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Sammanfattning 
Målet med detta examensarbete är att undersöka om det är möjligt att 
reducera energiförbrukningen i ett inbyggt system m.h.a. en Field 
Programmable Gate Array (FPGA) med låg effektförbrukning. Genom 
att flytta en del funktioner från systemets Micro Controller Unit (MCU) 
till en FPGA, hoppas uppdragsgivaren att systemets MCU kan ges 
möjligheten att gå över i ett mer energisnålt sömnläge under tillräckligt 
långa perioder. Rapporten beskriver utvecklingsarbetet från förstudie 
till implementeriung och test av framtagen design i en FPGA, AGLN250 
från Microsemi. Examensarbetet har visat att det är fullt möjligt att 
reducera ett inbyggt systems effektförbrukning m.h.a. en FPGA. Dock 
måste man, p.g.a. en FPGA:s arkitektur, vara extra aktsam på hur 
designen implementeras för att effektförbrukningen inte skall bli högre 
än förväntat. 

Nyckelord: Effektförbrukning, FPGA, MCU, ADC, Embedded System 
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Abstract 
The purpose of this thesis is to examine the possibility of reducing an 
embedded system's power consumption through the use of a low-power 
Field Programmable Gate Array (FPGA). The customer's hope was that 
by relocating some of the functionality from the system's Micro Control-
ler Unit (MCU) to an FPGA,  the system's MCU could remain in its most 
efficient power saving mode long enough to reduce the average power 
consumption to an acceptable level. This paper documents the devel-
opment work, from initial background material studies up to the 
implementation and test of suggested designs in an actual FPGA, an 
AGLN250 from Microsemi. The thesis work has demonstrated that it is 
possible to reduce the power consumption of the customer's system by 
relocating some of the MCU functionality to an FPGA. However, due to 
an FPGA's architecture, care must be taken to ensure that the design is 
implemented in such a way that the signal activity is reduced as far as 
possible. Otherwise the power consumption might end up higher than 
expected. 

Keywords:  Power consumption, FPGA, MCU, ADC, Embedded System 
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Terminologi 
Förkortningar och akronymer 
AMBA Advanced Microcontroller Bus Architecture 
APB Advanced Peripheral Bus 
ASIC Application Specific Integrated Circuit 
CPLD Complex Programmable Logic Device 
FPGA Field Programmable Gate Array 
IC Integrated Circuit 
MCU Micro Controller (Unit). Alt. förk.: μC 
NVM Non-volatile Memory 
PLL Phase Locked Loop 
RAM Random Access Memory 
SoC System on a Chip 
SPI Serial Peripheral Interface 
μC Micro Controller. Alt. förk.: MCU 
 

Matematisk notation 
I Ström 
Icore Kärnans strömförbrukning 
U Spänning 
V Spänning 
Vcore Kärnans matningsspänning 
 

  



Minimering av effektförbrukning i inbyggt system med FPGA 
Terminologi 

 

x 

  



Minimering av effektförbrukning i inbyggt system med FPGA 
Inledning 

 

11 

1 Inledning  
1.1 Bakgrund 

Uppdragsgivaren tillverkar och säljer ett komplett mätsystem – från 
sensor till webbpresentation – med vars hjälp man kan utföra obeman-
nade mätningar av miljöpåverkande faktorer, t.ex. vid byggarbetsplat-
ser. Exempel på parametrar som mätsystemet kan mäta är vibration, 
buller, luftstötvågor, rörelser, sprickbildning, lutning m.m.  

Uppdragsgivaren är nu i utvecklingsfasen av en ny generation av 
trådlös sensor där sensorelektronik, systemenhet och strömförsörjning 
är integrerad i en och samma enhet. 

1.2 Problembeskrivning 
Eftersom den nya sensorn är trådlös måste den ha en egen, inbyggd, 
strömförsörjning. Då sensorn skall fungera alla tider på dygnet, och i 
miljöer utan solljus, måste sensorn strömförsörjas med batterier istället 
för solceller. Av flera skäl, bland annat 

• Lägre underhållskostnader 

• Förbättring av miljön genom minimering av antalet uttjänta bat-
terier som måste kasseras, 

önskar användarna så långa batteritider som möjligt. Av vikt och 
utrymmesskäl kan man inte byta till större batterier. Således måste 
sensorns strömförbrukning reduceras om batteritiden skall förlängas. 

Sensorn samplar miljöfaktorerna ett par tusen gånger per sekund. Varje 
sample resulterar bl.a. i filtrering, bearbetning, beräkning och lagring av 
mätresultat. Förutom mätrelaterade aktiviteter måste sensorn också 
kunna processa TCP/IP-data flera gånger per dygn då mätdata överförs 
till mätsystemets server, något som kan ske t.ex. varje timme eller då 
mätvärden överstiger förinställda tröskelvärden. Om sensorns Micro 
Controller Unit (MCU) gör allt detta arbete resulterar det i en onödigt 
hög strömförbrukning eftersom MCU:n inte ges tillräckligt med tid att 
gå över i sitt mest effektsnåla viloläge. 

1.3 Syfte 
Examensarbetets syfte är att undersöka om det är möjligt att reducera 
strömförbrukningen genom att flytta arbetet med insamling, buffring 
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och bearbetning av data från MCU:n till en separat dedikerad hårdvara i 
form av en Field Programmable Gate Array (FPGA) med låg strömför-
brukning. Genom att flytta en del av arbetet till en FPGA hoppas man 
kunna reducera strömförbrukningen genom att ge MCU:n tillräckligt 
med fri tid för att den skall kunna gå över i sitt mest energisnåla energi-
sparläge under tiden som data buffras av FPGA:n. 

1.4 Mål och krav 
Eftersom examensarbetet har utförts av bara en person, och på relativt 
begränsad tid (10 veckor), samt att syftet med projektet inte var att 
sänka strömförbrukningen till en förbestämd nivå utan att i experimen-
tellt syfte undersöka om, och i så fall med hur mycket, sensorns ström-
förbrukning kan reduceras, sattes ganska lediga mål: 

• Välj lämplig FPGA. FPGA:ns konfigurationsdata måste kunna 
uppgraderas i fält utan att sensorn behöver öppnas. 

• Designen skall vara flexibel så att en, tre eller flera A/D-
omvandlare modell Texas Instruments ADS8866 kan anslutas till 
FPGA:n utan allt för stora ändringar behöver göras i designen. 

• Om möjligt, implementera funktion för "taggning" av mätdata 
med extra information, t.ex. tidsstämpel. 

• Skapa en initial design som kan sköta arbetet med insamling och 
buffring av mätdata 

• Programmera vald FPGA med initial design och mät strömför-
brukningen 

• Försök nå 1mW eller bättre i effektförbrukning 

• I mån av tid utöka designen med funktioner för bearbetning av 
mätdata 

1.5 Översikt  
Kapitel 2 beskriver den inledande förstudien samt ger rapportens läsare 
grundläggande information om FPGA:ers konfigurationslagring och 
strömförbrukning. 

Kapitel 3 beskriver verktyg och metoder som använts för utveckling och 
test. 
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Kapitel 4 ger information om vilken FPGA och vilka kringkomponenter 
som valts för projektet samt motiveringar till komponentvalen. 

Kapitel 5 beskriver valet mellan VHDL/Verilog och grafisk "SmartDe-
sign" vid utvecklingen samt de olike Core IPs som valts. 

Kapitel 6 beskriver de olika designalternativen som utvärderades och 
utvecklades. 

Kapitel 7 och 8 Sammanfattar resultaten av de två designalternativ som 
tagits fram. 

Kapitel 9 ger förslag på olika sätt att vidareutveckla de två designalter-
nativ som tagits fram. 

Kapitel 10 sammanfattar projektet och analyserar lämpligheten i valet 
av CoreIPs kontra att skriva VHDL/Verilog. 

För att behålla så hög upplösning som möjligt på alla bilder med små 
detaljer har alla bilder samlats i Bilaga B. 
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2 Förstudie  
2.1 Liknande studier 

Inledningsvis gjordes ett försök att hitta resultat från liknande studier. 
Sammanfattningsvis kan sägas att praktiskt taget alla forskningsresultat 
som hittades tyder på att forskningen kring FPGA:ers effektförbrukning 
görs på transistornivå och lägre. Således är denna forskning inte relate-
rad till detta examensarbete. Försök att hitta dokumentering av liknande 
tillämpningar av FPGA:er i effektförbrukningsreducerande syfte miss-
lyckades också. Rapportförfattarens misstanke är att de produktutveck-
lare som använt FPGA:er i liknande applikationer inte gärna öppet 
redovisar hur detta gjorts av konkurrensmässiga skäl. 

Avsaknaden av resultat från liknande studier har därför gjort det svårt 
att basera detta examensarbete på resultat från liknande tidigare studier.  

2.2 RAM, FLASH-minne eller OTP-minne 
Beroende på FPGA-modell kan konfigurationsdatan lagras internt i 
Random Access Memory (RAM), FLASH-minne eller One-Time Pro-
grammable (OTP)-minne. 

RAM: Eftersom ett RAM tappar sin information när matningsspänning-
en faller ifrån, måste en RAM-baserad FPGA omprogrammeras varje 
gång matningsspänningen kopplas in. Tillvägagångssättet för pro-
grammeringen kan variera mellan olika FPGA-modeller men huvudsak-
ligen används två olika metoder: FPGA:n läser själv in sin konfigura-
tionsdata från ett externt Non-volatile Memory (NVM) vid uppstart 
eller så programmeras FPGA:n med hjälp av en MCU, processor eller 
liknande vid uppstart. 

Eftersom en RAM-baserad FPGA:s konfiguration lätt kan ändras är en 
sådan FPGA särskilt lämplig i utvecklingsskedet av en FPGA-design. 
RAM-baserade FPGA:er är också lämpade för installation i applikation-
er där det finns behov av att kunna ändra FPGA-konfigurationen efter 
tillverkningen av utrustningarna. 

Eftersom FPGA:n måste programmeras vid uppstart uppstår en fördröj-
ning efter spänningstillslag innan FPGA:ns alla funktioner är redo. 
Programmeringstiden bestäms av mängden konfigurationsdata som 
måste överföras till FPGA:n samt hastigheten med vilken konfigura-
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tionsdatan överförs. Som exempel kan nämnas Lattice iCE40-HX1K vars 
konfigurationsdata är 272896 bits stor[1]. Med en överföringshastighet 
på 1Mbit/s blir programmeringstiden ungefär 273ms när den själv läser 
in sin konfigurationsdata från ett externt NVM. Således kan en RAM-
baserad FPGA vara ett mindre lämpligt val om applikationen kräver 
korta uppstartstider. 

FLASH-minne: Eftersom ett FLASH-minne behåller sin information 
utan matningsspänning är en FLASH-baserad FPGA redo att användas 
direkt vid spänningstillslag. Tillvägagångssättet för programmeringen 
kan variera mellan olika FPGA-modeller men huvudsakligen används 
två olika metoder: FPGA:n programmeras innan den installeras vid 
tillverkning av en utrustning eller så omprogrammeras FPGA:n med 
hjälp av en MCU, processor eller liknande vid behov när den är installe-
rad. 

Eftersom en FLASH-baserad FPGA:s konfiguration lätt kan ändras är en 
sådan FPGA särskilt lämplig i utvecklingsskedet av en FPGA-design. 
FLASH-minnesbaserade FPGA:er är också lämpade för installation i 
applikationer där det finns behov av att kunna ändra FPGA-
konfigurationen efter tillverkningen av utrustningarna. 

OTP-minne: Som namnet antyder så kan detta minne bara programme-
ras en enda gång. OTP-minnesbaserade FPGA:er används därför 
praktiskt taget uteslutande i serietillverkade utrustningar där det inte 
finns något behov av att ändra FPGA:ns konfiguration efter installation. 
En del FPGA-modeller, t.ex. Microsemis IGLOO Nano, kan konfigureras 
så att deras FLASH-minne blir OTP-minne [2]. På så sätt kan samma 
modell användas både vid utveckling och vid serieproduktion av en 
produkt. 

2.3 En FPGA:s strömförbrukning 
Precis som för alla andra IC:s kan en FPGA:s strömförbrukning delas 
upp i statisk och dynamisk strömförbrukning [3][4]. Den statiska 
strömförbrukningen är ett resultat av läckströmmarna i de transistorer 
som bygger upp FPGA:ns "logikblock". Den dynamiska strömförbruk-
ningen står i proportion till signalaktiviteten i transistorerna i logik-
blocken och kapacitansen i signalvägarna mellan transistorer-
na/logikblock. 

I en "vanlig" IC som inte kan omkonfigureras är signalvägar (nät, eng. 
"net") och transistorer placerade på det mest optimala sättet vid tillverk-
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ningen. Dessutom är signalvägarna permanenta. Eftersom en FPGA 
skall kunna konfigureras till näst intill vilken design som helst, måste 
dess nät vid tillverkningen läggas på ett sätt som gör FPGA:n så flexibel 
som möjligt. I en FPGA läggs näten från början i ett rutliknande mönster 
som sedan kopplas samman vid (om)programmeringen. Allt eftersom 
en FPGA:s design växer i storlek tvingas dess signalvägar kopplas runt 
logikblocken via dessa nät, med längre signalvägar och därmed ökande 
strömförbrukning som följd. En ökande storlek på designen innebär 
också att fler transistorer används, både i logikblocken och för samman-
kopplingen av näten, vilket också bidrar till en ökad strömförbrukning. 

En annan faktor som kan ha mycket stor inverkan på strömförbrukning-
en är distributionen av klocksignalerna i en design. Figur 1 i Bilaga B 
visar ett exempel på klockdistributionen i design 2 (se 6.2). Enligt 
loggfiler från syntetiseringen av designen är den visade klocksignalen 
ansluten till c:a 25% av designens logikblock och kräver således ett 
ganska omfattande nät.  

Dessa faktorer gör det svårt att bedöma en FPGA:s strömförbrukning, i 
synnerhet innan man har en färdig design. Man blir således tvingad till 
att i huvudsak jämföra FPGA:ers statiska strömförbrukning när man gör 
valet av den mest strömsnåla FPGA:n. Tyvärr specificerar tillverkarna 
den statiska strömförbrukningen under olika förutsättningar vilket gör 
att även denna kan vara svår att bedöma. Den statiska strömförbruk-
ningen kan dock ge en indikation på om en designs slutliga strömför-
brukning hamnar i microampere-, milliampere- eller ampereområdet. 
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3 Metod 
3.1 Utvecklingsverktyg 

Utvecklingskort Microsemi/Actel AGLN-NANO-KIT 
IDE Microsemi Libero SoC 11.3 
Syntes Synopsys Synplify Pro ME I-2013.09M-SP1 
Simulering Mentor Graphics ModelSim ME 10.2c 
Effektanalys Microsemi SmartPower 
Tidsanalys Microsemi SmartTime 
Programmering Microsemi FlashPro v11.3 
Tabell 1 - Utvecklingsverktyg 

3.2 Mätinstrument 
Oscilloscope Hameg HMO1024 
Differentialprobe Hameg HZ109 
Spänningsaggregat HP/Agilent E3631 
Shunt-motsånd RS 10 ohm, 1% 
Tabell 2 - Mätinstrument 

3.3 Övriga komponenter 
Minne för datalagring Microchip 23LC1024 
ADC Texas Instruments ADS8866 
Tabell 3 - Övriga komponenter 

3.4 Mätning av strömförbrukning 
FPGA:ns strömförbrukning mättes genom att ett shunt-motstånd RS 
enligt Tabell 2 kopplades in i serie med FPGA:ns Vcore på utvecklings-
kortets plint J10. Spänningsfallet U över motståndet mättes med diffe-
rentialprobe och oscilloscope enligt Tabell 2 och strömförbrukningen 
beräknades sedan enligt 

� =
�

��
. (3.1) 

3.5 Test och verifiering 
Respektive design testades och verifierades på flera olika sätt: 

• För att säkerställa den huvudskaliga funktionen gjordes simule-
ring med ModelSim före syntes, efter syntes och efter "place & 
route" 
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• Med hjälp av SmartTime säkerställdes att inga fel uppstod p.g.a. 
för långa utbredningfördröjningar  

• Med SmartPower gjordes simulering av effektförbrukning 

• Test av design i hårdvara gjordes genom att design programme-
rades och testades i FPGA på utvecklingskortet 
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4 Komponentval 
4.1 FPGA 

På grund av de svårigheter som beskrivits i avsnitt 2.3 vad gäller 
bedömning av en FPGA:s strömförbrukning, och att den slutliga lös-
ningen skulle ha så låg strömförbrukning som möjligt, gjordes det 
inledande valet av lämplig FPGA-familj uteslutande utifrån den statiska 
strömförbrukningen. I Tabell 4 (se Bilaga A) listas de FPGA-familjer som 
utvärderades tillsammans med deras uppskattade statiska strömför-
brukning. 

I Tabell 4 framgår att av de utvärderade FPGA-familjerna har Microse-
mis IGLOO-familjer den lägsta statiska strömförbrukningen. Det bör 
dock understrykas att Tabell 4 visar den uppskattade lägsta möjliga 
statiska strömförbrukningen för den mest strömsnåla FPGA:n i respek-
tive familj. Den slutliga statiska strömförbrukningen kan således bli 
högre beroende på val av FPGA inom en familj. 

Innan projektets början hade uppdragsgivaren valt ut Lattice iCE40-H1X 
som en eventuellt lämplig FPGA för projektet. Eftersom ett av kraven på 
designen var att FPGA:ns konfigurationsdata måste kunna uppgraderas 
i fält utan att sensorn behöver öppnas, skulle iCE40-H1Xs RAM-
baserade konstruktion kunna ha underlättat implementationen av 
uppgraderingsfunktionen. iCE40-H1X valdes dock bort, dels p.g.a. den 
högre statiska strömförbrukningen och dels p.g.a. den mindre använ-
darvänliga utvecklingsmiljön. 

Det slutliga valet föll på Microsemis FLASH-minnesbaserade AGLN250 
från IGLOO Nano-familjen av flera skäl: 

• Låg strömförbrukning 

• Möjligheten att programmera FPGA:n med ny konfiguration från 
en extern MCU 

• Användarvänligheten hos utvecklingsmiljö 

• Tillgång och pris på utvecklingskit 
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4.2 ADC 
Uppdragsgivaren hade i förväg valt Texas Instruments ADS8866 som 
Analog to Digital Converter (ADC). Valet hade gjorts dels av mätteknis-
ka skäl och dels därför att flera ADS8866 kan seriekopplas med sina 
Serial Peripheral Interface (SPI) i s.k. "daisy-chain". Genom seriekopp-
ling av ADC:erna behövs bara ett SPI för alla ADC:er i.s.f. ett per ADC. 
Det förenklar anslutningen till FPGA:n, i synnerhet i de sensormodeller 
som använder flera ADC:er. 

4.3 Externt buffert-RAM 
Som buffert-RAM vid utvecklingen av FPGA:n valdes Microchip 
23LC1024, dels eftersom det är enkelt att ansluta detta minne till 
FPGA:n då det har SPI och dels därför att det har mer än tillräckligt med 
plats för lagring av data motsvarande ett par sekunders mätning. Vid 
installation i sensor kommer sannolikt annat minne att väljas med 
utgångspunkt ifrån effektförbrukning och nödvändig buffertstorlek. 
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5 VHDL/Verilog eller SmartDesign med 
CoreIP 
Microsemis utvecklingsmiljö Libero SoC ger användaren möjligheten att 
skapa en FPGA-design helt grafiskt, en s.k. SmartDesign (SD), utan att 
behöva skriva någon VHDL- eller Verliog-kod. Microsemi tillhandahål-
ler också ett flertal Intellectual Property Cores (IPCores) och s.k. Smart-
Gen Cores för olika funktioner bl.a. SPI, UART, RAM, ROM och enklare 
CPU:er. Flera av CoreIP:na är kompatibla med Advanced Microproces-
sor Bus Architectures (AMBA) Advanced Peripheral Bus (APB). 

Med förhoppning om att kunna korta ned utvecklingstiden gjordes valet 
att använda SmartGen Cores och CoreIPs i en SmartDesign istället för 
att skriva all VHDL- och/eller Verilog-kod. 

5.1 CoreABC 
En av de CoreIPs som användes är CoreABC: 

CoreABC (APB Bus Controller) is a simple, configurable, low gate count, programmable state 
machine/controller primarily targeted towards the implementation of AMBA (Advanced 
Microcontroller Bus Architecture) APB (Advanced Peripheral Bus) based designs. It is particularly 
suitable where: 
 
- A programmable controller is required but a "full blown" CPU such as a Core8051s or Cortex-M1 is 
not needed or cannot be justified due to cost or resource/size constraints.[5] 

CoreABC programmeras med assembler-liknande instruktioner. 

5.2 CoreSPI 
CoreSPI är ett SPI avsett att anslutas till APB. CoreSPI kan konfigureras 
för Motorolas, National Semiconductors eller Texas Instruments SPI-
protokoll. CoreSPI kan också konfigureras som master eller slav-enhet, 
för databuffring samt olika storlek på de data-"frames" som skickas 
mellan SPI-enheter. 

Det bör dock påpekas att CoreSPI kan konfigureras bara före syntetise-
ring av en design. Konfigurationen kan inte ändras av FPGA:n själv. 

5.3 CoreAPB3 
Designens olika enheter kommunicerar med varandra via en APB v3. 
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5.4 Övriga använda SmartGen Cores och CoreIPs 
Under utvecklingsarbetet inkluderades en CoreTimer och en SmartGen 
PLL (Phase Locked Loop) i designen för att designen skulle kunna testas 
på utvecklingskortet. I den slutliga designen som implementeras i 
sensorn behövs inte dessa då systemklocka med rätt frekvens och 
timersignal genereras utanför FPGA:n av sensorn.  
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6 Designalternativ 
6.1 Designalternativ 1 - SPI-MUX 

Inledningsvis diskuterades ett alternativ där FPGA:n skulle agera SPI-
mux (se Figur 2 i Bilaga B). Tanken med denna design var att FPGA:n 
skulle kunna skriva till det ena minnet medans MCU:n läste data från 
det andra minnet. När FPGA:n hade fyllt ett minne skulle den växla SPI 
så att MCU:n kunde läsa från det fyllda minnet och FPGA:n kunde fylla 
det minne som tömts av MCU:n. 

På grund av att detta alternativ skulle ha krävt två externa RAM för 
databuffring samt att det hade blivit svårt att implementera en del andra 
funktioner som diskuterades (t.ex. låta MCU:n begära data innan ett 
minne fyllts helt av FPGA:n) så övergavs detta alternativ till förmån för 
alternativ 2. 

6.2 Designalternativ 2 - SPI-Master 
Huvuddelen av utvecklingstiden las på utveckling av designalternativ 
2, beskrivet i kap. 6.3. I detta alternativ behövs bara ett externt RAM för 
databuffring och FPGA:n agerar SPI-master mot ADC, RAM och MCU 
(Se Figur 3, Figur 4 och Figur 6 i Bilaga B). 

Följande IPCores och SmartGen Cores har använts: 

• PLL Static v2.1 

• CoreTimer v1.1.101 

• CoreABC v.3.101 

• CoreAPB3 v4.0.100 

• CoreSPI v4.2.116 

Tre CoreSPI används i designen, ett för läsning av data från sensorns 
ADC:er, ett för skrivning och läsning av data till/från det externa 
RAM:et och ett för skrivning av data till sensorns MCU. 

6.3 Designalternativ 2 - Funktionsprincip 
Läsaren rekommenderas att studera Figur 4 samt Figur 8 - Figur 11 i 
Bilaga B samt programlistningen i Bilaga C. 
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Ordet "program" i följande text refererar till CoreABC:s assembler-
program. 

Ordet "timer-puls" i följande text refererar till utsignalen från CoreTimer 
eller dess ersättningssignal som genereras av sensorn (se 5.4.) 

I utgångsläget är programmet i ett viloläge och väntar på en timer-puls 
med hjälp av assembler-instruktionen WAIT UNTIL INPUT1 vid 
etiketten $DUMP_NOT_NEEDED. I detta viloläge är CoreABC:s adress 
och databussar inaktiva vilket resulterar i något lägre strömförbrukning. 
PLL och klockdistribution är dock fortfarande aktiva varför detta 
viloläge inte är att betraktas som något riktigt energisparsläge. Med 
regelbundet intervall �� (c:a 244uS i Figur 8 - Figur 11) genereras en 
timer-puls. Denna timer-puls gör att programmet lämnar sitt viloläge 
och hämtar ett mätvärde, kallat "frame" i programmet, från respektive 
ADC ansluten till FPGA:n via SPI_ADC. Antalet slavenheter anslutna 
till SPI_ADC specificeras med programkonstanten SPIADC_FRAMES-
PERSAMPLE. En mätning, "sample", består av flera mätvärden, "fra-
mes". De hämtade mätvärdena sparas omedelbart i det externa RAM:et 
via SPI_MEM. När antalet mätvärden i RAM:et motsvarar ett förbestämt 
tröskelvärde �	
 (bestämt av programkonstanten DUMP_THRESH-
OLD), påbörjas överföring av alla hittills insamlade mätvärden till 
sensorns MCU via SPI_UC. Överföringen görs genom att programmet 
växelvis läser ett mätvärde från det externa RAM:et och skriver det till 
sensorns MCU. För att överföringen skall bli så effektiv som möjligt 
läses mätvärde n+1 från RAM:et samtidigt som mätvärde n skrivs till 
MCU:n Om tiden som krävs för överföring av �	
 mätvärden överstiger 
intervalltiden ��, avbryts tillfälligt överföringen efter � mätvärden 
(bestämt av programkonstanten FRAMES_PER_DUM-PSLICE) så att 
nya mätvärden kan hämtas från respektive ADC. Därefter återupptas 
överföringen av mätdata. De mätvärden som hämtas från ADC:erna 
medans en överföring till MCU:n pågår buffras och överförs nästa gång 
tröskelvärdet �	
 uppnås. När alla mätvärden överförts från minnet 
återgår programmet till sitt viloläge och väntar på nästa timer-puls. 

Om 

�	
 är tröskelvärdet bestämt av konstanten DUMP_THRESHOLD 

� är antalet "frames" som kan överföras i tidsintervallet ��, bestämt 
av konstanten FRAMES_PER_DUMPSLICE 
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� =
��

�
, d.v.s. antalet delöverföringar á � "frames" som behövs för 

att överföra �	
 "frames" 

� är antalet "frames" i ett "sample", bestämt av konstanten 
SPIADC_FRAMESPERSAMPLE 

� = � ∗ � 

så anger � antalet nya "frames" som klockas in från ADC:erna, och 
lagras i buffertminnet, under en överföring av �	
 "frames" till sensorns 
MCU. Således måste �	
 − � "frames" klockas in från ADC:erna för att 
nästa överföring till MCU:n skall triggas. Under tiden som nya "frames" 
klockas in och lagras i buffertminnet kan MCU:n vara i sitt energispars-
läge. Om 

� =
����

��
=

�∗���∗�

�∗�
=

���

�
 (6.1) 

så är � ett mått på hur stor del av tiden som SPI_UC är inaktiv. 

Exempel 1: 

� = 51, � = 3 

� =
����

��
≈ 0.94 (6.2) 

SPI_UC är således inaktiv c:a 94% av tiden. Jämför detta med tiderna i 
Figur 12 som visar en simulering . Signalen DBG1 i Figur 12 går hög när 
första "frame" klockas in från det externa buffer-RAM:et och går låg när 
sista "frame" har överförts till MCU:n. I Figur 12 är SPI_UC aktiv 
1189557.124ns och inaktiv i 19562191.236ns. SPI_UC är således inaktiv 

�$�%&�$�.&�%

�$�%&�$�.&�%'��($��).�&*
≈ 94% (6.3) 

av tiden vilket får anses stämma väl med resultatet av formel 6.2. 

Sensorns MCU skulle således kunna vara i sitt energisparsläge upp till 
c:a 94% av tiden. 

6.4 Designalternativ 3 - SPI-Master med FlashFreeze 
Eftersom effektförbrukningen hos designalternativ 2 inte uppnådde 
målet (jmf. kap. 1.4 och kap. 7.3) gjordes därför ett försök att reducera 
strömförbrukningen ytterligare med hjälp av FPGA:ns FlashFreeze-
funktion.  
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Enligt diskussionen kring utnyttjandegraden av SPI_UC i 6.3 kan man 
dra slutsatsen att c:a 94% av tiden är FPGA:n sysselsatt med att vänta på 
timer-signalen eller samla in mätdata från ADC:erna. Mätning visar att 
tiden som krävs för insamling av mätdata är c:a 21.5uS, d.v.s. c:a 8.8% 
av �� om �� är 244uS enligt 6.3. FPGA:n är således i sitt vänteläge 

0.94 ∗ ,1 − 0.09- ≈ 85% (6.4) 

av tiden. P.g.a. designens utformning är klocksignalen från PLL:en aktiv 
under den tiden - helt i onödan. Som nämndes i 2.3 så bidrar distribu-
tionen av klocksignaler till en stor del av en FPGA:s effektförbrukning. 
Designalternativ 3 togs fram i syfte att med hjälp av FPGA:ns FlashFree-
ze-funktion stänga av FPGA:ns systemklocka när FPGA:n är inaktiv 
samt dra nytta av övriga energisparande fördelar med FlashFreeze. 

Denna design (se Figur 5 i Bilaga B) är i stort sett den samma som 
design 2 med den skillnaden att CoreTimer och PLL har tagits bort och 
en enhet för reglering av FlashFreeze, FF_Ctl_0, har lagts till. Designen 
kräver således att timer-signalen och en systemklocka med rätt frekvens 
genereras externt. CoreABC:s program är i stort sett oförändrat förutom 
att några rader kod för hantering av FlashFreeze lagts till och ändrats i 
slutet av programmets huvud-loop ($MAIN_LOOP). 

Observera att denna design kräver en extern ellergrind (se Figur 7 i 
Bilaga B). Teoretiskt sett skulle denna ellergrind kunna vara en del av 
FPGA:n. Dessvärre måste dock ingången Flash_Frezze_N på FF_Ctl_0 
vara ansluten till en port på toppnivån och kan inte drivas av designens 
interna signaler1. Således måste alla anslutningar till denna ingång göras 
utanför FPGA:n. 

Följande IPCores och SmartGen Cores har använts: 

• Flash Freeze Management v1.0 

• CoreABC v.3.101 

• CoreAPB3 v4.0.100 

• CoreSPI v4.2.116 

                                                 
1 Detta är en restriktion till synes framtvingad av Libero SoC. Orsaken till restriktionen 
är i skrivande stund okänd. 
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6.5 Designalternativ 3 - Funktionsprincip 
Funktionsprincipen för designalternativ 3 är den samma som för 
designalternativ 2 vad gäller insamling, buffring och överföring av data. 

FPGA:n har kompletterats med utsignalen BUSY som indikerar att 
FPGA:n antingen är upptagen med att samla in mätdata från ADC:erna 
eller är upptagen med att överföra mätdata till sensorns MCU. Via den 
externa ellergrinden (se Figur 7 i Bilaga B) aktiveras FPGA:ns FlashFree-
ze-läge när BUSY-signalen går låg. Eftersom timer-pulsen också 
kopplats till ellergrinden lämnar FPGA:n FlashFreeze-läget så fort timer-
signalen går hög. Kravet är dock att timer-pulsen måste vara så pass 
lång att BUSY-signalen hinner gå hög innan timer-signalen går låg. 
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7 Resultat – Design 2 
Vid uppmätning av resultaten beskrivna i detta kapitel var designen 
konfigurerad, realiserad och installerad med följande parametrar: 

• CLKA: 20MHz 
GLA: 15MHz 
Vcore: 1.2V 
Vio: 3.3V 

• SPIADC_FRAMESPERSAMPLE 3 
FRAMES_PER_DUMPSLICE 51 
DUMP_THRESHOLD 102 

• Place & Route gjord med valet "Power driven" 

• Designen var programmerad i FPGA:n på utvecklingskortet. 

• Externt RAM var anslutet till FPGA:n. 

• Inga ADC:er var anslutna till FPGA:n. 

7.1 Förbrukade resurser 
Figur 21 - Figur 26 visar FPGA:ns floorplans för design 2. Enligt syntes-
rapporten från Synplify Pro är förbrukade resurser enligt följande: 

Core Cells: 4088 of 6144 (67%) 
IO Cells: 21 
Block Rams: 1 of 8 (12%) 

7.2 Simulerad effektförbrukning 
Figur 27 visar resultatet från simulering av effektförbrukning med 
SmartPower. Vid denna simulering användes en Value-Change Dump 
(VCD) genererad av ModelSim som indata för att få så noggranna 
simuleringsresultat som möjligt. 

VCD genererades genom att simulera designen efter "place & route" 
under 10ms. 
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7.3 Uppmätt ström- och effektförbrukning 
Figur 16 och Figur 17 visar FPGA:ns strömförbrukning mätt enligt kap. 
3.4. 

När CoreABC:s program är i sitt viloläge eller hämtar och sparar 
mätdata från ADC:erna är FPGA-kärnans strömförbrukning �/0�1 c:a 
3.6mA. När programmet jobbar med överföring av mätdata till sensorns 
MCU stiger kärnans strömförbrukning till 4.6mA. Enligt formeln 

2/0�1 = 3/0�1 ∗ �/0�1 (7.1) 

blir således kärnans effektförbrukning 2/0�1 4.3mW respektive 5.5mW 
när 3/0�1 = 1.23. 

Figur 18 och Figur 19 visar strömförbrukningen när parametern 
DUMP_THRESHOLD ändrats till 510. 

7.4 Signalaktivitet 
Figur 13 - Figur 15 visar FPGA:ns signaler uppmätta med oscilloscope 
(jmf. Figur 8 - Figur 11). 
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8 Resultat – Design 3 
P.g.a. följande faktorer har denna design dessvärre inte kunnat testas i 
hårdvara: 

• oscillatorn för FPGA:ns klocksignal på utvecklingskortet har en 
fast frekvens på 20MHz 

• designen måste ha en klocksignal på 15MHz eller mindre för att 
inte utbredningsfördröjningar i CoreABC skall bli ett problem 

• det inte går att ansluta extern klocksignal till utvecklingskortet 

Figur 20 visar dock simuleringsresultat för design 3. Här kan man se att 
den reglerade klocksignalen CLK_GATED från FF_Ctl_0 stängs av när 
FPGA:n inte är upptagen med att överföra mätdata mellan ADC:er, 
externt buffert-RAM och MCU. 

Eftersom effektförbrukningen för design 3 inte har kunna simuleras 
gjordes istället, med utgångspunkt ifrån resonemanget i kap. 6.4 kring 
FPGA:ns inaktivitet, en simulering av effektförbrukningen för design 2, 
med FlashFreeze aktiverad 80% av tiden (Figur 28). Med tanke på att 
design 3 använder i stort sett samma CoreIPs som design 2 och att 
CoreABC:s program är i stort sett identisk för båda designerna, kan man 
misstänka att design 3, med automatisk aktivering av FlashFreeze 80% 
av tiden, skulle uppnå likvärdig effektförbrukning som design 2 med 
80% simulerad FlashFreeze. Således uppfyller design 3 mycket troligt 
målet på 1mW effektförbrukning. 
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9 Vidareutveckling 
9.1 Taggning av mätdata 

Både design 2 och design 3 utvecklades med datataggning i åtanke. 
Funktionen har dock p.g.a. tidsbrist inte implementerats fullt ut. För-
slagsvis skulle t.ex. en parallell-till-serieomvandlare med SPI kunna 
anslutas i serie med ADC:erna. Denna lösning kräver endast att kon-
stanten SPIADC_FRAMESPERSAMPLE i CoreABC-programmet 
ändras. Förutsättningen är dock att parallell-till-serieomvandlarens 
utdata är 16 bitar och dess SPI är kompatibelt med Textas Instruments 
SPI-protokoll. 

Annat alternativ kan vara att använda CoreABC:s IO_IN-ingångar för 
tag-data. Detta kräver dock ganska omfattande ändring både vad gäller 
sammankoppling av CoreIPs, CoreABC:s program och vilka fysiska 
anslutningar som skall användas på FPGA:n. 

9.2 VHDL/Verilog-kod 
Med tanke på hur mycket resurser som gått åt i design 2 p.g.a. använd-
ningen av CoreIPs bör man undersöka om designens resursförbrukning 
kan reduceras. Gör om designen, helt eller delvis, med handskriven 
VHDL/Verilog-kod i.s.f. CoreIPs. 

9.3 FlashFreeze/clockgating 
Design 3 visar att FlashFreeze kan ha en markant inverkan på effektför-
brukningen. Ytterligare undersökning kring FlashFreeze är rekommen-
derad. 

9.4 Design 1 
Även om design 1 kastades bort tidigt i utvecklingsskedet p.g.a. dubbla 
buffert-RAM bör den nog studeras igen. Resursförbrukningen för 
design 1 bör kunna bli klart lägre än för design 2 då design 1 inte 
behöver något SPI mot MCU:n. MCU:ns SPI-signaler kan näst intill 
kopplas rakt igenom FPGA:n. Denna lösning kan dock bli lite svår att 
utveckla t.ex. om FPGA:n på något sätt måste hålla koll på hur mycket 
data som MCU:n har läst/skall läsa. 
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9.5 Effektförbrukning PLL 
Jag föreslår att man tar reda på hur mycket FPGA:ns PLL bidrar till 
effektförbrukningen och om PLL:ens POWERDOWN-signal på ett 
säkert sätt kan användas för att stänga av PLL:en i viloläget (fördröjning 
innan utsignalen stabiliseras när PLL:en lämnar sitt powerdown-läge). 
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10 Slutsatser 
Projektets huvudmål var att ta fram en FPGA-design med en effektför-
brukning under 1mW, som skulle kunna hantera buffring av sensorns 
mätdata medans sensorns MCU är i sitt mest energisnåla viloläge. Av 
resultaten i avsnitt 7 och 8 kan man dra slutsatsen att detta är fullt 
möjligt. P.g.a. en FPGA:s arkitektur krävs det dock att man är extra 
aktsam på designens implementering med avseende på signalaktivitet. 
Det krävs bl.a. att designen implementeras på ett sätt som minimerar all 
signalaktivitet så långt som möjligt. 

Frågan man kan ställa sig är om valet att använda CoreIPs i.s.f. manuellt 
skriven VHDL/Verilog-kod var lämpligt. Med tanke på 

• den relativt begränsade tillgången på utvecklingstid (under 4 
veckor) 

• att projektet genomförts av en person som aldrig tidigare tagit en 
FPGA-design från idé till fungerande hårdvara 

så bör det enligt rapportförfattarens mening ses som ett lämpligt val då 
det avsevärt snabbade upp och förenklade designjobbet. Betraktar man 
valet utifrån mängden förbrukade FPGA-resurser så var det ett mindre 
lämpligt val. Enligt rapportförfattarens mening är det anmärkningsvärt 
att en CoreSPI tar upp en yta motsvarande nästan 2/3 av den yta som 
används av CoreABC. 

Således bör de föreslagna designalternativen optimeras ytterligare 
genom att helt eller delvis göras om med manuellt skriven 
VHDL/Verilog-kod. 
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Bilaga A: Tabeller 

 

Tabell 4 - Utvärderade FPGA:er 
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Bilaga B: Figurer 

 

Figur 1 - Exempel på klockdistribution 

 

Figur 2 - Designalternativ 1 - SPI-MUX 

 

 

Figur 3 - Designalternativ 2 - SPI-Master 
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Figur 4 - Designalternativ 2 - Libero SoC SmartDesign - MemCtrl_0 
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Figur 5 - Designalternativ 3 - Libero SoC SmartDesign - MemCtrl_0 
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Figur 6 - Designalternativ 2 - Libero SoC SmartDesign - Testbänk för MemCtrl_0 

 

 

 

Figur 7 - Designalternativ 3 - Libero SoC SmartDesign - Testbänk för MemCtrl_0 
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Figur 8 - Sampling, lagring och överföring till MCU av mätdata (simulering) 

 

Figur 9 - Detalj A - Sampling och lagring av mätdata via SPI_ADC (simulering) 

 

Figur 10 - Detalj B - Överföring av mätdata till MCU (simulering) 

 

Figur 11 - Detalj C - Avbrott i överföring för inhämtning av sample (simulering) 
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Figur 12 - Tider för aktivitet och inaktivitet på SPI_MCU 
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Figur 13 - Sampling, lagring och överföring till MCU av mätdata (mätning) 

 

Figur 14 - Sampling och lagring av mätdata via SPI_ADC (mätning) 
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Figur 15 - Avbrott i överföring för inhämtning av sample (mätning) 

 

Figur 16 - Mätning av strömförbrukning i vila2 

                                                 
2 0 mA är vid markör 1, inte vid kanal 4:as nollnivå. 
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Figur 17 - Mätning av strömförbrukning vid arbete3 

 

Figur 18 - Mätning av strömförbrukning i vila4 

                                                 
3 0 mA är vid markör 1, inte vid kanal 4:as nollnivå. 
4 0 mA är vid markör 1, inte vid kanal 4:as nollnivå. 
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Figur 19 - Mätning av strömförbrukning vid arbete5 

 

Figur 20 - Simulering av design 3 

                                                 
5 0 mA är vid markör 1, inte vid kanal 4:as nollnivå. 
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Figur 21 - Floorplan Design 2 - CoreABC 

 

Figur 22 - Floorplan Design 2 - Floorplan CoreAPB3 

 

Figur 23 - Floorplan Design 2 - Floorplan ADC CoreSPI 
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Figur 24 - Floorplan Design 2 - Floorplan externt SRAM CoreSPI 

 

Figur 25 - Floorplan Design 2 - Floorplan uC CoreSPI 

 

Figur 26 - Floorplan Design 2 - Floorplan CoreTimer 
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Figur 27 - Simulerad effektförbrukning - Design 2 
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Figur 28 - Simulerad effektförbrukning 80% FF - Design 2 
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Bilaga C: CoreABC kod Design 2 
// v004b - mod 

 

// IO_IN[0] = PLL Lock 

// IO_IN[1] = IRQ 

// IO_IN[2] = SPI_ADC SPITXRFM 

// IO_IN[3] = SPI_MEM SPITXRFM 

// IO_IN[4] = SPI_UC SPITXRFM 

// IO_IN[5] = SPI_ADC SPIRXAVAIL 

// IO_IN[6] = SPI_MEM SPIRXAVAIL 

// IO_IN[7] = SPI_UC SPIRXAVAIL 

 

// IO_OUT[0] = ADC CONVST 

// IO_OUT[1] = Debug signal 

 

//---------------- !!NOTE!! --------------------- 

// $MEM_RD_ADR_INCR and $MEM_WR_ADR_INCR must be adapted to 

// the size of the external SRAM. 

//---------------- !!NOTE!! --------------------- 

 

 

// Device ABP addresses 

DEF APBDEV_IRQ 0 

DEF APBDEV_TIMER 1 

DEF APBDEV_UART 2 

DEF APBDEV_SPIADC 3 

DEF APBDEV_SPIMEM 4 

DEF APBDEV_SPIUC 5 

 

// IRQ status reg bit positions (0-based) 

DEF IRQ_TIMER_BIT           0x0 

DEF IRQ_SPIADC_BIT          0x1 

DEF IRQ_SPIMEM_BIT          0x2 

DEF IRQ_SPIUC_BIT           0x3 

DEF IRQ_MEMREQ_BIT          0x4 

 

// IRQ status reg bit values 

DEF IRQ_TIMER_BIT_VAL       0x1 

DEF IRQ_SPIADC_BIT_VAL      0x2 

DEF IRQ_SPIMEM_BIT_VAL      0x4 

DEF IRQ_SPIUC_BIT_VAL       0x8 

DEF IRQ_MEM_REQ_BIT_VAL     0x10 

 

// Device register addresses 

DEF REG_IRQ_SW_SET          0x18 

DEF REG_IRQ_SW_CLEAR        0x1C 

DEF REG_IRQ_ENABLE          0x20 

DEF REG_IRQ_ENABLE_CLEAR    0x24 

DEF REG_IRQ_RAW_STATUS      0x28 

DEF REG_IRQ_STATUS          0x2C 

 

DEF REG_TIMER_TIMERLOAD     0x00 

DEF REG_TIMER_CURRENTVALUE  0x04 

DEF REG_TIMER_CONTROL       0x08 

DEF REG_TIMER_PRESCALER     0x0C 

DEF REG_TIMER_INTCLEAR      0x10 

DEF REG_TIMER_INTRAW        0x14 

DEF REG_TIMER_INTMASKED     0x18 

 

DEF REG_UART_TXDATA         0x00 

DEF REG_UART_RXDATA         0x04 

DEF REG_UART_CONTROL1       0x08 

DEF REG_UART_CONTROL2       0x0C 

DEF REG_UART_CONTROL3       0x14 

DEF REG_UART_STATUS         0x10 

 

DEF REG_SPI_CONTROL1        0x00 

DEF REG_SPI_CONTROL2        0x18 

DEF REG_SPI_INTCLEAR        0x04 
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DEF REG_SPI_RXDATA          0x08 

DEF REG_SPI_TXDATA          0x0C 

DEF REG_SPI_TXDATA_LAST     0x28 

DEF REG_SPI_INTMASK         0x10 

DEF REG_SPI_INTRAW          0x14 

DEF REG_SPI_COMMAND         0x1C 

DEF REG_SPI_STAT            0x20 

DEF REG_SPI_SSEL            0x24 

 

// Serial SRAM Commands 

DEF SRAM_CMD_READ           0x0300 

DEF SRAM_CMD_WRITE          0x0200 

DEF SRAM_CMD_EDIO           0x3B00 

DEF SRAM_CMD_EQIO           0x3800 

DEF SRAM_CMD_RSTIO          0xFF00 

DEF SRAM_CMD_RDMR           0x0500 

DEF SRAM_CMD_WRMR           0x0100 

 

// Timer prescaler = 0 (PCLK/2) and load = 4882 => ~4096Hz @ PCLK=40MHz 

// Timer prescaler = 0 (PCLK/2) and load = 1830 => ~4096Hz @ PCLK=15MHz 

// Timer prescaler = 0 (PCLK/2) and load =  914 => ~4096Hz @ PCLK=7.5MHz 

// f_timer = f_PCLK / prescale / (TIMER_TIMERLOAD + 1) 

DEF TIMER_PRESCALER             0 

DEF TIMER_TIMERLOAD             1830 

     

// ADC Conversion delay loop count 

// ADC needs at least 8800nS to convert a sample. 

// The delay loop is 2 instructions => 6 clock cycles. 

// Total delay = 1/f * (CONV_DELAY * 6 + 18) where f is CoreABC 

// PCLK frequency. 

DEF CONV_DELAY              16 

 

// Number of frames to read from daisy-chained ADCs every sample. 

// One frame per ADC per sample. 

// NOTE! Make sure the ADC SPI interface FIFO depth is set to 

//       the same, or a larger, value. 

DEF SPIADC_FRAMESPERSAMPLE  3 

 

// Number of frames to transfer in a sample timer interval. 

// Must be m * SPIADC_FRAMESPERSAMPLE, where m is an integer 

// greater or equal to two, less than 2^(n-1), where n is the 

// CoreABC data bus width and small enough so that the time 

// required to transfer FRAMES_PER_DUMPSLICE frames is less 

// than the sample timer interval. 

DEF FRAMES_PER_DUMPSLICE    51 

 

// Number of frames to store in memory before initiating dump. 

// Must be m * FRAMES_PER_DUMPSLICE, where m is an integer 

// greater or equal to one, and less than 2^(n-1) where n 

// is the CoreABC data bus width. 

DEF DUMP_THRESHOLD          510 

 

// Variable RAM addresses 

DEF VAR_MEM_WRITE_ADDRESS_LO    0x00 

DEF VAR_MEM_WRITE_ADDRESS_HI    0x01 

DEF VAR_MEM_READ_ADDRESS_LO     0x02 

DEF VAR_MEM_READ_ADDRESS_HI     0x03 

// One frame per sample per ADC 

// NOTE! Make sure VAR_SAMPLEFRAMES_IN_MEM never exceeds 

// 2^(n-1)-1 where n is the CoreABC data bus width!! 

DEF VAR_SAMPLEFRAMES_IN_MEM     0x04 

DEF VAR_FLAGS                   0x05 

DEF VAR_IOOUT_STATE             0x06 

DEF VAR_FNPARAM1                0x07 

 

// VAR_FLAGS bits (0-based) 

DEF FLAG_DOMEMDUMP_BIT          0 

DEF FLAG_MEMDUMPINTERRUPTED_BIT 1 

//DEF FLAG_..._BIT              2 

 

// VAR_FLAGS bit values 

DEF FLAG_DOMEMDUMP_BIT_VAL           0x01 

DEF FLAG_MEMDUMPINTERRUPTED_BIT_VAL  0x02 

//DEF FLAG_..._BIT_VAL               0x04 
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// VAR_IOOUT_STATE bits (0-based) 

DEF FLAG_ADCCONVST_BIT          0 

DEF FLAG_DEBUG1_BIT             1 

//DEF FLAG_DEBUG2_BIT             2 

//DEF FLAG_DEBUG3_BIT             3 

 

// VAR_IOOUT_STATE bit values 

DEF FLAG_ADCCONVSST_BIT_VAL     0x1 

DEF FLAG_DEBUG1_BIT_VAL         0x2 

//DEF FLAG_DEBUG2_BIT_VAL         0x4 

//DEF FLAG_DEBUG3_BIT_VAL         0x8 

 

 

// --------------------------------------------------------------------------- 

 

// Skip  

JUMP $MAIN 

 

$ASSERT_CONVST 

    // Assert CONVST pin 

    ramread VAR_IOOUT_STATE 

    bitset FLAG_ADCCONVST_BIT 

    ramwrt VAR_IOOUT_STATE 

    iowrt acc 

    return 

 

$DEASSERT_CONVST 

    // Assert CONVST pin 

    ramread VAR_IOOUT_STATE 

    bitclr FLAG_ADCCONVST_BIT 

    ramwrt VAR_IOOUT_STATE 

    iowrt acc 

    return 

 

$ASSERT_DEBUG1 

    // Assert DEBUG1 pin 

    ramread VAR_IOOUT_STATE 

    bitset FLAG_DEBUG1_BIT 

    ramwrt VAR_IOOUT_STATE 

    iowrt acc 

    return 

 

$DEASSERT_DEBUG1 

    // Deassert DEBUG1 pin 

    ramread VAR_IOOUT_STATE 

    bitclr FLAG_DEBUG1_BIT 

    ramwrt VAR_IOOUT_STATE 

    iowrt acc 

    return 

 

$TOGGLE_DEBUG1 

    ramread VAR_IOOUT_STATE 

    bitset FLAG_DEBUG1_BIT 

    iowrt acc 

    bitclr FLAG_DEBUG1_BIT 

    iowrt acc 

    return 

 

 

// --------------------------------------------------------------------------- 

// --- Memory write address increment ---------------------------------------- 

//     Increments address by 2 since memory addressing is byte-oriented. 

$MEM_WR_ADR_INCR 

    // Add two to memory write address 

    ramread VAR_MEM_WRITE_ADDRESS_LO 

    add dat 2 

    ramwrt VAR_MEM_WRITE_ADDRESS_LO 

    // If LO=0 after add then add 1 to HI 

    jump ifnot zero $ADR_HI_NOINC1 

    ramread VAR_MEM_WRITE_ADDRESS_HI 

    inc 

    // Make sure address range is limited to 1Mbyte (0x01FFFF) 

    and 0x00000001 



Minimering av effektförbrukning i inbyggt system med FPGA 
Bilaga C: CoreABC kod Design 2 

 

60 

    ramwrt VAR_MEM_WRITE_ADDRESS_HI 

$ADR_HI_NOINC1 

    return 

 

// --------------------------------------------------------------------------- 

// --- Memory read address increment ----------------------------------------- 

//     Increments address by 2 since memory addressing is byte-oriented. 

$MEM_RD_ADR_INCR 

    // Add two to memory write address 

    ramread VAR_MEM_READ_ADDRESS_LO 

    add dat 2 

    ramwrt VAR_MEM_READ_ADDRESS_LO 

    // If LO=0 after add then add 1 to HI 

    jump ifnot zero $ADR_HI_NOINC2 

    ramread VAR_MEM_READ_ADDRESS_HI 

    inc 

    // Make sure address range is limited to 1Mbyte (0x01FFFF) 

    and 0x00000001 

    ramwrt VAR_MEM_READ_ADDRESS_HI 

$ADR_HI_NOINC2 

    return 

 

// --------------------------------------------------------------------------- 

// --- Sample data ----------------------------------------------------------- 

//     NOTE! Overwrites contents of accumulator and z register. 

$DO_ADC_READ 

    // Wait at least 8800nS for ADC to convert sample 

    loadz CONV_DELAY 

$CONVERSION_LOOP 

    decz 

    jump ifnot zzero $CONVERSION_LOOP 

 

    // Clear interrupt 

    apbwrt DAT APBDEV_TIMER REG_TIMER_INTCLEAR 0x1 

 

    // ----- Set up memory for write ---------------- 

    // NOTE! Memory SPI FIFO Depth must be set to 4 or higher 

    // Load bytes 4 and 3 of address in acc at bits 15:0 

    // Byte 4 is unused and always 0. 

    load ram VAR_MEM_WRITE_ADDRESS_HI 

    // Insert write command in acc at bits 15:8 

    or dat SRAM_CMD_WRITE 

    // Send write command and byte 3 of address to mem SPI 

    apbwrt acc APBDEV_SPIMEM REG_SPI_TXDATA 

 

    // Load bytes 2 and 1 of address in acc at bits 15:0 

    load ram VAR_MEM_WRITE_ADDRESS_LO 

    // Send bytes 2 and 1 of address to mem SPI 

    apbwrt acc APBDEV_SPIMEM REG_SPI_TXDATA 

    //---- End Set up memory for write -------------- 

 

    // ----- Read data from ADCs ------------------- 

    // Dummy writes to clock in sample data from daisy-chained ADCs. 

    // Data written is 16 bit wide. 

    loadz dat SPIADC_FRAMESPERSAMPLE 

$LOAD_NEXT_ADC_SAMPLE 

        apbwrt dat APBDEV_SPIADC REG_SPI_TXDATA 0x0000 

        decz 

    jump ifnot zzero $LOAD_NEXT_ADC_SAMPLE 

    // ---- End Read data from ADCs --------------- 

 

    // ----- Read received sample data from SPI and write to memory ----- 

    //       NOTE! Memory SPI must be configured with SPS=1. 

    // Initialize loop counter 

    loadz dat SPIADC_FRAMESPERSAMPLE - 1 

$READ_NEXT_ADC_SAMPLE 

        // Wait for ADC SPIRXAVAIL 

        wait until input5 

        // Read data 

        apbread APBDEV_SPIADC REG_SPI_RXDATA 

        // Wait for memory SPITXRFM 

        wait until input3 

        // Write read data to memory 

        apbwrt ACC APBDEV_SPIMEM REG_SPI_TXDATA 
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        // Increment address by 2 

        call $MEM_WR_ADR_INCR 

 

        decz 

    // Repeat for all frames except last frame 

    jump ifnot zzero $READ_NEXT_ADC_SAMPLE 

 

    // read and write last frame => deasserts memory SPI SS 

    apbread APBDEV_SPIADC REG_SPI_RXDATA 

    // Wait for memory SPITXRFM 

    wait until input3 

    // Write read data to memory 

    apbwrt ACC APBDEV_SPIMEM REG_SPI_TXDATA_LAST 

 

    // Increment address by 2 

    call $MEM_WR_ADR_INCR 

    // ---- End Read received sample data from SPI and write to memory ----- 

 

    // Update frame counter 

    ramread VAR_SAMPLEFRAMES_IN_MEM 

    add SPIADC_FRAMESPERSAMPLE 

    ramwrt VAR_SAMPLEFRAMES_IN_MEM 

 

    return 

 

 

// --------------------------------------------------------------------------- 

// --- Dump sample data to uC ------------------------------------------------ 

//     NOTE! Overwrites contents of accumulator. 

$DO_MEMDUMP 

    // ----- Set up memory for read ---------------- 

    //call $ASSERT_DEBUG1 

 

    // Clear MEM SPI RX FIFO 

    apbwrt dat APBDEV_SPIMEM REG_SPI_COMMAND 0x01 

    // Load bytes 4 and 3 of address in acc at bits 15:0 

    // Byte 4 is unused and always 0. 

    load ram VAR_MEM_READ_ADDRESS_HI 

    // Insert read command in acc at bits 15:8 

    or dat SRAM_CMD_READ 

    // Send read command and byte 3 of address to mem SPI 

    apbwrt acc APBDEV_SPIMEM REG_SPI_TXDATA 

 

    // Load bytes 2 and 1 of address in acc at bits 15:0 

    load ram VAR_MEM_READ_ADDRESS_LO 

    // Send bytes 2 and 1 of address to mem SPI 

    apbwrt acc APBDEV_SPIMEM REG_SPI_TXDATA 

 

    // Wait for the two incoming frames, triggered by the previous two 

    // writes to mem SPI, and remove them from RX buffer. 

    // Wait for mem SPIRXAVAIL 

    wait until input6 

    apbread APBDEV_SPIMEM REG_SPI_RXDATA 

    wait until input6 

    apbread APBDEV_SPIMEM REG_SPI_RXDATA 

 

    //call $DEASSERT_DEBUG1 

    //---- End Set up memory for read -------------- 

 

    // Initialize loop counter with FRAMES_PER_DUMPSLICE - 1 

    // Can't use Z register as loop counter here since the loadz 

    // instruction can only load a constant value. 

    load dat FRAMES_PER_DUMPSLICE 

    dec 

    dec 

    push acc 

 

    // ----- Transfer frames from MEM to uC ----------------------------- 

    //call $ASSERT_DEBUG1 

 

    // Dummy write to clock in first frame from MEM 

    apbwrt dat APBDEV_SPIMEM REG_SPI_TXDATA 0x0000 
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$DUMP_NEXT_ADC_FRAME 

        // Wait for mem SPIRXAVAIL 

        wait until input6 

 

        // ---- Read frame and clock in next frame in preparation for ------- 

        // ---- next pass through loop                       ---------------- 

        // Read frame (clocking in started on previous pass through loop) 

        apbread APBDEV_SPIMEM REG_SPI_RXDATA 

         

        // Dummy write to clock in frame data in preparation for 

        // next pass through loop. 

        apbwrt dat APBDEV_SPIMEM REG_SPI_TXDATA 0x0000 

        // ---- End Read frame and clock in next frame in preparation --------- 

        // ---- for next pass through loop                             -------- 

 

        // ---- Write read frame to uC and update memory pointers ------------- 

        // Wait for uC SPITXRFM 

        wait until input4 

 

        // Write read frame to uC 

        apbwrt ACC APBDEV_SPIUC REG_SPI_TXDATA 

 

        //call $TOGGLE_DEBUG2 

 

        // Increment memory read address by 2 

        call $MEM_RD_ADR_INCR 

 

        // Decrement frame counter 

        ramread VAR_SAMPLEFRAMES_IN_MEM 

        dec 

        ramwrt VAR_SAMPLEFRAMES_IN_MEM 

 

        //call $DEASSERT_DEBUG1 

 

        // ---- End Write read frame to uC and update memory pointers ---------- 

        // Decrement loop counter 

        //decz 

        pop 

        dec 

        push 

 

    // Repeat for all frames except next to last frame and last frame 

    jump ifnot zero $DUMP_NEXT_ADC_FRAME 

 

    // Remove loop counter from stack 

    pop 

 

    // Kind of instruction ROM space waste but the following two MEM 

    // read / uC write blocks are needed since we don't want time consuming 

    // compares and jumps inside the loop and the loop is sort of "folded" 

    // (pass n starts clocking in the frame from memory to be 

    // clocked out to uC on pass n+1). 

     

    // ---- Read next to last frame, send to uC and update memory pointers ---- 

    //call $ASSERT_DEBUG1 

 

    // Wait for mem SPIRXAVAIL 

    // Frame was clocked in on last pass through DUMP_NEXT_ADC_FRAME loop 

    wait until input6 

 

    // Read frame (clocking in started on last pass through loop) 

    apbread APBDEV_SPIMEM REG_SPI_RXDATA 

 

    // Dummy write to clock in last frame 

    apbwrt dat APBDEV_SPIMEM REG_SPI_TXDATA_LAST 0x0000 

 

    // Wait for uC SPITXRFM 

    wait until input4 

 

    // Write read frame to uC 

    apbwrt ACC APBDEV_SPIUC REG_SPI_TXDATA 

 

    // Increment memory address by 2 

    call $MEM_RD_ADR_INCR 
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    // Decrement frame counter 

    ramread VAR_SAMPLEFRAMES_IN_MEM 

    dec 

    ramwrt VAR_SAMPLEFRAMES_IN_MEM 

    // ---- End Read next to last frame, send to uC and update memory pointers - 

 

    // ---- Read last frame, send to uC and update memory pointers ----------- 

    // Wait for mem SPIRXAVAIL 

    wait until input6 

 

    // Read frame (clocking in started on last pass through loop) 

    apbread APBDEV_SPIMEM REG_SPI_RXDATA 

 

    // Wait for uC SPITXRFM 

    wait until input4 

 

    // Write read frame to uC 

    apbwrt ACC APBDEV_SPIUC REG_SPI_TXDATA_LAST 

 

    // Increment memory address by 2 

    call $MEM_RD_ADR_INCR 

 

    // Decrement frame counter 

    ramread VAR_SAMPLEFRAMES_IN_MEM 

    dec 

    ramwrt VAR_SAMPLEFRAMES_IN_MEM 

    // ---- End Read last frame, send to uC and update memory pointers ------- 

 

    //call $DEASSERT_DEBUG1 

    // ----- End Transfer frames from MEM to uC ----------------------------- 

 

    return 

 

// --------------------------------------------------------------------------- 

// --- Main ------------------------------------------------------------------ 

$MAIN 

    // Reset variables 

    ramwrt VAR_MEM_READ_ADDRESS_LO 

    ramwrt VAR_MEM_READ_ADDRESS_HI 

    ramwrt VAR_MEM_WRITE_ADDRESS_LO 

    ramwrt VAR_MEM_WRITE_ADDRESS_HI 

    ramwrt VAR_SAMPLEFRAMES_IN_MEM 

    ramwrt VAR_FLAGS 

    ramwrt VAR_IOOUT_STATE 

 

    // Wait for PLL to lock 

    WAIT UNTIL INPUT0 

 

    // ----- Setup SPI -------------------------------------- 

    // Select ADC SPI slave #1 

    apbwrt dat APBDEV_SPIADC REG_SPI_SSEL 0x01 

    // Enable ADC SPI 

    apbwrt dat APBDEV_SPIADC REG_SPI_CONTROL1 0x03 

 

    // Select MEM SPI slave #1 

    apbwrt dat APBDEV_SPIMEM REG_SPI_SSEL 0x01 

    // Enable MEM SPI 

    apbwrt dat APBDEV_SPIMEM REG_SPI_CONTROL1 0x03 

 

    // Select UC SPI slave #1 

    apbwrt dat APBDEV_SPIUC REG_SPI_SSEL 0x01 

    // Enable UC SPI 

    apbwrt dat APBDEV_SPIUC REG_SPI_CONTROL1 0x03 

    // ----- End Setup SPI --------------------------------- 

 

    // ----- Setup timer ----------------------------------- 

    // Enable IRQ for timer 

    apbwrt DAT APBDEV_IRQ REG_IRQ_ENABLE IRQ_TIMER_BIT_VAL 

 

    // Configure timer 

    apbwrt DAT APBDEV_TIMER REG_TIMER_PRESCALER TIMER_PRESCALER 

    apbwrt DAT APBDEV_TIMER REG_TIMER_TIMERLOAD TIMER_TIMERLOAD 
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    // Enable timer 

    apbwrt DAT APBDEV_TIMER REG_TIMER_CONTROL 0x3 

    // ----- End Setup timer ------------------------------- 

 

    // ---- Main Loop -------------------------------------- 

$MAIN_LOOP 

        ramread VAR_FLAGS 

        and FLAG_DOMEMDUMP_BIT_VAL 

        jump ifnot zero $DO_DUMP 

 

        // ---- Dump memory to uC if buffer is full ------------- 

        ramread VAR_SAMPLEFRAMES_IN_MEM 

        // Subtract threshold from frame count => result < 0 if 

        // threshold not reached/exceeded 

        //sub DUMP_THRESHOLD 

        cmpleq dat DUMP_THRESHOLD 

        // No dump if VAR_SAMPLEFRAMES_IN_MEM is less than threshold 

        jump if negative $DUMP_NOT_NEEDED 

 

        // Threshold reached so set dump flag 

        ramread VAR_FLAGS 

        bitset FLAG_DOMEMDUMP_BIT 

        ramwrt VAR_FLAGS 

 

        call $ASSERT_DEBUG1 

 

$DO_DUMP 

        // Do dump 

        call $DO_MEMDUMP 

 

        ramread VAR_SAMPLEFRAMES_IN_MEM 

        //................................ 

        cmpleq FRAMES_PER_DUMPSLICE 

        //................................ 

        jump if negative $DUMPFLAG_RESET 

 

        jump $DUMP_NOT_NEEDED 

        // ---- End Dump memory to uC if buffer is full --------- 

 

$DUMPFLAG_RESET 

        // VAR_SAMPLEFRAMES_IN_MEM < FRAMES_PER_DUMPSLICE so clear dump flag 

        ramread VAR_FLAGS 

        bitclr FLAG_DOMEMDUMP_BIT 

        ramwrt VAR_FLAGS 

 

        call $DEASSERT_DEBUG1 

 

$DUMP_NOT_NEEDED 

        // Wait for a device IRQ 

        wait until INPUT1 

        jump $SVC_TIMER 

 

    Jump $MAIN_LOOP 

    // ---- End Main Loop ---------------------------------- 

 

    // --- Timer "ISR" --------------------- 

$SVC_TIMER 

    // Assert CONVST pin 

    call $ASSERT_CONVST 

 

    // Trigger an ADC acquisition and store acquired data in external RAM. 

    // NOTE! This call takes at least 8.8us. Actual time is dependent on 

    // CONV_DELAY constant and speed of SPI busses to ADC and external RAM. 

    push acc 

    call $DO_ADC_READ 

    pop 

     

    // Deassert CONVST 

    call $DEASSERT_CONVST 

 

    // All done 

    jump $MAIN_LOOP 

    // --- End Timer ISR ----------------- 
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