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Egyszerő példa

• 8 bites tölthetı számláló megvalósítása a LOGSYS 
Spartan-3E FPGA kártyán:

– Lefelé számláljon

– Szinkron reset

– Szinkron töltés

– A számláló állapota jelenjen meg a LED-eken

– Töltés esetén a DIP kapcsolók értékét töltse be

– Legyen végállapot jelzés
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Egyszerő példa
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Egyszerő példa – Verilog kód
module cnt8(clk, rst, ld, d, q, tc);

input  wire clk;        //Órajel.
input  wire rst;        //Szinkron reset jel.
input  wire ld;         //Szinkron töltés jel.
input  wire [7:0] d;    //Töltéskor a számlálóba írt adat.
output reg [7:0] q;    //A számláló állapotát tároló regiszter.
output wire tc;         //Végállapot jelzés.

always @(posedge clk)
begin

if (rst)
q <= 8'b0000_0000; //Reset: alapállapot.

else
if (ld)

q <= d;         //Töltés: beírjuk d értékét a regiszterbe.
else

q <= q - 1;     //Számlálás: csökkentjük a regiszter értékét.
end

assign tc = (q == 8'b0000_0000); //Végállapot jelzés.

endmodule
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Egyszerő példa – UCF fájl
#A LOGSYS fejlesztıi kábel jelei.
NET "clk"  LOC = "P129"  ;  NET "clk"  PULLDOWN ; #CLK
NET "rst"  LOC = "P119"  ;  NET "rst"  PULLDOWN ; #RST
NET "ld"   LOC = "P120"  ;  NET "ld"   PULLDOWN ; #MOSI
NET "tc"   LOC = "P143"  ;                        #MISO

#DIP kapcsoló: töltéskor a számlálóba írandó adat.
NET "d<0>"   LOC = "P101"  ; 
NET "d<1>"   LOC = "P95"   ; 
NET "d<2>"   LOC = "P89"   ; 
NET "d<3>"   LOC = "P84"   ; 
NET "d<4>"   LOC = "P78"   ; 
NET "d<5>"   LOC = "P69"   ; 
NET "d<6>"   LOC = "P48"   ; 
NET "d<7>"   LOC = "P47"   ;

#8 darab LED: a számláló állapotának megjelenítése.
NET "q<0>"   LOC = "P59"   ;   
NET "q<1>"   LOC = "P58"   ; 
NET "q<2>"   LOC = "P54"   ; 
NET "q<3>"   LOC = "P53"   ; 
NET "q<4>"   LOC = "P52"   ; 
NET "q<5>"   LOC = "P51"   ; 
NET "q<6>"   LOC = "P50"   ; 
NET "q<7>"   LOC = "P43"   ;
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Egyszerő példa – Verilog kód
module cnt8(

// A lábkiosztás megadása a TOP verilog modulban, Verilog attribútumként
(* LOC = "P129" *) input  wire clk, //Órajel.
(* LOC = ”P119” *) input  wire rst, //Szinkron reset jel.
(* LOC = ”P120” *) input  wire ld, //Szinkron töltés jel.
(* LOC = ”P47,P48,P69,P78,P84,P89,P95,P101” *) 

input  wire [7:0] d, //Töltéskor a számlálóba írt adat.
(* LOC = ”P43,P50,P51,P52,P53,P54,P58,P59” *) 

output reg [7:0] q, //A számláló állapotát tároló
//regiszter.

(* LOC = ”P143” *) output wire tc //Végállapot jelzés.
);
always @(posedge clk)
begin

if (rst)
q <= 8'b0000_0000; //Reset: alapállapot.

else
if (ld)

q <= d;         //Töltés: beírjuk d értékét a regiszterbe.
else

q <= q - 1;     //Számlálás: csökkentjük a regiszter értékét.
end

assign tc = (q == 8'b0000_0000); //Végállapot jelzés.
endmodule
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Egyszerő példa – VHDL kód
library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;

use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

---- Uncomment the following library declaration if instantiating

---- any Xilinx primitives in this code.

--library UNISIM;

--use UNISIM.VComponents.all;

entity cnt8 is

Port ( clk : in STD_LOGIC;                     -- Órajel

rst : in STD_LOGIC;                     -- Szinkron reset

ld : in STD_LOGIC;                     -- Szinkron töltés 

d   : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); -- 8 bites adat töltéshez

q   : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); -- A számláló kimenete

tc : out  STD_LOGIC);                   -- Végérték jelzés (=0) 

end cnt8;
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Egyszerő példa – VHDL kód
architecture Behavioral of cnt8 is      -- RTL szintő viselkedési leírás
signal qint : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);  -- Számláló belsı regiszter
begin

process (clk)                -- A mőködést leíró órajelszinkron folyamat
begin

if (clk='1' and clk'event) then -- Ha órajel felfutó él esemény van, 
if rst='1' then -- akkor aktív reset esetén 
qint <= (others => '0');  -- legyen a számláló regiszter értéke 0  

elsif ld ='1' then -- egyébként, ha a töltés jel aktív   
qint <= d;                -- töltsük be a külsı adatot
else
qint <= qint - 1;         -- egyébként számlálunk lefelé

end if;
end if;
end process; 
q <= qint;          -- A belsı számláló regisztert a 

-- kimeneti portra másoljuk
tc <= '1' when qint = x"00" else '0';  -- A végérték kimenet jelez, ha a

-- számláló regiszter értéke 0.

end Behavioral;
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ISE projekt létrehozása

• File menü: New project… → Név és elérési út megadása, HDL
• A használt eszköz megadása, ISE szimulátor, Verilog nyelv
• Új forrás hozzáadása a projekthez (most nem)
• Létezı forrás hozzáadása a projekthez (most nem)
• Összesítés a projektrıl



BME-MIT
FPGA labor

Forrás hozzáadása a projekthez

• Meglévı fájlok hozzáadása a projekthez:
– Project menü: Add Copy of Source…
– Válasszuk ki a cnt8.v és a cnt8.ucf fájlokat
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Forrás hozzáadása a projekthez

• Új forrás hozzáadása (ha gépelni szeretnénk…):
– Project menü: Add New Source…
– Két fájlt adjunk hozzá a projekthez:

• Verilog Module: cnt8.v
• Implementation Constraint File: cnt8.ucf

– UCF fájl szerkesztése:
• Processes: User Constraints → Edit Constraints (Text)
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A kapcsolási rajz megtekintése

• Processes: Synthesize-XST
– View RTL Schematics: RTL szintő (kapuk, számlálók, stb.)
– View Technology Schematics: FPGA szintő (LUT, FF, stb.)
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Szimuláció (ISE szimulátor)

• Viselkedési szimuláció:
– Az elhelyezés és a huzalozás hatása nincs figyelembe véve

• Adjunk hozzá a projekthez egy teszt környezetet:
– Új forrás hozzáadása: Test Bench Waveform
– A fájl neve: cnt8_test
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Szimuláció (ISE szimulátor)

• A szimulátor érzékeli, hogy 
van órajel a tervben

• Idızítési paraméterek:

– Az alapértelmezett 
beállítások megfelelıek

• Állítsuk a teszt idıtartamát 
10000 ns-ra:

– 50 órajel periódus
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Szimuláció (ISE szimulátor)

• Készítsük el a teszt hullámformát:
– Kék jelzés: bemenetek, ezek beállíthatók
– Sárga jelzés: kimenetek (nem állíthatók)

• A szimuláció elindítása:
– Sources: Implementation → Behavioral Simulation
– Sources: cnt8_test.tbw kiválasztása
– Processes: Xilinx ISE Sim. → Simulate Behavioral Model
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Szimuláció (ISE szimulátor)

• A szimuláció eredménye
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Konfigurációs fájl létrehozása

• BIT fájl: Processes → Generate Programming File
• SVF fájl: Processes → Config. Target Device → Manage Cfg. Project 

– Prepare a Boundary-Scan File: SVF opció kiválasztása
– Az SVF fájl nevének megadása (legyen most cnt8.svf)
– A BIT fájl megnyitása (jelen esetben cnt8.bit)
– Jobb kattintás az eszközre → Program menüpont kiválasztása
– Kattintsunk az OK gombra → Létrejön az SVF fájl
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Az FPGA felkonfigurálása

• Indítsuk el a LOGSYS alkalmazást

• Csatlakoztassuk a fejlesztıi kábelt a számítógéphez és az 
FPGA kártyához

• Kapcsoljuk be a tápfeszültséget:

– Vout: 5V; Vref I/O: 3,3V; Vref JTAG: 2,5V; Iout: kb. 50mA

• Nyissuk meg a JTAG konfigurációs interfészt

• Azonosítsuk a JTAG láncban található eszközöket

• Válasszuk ki az FPGA-t a listából (csak egy eszköz van)

• Töltsük le a cnt8.svf vagy a cnt8.bit fájlt az FPGA-ra

– BIT fájl esetén az iMPACT elvégzi az SVF konverziót 

• A DONE LED kigyulladása jelzi a sikeres konfigurálást
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A számláló mőködésének ellenırzése

• Nyissuk meg a BitBang I/O funkciót
• Állítsunk be 4 Hz órajel frekvenciát
• Adjunk ki 3 órajelpulzust:

– A számláló állapota: 0x00→0xFF→0xFE→0xFD

• Adjunk ki folyamatos órajelet:
– A számláló állapota: 0xFD→0xFC→0xFB→…
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A számláló mőködésének ellenırzése

• Állítsuk magasra az RST jelet:
– A számláló alapállapotba áll: XX→0x00 →0x00 →…
– Reset alatt a végállapot jelzés (MISO) aktív

• Állítsuk alacsonyra az RST jelet:
– A számláló állapota: 0x00→0xFF→0xFE→0xFD→…
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A számláló mőködésének ellenırzése

• Állítsuk le az órajelet
• A DIP kapcsolón állítsuk be a 0x06 értéket
• Adjunk ki LD jelet (MOSI): bináris 0100
• Adjunk ki 12 órajelpulzust:

– A számláló tölt, a 0x00 állapotban TC (MISO) magas lesz 


