutar på ”has no load” samt 
”has no driver” kan du ignorera. Dessa betyder att det finns anslutningar som inte är 
kopplade. 
Tryck sedan på Program FPGA för att köra alla stegen. 
OBS! Tryck på den lilla vita pilen i Program FPGA knappen för att köra alla nivåer upp till 
Program FPGA med inkluderad nedladdning till kortet. Trycker man bara på Program FPGA 
så körs bara det steget. Se Fig.7.25. 
 
Om man skulle behöva ändra sin programkod i processorn behöver man inte ladda om hela 
FPGA-schemat igen. Det räcker med att endast ladda om programkoden genom att trycka på 
knappen som visas i Fig.7.26. 
 

 

Fig.7.26. 
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7.9 Inkoppling av extern frekvens 
Ställ in en frekvensgenerator på att ge fyrkantsvåg, 2V topp-till-topp samt ingen negativ 
offsetspänning. Detta är viktigt eftersom processorn räknar negativa flanker och för att FPGA 
kretsen jobbar med 3,3V. En god ide är att ansluta ett oscilloskop och se att offsetspänningen 
är rätt och att frekvensen överensstämmer med oscillatorn.  
 
Anslut frekvensgeneratorn till User Header A med en flatkabel. Frekvensgeneratorns plus ska 
gå till stift 2 och minus till stift 20. 

 
 
 
 

Nu ska kortet visa frekvensen på 7-segmentsdisplayerna. TSK51A klarar av att mäta frekvens 
från1 Hz upp till ca 65 KHz. Anledningen till att den inte kan räkna högre beror på att 
räknaren (Timer0) som räknar flankerna är på 16 bitar (decimalt 65535). Frekvensmätaren är 
noggrann och visar maximalt fel på 3 Hz inom mätområdet. 
 

OBS! Anslut aldrig en spänning högre än 3,3V på USER HEADER!
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8 Guide: Processor TSK 165 I Altium Designer 6 
 
TSK165 är en 8-bitars RISC processor. Mikroprocessorn TSK165x är funktionsmässigt 
identisk (inkluderat instruktioner) med PIC16C5x familjen förutom att den saknar timers, 
OPTION register och SLEEP mode Varje instruktion tar en klock-cykel utom 
programförgreningar som tar två klock-cykler.  
 
Guiden ska demonstrera ett enkelt exempel med processorn där vi ska använda DIP-
switcharna samt raden med lysdioder. Programmet ska med DIP-switcharna tända/släcka 
motsvarande dioder på kortet. 

8.1 Skapa FPGA projekt 
Anslut parallellportskabeln mellan PC:n och Evaluation Board samt spänningssätt kortet. 
Öppna programmet Altium Designer 6.  För att göra ett nytt FPGA projekt välj: File >> New 
>> Project >> FPGA Project (Fig.8.1).  
 

 

Fig.8.1. 

Spara projektet till TSK165.PrjFpg i en ny/egen mapp genom File >> Save Project As… 
Skapa ett nytt kretsschema: File >> New >> Schematic. Om en liten ruta som heter Sheet 
dyker upp kan du stänga ner den. 
Spara kretsschemat välj File >> Save As. Döp till ”TSK165.SchDoc”. OBS! Spara alla 
tillhörande filer till projektet i samma mapp. 
 
För att programmet ska veta vilken FPGA krets som är inkopplad så måste en Constraint fil 
väljas.  
Project >> Configuration Manager… Bredvid Constraint Files välj Add…  
C:\Program Files\Altium Designer 6\Library\Fpga\Evaluation Board Constraint Files\ 
EB1_XC3S1000-4FG456.Constraint 
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Brevid Configurations välj Add… Döp till ”start”. Bocka i rutan för start, klicka sedan Ok 
(Fig.8.2). 
 

 

Fig.8.2. 

8.2 Utplacering och konfigurering av processorn 
Hämta processorn TSK165 från biblioteket med Design >> Browse Library, välj sedan 
TSK165 placera ut den på kretsschemat. Högerklicka sedan mitt på processorblocket välj 
Configure U ?? (TSK165B_D) … (Fig.8.3.) 
 

 

Fig.8.3. 

I rutan Processor Port Options expandera PortA och markera alla bitarna (bit0-7), tryck 
sedan på Create Bus. Se till att bitarna hamnar i ordning med bit0 högst upp. För att flytta 
bitarna använd Up/Down knapparna. Under Name fyll i ”DIPSWITCH” TYPE väljs till 
Input Only och Orientation väljs till Left.  
PortB ska också göras till bus med Name ”LEDS”, Type väljs till Output Only och 
Orientation väljs till Right, återigen se till att portarna hamnar i ordning.  
”Type” bestämmer om det är en in-/utgång eller båda och ”Orientation” beskriver på vilken 
sida av processorblocket in-/utgången sitter. 
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I rutan Internal Processor Memory kan man välja storleken på det inbyggda minnet i 
processorn, vi låter det vara på 4KB. Om man vill använda OCD (On Chip Debug) så kan 
man välja det i rutan On-Chip Debug System. 
Kontrollera så att det ser ut som i Fig.8.4. 

 

Fig.8.4.    
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8.3 Utplacering av komponenterna 
Vi ska nu placera ut komponenter som finns att hämta från biblioteket med Design >> 
Browse Library eller med snabbknappen Libraries som finns i övre högra hörnet. Hämta 
följande komponenter genom att markera och drag ut komponentnamnet på kretschemat. 
Placera ut komponenterna enligt Fig.8.5. 
 

Komponenter FPGA bibliotek 
DIPSWITCH FPGA Evalboard Port-Plugin.IntLib 
LED FPGA Evalboard Port-Plugin.IntLib 
CLOCK_BOARD  FPGA Evalboard Port-Plugin.IntLib  
TEST_BUTTON  FPGA Evalboard Port-Plugin.IntLib 
NEXUS_JTAG_CONNECTOR  FPGA Evalboard Port-Plugin.IntLib 
NEXUS_JTAG_PORT  FPGA Generic.IntLib  
OR2N1S FPGA Generic.IntLib  
FPGA_STARTUP8  FPGA Peripherals.IntLib  

 

 

Fig.8.5. 

Placera ut en VCC Bus Power Port på FPGA_STARTUP8 blocket (rotera block med 
mellanslag tangenten) samt en VCC Power Port på NEXUS_JTAG_PORT blocket. Dra 
sedan ut ledningar som i Fig.8.5. 
Samtliga anslutningar finns att hämta från verktygsmenyn som visas i Fig.8.6. Om menyn mot 
förmodan inte skulle finnas när du har ett FPGA-schema uppe, finner du den i View >> 
Toolbars >> Wiring. Grövre anslutningar är bussanslutningar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Döp nu samtliga komponentnamn (”U?”) i schemat genom att använda Tools >> Annotate 
Quiet… Svara Yes i rutan ”Confirm Designator Changes” 

Fig.8.6. 
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8.4 Embedded projekt 
Källkod, C eller assembler som ska tillhöra en processor ska ligga i ett embedded project.  
 
Skapa ett nytt projekt: File >> New >> Project >> Embedded Project. 
Spara projektet File >> Save All. Döp till ”embedded.PrjEmb”, ha inga mellanrum och spara 
i samma mapp som FPGA projektet. 
 
Nu ska vi länka samman Embedded project 
med processorn. Se till att TSK165.PrjFpg är 
markerat i ”Projects” fönstret. Kompilera 
schemat med Project >> Compile FPGA 
Project TSK165.PrjFpg.  
Tryck sedan på Structure Editor i Projects 
Panel.  
Drag nu Embedded_Project1.PrjEmb ifrån 
”Valid Sub Projects and Configurations” som 
finns längst ner i rutan Projects till processorn 
”U1 [TSK165B_D]”. Notera nu att 
embedded.PrjEmb nu ligger under processorn 
som i Fig.8.7.  
 
Du kan nu gå tillbaka till File View. 
 
 
 
 

     
     
            Fig.8.7. Embedded projekt 

Skapa en ny ASM-fil genom att högerklicka på Embedded Project namnet i Projekt panelen. 
Välj Add New to Project  >> Assembly File. Se Fig.8.8.  
Spara projektet File >> Save All. Döp till ”main.ASM”, spara i samma mapp som FPGA 
projektet. 
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Fig.8.8. 

Fyll i följande assemblerkod:  
 
 
 
 
 
 
Spara allting med File >> Save All 

    .Section Code_AMain, Code, at(0) 
MainProc: 
         movf PORTA,0; 
         movwf PORTB; 
         goto MainProc; 
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8.5 Programmera kortet 
För att kompilera och skicka över programmet till FPGA:n använd Devices View. Se till att 
kortet är anslutet till datorns parallellport och är strömförsörjt. 
Välj View >> Devices View. Kontrollera så att Live knappen är ibockad. 
 
Tryck på Compile och kontrollera i rutan Messages som dyker upp om det finns några fel i 
programmet. Finns det fel så rätta till dem, du kan dubbelklicka på felmeddelandet för att 
komma till felet. Felmeddelanden ([Error] och [Warning]) som slutar på ”has no load” samt 
”has no driver” kan du ignorera. Dessa betyder att det finns anslutningar som inte är 
kopplade. Tryck sedan på Program FPGA för att köra alla stegen.  
OBS! Tryck på den lilla vita pilen i Program FPGA knappen för att köra alla nivåer upp till 
Program FPGA med inkluderad nedladdning till kortet. Trycker man bara på Program FPGA 
så körs bara det steget. Se Fig.8.9. 
 

  

Fig.8.9. 

Programmet är nu nedladdat till kortet och kan nu köras. Varje lysdiod kan tändas och släckas 
med motsvarande dipswitch. Första dipswitchen kommer motsvara första lysdioden osv. 
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9 Avslutande diskussion 
 
Vi valde att göra guider för att hjälpa nya användare att komma igång med FPGA design. När 
man följt guiderna ska man förhoppningsvis ha fått en god inblick hur det är att arbeta med 
Altium Designer 6. När man väl har lärt sig grunderna är det inte speciellt svårt att bygga 
vidare med mer avancerade konstruktioner. 
 
När vi skulle konstruera frekvensräknaren tyckte vi det skulle vara bra att kunna programmera 
i C. Efter att ha sett på några introduktionsfilmer om olika mikroprocessorer i Altium 
Designer 6 ansåg vi att TSK51A var mest lämpad för uppgiften. Den kunde programmeras i C 
och hade dessutom två inbyggda räknare. När vi skrev C-koden till frekvensräknaren (och 
andra enklare program) märkte vi att det inte krävdes några ”include-filer”. Vi är inte riktigt 
säkra på varför men det fungerar. 
 
Vi tycker att Altium Designer 6 är ett mycket smidigt utvecklingsverktyg. All FPGA 
konstruktion är samlat i ett program, det finns inbyggda mätinstrument och man behöver inte 
tänka på FPGA anslutningarna på utvecklingskortet. Dessa anslutningar beskrivs av 
”constraint” filen. Det finns även mycket hjälp att tillgå i Altium Designer 6. Vill man 
exempelvis ha mer information om en komponent är det bara att trycka F1 när komponenten 
är markerad. Altium Designers hemsida erbjuder även många guider, introduktionsfilmer och 
beskrivningar. 
 
Vi tror att Altium Designer 6 med utvecklingskortet LiveDesign Evaluation Board lämpar sig 
väldigt bra i kommande kurser innehållandes FPGA och VHDL. Istället för att lägga ner 
onödig tid på fysiska kopplingar och konfigureringar kan tiden läggas på konstruktioner.  
Att använda sig av FPGA som utvecklingsverktyg ligger verkligen i tiden. Med Altium 
Designer 6 är det lätt att förstå att möjligheterna med FPGA är nästintill oändliga. 
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