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Sammanfattning 
Vårt arbete var att skriva en handledning för att studenter och lärare 
snabbt ska komma igång med programmet Altium Designer 6 och 
utvecklingskortet som Institutionen för Teknik och Naturvetenskap (ITN) 
har.  
 
Utrustningen som vi använt heter Altium Designer LiveDesign Evaluation 
Kit.  
Det är ett paket bestående av ett utvecklingskort som är försett med en 
FPGA-krets. FPGA (Field Programmable Gated Array) är en krets 
innehållande logiska komponenter. 
Denna krets kan man programmera till olika logiska funktioner med 
språket VHDL. 
För programmering används programmet Altium Designer 6 
 
I vår handledning finns information om utvecklingskortet, lite om hur det 
hårdvarubeskrivande språket VHDL är uppbyggt.  
 
Rapporten innehåller sedan steg för steg beskrivningar av hur man går 
till väga för att programmera och provköra enklare VHDL-exempel från 
programmet Altium Designer 6. 
 
Allt för att man snabbt ska få grunderna så man kan skriva egna 
program. 
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Förord 
Detta är ett examensprojekt utfört av Martin Eriksson och Martin 
Svensson vid yrkeshögskoleutbildningen Industriell Elteknik och 
Elektronik. Arbetet är utfört under vårterminen 2007. 
 
Samtidigt som vi skrev vår handledning utförde en annan grupp vid ITN 
ett arbete där man behandlar mikroprocessorer i Altium Designer. Den 
rapporten heter ”En introduktion till FPGA baserade microcontrollers i 
Altium Designer 6”. 
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1 Inledning 
Det här är en handledning för alla som snabbt vill komma igång och börja programmera 
VHDL i programvaran Altium Designer 6. 

1.1 Bakgrund 
ITN (Institutionen för Teknik och Naturvetenskap) har ett antal Altium Designer LiveDesign 
Evaluation Kit. Altium Designer LiveDesign Evaluation Kit är ett paket som innehåller ett 
utvecklingskort som heter LiveDesign Evaluation Board, manualer och alla kablar som 
behövs för att använda utvecklingskortet.  
 
På utvecklingskortet sitter bland annat en FPGA-krets som man kan programmera till olika 
funktioner med hjälp av programvaran Altium Designer 6. FPGA (Field Programmable Gated 
Array) är en krets innehållande logisk komponenter. 
 
Det finns guider för utrustningen från Altium men den är på engelska och väldigt kortfattad.  
Därför behövdes en lättförstådd handledning så man snabbt kan komma i gång och använda 
utvecklingskortet och programvaran Altium Designer 6. 

1.2 Syfte 
Våra uppgift var att skriva en handledning för att man snabbt ska komma igång med Altium 
Designer för att programmera utvecklingskortet LiveDesign Evaluation Board.  
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2 Beskrivning av utvecklingskortet 
 
LiveDesign Evaluation Board kommer vi i fortsättningen kalla utvecklingskortet. 
 
Utvecklingskortet har många inbyggda funktioner. Här följer en beskrivning på var de sitter 
på kortet och hur man använder dessa i programmet Altium Design. Beteckningar och data på 
anslutningarna är hämtade från ”LiveDesign Evaluation Board Technical Reference Manual”. 
Figur 2.1. nedan visar kortets komponenter. Mer detaljerad information följer i kommande del 
och en mer detaljerad bild finns i Bilaga 1. Ett exempel på en hänvisning till Bilaga 1 är B1-1 
som hänvisar till Bilaga 1 punkt 1.  
 
 
 

   

Fig. 2.1. Bild över kort 
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2.1 FPGA 

OBS! 

Kortet är känsligt för statisk urladdning (ESD) 

Undvik att vidröra kortets komponenter eller baksida 

Utvecklingskortet vi använde oss av är försedd med en FPGA-krets (B1-1) som heter 
XILINX SPARTAN-3 XC3S1000-4FG456C, det finns även utvecklingskort med andra 
FPGA-kretsar beroende på vilka funktioner man behöver. En FPGA (Field Programmable 
Gated Array) är en krets innehållande logisk komponenter. 
XILINX SPARTAN-3 XC3S1000-4FG456C är innehåller 17280 logikceller, 456 står för 
antalet ben varav maximalt 391 kan konfigureras som in- eller utgångar. Kretsen har t.ex. 
möjlighet att programmeras som en 8 eller 32 bitars RISC-processor1

2.2 Spänningsförsörjning 
Utvecklingskortet försörjs från den medföljande 5 volts-adaptern. Den röda LED:en (B1-2) 
lyser när kortet har matningsspänning. Kortet kräver en strömstyrka mellan 100 och 500 mA 
beroende på hur många dioder och displayer man använder. Kortet har sedan en 
spänningsomvandlare som omvandlar utvecklingskortets 5 volt ner till 3.3V som 
matningsspänning för själva FPGA-kretsen. 

2.3 Kortets in- och utgångar 
Det första man ansluter är den bandkabeln som går mellan datorns parallellport och kontakten 
på kortet (B1-3). Parallellporten används för att programmera kortet samt att skicka 
information från kortet till datorn.  

2.3.1 Konfiguration av User Header 
För användaren finns också 36 stycken I/O-pinnar som är uppdelade i User Header A 
(HDR1) och User Header B (HDR2) (B1-4).  
Varje User Header innehåller 20 pinnar varav 18 pinnar är konfigurerbara för in- och/eller 
utsignaler, samt jord och matningsspänning (Fig. 2.2). 
User Headern är avsedd för att använda till olika tillbehörskort därför kan man välja vilken 
matningsspänning man ska få ut på respektive stift. 
Matningsspänningen på User Headern kan väljas till FPGA:n matningsspänning i vårt fall 
3,3 volt, eller till 5 volt med hjälp av jumprarna2 JP1 och JP2. Vill man ha 5 volt sätter man 
en jumper mellan stift 1 och 2 och för 3,3 volt stift 3 och 4. Matningsspänningen får man ut 
på pinne 1 och jorden finns på stift 20.  
In- och utgångarna är dock alltid 3,3 volt. 
 

                                                 
1 RISC är en typ av processor som har ett enkelt programspråk med få instruktioner. 
2 En jumper är förbindelse mellan två stift. 
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Fig. 2.2. User Header A och B                    

 

        

OBS! 

Man kan aldrig använda mer än 3,3 volt på ingångarna 

 
Man kan dock använda stiften i User Header till annat än tillbehörskort. 
För att använda stiften som in- eller utgångar placerar man i programmet en Port (Fig. 2.3.). 
När man satt ut porten 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 vill använda stift 2 på User 
Header A som ingång så väljs namn till ”HA2” och I/O-type väljs till Input. ”HA2” betyder 
User Header A stift 2 vill man istället använda User Header B skriver man ”HB” och 
numret på stiften man vill använda t.ex. ”HB4” som betyder User Header B stift 4. 

 

Fig. 2.3. Port vald till ”User Header A” stift 2. V7 betyder att HA2 är stift V7 på 
FPGA:n 

2.3.2 RS232 anslutning (B1-5) 
Utvecklingskortet är försett med en RS232 anslutning som är en port för seriekommunikation. 
Porten försedd med lysdioder för övervakning av signalerna. Symbolen man använder heter 
RS232CNTR (se Fig. 2.4.).  

 

Fig. 2.4. RS232 block 
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2.3.3 Mus och tangentbordsportar (B1-6) 
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 symbolerna visas i Fig. 2.5. 

 

Fig. 2.5. PS/2 anslutningar 

2.3.4 VGA port (B1-7) 
På utvecklingskortet finns en VGA-port till den kan man ansluta en VGA-kompatibel 
bildskärm. Utgången har 9 bitar detta ger 512 färgkombinationer. Tre bitar för vardera R, G 
och B. De två övriga pinnarna till anslutningen är för vertikal och horisontal synkning. VGA-
symbolen heter VGACNTR (Fig. 2.6.).  
 

 

Fig. 2.6. VGA-anslutning 

2.4 Kortets ljudsystem (B1-8, 9, 10, 11, 12 och 13) 
Utvecklingskortet är försett med en Delta-Sigma stereoutgång. Ljudsystemet består av en 
linjeutgång (B1-8), hörlursutgång (B1-9), volymkontroll (B1-10), två små högtalare (B1-11 
och B1-12) samt ett filter som bestämmer frekvensomfånget (B1-13). Filtret är i 
ursprungsutförandet inställt på 10 kHz. Symbolen för ljudutgången heter Stereo (Fig. 2.7.) 
och har två anslutningar, en för vardera kanal.  

 

Fig. 2.7. Ljudanslutningar 
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2.5 Dioder och displayer (B1-14, 15 och 16) 
På utvecklingskortet finns 6 stycken 7-segmentsdisplayer och 8 röda lysdioder samt en grön. 
Den gröna lyser när FPGA:n har programmerats. 

2.5.1 7-segmentsdisplayerna (B1-14) 
Till varje display går en 8 bitars buss. Varje bit i bussen går till ett specifikt segment i 
displayen (Tabell 2.1. och bild 2.8.). 

 

Fig. 2.8. Figur över displayens segment    

Tabell 2.1. Segmentens 

bitanslutning 

Segment Bit 

a 0 
b 1 
c 2 
d 3 
e 4 
f 5 
g 6 
punkt (h) 7  

 
 
I Altium Designer finns det 7 olika symboler för 7-segmentsdisplayerna. Sex symboler är för 
separata displayer. Symbolen heter ”7SEG01” för displayen längst till vänster och ”7SEG5” 
för den längst till höger. 
Den sjunde symbolen (7SEGX6) är en symbol där alla sex displayer är med. (Fig. 2.9.) 
Texten vid pilen i figuren visar vilka stift på FPGA:n symbolen är kopplade till 
 

 

Fig. 2.9. Bild över displayernas symboler. Symbolen heter 7SEG0 i bilioteket fast på 
kretsschemat står det DIG0_SEG.  

 

                                                 
1Symbolen heter 7SEG0 i biblioteket fast på kretsschemat står det DIG0_SEG 
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2.5.2 Dioder (B1-15 och 16) 
8 röda lysdioder är monterade på utvecklingskortet LD0-LD7 (B1-15). Dioderna är kopplade 
till bussen LEDS i symbolen LED (Fig.2.10.). Bit 0 på bussen går till LD0 och Bit 7 till LD7. 
Den gröna dioden över Test/Reset knappen (B1-16) visar att FPGA:n är programmerad 

 

Fig. 2.10. Lysdiodssymbolen med bussanslutning 

2.6 Knappar (B1-17, 18 och 19) 
Det finns totalt 15 knappar på utvecklingskortet, 8 dipswitchar (B1-17), en rad med 6 knappar 
(User Buttons) (B1-18) och en Test/Reset knapp (B1-19). Dipswitcharna är kopplade till en 8 
bitars buss och switch 1 motsvarar bit 0 på bussen och switch 8 motsvarar bit 7.  
 
Switcharna är aktivt låga vilket betyder att när switchen står i ON ger den en nolla (0V) på 
bussen. Symbolen för dipswitcharna heter DIPSWITCH (Fig. 2.11.).  
 
Knapparna i raden (se B1-18) heter SW1 till SW6 på kortet, med SW1 längst till vänster. I 
Altium Designer heter symbolerna dock USER_BUTTON och SW1 är USER_BUTTON0 
(Fig. 2.11.). Knappraden är också aktivt låg. Så när knappen är opåverkar ger den en hög 
signal, en etta. 
 
Knappen Test/Reset (SW7) är kopplad till en I/O-signal på FPGA:n och har ingen speciell 
funktion om man inte väljer den till något i applikationen. Blocket för knappen heter 
TEST_BUTTON (Fig. 2.11.) 
 

 

 

 

 

Fig. 2.11. Block för dipswitchar, user_buttons och test/reset-button.  
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2.7 Systemklocka (B1-20) 
Utvecklingskortet har en systemklocka på 50 MHz som är kopplad till FPGA:ns GCLK 
(Global Clock) pin. Om man vill använda klockan i applikationen så är det bara att hämta in 
symbolen CLOCK_BOARD (Fig. 2.12.) 

 

Fig. 2.12. Block för systemklockan 

2.8 Static RAM (B1-21) 
På utvecklingskortet finns det 2 st. 256k x 16 statiska RAM. Det betyder att man kan lagra 
256k stycken 16-Bitar långa ord i minnet. Att det är statiskt innebär att data försvinner när 
spänningsmatningen bryts.  
 
Man kan även konfigurera minnet till andra storlekar än 2 st 256k x 16. Storlekarna är ett 
256k x 32 (32 bitar långa ord), två 256k x 16 eller ett 512k x 8.  
 
Accesstiden när man kör 256k x 16 SRAM är 10 ns. Se Fig. 2.13. 

 

Fig. 2.13. Symbolerna för  SRAM 0 och 1 i Altium Designer. 
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3 Introduktion till programmeringsspråket VHDL 
För att realisera en digital konstruktion i FPGA:n beskriver man först den önskade funktionen 
i språket VHDL. 
VHDL-koden är uppbyggda av två delar. Första delen i beskrivningen är entity där 
funktionens in respektive utgångar beskrivs, andra delen är architecture där funktionen 
beskrivs. 
Man kan beskriva både enkla logiska funktioner till mer avancerade sekvenskretsar med olika 
villkorssatser.  
 
I språket finns vissa reserverade ord, dessa blir i fet stil i Altium Designers texteditor.  
Dessa får inte används till annat i koden än vad de är reserverade för t.ex. logiska funktionen 
and. 
 
För att andra lätt ska kunna följa kodens funktion är det viktigt att skriva kommentarrader. 
Kommentarrader måste alltid börja med --. En rad som börjar med -- kommer inte att läsas av 
programmet när VHDL-koden översätts till FPGA:n 

3.1 Deklarera IEEE bibliotek 
I början av programmet deklareras vilka IEEE bibliotek som ska användas. IEEE står för 
Institute of Electrical and Electronics Engineers och är en organisation som tar fram 
standarder inom elektronik.  
 
De bibliotek som kommer användas här är IEEE.std_logic_1164.all för logiska datatyper 
(std_logic och std_logic_vector), och IEEE.std_logic_arith.all för typ konverteringar 
(decimalt till binärt).  
 
Nedan visas hur man i VHDL deklarerar bibliotek. 
 
Library IEEE; 
use IEEE std_logic_1164.all --programmet kommer nu använda det biblioteket  . ;  
use IEEE.std_logic_arith.all; --programmet kommer nu använda det biblioteket  

3.2 Deklaration av in och utgångar 
Nästa steg efter biblioteksdeklarationen är att skapa en entity där man deklarera funktionens 
in- och utgångar. Man börjar med att skriva entity ”namn” is och sedan port(). Inom 
parentesen deklarera man in- och utgångar. Man avslutar sedan med end entity ”namn”; 
Här följer ett exempel på hur man deklarerar in- och utgångar. 
 
entity ex1 is 
    port( 
    in1: in std_logic;                              --enbits ingång 
    in2: in std_logic_vector(7 downto 0);           --8bitars ingång 
    ut1: out std_logic;                             --enbits utgång 
    ut2: out std_logic_vector(7 downto 0) );        --8bitars utgång 
end entity ex1; 
 

OBS Sista raden innan slutparentesen på port ska inte ha semikolon. Semikolon kommer 
efter slutparentes på port 
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3.3 Beskrivning av Architecture 
Nu följer den del av koden där man beskriver strukturen och funktionen av det man vill att 
koden ska göra. 

3.3.1 Logiska funktioner 
De vanligaste funktionerna man använder i VHDL-språket är de vanliga logiska 
operationerna. De operationer som finns färdiga är not, and, or, nand, nor, xor och xnor. På 
svenska heter operationerna: icke, och, eller, ickeoch, ickeeller, exklusive eller och 
exklusives icke eller. Med exklusive eller menas att en ”etta” på antingen A eller B ger en 
”etta” på utgången om både A och B är ”etta” blir utgången ”noll”.  
Högst prioritet har operationen not de andra operationerna har samma prioritet, fast man kan 
använda parenteser för att ange ordningsföljden. För tilldela resultatet av operationen till t.ex. 
en utgång används tilldelningssymbolen <=.  
Architecturen måste döpas och man måste ange vilken entity man vill använda för 
funktionen.  
VHDL-beskrivning av en ELLER-grind. 
 
Library IEEE; 
use IEEE.std_logic_1164.all; 
 
entity ller is  e
    port( 
    a: in std_logic;  -- Enbits ingång 
    b: in std_logic;  -- Enbits ingång 
    y: out std_logic); -- Enbits utgång 
end entity eller; 
 
architecture beteende of eller is -- Här döps Architecturen till beteende och man 
                                -- bestämmer att architecturen ska tillhöra 
     
Begin                           -- Startar architecturen beteende 

                           -- entityn ex2 

y <= a or b                -- Tilldelar ut resultatet av den logiska 
                                -- operationen in1 eller in2 
end beteende;       -- Avslutar Architecturen beteende 

3.3.2 Villkorsoperationer 
Ibland vill man att vissa villkor ska uppfyllas för att få ut resultatet eller fortsätta i 
programmet, då använder man olika villkorssatser. Den första satsen som beskrivs här är en 
when-else sats. Alltså när ett villkor uppfylls har den en funktion och en annan när villkoret 
inte uppfylls. 
 
Här följer VHDL-koden för en MUX. 
 
Library IEEE; 
use IEEE.std_logic_1164.all; 
 
entity Mux2_1x4 is 
       port( 
            kanal_0, anal_1: in std_logic_vector (3 downto 0);  k
            adress: in std_logic; 
            kanal_3: out std_logic_vector(3 downto 0)); 
end entity Mux2_1x4; 
 
architecture beteende of Mux2_1x4 is 
begin 
     kanal_3 <= kanal_0 when adress = '0' else  –- kanal_3 = kanal_0 om adress =   
                
end architecture beteende; 

kanal_1   –- ”0” annars kanal_3 = kanal_1 
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3.3.3 Beskrivning av en process 
Ett annat villkor är if-satser där man bygger en upp en process med de insignaler man vill ska 
påverka resultatet. I if-satsen använder man sig av if, elsif och else. 
 
Här följer ett kodexempel av en MUX med en if-sats. 
 
Library IEEE; 
use IEEE.std_logic_1164.all; 
 
entity _1 is Mux2
       port(d_in0, d_in1, adress: in std_logic; 
            d_ut: out std_logic); 
end entity Mux2_1; 
 
architecture beteende of Mux2_1 is 
begin 
     process(d_in0, d_in1, adress) 
            begin 
                 if adress = '0' then 
                 ut <= d_in0;    d_
                 else 
                    d_ut <= d_in1; 
                 end if; 
     end process; 
-- Den här processen processar ingångarna d_in0, d_in1 och utgången d_ut 
-- Om (if) adressingången är 0 så kommer d_ut att vara lika med d_in0 
-- annars (else) kommer d_ut att vara like med d_in1 
end architecture beteende; 

3.4 Sekvenskretsar 
Med hjälp av if-satser kan man bygga upp sekvenskretsar. För att genomföra detta bygger 
man upp tillståndsdiagram. Tillståndsdiagrammen är i decimal form fast resultatet ska ut i 
binärform därför måste biblioteket IEEE.std_logic_arith.all läggas till. 
Tillståndsdiagrammets storlek är 0-15. Diagrammet ökar med ett för varje inkommande 
klockpuls. När diagrammet blir 15 börjar det om på noll. 
 

 
 

0000=01111=F 
0001=1

1110=E 
0010=2 

1101=D 
0011=3

1100=C 0100=4

1011=B 0101=5 

0110=6 1010=A 
0111=71001=9

1000=8
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För att förevisa detta kommer här VHDL-koden för en 4-bitars binärräknare, 0-15 räknare. 
 
Library IEEE; 
use IEEE.std_logic_1164.all; 
use IEEE.std_logic_arith.all; --bibliotek som behövs för att konvertera 
                              --decimalt till binärt 
 
entity raknare is 
       port( 
       klocka: in std_logic; 
       ut:
end entity raknare; 

 out std_logic_vector (3 downto 0)); 

 
architecture beteende of raknare is 
subtype state_type is integer range 0 to 15; 
signal present_state, next_state: state_type; 
-- Deklaration av tilltåndstabellens storlek och vilka variabler som ingår i den 
 
begin 
state_diagram: process(present_state) 
               begin 
                    if present_state = 15 then 
                       next_state <= 0; 
                    else 
                        xt_state <= present_state + 1; ne
                end if;      
               end process; 
-- process för beräkning av nästa tillstånd. Om (if) present_state = 15 blir 
-- next_state = 0, annars (else) blir next_state = present_state + 1 
 
ut <= conv_std_logic_vector(present_state,4); 
-- konvertering av present_state till en 4 bitars buss. 
 
state_register : process (klocka) 
begin 
     if rising_edge (klocka) then 
        present_state <= next_state; 
     end if; 
end process; 
-- process som matar in next_state i present_state varje gången positiv flank 
-- kommer på klocka-ingången. 
end architecture beteende; 
 

För att se mer om räknarens funktion finns det uppgifter i del 5.3 och 5.4. Där kopplas 
räknaren till bussanalyseringsverktyget och logikverktyget. 
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4 Kom igång med VHDL-programmering i Altium Designer 
Denna ”kom igång guide” ska visa hur man skapar ett projekt med en enkel och-grind i 
Altium Design. Och-grindens utgång kommer att kopplas till en av lysdioderna på 
utvecklingskortet, den kommer tändas när utvecklingskortets knappar påverkas.  
 

OBS! 

Kortet är känsligt för statisk urladdning (ESD) 

Undvik att vidröra kortets komponenter eller baksida 

 

4.1 Koppla in kortet till datorn 
Första steget är att ansluta parallellkabeln mellan utvecklingskortet och datorns parallellport. 
För att se var parallellportskontakten är placerad på utvecklingskortet se Bilaga 1 punkt 3 
(B1-3). Efter det kan spänningsförsörjningen anslutas.  
När man anslutning matningsspänningen uppe till höger på utvecklingskortet kommer alla 
dioder och segment i displayerna att tändas. Kortet är nu klart för att programmeras från 
datorn. 

4.2 Starta ett nytt projekt i Altium Designer 
 Nu kan vi starta programvaran som man använder för att programmera utvecklingskortet. 
Programmet man använder heter Altium Designer och ligger på startmenyn:  
 
Cad >> Altium Designer 6. 
  
Om man får upp en ruta om uppdatering är den bara att klicka bort. Rutan Storage Manager 
kan man också stänga ner.  
Nästa steg blir att skapa ett nytt FPGA project där alla VHDL och kretsscheman för 
konfigurationen sparas. Det finns två sätt att skapa ett nytt projekt, antingen trycker man på 
knappen:  
 
Blank project (FPGA) under New i vänster kanten av fönstret (Fig. 4.1.). 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.1. 
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Eller så väjer man: 
 
File >> New >> Project >> FPGA Project (fig. 4.2). 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 4.2. 

 
Spara nu projektet till ”projekt1.PrjFpg” i valfri mapp1 genom:  
 
File >> Save Project As…. 
 
Bäst är att skapa en ny mapp till projektet. 
När sparat projekt försvinner * över filnamnet. 
På bildskärmen ska det nu se ut som Fig. 4.3. 
 

 

Fig. 4.3. 

 

                                                 
1 Om man väljer att spara på H: tar programmering lite längre tid. Ett bättre sätt är att skapa 
en temporärmapp på C:. Kom bara ihåg att spara filer man vill ha kvar på H: och ta bort allt 
annat på C: efteråt. 
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4.3 Lägg till ett kretsschema till ditt projekt 
Nu måste vi lägga till ett kretsschema till projektet. Det är här förbindelser mellan och-
grindens in-och utgångar och kortets knappar och dioder skapas.  
 
För att skapa kretsschemat väljs:  
 
File >> New >> Schematic.  
 
Man får nu upp ett tomt vit rutnät (kretsschema) och en liten översiktsbild se Fig. 4.4. 
Översiktsbilden stängs ner. 
 

 

Fig. 4.4. 

Nu ska vi spara kretsschemat, välj File >> Save As man hamnar då direkt i samma mapp som 
projektfilen ligger. I den mappen har en History mapp skapats, där i sparas alla ändringar 
man utfört i projektet. Välj nu filnamnet till ”och.SchDoc” och tryck Save. 
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4.4 Lägg till Constraint fil till projektet 
För att Altium Designer ska förstå vilken typ av kort och FPGA vi ska programmera måste vi 
lägga till en Constraint fil till projektet. I den står det till vilka ben på FPGA:n kortets olika 
komponenter är anslutna till. Constraint filen finns färdig från Altium.  
 
För att lägga till Constraint välj  Project >> Configuration Manager… Nu får man upp 
fönstret i Fig. 4.4. 
 
Tryck nu på:  
 
Add… vid Constraint Files.  
 
Filen vi ska ha heter EB1_XC3S1000-4FG456.Constraint och sökvägen är C:\Program 
Files\Altium Designer 6\Library\Fpga\Evaluation Board Constraint Files\ 
EB1_XC3S1000-4FG456.Constraint. 
 
Brevid Configurations (ner till vänster) välj Add… Döp till ”start”.  
 
Bocka i rutan start.  
 
Klicka sedan Ok (fig. 4.5.). 
 

 

Fig. 4.5. 
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4.5 Lägg till VHDL-block i projektet 
Eftersom funktionen för och-grinden ska beskrivas i VHDL-kod måste vi skapa ett VHDL-
block i kretsschemat.  
Man börjar med:  
 
Place >> Sheet Symbol  
 
Vänsterklicka sedan på det vita rutnätet dra musen och en grön fyrkant skapas. När man fått 
en lagom storlek (ca.3*4 rutor) vänsterklickar man igen. Högerklicka sedan för att få tillbaka 
den vanliga markören.  
 
Man kan zooma in och ut i kretsschemat med hjälp av ”Page Up” och Page Down”. Scrollar 
gör man genom att hålla in höger musknapp.  
 
Dubbelklicka på nu det gröna blocket och man för upp fönstret Sheet Symbol (Fig. 4.6.), 
skriv in ”och” i rutan där det står Designator1. Fyll även i namnet ”och” där det står 
Filename, det är det namnet koden kommer få senare. Klicka sedan på OK. 
 

 

Fig. 4.6 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Om man ska använda flera av samma block måste man döpa Designator till olika. 
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4.6 Lägg till In- och Utgångar på Blocket 
Nu är det dags att sätta ut in- och utgångar på symbolen. I och-grinden behövs två stycken 
ingångar på vänstersidan och en utgång på högersidan.  
 
Högerklicka och välj:  
 
Place >> Add Sheet Entry.  
 
Vänsterklicka på ramen runt och-blocket och markören ändras till en in/utgångssymbol (Fig. 
4.7.) 

 

Fig. 4.7. 

Vänsterklicka ut två symboler på vänsterkanten och en på högerkanten. 
 
Dubbelklicka nu på en anslutning rutan Sheet Entry kommer upp(Fig. 4.8.). I Name skriver 
man in namn och om anslutningen ska vara in- eller utgång väljer man i I/O Type.  
 

 

Fig. 4.8. 
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Sätt anslutningarna på vänstersidan till ingångar och döp dem till a och b, anslutningen på 
högersidan döps till y och sätts till utgång.  (Fig.4.9.). 

 

Fig. 4.9. Och-blocket. 

Välj nu: 
 
File >> Save All. 

4.7 Skapa VHDL-kod för och-kretsen 
För att man ska kunna programmera blocket så måste man först skapa en VHDL-kod av 
blocket man byggt.  
 
Klicka på:  
 
Design >> Create HDL File From Symbol  >> Create VHDL File From Symbol  
 
Klicka sedan på det gröna blocket du skapat. 
 
Programmet skapar nu en VHDL-kod, namnet blir det filename man valde att döpa blocket 
till. Som man ser på koden som dyker upp på skärmen har en stomme där alla in- och 
utgångar man satte på blocket skapats.  
 
Det enda koden måste kompletteras med är den logiska operationen, se raden markerad 1 i 
koden på nästa sida. Koden raden betyder att utgången tilldelas resultatet av den logiska 
operationen a och b. 
 
Om det är Altium Designer 6.7 man använder betyder det röda i kanten på texteditorn att man 
gjort ändringar som inte är sparade än. När man sedan sparar filen blir det grönt. (Fig. 4.10.) 
 

 

Fig. 4.10. 
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-------------------------------------------------------------------------------- 
-- SubModule och 
-- Created   2007-04-24 09:50:53 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Library IEEE; 
Use IEEE.Std_Logic_1164.all; 
 
entity och is port 
   ( 
     a : in    std_logic; 
     b : in    std_logic; 
     y : out   std_logic 
   
end och; 

); 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
architecture Structure of och is 
 
begin 
1     y <= a and b; -- logisk operation för och 
 
end Structure; 
 

 
Innan vi fortsätter till nästa steg väljer vi:  
 
File >> Save All.  
 
Man får nu upp ett Save As fönster där programmet förslår att filen ska sparas som 
”och.VHD” i samma mapp som tidigare. Filnamnet blir det man tidigare valde Filename till 
på blocket i kretsschemmat. 
 
Klicka: 
 
File >> Save 
 
Programmet föreslår namnet ”och.vhd” eftersom det är vad man valde som ”filename” när 
man skapade blocket, klicka på ok . Klicka nu på och.SchDoc (fig. 4.11.) för att återgå till 
ritningsbladet. 
 

 

 Fig. 4.11. 
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4.8 Placera ut färdiga och-blocket 
För att blocket ska bindas samman med VHDL-koden måste man lägga in blocket på nytt. 
Markera och-blocket och tryck ”Delete”.  
Välj sedan 
 
Design >> Create Sheet Symbol From Sheet or HDL 
 
Välj ”och.VHD” och placera ut det på kretsschemat. (Fig. 4.12.) 
 

 

Fig. 4.12. 

4.9 Koppla utvecklingskortets knappar till VHDL-blocket 
Nästa steg i och-funktionen är att lägga till kortets fysiska knappar (de knappar som sitter 
under displayerna) och koppla dem till våra insignaler(a och b). För att få in knapparna 
använder man sig av de färdiga symboler som finns i Libraries i högerkanten av skärmen. 
Eller så klickar man: 
 
Design >> Browse Library 

4.9.1 Hämta knapparnas färdiga block ur biblioteket 
I dropdownlisten finns olika bibliotek. I biblioteket FPGA EvalBoard Port-Plugin.IntLib 
finns blocken för utvecklingskortets  knappar, displayer och liknade. 
En bild på symbolen visas under rullisten. (Fig. 4.12.) Ser man inte hela namnen får man 
förstora upp rutan genom att ta tag i vänsterkanten och dra ut den. 
 

 

Fig. 4.12. Libraries symbolbibliotektet. 
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Till och-funktionen ska de två knapparna längst till vänster under displayerna användas 
(knappar märkta SW1 och SW2 på kortet).  
 
OBS! I Altium Designer heter dock symbolerna USER_BUTTON01 för SW1 och 
USER_BUTTON1 för SW2. 
 
Efter att man markerat symbolen USER_BUTTON0 i rullisten trycker man  
Place USER_BUTTON0. För sedan markören ut över ritbordet.  
När krysset till höger om symbolen blir rött så sitter anslutningen rätt kan man vänsterklicka 
dit symbolen (se Fig. 4.13.) .  
 

 

Fig. 4.13. 

Högerklicka nu och gå tillbaka till Libraries och välj symbolen för USER_BUTTON1 och 
placera ut den. Nu ska blocket se ut som i Fig. 4.14. 
 

 

Fig. 4.14. 

 

 

 

 

                                                 
1 Knapparna User button ger en hög signal (1) när de är opåverkade. 
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4.10 Anslut VHDL-blockets utgång till lysdioderna 
Nu är det dags att ansluta och-blockets utgång till utvecklingskortets lysdioder. Symbolen 
som ska användas heter LED. Dock är anslutning till den symbolen en 8-bitars buss, men här 
ska bara en av dioderna användas. Eftersom endast en diod ska användas måste man först dela 
upp bussen till lysdioderna, detta för att få åtkomst till de individuella bitarna.  

4.10.1 Uppdelning av en buss 
För att dela upp en buss finns det färdiga symboler. För att dela upp en 8 bitars buss till 
enskilda bitar heter symbolen J8S_8B, den symbolen och andra typer av bussdelare ligger i 
biblioteket FPGA Generic.IntLib. Enklast att hitta symbolen är dock att söka på namnet.  
 
Gå in i Libraries och tryck på knappen  
 
Search och skriv ”J8S_8B”.  
 
Tryck nu Search.  
 
Markera symbolen och tryck:  
 
Place J8S_8B.  
 
Dra ut markören i ritning och placera ut symbolen en bit till höger om och-blocket. 
 
Dubbelklicka på U?, fönstret Parameter Properties kommer upp skriv ”delare” i rutan 
Value. Klicka OK. (Fig. 4.15.) 

 

Fig. 4.15. 
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4.10.2 Anslut bussdelaren till dioderna och VHDL-blocket 
Välj symbolen  
 
LED i biblioteket FPGA EvalBoard Port-Plugin.IntLib.  
 
Placera ut det så blocket ansluts till bussdelarens utgång (där det står O [7…0]). (Fig. 4.15.)  
Välj sedan Place Wire (Fig. 4.16.) och dra en förbindelse mellan I0 på bussdelaren och Y på 
och-blocket. Om man vill göra en sväng på förbindelsen vänsterklickar där man vill att 
svängen skall vara. 
 

  
  
 
  
 
 

Fig. 4.16. 

Man måste sedan jorda1 alla ingångar på bussen som inte används. Placera ut en GND power 
port (Fig. 4.17.), symbolen till vänster den till höger är för jordning av hela bussar. Ta sedan 
Place Wire till alla ingångar som inte används (I1-I7). och.SchDoc ska nu likna Fig. 4.18.  
 

 
 

Fig.4.17. 

Fig. 4.18. 

Nu är programmet klart och vi kan programmera vårt kort med det. 
                                                 
1 Alla ingångar som inte används på block och symboler måste anslutas eller jordas. Annars är 
det rött under anslutning och den går inte att kompilera. 
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4.11 Kompilering och Programmering 
Nu är det dags att kompilera programmet och sedan programmera FPGA:n. Först måste man 
öppna Devices View med knappen i Fig. 4.19. eller:  
 
View >> Devices View 
 

 

Fig. 4.19. 

Nu får man upp fönstret Devices, för att man ska kunna programmera FPGA:n så måste Live 
(i övre vänstra hörnet) vara i bockad och vara en grön symbol vid Connected. I 
dropdownlisten ska det stå Projekt1 / start som är namnet på vår projektfil respektive 
configuation.  
 
Tryck nu först på:  
 
File>>Save All  
 
Sedan på Program FPGA. Om man trycker på pil ikonen bredvid namnet Program FPGA 
kommer alla steg köras oavsett status på dem.(Fig. 4.20.) 
 

 

Fig. 4.20. 

När programmet är klart kommer lysdioden längst till vänster att lysa konstant. Detta beror på 
knapparnas omvända logik. För att kontrollera funktionen på programmet kan man trycka in 
antingen SW1 eller SW2, dioden kommer då att slockna. Om man trycker ner båda knapparna 
kommer den att vara släckt. 
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4.12 Modifiering av VHDL-koden för att erhålla korrekt och-funktion 
Eftersom SW1 och SW2 ger hög signal (1:a) när den är opåverkad, ger VHDL-koden i 
tidigare avsnitt inte en AND-funktion utan en AND-funktion med inverterare på ingångarna. 
Genom att lägga till operationen not i VHDL-koden får man rätt funktion.  
 
Gör det genom att skriva 
 
y <= not a and not b; 
  
Välj:  
 
File >> Save As  
 
Spara om VHDL-koden som invoch.vhd. Gå till SchDoc och ta bort och-blocket. Generera ett 
nytt block av den modifierade koden genom att välja  
 
Design >> Create Sheet Symbol From Sheet Or HDL  
klicka sedan på invoch.vhd i listan som kommer fram.  
Koppla in det nya blocket precis som i föregående uppgift.  
 
Välj:  
 
File >> Save All,  
 
Gå sedan till Devices och programmera kretsen igen. Testa nu funktionen. Dioderna bör vara 
släckta ända tills båda knapparna tryck in. 
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5 Kretsens inbyggda instrument 
I Altium Design kan man välja att infoga de inbygga instrument som FPGA:an är försedd 
med. Kommande avsnitt är en beskrivning på de instrument som finns och vad man kan 
använda dessa till.  
 
Om man vill ha mer information om hur man använder ett speciellt instrument kan man 
markera instrumentets symbol i biblioteket och trycka F1 så får man upp en hjälp-PDF om 
just det instrumentet.  
 
För att kunna använda instrumenten måste man lägga JTAG-symbolen för att öppna 
kommunikation med instrumenten på kretsen. Symbolerna heter 
NEXUS_JTAG_CONNECTOR och NEXUS_JTAG_PORT de kopplas ihop och VCC 
kopplas in på TRST (Fig. 5.1.). Instrument får man efter programmering upp i Instrument 
Rack genom att klicka på knapparna i Devices View (Fig. 5.2.). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5.1. NEXUS kommunikationssymbol 

 

Fig. 5.2. Knappen i Devices View. 
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5.1 Frekvensgeneratorn och frekvensneddelare 
Utvecklingskortet är försett med en inbyggd klocka på 50 MHz. Om man i sin konstruktion 
behöver en annan frekvens finns flera möjligheter. Det enklaste är att använd de 
frekvensdelarsymboler som finns i Altium Design. Det finns dels fasta frekvensdelare samt 
frekvensdelare som man kan styra med ett 8-32 bitars tal (Fig. 5.3.). På den neddelare som 
inte är 50 % duty cycle är duty cycle 1/antal neddelningar.  

 

Fig. 5.3. Från vänster till höger: 10 gångers neddelare, 10 gångers neddelare med 50 
% duty cycle och 8 bitars ställbar neddelare 

Fast under utveckling av en ny konstruktion kan det var intressant att från datorn ändra 
frekvens för att se hur funktionen förändras. För den funktionen finns symbolen CLKGEN 
(Fig. 5.4.) som är en i FPGA:n inbyggd frekvens generator som delar ner den inbyggda 
klockan.  

 
 
 
 
 
 

Fig. 5.4. Frekvensgenerator med inkopplad klocka 

Mer information finns i CR0100 CLKGEN Frequency Generator som är den PDF man får 
upp om man tryck F1 när man har markerat CLKGEN-symbolen i biblioteket. När man har 
lagt in symbolen så går man till Devices View. Där finns nu frekvensgeneratorn. Efter man 
har programmerat FPGA:n kan man öppna frekvensgeneratorn och ändra frekvensen.(Fig. 
5.5.) 
 

 

Fig. 5.5. Frekvensgeneratorn och knappen som tar fram den. 
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5.1.1 Uppgift med Frekvensgenerator 
Här kommer en uppgift för att lära sig ansluta, använda och testa frekvensgeneratorn. 
Starta ett nytt projekt enligt tidigare instruktioner (del 4.2). 
Döp projektet till ”Projekt2.PrjFpg”. Lägg till samma constraint-file som tidigare, 
konfigurationens namn kan vara samma som tidigare (del 4.4). Döp SchDoc till 
”frekvens.SchDoc”. 
Gå in i Libraries och välj  
 
FPGA NanoBoard Port-Plugins.IntLib leta upp symbolen CLOCK_BOARD och lägg in 
denna. 
 
Välj FPGA Instruments.intLib i Libraries och lägg blocket  
 
CLKGEN.  
 
Koppla in de två symbolerna (Fig. 5.6.). 
Koppla nu in dioderna via en bussdelare (Fig. 4.10.1. och Fig. 5.5) till utgången.  
 
FREQ 
 
Glöm inte att jorda1 stiften som inte används. För att slippa att döpa alla blocken (U1, U2…) 
så kan man använda funktionen 
 
Tools >> Annotate Quiet. 
 

 

Fig. 5.6. 

För att kunna läsa av instrumenten måste man lägga in symboler som initierar 
kommunikationen.  
Gå in Libraries och sök efter  
 
JTAG 
 
En lista med tre symboler kommer att dyka upp.   
 
 
 

                                                 
1 Alla ingångar som inte används på block och symboler måste anslutas eller jordas. Annars är 
det rött under anslutning och den går inte att kompilera. 
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Lägg in symbolerna  
 
NEXUS_JTAG_PORT och NEXUS_JTAG_CONNECTOR.  
 
Koppla in dem som bilden visar (se Fig. 5.6.).  
 
Till ingången  
 
TRST  
 
Kopplas VCC Power Port som finns vid jordsymbolen GND Power Port (se Fig. 3.8.). 
  
Välj  
 
Save All  
 
Öppna sedan Devices View. I Devices View finns nu en ny symbol U1 CLKGEN den visar 
att frekvensgeneratorn och JTAG kommunikation är inlagda i kretsschemat. 
Tryck nu Program FPGA. Klicka nu på knappen i Device View så kommer 
frekvensgeneratorn upp. Fig. 5.7. 
 

 

Fig. 5.7. Frekvensgeneratorn och symbolen som tar fram den. 

Välj nu lite olika frekvenser och se hur blinkfrekvens på dioden förändras. 
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5.2 Frekvensräknare 
Frekvensräknaren som finns i FPGA:n har 2 kanaler och tre olika lägen, den kan visa 
frekvens, periodtid eller antal flanker.  
Till symbolen FRQCNT2 kopplas de signaler man vill mäta till FREQA och FREQB  
 
Ingången TIMEBASE ska kopplas till CLOCK_BOARD. (Fig. 5.9.) Precis som med 
frekvensgenerator måste man ha JTAG-kommunikationen. Frekvensräknaren kommer också 
upp i Instrument Rack.(Fig. 5.8.)  
 
Precis som för frekvensgeneratorn kan man få upp mer information om räknaren om man 
trycker på F1 i biblioteket. PDF:en man får upp heter CR0101 FREQCNT2 Frequency 
Counter. 
 

 

Fig. 5.8. Frekvensgenerator och frekvensräknare 

 

 

Fig.5.9. Symbolen FRQCNT2 med klocka och båda kanalerna inkopplade 

5.2.1 Uppgift med frekvensräknaren 
Börja med att öppna frekvens.SchDoc om det inte redan är öppet.  
 
Välj  
 
File>>Save As  
 
Spara den som frekvensmedraknare.SchDoc. Ta bort diodblocket, bussdelaren och 
jordningen.  
 
Gå in i biblioteket FPGA Instrument.IntLIB och välj  
 
FREQCNT2. Placera det blocket så att FREQA ansluts till FREQ på frekvensgeneratorn. 
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5.2.2 Använda Net Labels istället för Wires 
Anslutningen TIMEBASE måste anslutas till CLOCK_BOARD men för att slippa dra 
Wires kan man använda Net Labels istället.  
 
Tryck på  
 
Place Net Label till vänster om GND symbolen.  
 
Klicka på förbindelsen mellan CLK_BRD symbolen och CLKGEN symbolen (Fig. 5.10.).  

 

Fig. 5.10. 

 
Dubbelklicka nu på texten NetLabel som kom fram. Rutan i Fig. 5.11. kommer nu fram. 
 

 

Fig. 5.11. 

I rutan Net  
 
Fylls ”klocka” i.  
 
Tryck på OK.  
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Placera nu ut en Net Label på anslutningen TIMEBASE.  
 
För att läsa av kortets egna frekvens placera en Net Label på FREQB också.  
 
Dubbelklicka nu på de två Net Label  och välj klocka i dropdownlisten vid NET.  
 
Tryck Tools >> Annotate Quiet kretsschemat ska nu se ut som Fig. 5.12.  
 

 

Fig. 5.12. 

Öppna Devices och klicka sedan på Program FGPA.  
 
För att få upp frekvensräknaren så dubbelklickar man på blocket Frequency Counter i rutan 
Devices. Frekvensräknaren kommer nu upp i Instrument Rack - Soft Devices (se Fig. 5.13.). 
 

 
  

Fig. 5.13. Instrument Rack - räknaren visar flanker på A-kanalen och frekvens på B-
kanalen 

Testa nu vad Mode-knappen gör på A- och B-kanalen. 
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5.3 Bussanalyseringsinstrument 
Om man har intresse att se vilken nivå bitarna på en buss har finns verktygen IOB_X Digital 
I/O Module. Den finns i olika typer beroende på hur stor buss man ska övervaka. Det finns 8 
och 16 bitars och moduler som kan övervaka 4 bussar samtidigt. Man kan sedan efter 
programmeringen få upp analyseringsverktyget i Instrument Rack. Där visas statusen på 
bitarna på ingående bussen som röda prickar. Statusen på utgången kan man antingen 
synkronisera mot ingången, eller så kan man bestämma den genom att klicka på bitarnas 
status eller så skriver man statusen man vill ha i hexadecimalform. (Fig. 5.14.). 
 

 

Fig. 5.14. 8 bitars bussanalys med 8 ettor på ingången och utgången vald till 11011101 

5.3.1 Uppgift med bussanalys 
Nästa uppgift blir att koppla en räknare till bussanalysringsverktyget. Skapa ett nytt projekt 
och döp det till ”projekt3.PrjFpg” lägg in ett Schematic som döps till ”bussanalys.SchDoc”. 
Öppna ett VHDL-dokument genom att trycka 
 
File >> New >> VHDL document 
 
Välj nu 
 
File >> Save All 
 
Ett sparningsfönster kommer nu upp  
 
välj filnamn till ”raknare”  
 
klicka på Save . 
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Utgå från räknarkoden nedan. 
Koden måste dock ändras lite eftersom räknaren skall kopplas till en 8-bitars buss. Storleken 
på Vectorn ut måste anpassas och storleken på binärvärdet som ska konverteras. Välj själv hur 
stort värde räknaren skall räkna till genom att byta ut 1 med ett tal, dock max 255.  
 
Library IEEE; 
use IEEE.std_logic_1164.all; 
use IEEE.std_logic_arith.all; --bibliotek som behövs för att konvertera 
                              --decimalt till binärt 
 
entity raknare is 
       port( 
       kloc  in std_logic; ka:
       ut: out std_logic_vector (7 downto 0)); 
end entity raknare; 
 
architecture beteende of raknare is 

subtype state_type is integer range 0 to 1; 
signal present_state, next_state: state_type; 
-- Deklaration av tilltåndstabellens storlek och vilka variabler som ingår i den 
 
begin 
state_diagram: process(present_state) 
               begin 

                    if present_state = 1 then 
                    xt_state <= 0;    ne
                    else 
                        next_state <= present_state + 1; 
                    end if; 
               end process; 

-- process för beräkning av nästa tillstånd. Om (if) present_state = 1 blir 
-- next_state = 0, annars (else) blir next_state = present_state + 1 
 
ut <= conv_std_logic_vector(present_state,8); 
-- konvertering av present_state till en 4 bitars buss. 
 
state_register : process (klocka) 
begin 
     if rising_edge (klocka) then 
        present_state <= next_state; 
     end if; 
end process; 
-- process som matar in next_state i present_state varje gången positiv flank 
-- kommer på klocka-ingången. 
end architecture beteende; 
 
 
Efter det ska VHDL-blocket läggas in 
 
Design >> Create Sheet Symbol From Sheet Or HDL  
 
Koppla USER_BUTTON0 (SW1) till klocka på VHDL-blocket och utgången (ut [7..0]) till 
blocket IOB_1x8. Lägg till JTAG-symbolerna. 
Klicka  
 
Tools >> Annotate Quiet 
 
Sedan File >> Save All 
 
Kretsschemat ska se ut som Fig. 5.15. 

 - 35 - 
 



 

 

Fig. 5.15. 

Testa nu så räknaren räknar upp till maxvärdet du valde och sen börjar om. 

5.4 Logikanalysverktyg 
Om man vill analysera hur signalerna förändras med tiden finns logikanalysverktygen LAX. 
Det finns för analys av 8 eller 16 bitars bussar och med 1 till 4 kanaler. Man kan alltså 
analysera signaler med upp till 64 bitar. 
Mer info finns i CR0103 LAX_x Logic Analyser. Som man får upp om man trycker F1 i 
biblioteket. 

5.4.1 Uppgift för logikanalys 
Börja med ett nytt projekt döp det till ”Project4.PrjFpg” och ett Schematic som döps till 
”logikanalys.SchDoc”. 
Lägg sedan in blocket CDIV4 som delar ner klockan med fyra, blocket CB16CEB som är ett 
färdigt block för en 16-bitars räknare och LAX1K16 som själva logikanalysen. Koppla ihop 
blocken enligt Fig. 5.16. 
 

 

Fig. 5.16. Clock Divider, räknaren och analysatorn inkopplade 
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Öppna Devices och programmera FPGA:n. Dubbelklicka på blocket Logic Analyser i 
Devices view så kommer rutan Instrument Rack (Fig. 5.17). Tryck på knapparna ARM och 
sedan Show waves(Digital). När tryckt på ARM kör den så länge som man har ställt in under 
Options. Då genereras det ett tidsdiagram se Fig. 5.18. för diagrammet som räknaren i 
exemplet generade. 
 

 

Fig.5.17. Instrument Rack – LAX_1K16 logik analys 

 

Fig. 5.18. Tidsdiagram för räknaren  

Man ser på tidsdiagrammet att frekvensen delas ner till hälften för varje utgång.  
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6 Uppgifter med 7-segsdisplay och räknare 
Här följer uppgifter där räknaren kopplas ihop med 7-segmentsdisplayer via avkodare. 

6.1 0-F räknare med display  
Uppgiften nu är att koppla en 0-15 räknare till en 7-segmentsdisplay via en displayavkodare. 
Starta ett nytt projekt med constraints och allt som behövs för körning av kretsen.  
Döp projektet till ”projekt5.PrjFpg”.  
Lägg till ett kretsschema som döps till ”raknaredisplay.SchDoc” 

6.1.1 0-F räknare 
Klicka 
 
File >> New >> VHDL Document 
 
Skriv in koden nedan i VHDL-dokumentet 
 
Library IEEE; 
use IEEE.std_logic_1164.all; 
use IEEE.std_logic_arith.all; --bibliotek som behövs för att konvertera 
                              --decimalt till binärt 
 
entity raknare is 
       port( 
       klocka: in std_logic; 
       ut:
end entity raknare; 

 out std_logic_vector (3 downto 0)); 

 
architecture beteende of raknare is 
subtype state_type is integer range 0 to 15; 
signal present_state, next_state: state_type; 
-- Deklaration av tilltåndstabellens storlek och vilka variabler som ingår i den 
 
begin 
state_diagram: process(present_state) 
               begin 
                    if present_state = 15 then 
                       next_state <= 0; 
                    else 
                        xt_state <= present_state + 1; ne
                end if;      
               end process; 
-- process för beräkning av nästa tillstånd. Om (if) present_state = 15 blir 
-- next_state = 0, annars (else) blir next_state = present_state + 1 
 
ut <= conv_std_logic_vector(present_state,4); 
-- konvertering av present_state till en 4 bitars buss. 
 
state_register : process (klocka) 
begin 
     if rising_edge (klocka) then 
     present_state <= next_state;    
     end if; 
end process; 
-- process som matar in next_state i present_state varje gången positiv flank 
-- kommer på klocka-ingången. 
end architecture beteende; 
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Klicka 
 
File >> Save All. Välj fil namn till ”4bitraknare.Vhd”. 
 
Klicka sedan 
 
Design >> Create Sheet Symbol From Sheet Or HDL  
 
Välj 4bitraknare.VHD. Lägg in blocket och koppla USER_BUTTON0 till ingången som 
heter klocka. 
 

6.1.2 7-segavkodare 
Displayen tar in ett 8-bitars tal till segmenten och därför behöver vi en avkodare, detta 
eftersom vi får ett 4-bitars ifrån räknaren. Det 8 bitar stora talet är direkt kopplad till 
segmenten på displayen. Om man skickar ”11111111” tänds alla segmenten (se del 2.5.1) . 
 
Skapa ett nytt VHDL dokument.  
Komplettera koden nedan och skriv in den. Där det står 1 ska ett 8-bitars binärtal som 
motsvarar rätt segment för respektive siffror skrivas in. 
 
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<="1"; --1 
        when "0010" =>data_ut<="1"; --2 
        when "0011" =>data_ut<="1"; --3 
        when "0100" =>data_ut<="1"; --4 
        when "0101" =>data_ut<="1"; --5 
        when "0110" =>data_ut<="1"; --6 
        when "0111" =>data_ut<="1"; --7 
        when "1000" =>data_ut<="1"; --8 
        when "1001" =>data_ut<="1"; --9 
        when "1010" =>data_ut<="1"; --A 
        when "1011" =>data_ut<="1"; --b 
        when "1100" =>data_ut<="1"; --c 
        when "1101" =>data_ut<="1"; --d 
        when "1110" =>data_ut<="1"; --E 
        when "1111" =>data_ut<="1"; --F 
        when others =>data_ut<="1"; 
    
end process; 

 end case; 

end Structure; 
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Klicka 
 
File >> Save All. Välj fil namn till ”7segavk.Vhd”. 
 
Klicka sedan 
 
Design >> Create Sheet Symbol From Sheet Or HDL  
 
Välj 7segavk.VHD. Lägg in blocket och koppla en buss mellan ut på räknar-blocket och 
data_in på avkodaren.  
 
Lägg in symbolen 7SEG0 och koppla till data_ut på avkodar-blocket.(se fig. 6.1). 
 
Välj Save All och skicka ut det till FPGA:n. 
 

   

Fig. 6.1. 

6.2 Kontrollera vilka pinnar på FPGA:n som är aktiva 
Om man i Devices View högerklickar på Spartan symbolen på mitten av skärmen och väljer 
Instrument…(fig. 6.2.), så kan man se vilka pinnar på FPGA:n som är aktiva. 
 

 

Fig. 6.2. 
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Välj nu JTAG Viewer Panel, bocka i Live Update och Hide Unassigned I/O PIN. Nu är de 
pinnar som är aktiva röda.(se fig. 6.3.) 
 

 

Fig. 6.3. 

6.3 0-99 räknare med carry-bit 
Nästa uppgift är att bygga en 0-99 räknare. Lättast blir att modifiera koden i uppgift 6.1 så att 
den räknar till 9 och har en carry-bit som blir hög när räknaren går från 9 till noll. Carry-biten 
skall kopplas till nästa räknare som ska var tiotalssiffran. 

6.3.1 Modifiering av 0-15 räknaren till 0-9 räknare med carry. 
Modifieringen som behövs av koden för att den ska skicka carry-biten till tiotalsräknaren. 
 
utsignaler_Mealy: process (present_state) 
begin 
     if 
     sent_state = 0 then carry <= '1';   pre
     else 
       carry <= '0'; 
     end if; 
end process; 
 

Denna kod ska läggas in efter själva räkneprocessen. Koden gör att entalsräknaren skickar en 
carry-bit till tiotals-räknaren när den går ifrån 9 till 0. 
Även entityn måste kompletteras med en variabel. 
 
Lägg till programraden: 
 
carry: out std_logic 
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Se figur 6.5. för ritning på 0-99 räknaren. Designator för tiotalsräknaren måste döpas om, döp 
den till t.ex. ”U_raknare10” (se fig. 6.4.). Detta måste göras för att undvika kollisioner när 
programmeringen av kretsen sker. 
 

 

Fig. 6.4. 

Även 7-segmentsavkodaren för tiotals-räknaren måste ha individuell Designator för att den 
inte ska blandas ihop med avkodaren för entalen. 
Slutresultatet ska likna fig. 6.5. 
 

 

Fig. 6.5. 

När inkopplingen är klar tryck 
 
File >> Save All  
 
Gå nu till Devices och programmera FPGA:n. 
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7 Tips och tricks 
7.1 Knappar 
Symbolen för SW1 på kortet heter SW_USER 0 Altium Designer. 
Symbolen för SW2 på kortet heter SW_USER 1 Altium Designer. 
Symbolen för SW3 på kortet heter SW_USER 2 Altium Designer. 
Symbolen för SW4 på kortet heter SW_USER 3 Altium Designer. 
Symbolen för SW5 på kortet heter SW_USER 4 Altium Designer. 
Symbolen för SW6 på kortet heter SW_USER 5 Altium Designer. 
 
Opåverkad knapp ger hög signal, en etta. 
 
När dipswitcharna står i ON ger de en nolla på bussen. 

7.2 Devices View 
Dubbelklickar man på ett felmeddelande i Devices View så kommer man till felet i koden. 
 
Färgen på prickarna i byggprocessen i Devices View visar vilken status den delen har. 
Informationen är hämtat från FPGA Design Training Module 
 
Grå Inte tillgängligt. Steget eller delen kan inte köras. 
 
Röd Saknas. Steget har inte körts. 
 
Gul Inte aktuell. Källfilen har ändrats och steget måste köras om. 
 
Blå Aktivt. Steg körs för tillfället. 
 
Orange Avbrutet. Steget har avbrutits. 
 
Rosa Misslyckades. Steget misslyckades. 
 
Grönt Aktuellt. Steget har körts och är aktuellt. 
 
Om man trycket på pil ikonen bredvid namnet Program FPGA kommer alla steg innan köras 
oavsett om de är körda innan eller inte (se Fig. 7.1). 
 

 

Fig. 7.1 
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7.3 Övrigt 
Välj inte variabler med siffror t.ex. 1,2 som ingångar o 3 som utgång. Använd istället t.ex. a, b 
som ingångar och y som utgång  
 
Använd inte reserverade ord som filnamn på block. Om man t.ex. skapar en AND-grind får 
man inte döpa entityn till ”and” för då kommer man få fel vid kompileringen. Döp den istället 
till ”och”. 
 
Alla block och symboler måste ha olika Designator. Använder man samma block eller 
symbol flera gånger så får man döpa om dessa. 
 
På Altiums hemsida finns en databas där det finns svar på vanliga problem. 
Adressen är http://www.altium.com/forms/kb/default.asp
 
Alla oanvända ingångar måste jordas eller ”ett ställas”, men GND Power Port eller VCC 
Power Port. 
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