
A Memory Interface Generator (MIG) beállítása 
a Logsys Kintex-7 FPGA kártyához 

 

 

 

Ellenőrizzük a projektből importált adatokat. Ha rendben vannak, akkor kattintsunk a Next gombra. 

  



 

Válasszuk a Create Design opciót. Egyetlen memória vezérlőt használunk, ezért a Number of Controllers 
paramétert állítsuk be 1-re, majd kattintsunk a Next gombra. 

  



 

Ebben az ablakban a projektben használt FPGA eszközzel lábkompatibilis eszközök jelennek meg. Itt nem 
szükséges semmit sem kiválasztani, kattintsunk a Next gombra. 

  



 

A Logsys Kintex-7 FPGA kártyán DDR3 SDRAM külső memória található, ezért válasszuk ki ezt a lehetőséget, 
majd kattintsunk a Next gombra. 

  



 

Adjuk meg az alábbi táblázatban szereplő beállításokat, majd kattintsunk a Next gombra. 

Paraméter Érték Megjegyzés 
Clock Period 2500 ps 400 MHz DDR3 SDRAM órajel (800 MT/s) 

Phy to Controller Clock Ratio 4:1 400 MHz / 4 = 100 MHz frekvenciájú lesz az AXI busz 
órajele (felhasználói órajel) 

Memory Type Components  

Memory Part MT41K256M16XX-107 A kártya kapcsolási rajzán MT41K512M16HA-125 típus 
szerepel, de a PCB-re az itt megadott típus van beültetve. 

Memory Voltage 1.5V A memória tápfeszültsége. 
Data Width 32 A memória adatbuszának szélessége bitekben. 
ECC Disabled Nem módosítható. 
Data Mask engedélyezve Nem módosítható. 
Number of Bank Machines 4  
Ordering Normal  

 

  



 

Az eddigi beállítások alapján a DDR3 memória elméleti maximális sávszélessége 800 MT/s * 4 byte = 3200 
MB/s. Az FPGA-n belül ennek eléréséhez 32 bit * 2 * 4 = 256 bit szélességű adatbusz szükséges (a DDR 
adatátvitel és 4:1 órajel arány miatt). A Data Width paraméternél állítsuk be a számunkra szükséges adatbusz 
szélességet. A nagyobb érték több FPGA erőforrást igényel, kisebb érték esetén pedig kevesebb sávszélesség 
fog rendelkezésre állni. Az Arbitration Scheme paramétert állítsuk be ROUND_ROBIN-ra. Amennyiben a 
maximális adatbusz szélességet választottuk és a rendszerben van olyan AXI master periféria, amely narrow 
burst-öt használ (olyan burst-ös adatátvitel, amelynél egy ütemben a natív adatbusz szélességnél kisebb 
méretű szó átvitele történik), akkor a Narrow Burst Support paramétert állítsuk be 1-re. Miután megadtuk 
a beállításokat, kattintsunk a Next Gombra. 

  



 

Adjuk meg az alábbi táblázatban szereplő beállításokat, majd kattintsunk a Next gombra. 

Paraméter Érték Megjegyzés 
Input Clock Period 10000 ps (100 MHz) Az FPGA kártyán 100 MHz-es oszcillátor van. 
Select Additional Clocks engedélyezve  
Clock 0 5000 ps (200 MHz) Órajel az IDELAY-ek kalibrálásához. 
Read Burst Type and Length Sequential A burst méret mindig 8 ütem. 
Output Driver Impedance 
Control RZQ/6 240 ohm / 6 = 40 ohm 

Controller Chip Select Pin Enable  
RTT (nominal) – On Die 
Termination (ODT) RZQ/6 240 ohm / 6 = 40 ohm 

Memory Address Mapping 
Selection ROW-BANK-COLUMN Nagyobb méretű összefüggő terület elérését biztosítja. 

 

A memória vezérlő az AXI busz órajelen (felhasználói órajel, ui_clk) felül még további 5 órajel kimenetet 
(Clock 0 – 4 beállítások, ui_addn_clk_x portok) biztosít. Amennyiben itt ki tudjuk választani a számunkra 
szükséges órajel frekvenciá(ka)t, akkor spórolni tudunk az órajel szintézer erőforrások (MMCM, PLL) 
felhasználásával. A Clock 0 (ui_addn_clk_0) kimenet esetén az osztó 1/8 felbontással állítható, a többi 
kimeneten az osztó csak egész szám lehet. Egy 200 MHz frekvenciájú órajel kimenetre szükség lesz az IDELAY-
ek kalibrálásához (a fenti példában ez a Clock 0), melyet a memória vezérlő clk_ref_i órajel bemenetére kell 
kötni. 



 

Adjuk meg az alábbi táblázatban szereplő beállításokat, majd kattintsunk a Next gombra. 

Paraméter Érték Megjegyzés 
System Clock No Buffer clk_sys_i órajel bemenet 
Reference Clock No Buffer clk_ref_i órajel bemenet 
System Reset Polarity ACTIVE HIGH Az FPGA kártyán a reset bemenet aktív magas szintű. 
Internal Vref engedélyezve Az FPGA kártya kialakítása miatt csak ez a beállítás jó. 
XADC Instantiation Enabled  

 

Az órajel bemeneteknél a No Buffer opció megadásával lehetőség van arra, hogy belsőleg generált órajeleket 
is csatlakoztatni lehessen a memória vezérlőhöz. Ha ezzel a beállítással külső órajelet csatlakoztatunk, akkor 
az ide tartozó single-ended bemeneti buffer (ilyen órajel bemenet van a Logsys Kintex-7 FPGA kártyán) 
automatikusan felhasználásra kerül, viszont a globális órajel buffer (BUFG) példányosítását manuálisan kell 
elvégezni (pl. a top-level modulban). Érdemes a BUFG példány elhelyezését rögzíteni az FPGA-n belül, a 
BUFGCTRL_X0Y2 egy lehetséges jó elhelyezés. Ha a BUFG-t a top-level modulban példányosítjuk meg 
clk100M_bufg néven, akkor az ide tartozó XDC fájl bejegyzés: 

set_property LOC BUFGCTRL_X0Y2 [get_cells clk100M_bufg] 

Amennyiben már máshol használjuk az XADC-t, akkor az XADC Instantiation paramétert állítsuk Disabled 
értékűre. Ez esetben a kalibrációhoz szükséges belső hőmérséklet értéket az általunk példányosított XADC 
egységből kell a memória vezérlőbe átvezetni. 

  



 

Az Internal Termination Impedance paramétert állítsuk 50 Ohms értékűre, a DCI Cascade opciót ne 
engedélyezzük. A beállítások megadása után kattintsunk a Next gombra. 

  



 

Válasszuk a Fixed Pin Out: Pre Existing pin out is known and fixed lehetőséget és kattintsunk a Next gombra. 

  



 

Kattintsunk a Read XDC/UCF gombra és adjuk meg a külső memória bekötését tartalmazó UCF fájlt 
(logsys_kintex7_ddr3.ucf). A Validate gombra kattintva ellenőriztessük le az importált lábkiosztást, majd 
pedig kattintsunk a Next gombra. 

  



 

A státusz jeleket nem használjuk. Hagyjuk meg az alapértelmezett beállításokat (No connect) és kattintsunk 
a Next gombra. 

  



 

Itt kapunk egy összegzést az eddig megadott beállításokról. Kattintsunk a Next gombra. 

  



 

A kiválasztott DDR3 SDRAM chip esetén rendelkezésre áll szimulációs modell. Ha az ide tartozó licenszet 
elfogadjuk, akkor ez le fog generálódni. A választás után kattintsunk a Next gombra. 

  



 

Külső memóriához most nem tervezünk nyomtatott áramkört, így az itt leírtak figyelmen kívül hagyhatók. 
Kattintsunk a Next gombra. 

  



 

A Memory Interface Generator (MIG) egyes verzióiban bekövetkezett változások listája. Kattintsunk a 
Generate gombra a memória vezérlő létrehozásához. 

  



 

Az ábrán a 200 MHz frekvenciájú ui_addn_clk_0 órajel kimenet rá van kötve a clk_ref_i órajel bemenetre. 
Az alábbi táblázat tartalmazza a memória vezérlő portjainak és interfészeinek leírását. 

Port vagy interfész Leírás 
sys_clk_i Rendszerórajel bemenet. 
sys_rst Reset bemenet. 
clk_ref_i Az IDELAY kalibrációhoz szükséges 200 MHz-es órajel bemenet. 
DDR3 DDR3 SDRAM memória interfész. 
S_AXI AXI4 slave interfész. 
ui_clk Felhasználói órajel kimenet. Az AXI4 slave interfész órajele. 
aresetn Az AXI4 slave interfész aktív alacsony reset bemenete. 
ui_clk_sync_rst Az ui_clk órajelhez szinkronizált reset kimenet. Ezt használjuk az FPGA-n belül. 
ui_addn_clk_[4:0] Opcionális felhasználói órajel kimenetek. 
mmcm_locked A memória vezérlő belső órajel generátorában lévő MMCM és PLL egységek 

befogtak, a kimeneteik stabil órajelet adnak. 
init_calib_done Jelzi, ha a memória inicializálása és a memória interfész kalibrálása sikeresen 

megtörtént. 
 

 


