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Sammanfattning
Den här rapporten beskriver utveckling och implementering av ett system för överföring
av digital information med höga hastigheter. Systemet skulle användas i en
miniatyriserad undervattensfarkost utvecklad av Ångström Space Technology Centre
vid Uppsala universitet. Farkosten sänder bland annat bildinformation som skall
överföras via fiberoptik till en mottagare och där visualiseras på en bildskärm. Det
utvecklade systemet skulle användas för att konvertera bildinformationen för överföring
och återskapa den hos mottagaren. Systemet utvecklades med det hårdvaubeskrivande
språket VHDL som skulle implementeras och testas på en FPGA-plattform men
samtidigt vara överförbar till andra enheter.
Arbetet inleddes med en förstudie i det programspråk och den teknologi som skulle
användas, där även kunskap om övriga tekniker av nytta för projektet inhämtades. Det
skapades dessutom bekantskap med nödvändig programvara som kom att nyttjas. Ett
koncept för lösningen lades fram på en övergripande nivå med huvudkomponenter som
sedan bröts ner till interna funktioner. Följt från detta identifierades övriga nödvändiga
komponenter för att uppfylla huvudkomponenternas funktion.
Efter utvecklingen implementerades lösningen på hårdvaruplattformen där den kunde
testas och verifieras. En analys gjordes som visade att den valda lösningen krävde vissa
modifieringar för att kunna uppvisa önskat resultat. Dessa modifieringar innebar vissa
avsteg från uppdragsbeskrivningen men gav upphov till förslag på fortsatt
förbättringsarbete på det valda konceptet. Dock verifierades lösningen som helhet då
den bildinformation som skulle överföras även gick att återskapa.
Rapporten innehåller även blockdiagram av det utvecklade systemet samt den
programkod det utgörs av.

Nyckelord: Datakommunikation, FPGA, Informationsöverföring, VHDL

I

II

Förord
Detta examensarbete har utförts som avslutning på högskoleingenjörsprogrammet i
elektroteknik vid Uppsala universitet. Arbetet omfattar 15 högskolepoäng och har
utförts hos Ångström Space Technology Centre (ÅSTC) vid institutionen för
teknikvetenskaper vid Uppsala universitet. Ämnesgranskare var Henrik Kratz,
assisterande professor hos ÅSTC.
Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Johan Sundqvist, forskningsingenjör hos
ÅSTC, för idén till examensarbetet samt för att ha gett mig råd under arbetets gång och
diskuterat de problem som uppstått. Ett stort tack även till Henrik Kratz för stöd och
uppmuntran samt övriga anställda hos ÅSTC för ett välkomnande bemötande.
Ytterliggare ett tack till ÅSTC för att ha tillgodosett mina önskemål och låtit mig utföra
mitt examensarbete hos dem.
Uppsala juni 2010

Tomas Halvarsson

III

IV

Innehållsförteckning
1 Inledning...........................................................................1
1.1 Bakgrund...............................................................................................................1
1.2 Problembeskrivning..............................................................................................1
1.3 Metod.....................................................................................................................2

2 Använd teknologi.............................................................3
2.1 FPGA......................................................................................................................3
2.1.1 Altera Cyclone III............................................................................................4
2.2 Cyclone III Development Board..........................................................................4
2.3 VHDL.....................................................................................................................5
2.3.1 Entity...............................................................................................................5
2.3.2 Architecture.....................................................................................................6
2.4 8b/10b.....................................................................................................................6
2.5 IP-kärnor...............................................................................................................7

3 Programvaror...................................................................8
3.1 Quartus II..............................................................................................................8
3.2 ModelSim-Altera...................................................................................................9
3.3 SignalTap II Logic Analyzer................................................................................9

4 Design.............................................................................11
4.1 Koncept................................................................................................................11
4.2 Huvudkomponenter............................................................................................11
4.2.1 Skiftregister...................................................................................................11
4.2.2 PLL................................................................................................................12
4.2.3 8b/10b............................................................................................................14
4.3 Övriga komponenter...........................................................................................14
4.3.1 Pulsgenerator.................................................................................................14
4.3.2 Buffer............................................................................................................15
4.3.3 Reset-modul..................................................................................................15
4.4 Synkronisering....................................................................................................15
4.4.1 Synkroniserings-modul.................................................................................16

5 Implementering..............................................................17
5.1 Kompilering.........................................................................................................17
5.2 Konfigurering av hårdvara................................................................................17
5.3 Programmering...................................................................................................17

6 Test och verifiering........................................................18
6.1 Simulering............................................................................................................18
6.1.1 Hantering av PLL..........................................................................................18
6.2 Signalanalys.........................................................................................................19
6.2.1 Resultat..........................................................................................................19
V

7 Slutsatser och diskussion............................................22
Referenser.........................................................................23
Bilaga 1 – Förkortningar
Bilaga 2 – Blockscheman och källkod

VI

1 Inledning
1.1 Bakgrund
Ångström Space Technology Centre (ÅSTC) är ett forskningscenter vid institutionen för
teknikvetenskaper vid Uppsala universitet. I huvudsak arbetar med att utveckla
mikrosystem, främst för rymdapplikationer. Ett nuvarande projekt, kallat Deeper Acess,
Deeper Understanding (DADU), syftar till att utveckla en prototyp för en miniatyriserad
undervattensfarkost. Denna farkost skall användas till att genom smala borrhål ta sig till
och utforska vattenfyllda fickor under glaciärer och polarisar, så kallade sub-glaciära
sjöar. Farkosten är utrustad med ett flertal funktioner för att kunna utföra olika
mätningar och datainsamlingar, varav en essentiell funktion är högupplöst avbildning
med hjälp av en bildsensor. Informationen från bildsensorn skall via fiberoptik
överföras till en mottagare på land och där visualiseras på en bildskärm i realtid.

1.2 Problembeskrivning
Bildsensorn på undervattensfarkosten, en Micron MT9P031 på 5 Mpix, är av CMOStyp och producerar stora mängder data på åtminstone 100 Mbps (Micron, 2006).
Sensorn är integrerad i en kamerakrets och sänder vid varje fallande flank på en
utgående pixelklocka parallellt ut tolv bitar bildsensordata samt två
synkroniseringssignaler. Denna parallella data måste serialiseras och konverteras till
lämpliga spänningsnivåer innan den kan matas till fiberoptiksystemet. På grund av den
höga datahastigheten samt begränsningar gällande strömförbrukning och storlek kan
inte konventionella logiska kretsar användas, utan skall ersättas av en Complex
Programmable Logic Device (CPLD). Vid utvecklingen används dock en FieldProgrammable Gate Array (FPGA).
På mottagarsidan måste den seriella dataströmmen avserialiseras och den inbäddade
pixelklockan återskapas. Figur 1.1 visar ett blockschema över hela systemet. Målet med
examensarbetet är att utveckla, implementera och testa de båda kretsarna beskrivna
ovan. Ett kodningsschema såsom 8b/10b kan även tilläggas.
Systemen skall implementeras och testas på den hos ÅSTC tillgängliga FPGAutvecklingsplattformen men all kod skall skrivas på sådant sätt att det enkelt kan
överföras till andra plattformar, till exempel en mindre CPLD. Av denna anledning
behöver koden ej optimeras till det system ÅSTC slutligen förmodas använda.
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Figur 1.1: Blockschema över sändare och mottagare

1.3 Metod
De båda delsystemen utvecklas och implementeras med hjälp av IC-tillverkaren Alteras
uvecklingsplattform för FPGA-familjen Cyclone III samt deras programvara Quartus II.
All kod skall skrivas i det hårdvarubeskrivande språket VHDL (Very high-speed
integrated circuit Hardware Description Language) som kan kompileras med Quartus II
och simuleras med Alteras version av simuleringsprogrammet ModelSim. Slutligen
avläses information från bildsensorn i de båda systemen med logikanalysatorn
SignalTap II. Många nödvändiga funktioner finns att tillgå i Quartus II men för
överförbarhetens skull skall de flesta utvecklas av examensarbetaren eller bygga på IPkärnor baserade på öppen källkod.
Arbetet inleds med en förstudie där grunderna i digital elektronik och
programmeringsspråket VHDL repeteras. Nödvändig information om FPGA inhämtas
och med hjälp av interaktiva övningsdokument skapas bekantskap med Quartus II och
ModelSim. Insikt om nödvändiga komponenter och funktioner för systemens
funktionalitet inhämtas under arbetets gång. Eftersom examensarbetet i första hand
syftar till att utveckla och verifiera en överförbar kod till de båda systemen behöver inte
mer än nödvändigt fokus läggas på den fysiska FPGA-plattformen. Inledningsvis kan
koden för de båda systemen utvecklas och simuleras endast med hjälp av programvaran.
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2 Använd teknologi
2.1 FPGA
FPGA är en förkortning av Field-Programmable Gate Array vilket kan översättas med
"på-plats-programmerbar logikmatris". Enklast kan den beskrivas som en integrerad
krets bestående av ett nät av konfigurerbara logiska element. FPGA:er används ofta vid
utveckling av så kallade Application Specific Integrated Circuits (ASIC:s) och är även
en typ av sådan. Skillnaden ligger främst i att en ASIC inte är omkonfigurerbar medan
en FPGA ofta är något långsammare.
En FPGA är fördelaktig att använda vid prototypframtagning eftersom den är
omprogrammerbar och kretsen som skall utvecklas kan testas och verifieras innan
tillverkning av ASIC sker. Vid låga produktionsvolymer är det dessutom mer
ekonomiskt lönsamt att använda sig av FPGA:er eftersom ASIC:s får en billig
enhetskostnad först vid höga volymer.
FPGA-kretsens funktion uttrycks med ett hårdvarubeskrivande språk, exempelvis
VHDL, som efter kompilering kan konfigureras i kretsen. Många FPGA-kretsar har
dock så kallat flyktigt datorminne vilket innebär att de kräver konstant
spänningstillförsel för att behålla den lagrade informationen. Vid användande av sådana
kretsar kan programkoden överföras till ett icke-flyktigt startminne som FPGA:n laddar
information från vid spänningstillslag. Figur 2.1 visar en bild hämtad från Alteras
hemsida av en kretsmonterad FPGA från deras Stratix IV-serie.

Figur 2.1: Altera Stratix IV FPGA
Förrutom FPGA finns det liknande enheter som kallas Complex Programmable Logic
Device (CPLD). Av namnet framgår att även det är en programmerbar logikkrets. En
CPLD är mindre komplex än en FPGA och uttnyttjar i motsats till de flesta FPGA:er ett
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icke-flyktigt minne. De är även mindre och består av färre logiska element än en typisk
FPGA men erbjuder samtidigt en låg kostnad och lägre effektförbrukning. Många
FPGA-tillverkare tillhandahåller även CPLD-serier.

2.1.1 Altera Cyclone III
Den FPGA som använts i detta examensarbete kommer från Altera och tillhör familjen
Cyclone III, vilket är en serie FPGA:er med lägre kostnad och energianvändning
jämfört med andra Altera-serier samt med hög funktionalitet. Serien erbjuder upp till
200 000 logiska element och 8 Mbit inbyggt minne för endast en 0,25 W statisk
strömförbrukning (Altera, 2010). FPGA:er ur Cyclone III-serien är mycket användbara i
produktioner med hög volym där krav på energiförbrukning och kostnad spelar stor roll.

2.2 Cyclone III Development Board
Alteras utvecklingskort för Cyclone III är en hårdvaruplattform framtagen för
prototyputveckling och demonstration av FPGA:ns resurser. Kortet erbjuder utvecklaren
olika gränssnitt i form av bland annat I/O-pinnar, tryckknappar, lysdioder samt LEDoch LCD-displayer. Det är även utrustat med olika former av minnen som FPGA:n kan
ladda programvaran ifrån (Altera, 2008). Under utvecklingsprocessen är ett sådant kort
mycket användbart eftersom FPGA:ns I/O-pinnar är anslutna till olika funktioner på
kortet och därför markant underlättar arbetet för utvecklaren. Figur 2.2 visar en översikt
av utvecklingskortet hämtad ur dess referensmanual.

Figur 2.2: Cyclone III Development Board
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2.3 VHDL
Som tidigare nämnt är VHDL ett hårdvarubeskrivande språk vilket innebär att det är ett
programspråk som används för att beskriva digitala eller analoga kretsar. VHDL
används dock endast för digitala kretsar, vilka sedan kan realiseras i en integrerad krets
(Sjöholm & Lindh, 2003). Förutom VHDL förekommer även Verilog som ett alternativt
HDL-språk, där HDL står för Hardware Description Language. Användningen av ett
sådant språk vid utveckling av elektroniska kretsar underlättar avsevärt både simulering
och verifiering av kretsen samt ger den fördelen att det räcker med att beskriva kretsens
funktion och sedan låta en kompilator räkna fram ett optimalt grindnät. Översättningen
av VHDL-kod till hårdvara kallas för syntes. Vid syntesen till en programmerbar krets,
såsom en FPGA eller CPLD, konfigureras själva hårdvaran snarare än att koden
översätts till maskininstruktioner som exekveras på en processor.
VHDL utvecklades av det amerikanska försvarsdepartementet i början av 1980-talet och
kom senare att bli standardiserat av organisationen IEEE (Institute of Electrical and
Electronics Engineering). Detta innebär att koden är teknologioberoende och kan flyttas
mellan olika plattformar. Syntetiseringen är dock inte standardiserad vilket medför att
hårdvaruresultatet kan skilja sig åt mellan olika syntesverktyg. All VHDL-kod är ej
heller syntetiserbar även om den går att kompilera och simulera. Detta ger ändå fördelar
vid utvecklingsprocessen i form av möjlighet att skapa testbänkar för konstruktionen.
En krets beskriven i VHDL kallas för en komponent och består av två delar, ett entity
och en architecture. En komponent kan även bestå av andra komponenter vilka då måste
deklareras i den yttre komponentens architecture. I början av varje konstruktion måste
även önskat bibliotek inkluderas samt paket med aktuella datatyper specifieras.

2.3.1 Entity
I denna del beskrivs komponentens gränssnitt till omgivningen i form av portar (in- och
utsignaler) samt deras riktning och datatyper. I princip är ett entity en formell
beskrivning av ett blockschema för den krets som skall konstrueras.
Exempel på ett entity för en D-vippa:
-- Kommentarer inleds med dubbla streck
Library ieee;

-- inkluderar bibliotek

Use ieee.std_logic_1164.all; -- specifierar paket med datatyper
Entity flip_flop is

–- inleder deklaration

Port( clk : in std_logic;

-- identifierar portar

reset : in std_logic;

-- reset = portnamn

D : in std_logic;

-- in = ingång

Q : out std_logic);

-- std_logic = datatyp

end flip_flop;

-- avslutar deklaration
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2.3.2 Architecture
Här beskrivs kretsens funktion mer detaljerat. En architecture motsvarar insidan av det
blockschema som komponentens entity definierar. Insignaler knyts samman med
utsignaler antingen rent strukturellt eller med hänsyn till kretsens beteende. Förutom de
portar som definieras i komponentens entity kan även interna signaler deklareras för att
knyta samman komponenter inom kretsen.
Exempel på en architecture för D-vippan definierad ovan:
Architecture behaviour of flip_flop is

-- inleder deklaration

-- Här kan interna signaler och komponenter definieras
begin

-- startar beteende
Process(clk)

-- parameterstyrd process

begin

-- startar processen
if reset = '1' then
Q <= '0';

-- villkor för nollställning
-- värdetilldelning

elsif clk'event and clk = '1' then -- positiv flank
Q <= D;

-- signaltilldelning

end if;

-- avslutar villkor

end process;

-- avslutar process

end behaviour;

-- avslutar deklaration

2.4 8b/10b
Inom digital kommunikation är 8b/10b en vanligt förekommande metod för modulering
av datasignaler. Metoden transformerar ett värde bestående av 8 bitar till ett nytt värde
med 10 bitar, vilket sedan transformeras tillbaka efter dataöverföring för att erhålla det
ursprungliga värdet. Fördelen med denna metod är att den garanterar en DC-neutral
signal samtidigt som den tillhandahåller tillräckligt med tillståndsövergångar för att
tillåta rimligt klockåterskapande (OpenCores, 2010). Detta innebär att differensen
mellan ettor och nollor i en dataström är utjämnad på lång sikt.
Metoden presenterades 1983 i en artikel skriven av Al Widmer och Peter Franaszek som
publicerades av IBM. Den utvecklades främst för användning i fiberoptiska länkar men
har senare kommit att bli allmänt vedertagen i olika standarder för seriell dataöverföring
med höga hastigheter, till exempel HDMI och USB 3.0.
Metoden fungerar som så att de 5 lägsta bitarna kodas till en grupp med 6 bitar (5b/6b)
och de 3 högsta bitarna till en grupp med 4 bitar (3b/4b). Eftersom 8b/10b strävar efter
att hålla en låg differens mellan ettor och nollor i dataströmmen kan vissa sekvenser
kodas antingen till ett givet värde eller en invers av det värdet. Vilket värde som väljs
beror helt enkelt på hur differensen i föregående sekvens ser ut, om det är fler ettor än
nollor och vice versa. De båda grupperna sammanfogas sedan för att bilda det 10-bitars
värde som skall sändas. Kodningen är utformad för att garantera en begränsing på max
fem efterföljande identiska bitar samt att skillnaden mellan ettor och nollor är högst två.
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För att ge exempel kan sekvensen 00111111 kodas till antingen 1010111001 eller
0101001001 (det senare värdet en invers av det förra).
Inom 8b/10b kodningen finns det även så kallade kontrollsymboler, vilket är giltiga
datasekvenser som inte har något motsvarande 8-bitars värde och därför normalt sett
inte förekommer i datasekvensen. Dessa symboler kan användas för bland annat
synkronisering mellan en sändande och en mottagande enhet.

2.5 IP-kärnor
I det här fallet är IP en förkortning av Intellectual Property, vilket kan uttryckas som
intellektuell designvara. IP-kärnor är färdiga programbyggblock för standardfunktioner
som ofta används vid konstruktion av digital elektronik. Istället för att låta
konstruktören själv utveckla de standardfunktioner som ska implementeras i en
konstruktion kan dessa importeras som färdiga block där ingen hänsyn behöver tas till
den interna strukturen.
Intellectual Property kan även översättas till "intellektuell egendom" vilket speglar det
faktum att IP-kärnor ofta är licensskyddade och måste köpas in från etablerade säljare.
För att undvika höga kostnader i samband med detta har IP-kärnor från OpenCores
använts. OpenCores är en internetsajt som kostnadsfritt tillhandahåller licensierade IPkärnor baserade på öppen källkod.
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3 Programvaror
3.1 Quartus II
Altera tillhandahåller programvaran Quartus II för utveckling av deras enheter. Det är
framtaget för analys och syntes av HDL-designer vilket tillåter utvecklare att kompilera
och simulera sina konstruktioner samt programmera och konfigurera målenheten.
Quartus II finns i två versioner, Web Edition och Subscription Edition vilka båda är
gratis att laddas ner men kräver licenser för användande. Licensen för Web Edition är
gratis och kan förnyas obegränsat men erbjuder begränsad åtkomst till Alteras enheter,
medan licensen för Subscription Edition erbjuder full funktionalitet mot en kostnad.
Licensen för Web Edition går dock även att använda på Subscription Edition med de
begränsningar den ger. I detta examensarbete har Web Edition använts då den har fullt
stöd för Cyclone-serien.
Figur 3.1 visar en skärmbild av programmet. Under huvudraden visas ikoner för de
olika funktioner programvaran innehåller, till exempel simulering och programmering.
De mest relevanta fönstren är det högra där VHDL-koden skapas samt fönstret
rubricerat "Tasks". I detta fönster visas vid kompilering vilka aktiviteter som gås
igenom samt dess resultat, om aktiviteten lyckas eller ej. Exempel på aktiviteter är
kodanalys och syntetisering, allokering av signaler och komponenter samt generering av
programmeringsfil.

Figur 3.1: Quartus II
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3.2 ModelSim-Altera
ModelSim är en simuleringsmiljö för hårdvara som distribueras av det USA-baserade
företaget Mentor Graphics vilka är verksamma inom Electronic Design Automation
(EDA), en kategori av verktyg för design och konstruktion av elektroniska system.
Altera tillhandahåller en egen version av ModelSim för simulering av FPGA-designer
ur deras serier, såsom Cyclone-serien. Konstruktioner som önskas simuleras i
ModelSim-Altera måste vara helt skrivna i ett och samma HDL-språk, till exempel
VHDL eller Verilog.
I figur 3.2 visas en skärmbild av miljön. Det vänstra fönstret listar samtliga
komponenter som ingår i konstruktionen samt deras eventuella delkomponenter. I det
mellersta fönstret visas de signaler och portar som en markerad komponent innehåller.
Från detta fönster, eller det vänstra, går det att dra signaler till det högra för att följa dem
vid simuleringen. Alla tillagda signaler kommer illustrera sina nivåer under körningen.

Figur 3.2: ModelSim-Altera

3.3 SignalTap II Logic Analyzer
Som namnet antyder är SignalTap II en logikanalysator vilket betyder att det är ett
verktyg som används för att analysera och felsöka logiska kretsar. I Quartus II finns en
inbyggd variant av SignalTap II som enkelt kan appliceras på den konstruktion som
utvecklas. I ett eget gränssnitt går det sedan att lägga till de signaler, både interna och
externa, som önskas avläsas för felsökning och analys. En skärmbild av programmet
visas i figur 3.3 där signalanalysen av en körning visualiseras.

9

Figur 3.3: SignalTap II Logic Analyzer
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4 Design
4.1 Koncept
Händelseförloppet för informationsöverföringen kan beskrivas på ett övergripande men
ändå tydligt sätt. Bildsensorn sänder parallellt ut två synkroniseringssignaler och tolv
bitar bildsensordata tillsammans med en pixelklocka på 6 MHz. Denna data läses med
hjälp av klockan in i sändarkretsen där bitarna delas i två sekvenser om vardera 8 bitar
och kodas enligt 8b/10b-schemat. Därefter skall den kodade sekvensen sändas ut från
kretsen bit för bit och måste därför serialiseras, vilket görs med ett skiftregister (Hemert,
2001). För att läsa in sekvensen i skiftregistret och skifta samtliga bitar innan en ny
sekvens uppträder på databussen krävs en snabbare klocka än den som bildsensorn ger.
För att uppnå detta används en så kallad Phase-Locked Loop (PLL). Bilaga 2 visar ett
blockschema över systemet med samtliga komponenter enligt detta koncept.
På mottagarsidan läses bitarna in från fiberoptiken till ett skiftregister av motsatt typ
gentemot sändaren, där bitarna tas in en efter en och sänds ut parallellt. I denna bitström
finns sändarens klocka inbäddad och den går att återskapa med hjälp av en PLL. Den
återskapade klockan används sedan för att läsa in bitarna till skiftregistret och sända ut
en parallell sekvens. Sekvensen avkodas därefter i en 8b/10b-avkodare innan den
slutligen tas ut ur mottagarkretsen för att visualisera bildsensorns information.

4.2 Huvudkomponenter
4.2.1 Skiftregister
Ett skiftregister består av en serie vippor som alla styrs av samma klocka. Vid positiv
flank på klockan läses data in till den första vippan samtidigt som lagrad data "skiftas"
vidare till nästa. Det går sedan att läsa ut datan antingen seriellt efter sista vippan, eller
parallellt där bitarna tas ut från alla vippor samtidigt. Ett sådant skiftregister kallas
Serial-In, Serial-Out (SISO), respektive Serial-In, Parallel-Out (SIPO). Figur 4.1 visar
ett kretsschema med ett skiftregister av SIPO-variant.
Det finns även skiftregister av typen PISO (Parallel-In, Serial-Out) och PIPO (ParallelIn, Parallel-Out) där samtliga bitar läses in parallellt och tas ut antingen seriellt eller
parallellt. Det sistnämnda registret kan då fungera som en buffer.
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Figur 4.1: 4-bitars SIPO skiftregister
I sändarkretsen används ett skiftregister av typen PISO. Detta register består av ett antal
D-vippor som är kopplade till varsin multiplexer som styr om inläsning eller skiftning
av data ska ske. Multiplexrarna har två ingångar varav den ena är kopplad till bussen
som den parallella datan sänds på, medan den andra ingången är kopplad till föregående
vippas utgång. På detta sätt tas vid inläsning en bit från vardera position på databussen
in till varsin vippa i registret och vid skiftning går bitarna genom multiplexrarna vidare
till efterkommande vippa. Från sista vippan tas sedan bitarna ut till fiberoptiksystemet.
För att styra över inläsning och skiftning används en gemensam signal kopplad till
multiplexrarnas select-ingång. En extern modul används för att hantera detta, som i
princip ska ge en snabb puls för att läsa in data och sedan direkt styra om registret till
skiftning. Samtliga vippor är styrda av en gemensam klocka med en frekvens
motsvarande bildsensorns pixelklocka multiplicerad med det antal parallella bitar som
skall läsas in och skiftas ut.
På mottagarsidan används ett SIPO-skiftregister för att ta emot bitarna. Även detta
register består av ett antal D-vippor där den första är kopplad till bitströmmen och
resterande till föregående vippa. Vardera vippa sänder även ut informationen på
respektive position på databussen. Även i detta register styrs vipporna av en gemensam
klocka med samma frekvens som på sändarsidan.

4.2.2 PLL
En Phase-Locked Loop, förkortat PLL, kan översättas till en "faslåst slinga" och är en
redundant återkopplad krets ofta använd inom telekommunikation och snabba digitala
system. En PLL:s uppgift är att utifrån en referenssignal generera en klocksignal vars
fas är låst till insignalen. Den genererade klockan kan ha en frekvens motsvarande
referenssignalen eller vara en multipel av den. En PLL kan även användas till att
återskapa en klocka från ett bitmönster med inbäddad klockinformation. En PLL kan
vara både analog och digital med avseende på in- och utgångar, men är internt
uppbyggd av analoga komponenter (Fernandez & Manandhar, 2003). Båda varianterna
består av fyra element, vilka kan ses i figur 4.2:
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•

Phase Detector = fasdetektor

•

Loop Filter = slingfilter

•

Voltage Controlled Oscillator (VCO) = spänningsstyrd oscillator

•

Divider = delare

Figur 4.2: PLL som blockshema

Oscillatorn genererar en klocksignal som både återkopplas i kretsen och ges som
utsignal. Klockans frekvens styrs av en eller flera spänningsingångar till oscillatorn. Om
klockan är en multipel av referenssignalen delas den sedan till samma frekvens som
insignalen men med utsignalens fas. Fasdetektorn mäter därefter skillnaden i fas mellan
denna signal och insignalen. Från denna information sänds en mätsignal till slingfiltret
för att korrigera för fasskillnaden. Slingfiltret fungerar sedan som en översättare mellan
fasdetektorns mätsignal och nivåerna på oscillatorns kontrollspänning. Om utsignalen
ligger efter insignalen ökas spänningen för att snabba upp oscillatorn.
Eftersom en PLL internt består av analoga komponenter går det ej att konstruera en
sådan enbart med VHDL-kod. I Cyclone III finns dock upp till fyra inbyggda PLL:er
att tillgå som hårdvarufunktioner vars parametrar kan konfigureras med hjälp av IPkärnor i Quartus II. Denna möjlighet har utnyttjats i examensarbetet.
På sändarsidan används en PLL både till att styra 8b/10b-kodaren och skiftregistret.
Som referenssignal används pixelklockan som ges av bildsensorn och ut från PLL:n
sänds två klockor av olika frekvens, varav den ena går till kodaren och den andra till
skiftregistret. Kodarens klocka är av samma frekvens som referenssignalen för att hinna
koda och sända all information innan ny data läses in, medan skiftregistrets klocka, som
tidigare nämnt, är en multipel av referensklockan.
Hos mottagaren används informationen från dataströmmen som referenssignal för
PLL:en. Eftersom 8b/10b-kodning används innehåller denna bitström tillräckligt god
frekvens på tillståndsövergångarna för att göra detta möjligt. Ut från denna PLL sänds
två klockor varav den ena med dubbel frekvens motsvarande referenssignalen
(bitströmmen), vilket uppträder som en klocka med halva bithastigheten. Denna klocka
används både till att läsa in informationen i mottagarens skiftregister och sända ut dem
parallellt. Den andra klockan styr 8b/10b-avkodaren med en frekvens motsvarande
referensklockan nedskalad det antal gånger som sändaren multiplicerar med.
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4.2.3 8b/10b
Att utveckla en komponent i VHDL som utför 8b/10b-kodning och avkodning är väldigt
komplext även om dess schema numera är känt. I detta examensarbete fanns inte
möjligheten att utföra en sådan uppgift. I Quartus II finns dock denna funktion inbyggd
som IP-kärna och går att implementera i den krets som utvecklas. Problemet detta
medför är att funktionen blir kopplad till Altera-produkter och koden således inte går att
överföra till andra enheter. För att lösa detta användes IP-kärnor från OpenCores.
OpenCores erbjuder bland annat en 8b/10b-kodare samt avkodare som komponent
skriven i VHDL, vilket direkt går att implementera i de båda systemen som skall
utvecklas (OpenCores, 2010). Utvecklaren behöver sedan endast förse 8b/10bkomponenterna med en klocka samt den information som skall sändas och kan sedan
förlita sig på att båda komponenterna följer korrekt schema för kodning och avkodning.
Både kodaren och avkodaren är klockstyrda komponenter varpå den kodade utsignalen
är giltig en klockperiod efter insignalen. Kodaren har 8 ingångar för parallell data och
10 utgångar för den kodade sekvensen. Förutom dessa finns även en extra ingång för att
indikera om datasekvensen ska kodas som en av de möjliga kontrollsymbolerna. På
mottagarsidan finns 10 ingångar för kodad sekvens och 8 utgångar för avkodad data,
samt en utgång för att indikera om en kontrollsymbol detekterats. Både kodare och
avkodare har även varsin klockingång samt en ingång för att nollställa komponenterna.
Eftersom bildsensorn sänder ut totalt 14 bitar data och kodaren kräver 8 bitar blir
lösningen att "lägga på" två extra bitar till sekvensen och dela upp denna i två delar.
Mottagare och sändare hanterar sedan dessa som två enskilda sekvenser varpå de
slutligen sammanfogas och de extra bitarna "maskas bort". Konsekvensen av detta blir
att klockan som kodaren och avkodaren styrs med måste vara dubbelt så snabb som
bildsensorns pixelklocka för att hinna hantera båda sekvenserna innan ny data läses in. I
skiftregistren krävs då 10 vippor som hanterar data samt att de klockas med två gånger
högre frekvens för att hinna läsa in och skifta båda sekvenserna.

4.3 Övriga komponenter
4.3.1 Pulsgenerator
Denna komponent används för att styra över inläsning och skiftning i sändarkretsens
skiftregister. Pulsgeneratorn styrs av samma klocka som kontrollerar skiftregistret och
de båda komponenterna är därmed synkroniserade. Som ingång till komponenten kan
bildsensorns pixelklocka användas eftersom den indikerar att det finns ny information
att läsa in, men i och med uppdelningen av datan i två sekvenser används samma klocka
som styr 8b/10b-kodaren. När denna klocka går låg sätts en utsignal hög för att styra
skiftregistret till att läsa in en ny sekvens, varpå utsignalen vid nästa klockperiod hos
den styrande klockan går låg till nästa gång insignalen går från hög till låg.
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4.3.2 Buffer
Både i mottagare och sändare används en buffer som i princip är konstruerade som ett
PIPO-skiftregister. I sändarkretsen tas bildsensorns information in tillsammans med två
konstanta bitar för att skapa en parallell datamängd på 16 bitar. Buffern styrs av samma
klocka som 8b/10b-kodaren och sänder vid första klockperioden ut halva datamängden
och resterande data vid nästa klockperiod. På detta sätt hinner buffern under en period
hos bildsensorns pixelklocka sända två unika sekvenser data på vardera 8 bitar. De lösa
bitarna ges från varsin ingång till buffern som inte kopplas till någon extern signal.
Hos mottagaren fungerar buffern på motsvarande sätt för att återskapa informationen.
Från 8b/10b-avkodaren tas 8 bitar åt gången in till buffern där den första datamängden
sparas en klockperiod tills nästa sekvens anländer. De båda sekvenserna sammanfogas
sedan på respektive position varpå de lösa bitarna maskas bort och den ursprungliga
informationen sänds ut ur kretsen. De lösa bitarna tas ut till varsin utgång på buffern
utan att kopplas till någon extern signal eller port. Buffern styrs av samma klocka som
avkodaren. Klockan sänds parallellt med informationen med halva dess frekvens.

4.3.3 Reset-modul
Denna modul används till att initialt nollställa 8b/10b-kodaren och avkodaren. Den styrs
av samma klocka som respektive kodningskomponent och har en utgång som är
fördefinierat hög. Detta gör att båda komponenterna är i nollställningsläge tills resetmodulen känner av data på bussen och sätter utsignalen låg. Detta är lämpligt eftersom
både kodare och avkodare i sitt schema beräknar kodningen utifrån föregående sekvens
och därmed alltid har ett definierat värde att utgå ifrån.

4.4 Synkronisering
Ett problem med kretslösningen är att mottagaren inte vet vilka bitar i dataströmmen
som hör ihop till en sekvens. Sändaren skickar ut bit efter bit utan någon ytterligare
information gällande start och slut och de båda enheterna behöver därför synkroniseras
med varandra för att mottagaren ska kunna hantera datan på korrekt sätt. I ett inbyggt
system är det lämpligt om detta görs per automatik utan att användaren av systemet
behöver synkronisera enheterna manuellt. På grund av tidsbrist i examensarbetet valdes
dock en manuell lösning som var enklare att implementera för att möjliggöra verifiering
av informationsöverföringen.
8b/10b-kodsystemets möjlighet att använda kontrollsymboler valdes som ett alternativ
för synkronisering mellan sändare och mottagare. Genom att sätta kodarens ingång för
kontrollsymbol hög kodas datasekvensen som en av de möjliga kontrollsymbolerna.
Detta detekteras sedan i mottagarkretsen av avkodaren som sänder ut en hög signal på
utgången för kontrollsymbol. För att kunna dra nytta av detta skapades en särskild
komponent för att fungera som en modul för synkronisering.
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4.4.1 Synkroniserings-modul
I sändarkretsen tar denna komponent in information direkt från bildsensorn. Om ingen
synkronisering skall göras går informationen vidare till buffern. Komponenten har en
ytterliggare ingång för synkronisering. När denna ingång går hög sänds en signal till
8b/10b-kodaren för att indikera att den skall koda efter schemat för kontrollsymboler.
Från synkroniserings-komponenten till buffern sänds då istället för information från
bildsensorn, en definierad sekvens som tillsammans med de lösa bitarna motsvarar två
sekvenser av samma mönster (11111100, förutsatt att de lösa bitarna definieras till 00).
Dessa sekvenser kodas sedan till kontrollsymbolerna 1110000011 eller 0001111100
beroende på skillnaden mellan ettor och nollor.
Hos mottagaren används en liknande komponent för att ta in de 10 parallella bitar som
skiftregistret sänder ut. Eftersom skiftregistret sänder ut information med samma
frekvens som de läses in motsvarar endast var tionde sekvens bildsensorns data.
Synkroniserings-komponenten används för att sålla ut denna sekvens till 8b/10bavkodaren. Komponenten styrs av samma klocka som skiftregistret. När någon av de
definierade kontrollsymbolerna uppstår nollställer komponenten en inbyggd räknare och
sänder ut datan. Komponenten räknar sedan för varje klockpuls upp ett steg tills nästa
gång en kontrollsymbol uppstår eller till tio då en korrekt sekvens information skall
finnas på bussen. Därefter nollställs räknaren och komponenten räknar återigen upp till
tio för att klocka ut nästa sekvens. Vid synkronisering går även en signal till buffern
som korrigerar för positionen hos de sekvenser den tar in och sammanfogar.
Ett dilemma denna metod för synkronisering avslöjar är att klockan som styr 8b/10bavkodaren och buffern inte säkert ligger i fas med den information som sänds ut från
synkroniserings-modulen. Eftersom PLL:n i mottagaren skall generera en nedskalad
klocka från en referensklocka kan den ha låst sin fas vid en period som inte motsvarar
första biten i en sekvens. För att lösa detta används istället för en klocka en signal från
synkroniserings-modulen som ger en hög puls varje gång den räknar till tio. Från
buffern används denna signal för att återskapa den ursprungliga pixelklockan. Denna
lösning är inte nödvändig för att säkra systemets funktionalitet men garanterar en
förbättrad timing i kretsen.
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5 Implementering
5.1 Kompilering
Både Quartus II och ModelSim-Altera kan användas för att kompilera programkoden,
med en viss skillnad. Vid kompilering i Model-Sim-Altera kontrolleras endast om koden
är korrekt samt simulerbar, medan Quartus II dessutom verifierar huruvida kretsen som
konstruerats är syntetiserbar eller ej. Quartus II gör även timing-analyser och ger
varningar för de lösningar som anses olämpliga eller kan utgöra osäkerhet för kretsen.
Båda programmen fungerar dock som vanliga kompilatorer med avseende på att de
avbryter kompilerings-processen vid en upptäckt oegentlighet och meddelar om
problemet. Skillnaden mellan resultatet vid kompilering i ModelSim-Altera och Quartus
II kan ses som att programkoden översätts till hårdvarukomponenter i den senare medan
den förra behandlar konstruktionen som ren logik utan hänsyn till praktisk realisering.
Kompilering i ModelSim-Altera går därför snabbare än i Quartus II.

5.2 Konfigurering av hårdvara
Efter att programkoden har kompilerats i Quartus II utan felmeddelanden (varningar är
acceptabla) kopplas konstruktionens in- och utgångar till fysiska I/O-pinnar på
FPGA:n. Detta görs i ett särskilt gränssnitt i Quartus II, kallat Pin-Planner. Vardera I/Opinne har ett unikt ID som signalerna kopplas till och dess riktning bestäms utifrån vad
som är definierat i kretsens entity. I detta examensarbete användes som tidigare nämnt
Alteras utvecklingsplattform Cyclone III Development Board för implementering och
verifiering av systemen. FPGA:ns I/O-pinnar är anslutna till olika funktioner på kortet
samt dess egna I/O-pinnar. Samtliga in- och utgångar i kretsarna kopplas till de I/Opinnar på FPGA:n som svarar mot lämpliga I/O-pinnar på utvecklingskortet.
Undantaget är signalen för synkronisering av sändare och mottagare som länkas till en
tryckknapp. Från bildsensorkretsen ansluts sedan bildsensordata, de två
synkroniseringssignalerna samt pixelklockan via kablar till utvecklingskortets
motsvarande I/O-pinnar. Eftersom inget system för att visualisera informationen fanns
tillgänglig har detta ignorerats vid val av I/O-pinnar för mottagarens utdata.

5.3 Programmering
FPGA:n programmeras via en USB-kontakt som finns tillgänglig på utvecklingskortet. I
Quartus II väljs vilken målenhet som skall programmeras samt vilken objektfil det skall
laddas med. Vid början på ett utvecklingsarbete skapas ett projekt i Quartus II som är
det övergripande formatet inom vilket allt arbete sker. I projektet lagras all tidigare
information såsom kompilerad programkod och hårdvarukonfiguration etc. Vid
programmeringen konfigureras FPGA:ns logiska element för att funktionsmässigt
motsvara den hårdvarukonstruktion projektet representerar.
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6 Test och verifiering
6.1 Simulering
För att i ett tidigt stadie kunna verifiera de utvecklade komponenternas funktion har
dessa simulerats i ModelSim-Altera. Programvaran är praktisk att använda för detta
ändamål eftersom det i simuleringsmiljön är möjligt att manuellt stimulera signaler och
kontrollera simuleringens körtid, vilket gör det enkelt att avgöra om komponenterna ger
det resultat som förväntas. På detta sätt har vardera komponent och delsystem
verifierats. Fördelen med denna metod är som tidigare nämnt att ModelSim-Altera
endast kontrollerar programkodens korrekthet och är därför mer tidsbesparande än ett
fullständigt syntesverktyg som till exempel Quartus II, där kompileringen tar längre tid
samt kräver ytterligare konfiguration av hårdvaran innan simulering.
För att simulera både sändare och mottagare samtidigt, vilket är det enklaste sättet att
verifiera båda systemen, skapas en övergripande komponent med de båda kretsarna som
delkomponenter sammankopplade med en intern signal. Ingångar till denna komponent
motsvarar sändarkretsens ingångar och dess utgångar motsvarar mottagarens.
Ingångarna stimuleras sedan manuellt av utvecklaren i simuleringen varpå resultatet,
efter att datan har genomgått hela systemet, kan avläsas från dess utgångar. För att
avläsa interna signaler och portar kan även dessa adderas till simuleringen.

6.1.1 Hantering av PLL
En komplikation som uppstår vid simulering i ModelSim-Altera är hanteringen av
Cyclone III:s inbyggda PLL-funktion. Denna är implementerad som IP-kärna men
nyttjar analog hårdvara inuti FPGA:n för att styra den kontrollspänning som justerar
oscillatorns frekvens. Vid simulering genereras en beräknad klocka utgående från
referensklockan, men eftersom ingen hårdvara eller kontrollspänning existerar är denna
klocka mycket känslig för variationer i referenssignalen. I sändarkretsen är inte detta
något problem då bildsensorns pixelklocka har en stabil frekvens, men i mottagaren
används som bekant dataströmmen som referenssignal till PLL:en. Med hjälp av
8b/10b-kodningen uppträder bitströmmen som en approximativ klocka med en frekvens
motsvarande dubbla bithastigheten, dock med vissa variationer som beror av
bitmönstret. Dessa variationer klarar inte ModelSim-Altera av att hantera, och
faslåsningen tappas därför vid simulering.
För att kringgå detta problem används som referenssignal istället en stabil klocka med
den frekvens dataströmmen förväntas motsvara. Denna klocka implementeras som en
extern port till mottagaren och stimuleras separat i simuleringen. På detta sätt kan
systemens övriga funktioner verifieras under antagandet att mottagarens PLL opererar
enligt teori när kretsarna implementeras i hårdvaran. Figur 6.1 visar ett utdrag av
simulering i ModelSim-Altera med denna metod. De övre signalerna representerar
sändarkretsens indata, de lösa bitarna, samt pixelklockan. Därefter representeras
mottagarens referensklocka, den återskapade klockan, utdatan och de lösa bitarna. Den
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överförda informationen mellan systemen motsvaras av den nedersta signalen. Det går
tydligt att se att informationen samt pixelklockan som läses in hos sändaren återskapas
korrekt och sänds ut från mottagaren, dock med en viss fördröjning.

Figur 6.1: Simulering i ModelSim-Altera

6.2 Signalanalys
För att göra en fullständig analys av de utvecklade systemen används SignalTap II
Logic Analyzer. Programmet används för att avläsa signaler vid körning av
programkoden på hårdvaran. Samma system som används vid simulering i ModelSimAltera implementeras i FPGA:n på utvecklingskortet, med skillnaden att den interna
signalen mellan sändare och mottagare är utbytt mot respektive portar som är fysiskt
sammanlänkade via I/O-pinnarna. Systemet matas med information från bildsensorn
och med programmets hjälp går det att göra avläsningar av önskade signaler. SignalTap
II ger även möjlighet att "frysa" avläsningar för att studera stillbilder av körningen. På
detta sätt går det att verifiera att den utvecklade konstruktionen ger förväntat resultat
inte enbart vid simulering.

6.2.1 Resultat
Vid körning av systemen på hårdvaran uppstår, till skillnad från simulering i ModelSimAltera, inte samma problem med hanteringen av FPGA:ns inbyggda PLL-funktioner.
Vid simuleringen klarade inte programmet av att hantera variationer i referenssignalen
till mottagarens PLL, men eftersom kretsarna nu är syntetiserade kan FPGA:ns hårdvara
nyttjas fullt ut. Detta gör att mottagarens PLL klarar att ge en kontinuerlig utsignal utan
att tappa låsning vid ojämnheter i referenssignalen. Dock visar det sig att den följer
referenssignalen för snävt och ger inte en stabil klocka ut. Detta visar att tidigare
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antagande om att 8b/10b-kodning skulle ge tillräckligt med tillståndsövergångar för att
garantera klockåterskapande inte är tillräcklig. För att verifiera att övriga delar av de
utvecklade systemen ändå fungerar som påvisat i simuleringen, använder mottagarens
PLL samma klocka som sändarens PLL som referenssignal vilken sänds parallellt med
bitströmmen. Med denna lösning erhåller mottagaren en stabil klocka som PLL:en kan
faslåsa på och använda för att generera en ny klocka med önskad frekvens. Figur 6.2 på
nästa sida visar resultatet vid analys med SignalTap II utifrån denna lösning. Det syns
tydligt att in- och utdata överensstämmer med en fördröjning på cirka tre klockcykler.
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Figur 6.2: Signalanalys med SignalTap II Logic Analyzer

7 Slutsatser och diskussion
Vid simuleringen och analysen påvisades både möjligheten att överföra information
enligt de krav som uppgiften ställde, samt vilka komplikationer som kan uppstå och
vilka brister den valda lösningen medförde. Att serialisera datan tycks tämligen
problemfritt bortsett från det faktum att en PLL krävs, som ej går att fullt implemetera
med överförbar VHDL-kod. Dock behöver inte denna komponent integreras i kretsen
och en lösning kan således vara att använda sig av en PLL som en extern komponent
som matar kretsen med klockinformation. Även på mottagarsidan kan detta vara ett
lämpligt alternativ.
De största svårigheterna med att hantera datan visar sig finnas hos mottagaren. Detta
beror främst på att mottagaren på något sätt måste synkroniseras för att veta vilka
databitar som hör ihop till en sekvens. Att manuellt synkronisera enheterna är inte
optimalt då sändaren är tänkt att befinna sig hundratals meter under isytan och det är
olämpligt med ytterliggare en signal. Automatisk synkronisering är att föredra och
eventuellt finns möjligheten att utnyttja någon av bildsensorn synkroniseringssignaler
för detta. När båda dessa går låga sänds ingen giltig bildsensordata (endast nollor) vilket
ger ett mönster som kan kännas igen av mottagaren. Dock kan detta mönster eventuellt
uppstå vid andra tillfällen och ge upphov till felsynkronisering. Genom att även utnyttja
8b/10b-kodningens möjlighet att sända kontrollsymboler bör detta problem kunna
avhjälpas.
Ytterligare ett väsentligt problem som analysen visade på är att mottagarens PLL inte
klarar av att generera en stabil klocka från dataströmmen. En klocka med rätt frekvens
och i fas med dataströmmen är en förutsättning för att kunna motta och hantera
sändarens information. Okontrollerade källor har pekat på lösningen att använda sig av
en approximativ referensklocka till PLL:en och med hjälp av logik låta bitströmmens
tillståndsövergångar korrigera för eventuell fasdrift i den genererade klockan. Exempel
på hur detta skall realiseras i praktiken har dock inte påträffats men är en möjlighet som
bör undersökas. Kodning enligt 8b/10b krävs fortfarande för att möjliggöra denna
lösning. Ett annat alternativ är att sända bildsensorns klocka parallellt med bitströmmen,
förutsatt att fiberoptiken kan erbjuda en våglängd för denna signal. På detta sätt går det
även att kringgå problemet med synkronisering samt klockåterskapande.
Oavsett vilken lösning som väljs för att återskapa klockan i mottagaren rekommenderas
användandet av 8b10b-kodning. Detta på grund av att kodningen garanterar en DCneutral signal och minskar risken för spänningsöverslag i fiberoptiksystemet. Som
tidigare visat kräver 8b/10b-kodning 8 bitar indata vilket tvingar sändaren att lägga på
två bitar till bildsensorns information samt dela av denna i två delar. Eventuellt går det
vid införande av ytterliggare en ingång från en mikroprocessor att använda sig av dessa
två bitar för att indikera vilken enhet som sänder information.
Slutsatsen som kan dras är att det finns stora möjligheter att överföra information i höga
hastigheter med serialisering och avserialisering. De huvudkomponenter som använts i
examensarbetet är användbara för att genomföra detta och svårigheterna ligger i att
optimera systemen och återskapa korrekt data. ÅSTC rekommenderas av
examensarbetaren att undersöka möjligheten med klockåterskapande via en
referensklocka alternativt att parallellt med dataströmmen sända bildsensorns
pixelklocka. Det sistnämnda underlättar även synkroniseringen avsevärt.
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Bilaga 1 – Förkortningar
ASIC

Application Specific Integrated Circuit

CMOS

Complementary Metal-Oxide-Semiconductor

CPLD

Complex Programmable Logic Device

DADU

Deeper Access, Deeper Understanding

DC

Direct Current

EDA

Electronic Design Automation

FPGA

Field-Programmable Gate Array

HDL

Hardware Description Language

HDMI

High-Definition Multimedia Interface

IBM

International Business Machines

IC

Integrated Circuit

IEEE

Insitute of Electrical and Electronics Engineering

I/O

Input/Output

IP

Intellectual Property

LCD

Liquid Crystal Display

LED

Light-Emitting Diode

Mbps

Megabit per second

MHz

Megahertz

Mpix

Megapixel

PIPO

Parallell In, Parallell Out

PISO

Parallell In, Single Out

PLL

Phase-Locked Loop

SIPO

Single In, Parallell Out

SISO

Single In, Single Out

USB

Universal Serial Bus

VCO

Voltage-Controlled Oscillator

VHDL

Very high-speed integrated circuit Hardware Description
Language

ÅSTC

Ångström Space Technology Center

Bilaga 2 – Blockscheman och källkod

Serialiserare

Avserialiserare

-- Serializer
-- The purpose of this component is to convert 14 bits of parallell input data
to a serial stream. It consists of several internal components.
-- Its inputs are the parallell data which are synchronized with a pixelklock,
plus a signal for system-synchronisation and two extra bits.
-- Its outputs are the serial data and a an accompanying clock.
Library ieee;
Use ieee.std_logic_1164.all;
Entity serializer is
Generic(n : integer := 14);
Port( data_in : in std_logic_vector(n-1 downto 0);
loose_bit : in std_logic_vector(1 downto 0);
clk : in std_logic;
sync : in std_logic;
clk_out : out std_logic;
data_out : out std_logic);
end serializer;
Architecture behaviour of serializer is
Component piso_shift_register
Generic(n : integer := 10);
Port( data_in : in std_logic_vector(n-1 downto 0);
shift_write : in std_logic;
clk : in std_logic;
data_out : out std_logic);
end component;
Component pulse_generator
Port( clk0 : in std_logic;
clk1 : in std_logic;
pulse : out std_logic);
end component;
Component sync_module
Generic(n : integer := 14);
Port( sync : in std_logic;
data_in : in std_logic_vector(n-1 downto 0);
enc_ctrl : out std_logic;
data_out : out std_logic_vector(n-1 downto 0));
end component;
Component encoder_buffer
Generic(n : integer := 14);
Port( data_in : in std_logic_vector(n-1 downto 0);
loose_bit : in std_logic_vector(1 downto 0);

clk : in std_logic;
data_out: out std_logic_vector(n/2 downto 0));
end component;
Component encoder_reset
Generic(n : integer := 14);
Port( data_in : std_logic_vector(n-1 downto 0);
clk : in std_logic;
reset : out std_logic := '1');
end component;
Component pll_serializer
PORT( inclk0 : IN STD_LOGIC

:= '0';

c0 : OUT STD_LOGIC ;
c1 : OUT STD_LOGIC);
END component;
Component enc_8b10b
port(

RESET : in std_logic ;
SBYTECLK : in std_logic ;
KI : in std_logic ;
AI, BI, CI, DI, EI, FI, GI, HI : in std_logic ;
JO, HO, GO, FO, IO, EO, DO, CO, BO, AO : out std_logic);

end component;
signal pll_clk0: std_logic;
signal pll_clk1: std_logic;
signal shift_write: std_logic;
signal encoder_ctrl: std_logic;
signal sync_out: std_logic_vector(n-1 downto 0);
signal buffer_out: std_logic_vector(n/2 downto 0);
signal encoder_out: std_logic_vector(n/2+2 downto 0);
signal reset: std_logic;
begin
piso_comp: piso_shift_register port map(encoder_out, shift_write,
pll_clk1, data_out);
buff_comp: encoder_buffer port map(sync_out, loose_bit, pll_clk0,
buffer_out);
pulse_comp: pulse_generator port map(pll_clk0, pll_clk1, shift_write);
sync_comp: sync_module port map(sync, data_in, encoder_ctrl, sync_out);
reset_comp: encoder_reset port map(data_in, pll_clk0, reset);
pll_comp: pll_serializer port map(clk, pll_clk0, pll_clk1);
encoder_comp: enc_8b10b port map(reset, pll_clk0, encoder_ctrl,
buffer_out(0), buffer_out(1), buffer_out(2), buffer_out(3), buffer_out(4),
buffer_out(5), buffer_out(6), buffer_out(7), encoder_out(9), encoder_out(8),
encoder_out(7), encoder_out(6), encoder_out(5), encoder_out(4),
encoder_out(3), encoder_out(2), encoder_out(1), encoder_out(0));
clk_out <= clk;
end behaviour;

-- PISO Shift Register
-- This component uses parallell data as input and outputs them bit-by-bit.
-- It is the key component of the serializer circuit.
Library ieee;
Use ieee.std_logic_1164.all;
Entity piso_shift_register is
Generic(n : integer := 10);
Port( data_in : in std_logic_vector(n-1 downto 0);
shift_write : in std_logic;
clk : in std_logic;
data_out : out std_logic);
end piso_shift_register;
Architecture behaviour of piso_shift_register is
Component mux2to1
Port( bit_in0 : in std_logic;
bit_in1 : in std_logic;
sel : in std_logic;
bit_out : out std_logic);
end component;
Component flip_flop
Port( D : in std_logic;
clk : in std_logic;
Q : out std_logic);
end component;
signal mux_out: std_logic_vector(n-1 downto 0);
signal q: std_logic_vector(n-1 downto 0);
begin
mux1: mux2to1 port map(q(n-1), data_in(0), shift_write, mux_out(0));
flipflop1: flip_flop port map(mux_out(0), clk, q(0));
gen:

for i in 1 to n-1 generate
mux_rest: mux2to1 port map(q(i-1), data_in(i), shift_write,

mux_out(i));
flipflop_rest: flip_flop port map(mux_out(i), clk, q(i));
end generate;
data_out <= q(n-1);
end behaviour;
-- Flip-Flop
-- Simple flip-flop of typ D used in the shift registers

Library ieee;
Use ieee.std_logic_1164.all;
Entity flip_flop is
Port( D : in std_logic;
clk : in std_logic;
Q : out std_logic);
end flip_flop;
Architecture behaviour of flip_flop is
begin
Process(clk)
begin
if clk'event and clk = '0' then
Q <= D;
end if;
end process;
end behaviour;
-- Multiplexer 2-1
-- A 2 to 1 multiplexer used in the PISO shift register
Library ieee;
Use ieee.std_logic_1164.all;
Entity mux2to1 is
Port( bit_in0 : in std_logic;
bit_in1 : in std_logic;
sel : in std_logic;
bit_out : out std_logic);
end mux2to1;
Architecture behaviour of mux2to1 is
begin
Process(sel, bit_in0, bit_in1)
begin
if sel = '0' then
bit_out <= bit_in0;
elsif sel = '1' then
bit_out <= bit_in1;
end if;
end process;
end behaviour;

-- Pulse Generator
-- This component is used to control the writing and the shifting of the PISO
shift register.
-- Its inputs are the serializer-PLLs clocks.
-- The output is a signal which connects to the select input on the
multiplexers in the shift register.
Library ieee;
Use ieee.std_logic_1164.all;
Entity pulse_generator is
Port( clk0 : in std_logic;
clk1 : in std_logic;
pulse : out std_logic);
end pulse_generator;
Architecture behaviour of pulse_generator is
signal enable: std_logic;
begin
Process(clk1, clk0, enable)
begin
if clk1'event and clk1 = '0' then
if clk0 = '0' then
if enable = '1' then
pulse <= '1';
enable <= '0';
elsif enable = '0' then
pulse <= '0';
end if;
elsif clk0 = '1' then
enable <= '1';
end if;
end if;
end process;
end behaviour;
-- Sync Module
-- This component is used for synchronising the deserializer circuit with the
serializer to recreate correct information sent.
-- It acts as a non-acting by pass circuit unless the synchronisation signal
directs it to send signals for synchronisation.
Library ieee;
Use ieee.std_logic_1164.all;

Entity sync_module is
Generic(n : integer := 14);
Port( sync : in std_logic;
data_in : in std_logic_vector(n-1 downto 0);
enc_ctrl : out std_logic;
data_out : out std_logic_vector(n-1 downto 0));
end sync_module;
Architecture behaviour of sync_module is
begin
Process(sync, data_in)
begin
if sync = '0' then
enc_ctrl <= '1';
data_out <= "11111100111111";
else
enc_ctrl <= '0';
data_out <= data_in;
end if;
end process;
end behaviour;
-- Encoder Buffer
-- This component is used to separate the input data into two sequences of 8
bits each, to serve the encoder with required amount of data.
Library ieee;
Use ieee.std_logic_1164.all;
Entity encoder_buffer is
Generic(n : integer := 14);
Port( data_in : in std_logic_vector(n-1 downto 0);
loose_bit : in std_logic_vector(1 downto 0);
clk : in std_logic;
data_out: out std_logic_vector(n/2 downto 0));
end encoder_buffer;
Architecture behaviour of encoder_buffer is
signal k: integer := 0;
begin
Process(clk, k)
begin
if clk'event and clk = '1' then

if k = 0 then
data_out(n/2 downto 2) <= data_in(n/2-2 downto 0);
data_out(1 downto 0) <= loose_bit;
k <= k+1;
elsif k = 1 then
data_out(n/2 downto 0) <= data_in(n-1 downto n/2-1);
k <= 0;
end if;
end if;
end process;
end behaviour;
-- Encoder Reset
-- The purpose of this component is nothing more than to initially reset the
encoder when information is available.
Library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
Entity encoder_reset is
Generic(n : integer := 14);
Port( data_in : std_logic_vector(n-1 downto 0);
clk : in std_logic;
reset : out std_logic);
end encoder_reset;
Architecture behaviour of encoder_reset is
signal reset_ref: std_logic := '0';
begin
Process(data_in, clk, reset_ref)
begin
if clk'event and clk = '1' then
if reset_ref = '0' then
for i in 0 to n-1 loop
if data_in(i) = '1' then
reset <= '1';
reset_ref <= '1';
elsif data_in(i) = '0' then
reset <= '1';
reset_ref <= '1';
end if;
end loop;
elsif reset_ref = '1' then

reset <= '0';
end if;
end if;
end process;
end behaviour;
-- 8b/10b Encoder
-- This is the component for encoding 8 bits of inputted data into a set of 10
bits, to guarantee a DC-neutral signal and to provide enough transitions for
resonable clock recovery.
-- It is based on open source IP-cores from OpenCores which have not been
edited before use.
-- To save space in the appendix only the entity is presented here.
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
entity enc_8b10b is
port(

RESET : in std_logic ;
SBYTECLK : in std_logic ;
KI : in std_logic ;
AI, BI, CI, DI, EI, FI, GI, HI : in std_logic ;
JO, HO, GO, FO, IO, EO, DO, CO, BO, AO : out std_logic);

end enc_8b10b;
-- PLL Serializer
-- This is the configuration component for the PLL function used in the
serializer circuit.
-- The component is generated from an initiation-wizard in Quartus II.
-- Because of proprietary reasons and to save space in the appendix only the
entity is presented.
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
LIBRARY altera_mf;
USE altera_mf.all;
ENTITY pll_serializer IS
PORT( inclk0 : IN STD_LOGIC
c0 : OUT STD_LOGIC ;
c1 : OUT STD_LOGIC);
END pll_serializer;

:= '0';

-- Deserializer
-- The purpose of this component is to receive a serial stream of data and to
convert it to its original parallell sequences.
-- An embedded clock shall also be recovered.
-- The inputs are the serial data and a reference clock for the internal PLL
function.
-- The outputs are the recreated data, the recovered clock, two extra bits and
a signal for indication of synchronization.
-- The component consists of several internal components.
Library ieee;
Use ieee.std_logic_1164.all;
Entity deserializer is
Generic(n : integer := 14);
Port( data_in : in std_logic;
clk_ref : in std_logic;
data_out : out std_logic_vector(n-1 downto 0);
loose_bit : out std_logic_vector(1 downto 0);
clk_out : out std_logic;
decoder_ctrl : out std_logic);
end deserializer;
Architecture behaviour of deserializer is
Component sipo_shift_register
Generic(n : integer := 10);
Port( data_in : in std_logic;
clk : in std_logic;
data_out : out std_logic_vector(n-1 downto 0));
end component;
Component sync_buffer
Generic(n : integer := 10);
Port( data_in : in std_logic_vector(n-1 downto 0);
clk : in std_logic;
count : out std_logic;
sync : out std_logic;
data_out : out std_logic_vector(n-1 downto 0));
end component;
Component decoder_buffer
Generic(n : integer := 14);
Port( data_in : in std_logic_vector(n/2 downto 0);
clk : in std_logic;
sync : in std_logic;
clk_out : out std_logic;

loose_bit : out std_logic_vector(1 downto 0);
data_out : out std_logic_vector(n-1 downto 0));
end component;
Component decoder_reset
Generic(n : integer := 10);
Port( data_in : std_logic_vector(n-1 downto 0);
clk : in std_logic;
reset : out std_logic := '1');
end component;
Component pll_deserializer
PORT( inclk0 : IN STD_LOGIC

:= '0';

c0 : OUT STD_LOGIC);
END component;
Component dec_8b10b
port(

RESET : in std_logic ;
RBYTECLK : in std_logic ;
AI, BI, CI, DI, EI, II : in std_logic ;
FI, GI, HI, JI : in std_logic ;
KO : out std_logic ;
HO, GO, FO, EO, DO, CO, BO, AO : out std_logic);

end component;
signal pll_clk0: std_logic;
signal count: std_logic;
signal sync_signal: std_logic;
signal sync_out: std_logic_vector(n/2+2 downto 0);
signal sipo_out: std_logic_vector(n/2+2 downto 0);
signal decoder_out: std_logic_vector(n/2 downto 0);
signal reset: std_logic;
begin
sipo_comp: sipo_shift_register port map(data_in, pll_clk0, sipo_out);
sync_comp: sync_buffer port map(sipo_out, pll_clk0, count, sync_signal,
sync_out);
buff_comp: decoder_buffer port map(decoder_out, count, sync_signal,
clk_out, loose_bit, data_out);
reset_comp: decoder_reset port map(sipo_out, pll_clk0, reset);
pll_comp: pll_deserializer port map(clk_ref, pll_clk0);
decoder_comp: dec_8b10b port map(reset, count, sync_out(0), sync_out(1),
sync_out(2), sync_out(3), sync_out(4), sync_out(5), sync_out(6), sync_out(7),
sync_out(8), sync_out(9), decoder_ctrl, decoder_out(7), decoder_out(6),
decoder_out(5), decoder_out(4), decoder_out(3), decoder_out(2),
decoder_out(1), decoder_out(0));
end behaviour;

-- SIPO Shift Register
-- This component uses serial data as input and outputs them in parallell.
-- It is the key component of the deserializer circuit.
Library ieee;
Use ieee.std_logic_1164.all;
Entity sipo_shift_register is
Generic(n : integer := 10);
Port( data_in : in std_logic;
clk : in std_logic;
data_out : out std_logic_vector(n-1 downto 0));
end sipo_shift_register;
Architecture behaviour of sipo_shift_register is
Component flip_flop
Port( D : in std_logic;
clk : in std_logic;
Q : out std_logic);
end component;
signal q: std_logic_vector(n-1 downto 0);
begin
flipflop1: flip_flop port map(data_in, clk, q(0));
gen: for i in 1 to n-1 generate
flipflop_rest: flip_flop port map(q(i-1), clk, q(i));
end generate;
data_out <= q;
end behaviour;
-- Flip-Flop
-- Simple flip-flop of typ D used in the shift registers
Library ieee;
Use ieee.std_logic_1164.all;
Entity flip_flop is
Port( D : in std_logic;
clk : in std_logic;
Q : out std_logic);
end flip_flop;
Architecture behaviour of flip_flop is
begin

Process(clk)
begin
if clk'event and clk = '0' then
Q <= D;
end if;
end process;
end behaviour;
-- Sync Buffer
-- This component is used to detect the synchronization signals and to
synchronize the deserializer circuit with the serializer.
-- It is used to input all sequences from the shift register and to only
output sequences corresponding to valid data.
Library ieee;
Use ieee.std_logic_1164.all;
Entity sync_buffer is
Generic(n : integer := 10);
Port( data_in : in std_logic_vector(n-1 downto 0);
clk : in std_logic;
count : out std_logic;
sync : out std_logic;
data_out : out std_logic_vector(n-1 downto 0));
end sync_buffer;
Architecture behaviour of sync_buffer is
signal k: integer := 0;
begin
Process(data_in, clk, k)
begin
if clk'event and clk = '0' then
if data_in = "1110000011" then
k <= 0;
count <= '1';
sync <= '1';
data_out <= data_in;
elsif data_in = "0001111100" then
k <= 0;
count <= '1';
sync <= '1';
data_out <= data_in;
else
k <= k+1;

count <= '0';
if k = n-1 then
data_out <= data_in;
k <= 0;
count <= '1';
sync <= '0';
end if;
end if;
end if;
end process;
end behaviour;
-- Decoder Buffer
-- This component merges two sequnces outputted from the 8b/10b decoder into a
correct sequence of information.
-- It is also used for recovering the clock embedded in the serial stream
inputted to the deserializer circuit.
Library ieee;
Use ieee.std_logic_1164.all;
Entity decoder_buffer is
Generic(n : integer := 14);
Port( data_in : in std_logic_vector(n/2 downto 0);
clk : in std_logic;
sync : in std_logic;
clk_out : out std_logic;
loose_bit : out std_logic_vector(1 downto 0);
data_out : out std_logic_vector(n-1 downto 0));
end decoder_buffer;
Architecture behaviour of decoder_buffer is
signal buffer_signal: std_logic_vector(n/2 downto 0);
signal k: integer := 0;
begin
Process(clk, k, sync)
begin
if clk'event and clk = '0' then
if k = 0 then
buffer_signal <= data_in;
k <= k+1;
clk_out <= '1';
elsif k = 1 then
data_out(n-1 downto n/2-1) <= buffer_signal;

data_out (n/2-2 downto 0) <= data_in(n/2 downto 2);
loose_bit <= data_in(1 downto 0);
k <= 0;
clk_out <= '0';
elsif sync = '1' then
k <= 0;
end if;
end if;
end process;
end behaviour;
-- Decoder Reset
-- The purpose of this component is nothing more than to initially reset the
decoder when information is available.
Library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
Entity decoder_reset is
Generic(n : integer := 10);
Port( data_in : std_logic_vector(n-1 downto 0);
clk : in std_logic;
reset : out std_logic);
end decoder_reset;
Architecture behaviour of decoder_reset is
signal reset_ref: std_logic := '0';
begin
Process(data_in, clk, reset_ref)
begin
if clk'event and clk = '0' then
if reset_ref = '0' then
for i in 0 to n-1 loop
if data_in(i) = '1' then
reset <= '1';
reset_ref <= '1';
elsif data_in(i) = '0' then
reset <= '1';
reset_ref <= '1';
end if;
end loop;
elsif reset_ref = '1' then
reset <= '0';

end if;
end if;
end process;
end behaviour;
-- 8b/10b Decoder
-- This is the component for decoding 10 bits of inputted data into its
original set of 8 bits.
-- It is based on open source IP-cores from OpenCores which have not been
edited before use.
-- To save space in the appendix only the entity is presented.
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
entity dec_8b10b is
port(

RESET : in std_logic ;
RBYTECLK : in std_logic ;
AI, BI, CI, DI, EI, II : in std_logic ;
FI, GI, HI, JI : in std_logic ;
KO : out std_logic ;
HO, GO, FO, EO, DO, CO, BO, AO : out std_logic);

end dec_8b10b;
-- PLL Deserializer
-- This is the configuration component for the PLL function used in the
deserializer circuit.
-- The component is generated from an initiation-wizard in Quartus II.
-- Because of proprietary reasons and to save space in the appendix only the
entity is presented.
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
LIBRARY altera_mf;
USE altera_mf.all;
ENTITY pll_deserializer IS
PORT( inclk0 : IN STD_LOGIC
c0 : OUT STD_LOGIC);
END pll_deserializer;

:= '0';

