
Laboration 4 i digitala system ht-16

Introduktion till VHDL
Realisering av kombinatoriska nät med VHDL
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Laborationens syfte
• ge träning i att använda Xilinx FPGA-verktyg Vivado.

• ge förståelse för hur kombinatoriska nät kan realiseras med VHDL.

• ge förståelse för hur strukturen hos en krets, som byggs upp av mindre moduler, kan
beskrivas med VHDL.

• ge förståelse för hur in- och utsignaler hos en design, beskriven i VHDL, kan anslutas till
yttre komponenter, som strömställare och lysdioder.

Förberedelseuppgifter
• Studera grundera för VHDL i läroboken sidorna 41-52, 398-403 och 420-423.

• OBS! Till laborationen skall du ha förslag till VHDL-kod för uppgifterna 1, 2 och 3.

• Titta igenom manualen Introduktion till Vivado som användes under laboration 1 (finns
på kurshemsidan).

Laborationsuppgift 1
I denna uppgift ska tre stycken grindar realiseras med VHDL. Grindarna som ska realiseras är
OCH, ELLER och NAND, dessa ska ha tre ingångar enligt figur 1.

Figur 1

1. Starta Vivado och skapa ett nytt projekt som du sparar under H:\Program. Om du har
glömt hur man gjorde så kolla i manualen Introduktion till Vivado (finns på kurshemsidan).

2. För att generera insignaler till grindarna kan du antingen göra som i figur 2 alternativ A,
låta varje grind ha sina egna insignaler a-i, eller som i alternativ B, låta de tre grindarna
ha gemensamma insignaler a-c.

3. Lägg till (skapa) en ny källfil med lämpligt namn i projektet. Efter att du lagt till en ny
källfil så frågar Vivado vilka in- och utsignaler modulen har. Fyll i rätt signaler utifrån
vilket alternativ (A eller B) som du valt att realisera. Oavsett vilket du valt ska modulen
ha tre utsignaler (x-z).

4. Fyll i din VHDL-kod som beskriver kretsen. Syntetisera därefter konstruktionen, åtgärda
eventuella fel och varningar.

5. Innan Implementeringen körs måste du tala om för Vivado vilka fysiska ben på FPGA
kretsen som ska anslutas till designen. Under laboration 1 använde du dig av en färdig
begränsningsfil som bestämde var de olika signalerna skulle anslutas. Nu ska du skapa en
egen begränsningsfil och i den bestämma var signalerna ska anslutas.
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Figur 2

Börja med att klicka på Open Synthesized design som du hittar under knappen som
används för att syntetisera, se figur 3. Därefter öppnar du verktyget för att konfigurera
anslutningar genom att välja I/O Planning uppe vid menyraden, se figur 4.

Figur 3

Figur 4

Fliken I/O Ports blir då tillgänglig i nedre delen av Vivados fönster (vid Messages/Logs/
Reports), se figur 5. I listan ska alla signaler som tillhör topp-modulen finnas med. Om
du designat enligt alternativ A ska här finnas 9 insignaler, om du gjort enligt alternativ
B ska det finnas 3 insignaler. Oavsett vilket du valde så ska det finnas 3 utsignaler (x-z).
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Figur 5

OBS! Det är viktigt att du gör rätt i följande steg! Det första du måste göra är
att specificera vilken logisk standard som ska användas 1. Nexys4-kortet är designat så
att strömställare, knappar, och lysdioder ska fungera då standarden LVCMOS33 följs.

Figur 6

Markera alla in- och utsignaler, högerklicka därefter på markeringen och välj Configure I/O
Ports... enligt figur 6. I rutan som öppnas sätter du I/O standard till LVCMOS33, som
i figur 7, klicka därefter på OK. Standarden för alla in- och utsignaler ska nu ha ändrats
till LVCMOS33.
På FPGA kretsen finns det 324 anslutningspunkter som benämns med en bokstav följt
av ett tal, t.ex. A2, F16 o.s.v. Vissa av dessa är sammankopplade med strömställare,
tryckknappar och lysdioder på Nexys4-kortet. På kurshemsidan, under laboration 1, finns
en sammanfattning över hur några av komponenterna på Nexys4 är anslutna. Där kan
man t.ex. se att strömställaren SW0 är ansluten till U9.
För att ansluta en signal från designens topp-modul så skriver du in anslutningspunkten i
kolumnen Package Pin. Anslut alla insignaler till strömställare (SWx) och alla utsignaler
till lysdioder (LDx). När du är klar kan det se ut som i figur 8, där t.ex. signalen b är
ansluten till SW1 via anslutningspunkt U8.

1FPGA:an som används stödjer flera olika standarder, de olika standarderna bestämmer vilka spänningsnivåer
som gäller för de två logiska värdena ’0’ och ’1’
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Figur 7

Tänk på att:

• Insignaler till designen måste anslutas till strömställare eller tryckknap-
par.

• Utsignaler från designen måste anslutas till lysdioder.

Figur 8

6. När du anslutit alla signaler så spara begränsningsfilen via File->Save Constraints. Det
kan hända att ett meddelande om Out of Date Design visas, klicka i så fall bara bort
rutan via OK. Ge begränsningsfilen ett lämpligt namn och spara den med OK. Syntetisera
designen igen med den nya begränsningsfilen.

7. Implementera därefter designen och generera bitfilen. Det kommer att genereras ett par
varningar vid implementering och generering av bitfil enligt figur 9, dessa går bra att
strunta i den här designen. Skulle några andra varningar genereras måste dessa åtgärdas.

8. Se till att Nexys4-kortet är anslutet till datorn. Programmera sedan FPGA:an och kon-
trollera funktionen hos de tre grindarna.
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Figur 9

Laborationsuppgift 2

I denna ska du realisera en komparator med hjälp av VHDL, se figur 10. Komparatorn ska
jämföra de två binära talen a=(a2, a1) och b=(b2, b1), med avseende på relationerna likhet
(a = b), mindre än (a < b) och större än (a > b). Talen a och b ska tolkas som positiva heltal.

Figur 10

Komparatorn ska ha tre stycken utsignaler u3, u2 och u1, som används för att indikera vilken
av relationerna som är uppfylld (endast en relation kan vara uppfylld för två godtyckliga tal, a
och b).

1. Fyll i värdena för utsignalerna i tabell 1.

u1 =
{

1 om a < b
0 annars

u2 =
{

1 om a = b
0 annars

u3 =
{

1 om a > b
0 annars

a2 a1 b2 b1 u3 u2 u1

0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0
0 0 1 1
0 1 0 0
0 1 0 1
0 1 1 0
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 0 1
1 0 1 0
1 0 1 1
1 1 0 0
1 1 0 1
1 1 1 0
1 1 1 1

Tabell 1
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2. Fyll i Karnaugh-diagrammen nedan med värdena från tabell 1. Ta sedan fram förenklade
logiska uttryck för utsignalerna u3, u2 och u1.
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00

a2a1

00 01 11 10
b2b1u3

u3 =
u2 =
u1 =

3. Skapa ett nytt projekt i Vivado. Lägg till en ny källfil i projektet och skriv in din VHDL-
kod som realiserar komparatorn. Anslut komparatorns ingångar a2,a1,b2 och b1 till valfria
strömställare och utsignalerna u3,u2 och u1 till lysdioder. Titta tillbaka i uppgift 1 om du
glömt hur man gör.

4. Programmera FPGA:an och verifiera att den beter sig enligt tabell 1.

Laborationsuppgift 3
I denna uppgift ska du realisera en heladderare (Full Adder - FA) i VHDL. Heladderaren ska
ha gränssnittet enligt figur 11 och bete sig enligt beskrivningen i läroboken s.171-174.

Figur 11

1. Skapa ett nytt projekt, lägg till en källfil för heladderaren med gränssnitt enligt figur 11.

2. Fyll i din kod i den nya källfilen så att modulen beter sig som en heladderare.

3. Anslut heladderarens insignaler till strömställare och utsignaler till lysdioder.

4. Programmera FPGA:an och verifiera heladderarens funktion.
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Laborationsuppgift 4
Du ska nu använda heladderaren från föregående uppgift till att realisera en 4-bitars adderare
enligt figur 12, se även läroboken avsnitt 4.6 s.171-174.

Figur 12

1. OBS! Du ska fortsätta att arbeta i projektet från uppgift 3.

2. Ta bort begränsningsfilen som skapades i uppgift 3.

3. Skapa en ny källfil för adderaren med insignalerna (x3, x2, x1, x0, y3, y2, y1, y0, c0) och
utsignalerna (s3, s2, s1, s0, c4).

4. Implementera din adderare i VHDL genom att beskriva strukturen från figur 12, se läro-
boken avsnitt 9.6 s.420-423.

5. Syntetisera och anslut därefter in- och utsignaler till designen enligt nedan

x0 = U8 y0 = V7 s0 = T8 c0 = U9
x1 = R7 y1 = V6 s1 = V9 c4 = T5
x2 = R6 y2 = V5 s2 = R8
x3 = R5 y3 = U4 s3 = T6

OBS!När öppnar I/O Planning för att konfigurera anslutningarna måste se till att upp-
datera syntetiseringsresultatet genom att klicka på Reload, se figur 13. Annars ser du bara
signalerna som användes i uppgift 3.

Figur 13

6. Syntetisera och implementera adderaren. Programmera därefter FPGA:an och verifiera
kretsen med några olika additioner. OBS! Du måste stänga och öppna Hardware Manager
på nytt för att rätt bitfil ska tilldelas FPGA:an. Du kan stänga Hardware Manger via File
->Close Hardware Manager, då fönstret är aktivt.

7. Om du tolkar talen x, y och s som 2-komplement och sätter x=1110 och y=1111, vad blir
då utsignalen s? Stämmer detta?


