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9. Komplex felépítésű hardver szellemi termékek
fejlesztése és rendszerbe integrálása (ZYBO VGA vezérlő).

Tárgyalt ismeretkörök
1.
2.
3.

Bevezetés – Beágyazott rendszerek.
FPGA-k, Digilent ZYBO fejlesztő kártyák és eszközök.
Beágyazott Rendszer fejlesztő szoftverkörnyezet (Xilinx Vivado
Embedded Development) áttekintése.
4. Beágyazott alap tesztrendszer (BSB - Base System Builder és Board BringUp) összeállítása Vivado-ban.
5. Perifériák hozzáadása (IP adatbázisból) az összeállított beágyazott
alaprendszerhez.
6. Saját periféria hozzáadása az összeállított beágyazott alaprendszerhez
7. Szoftver alkalmazások fejlesztése, tesztelése, hibakeresése (debug) Xilinx
Vivado SDK (Software Development Kit) használatával
8. HW-SW rendszerek együttes tesztelése (Xilinx Vivado ChipScope)
9. Egyedi hardver szellemi termékek fejlesztése és tesztelése (ZYBO VGA
vezérlő).
10. Beágyazott operációs rendszer I.: a ARM/MicroBlaze szoft-processzoron
Linux rendszer beállítása és indítása.
11. Beágyazott operációs rendszer II.: Alkalmazás fejlesztés, tesztelés,
meghajtó-programok, és boot-olás folyamata.
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Irodalomjegyzék
•  LogiCore AXI Thin Film Transistor (TFT)
Controller
https://www.xilinx.com/products/intellectual-property/axi_tft_controller.html

•  AXI TFT Product Guide v2.0:
https://www.xilinx.com/support/documentation/ip_documentation/axi_tft/v2_0/pg095-axi-tft.pdf

•  EE4218 Embedded HW Systems Design Course
(Lab3):
https://wiki.nus.edu.sg/display/ee4218/Lab+3
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Xilinx Vivado használata

VGA (TFT) VEZÉRLŐ HOZZÁADÁSA A
BEÁGYAZOTT RENDSZERHEZ
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AXI TFT Controller v.2.0

Részletek:
axi_tft.pdf
VGA
adatjelek
(kimenetek)
DVI vezérlő
jelek
(kimenetek)
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AXI TFT Controller tulajdonságai:
2 független AXI interfésze van:
• DDR3 - Frame buffer eléréséhez: 32/64/128-bites adatvonalon
keresztül Master-ként kapcsolható az S_AXI_GP0-ra , illetve
• ARM felől a belső regisztereinek eléréséhez: 32/64/128-bites
adatvonalon keresztül Slave-ként az M_AXI_GP0-ra
• Paraméterezhető TFT interfész (de ezek erős korlátok is egyben!)
– max. 18-bit VGA kimenet esetében (3 x 6 bit R/G/B komponens) vagy
– max. 24-bit DVI kimenet esetén (nem ezt használjuk)

• 640×480 pixeles felbontás –> 25 MHz-es TFT órajel támogatás
(max @ 60 Hz képfrissítés)
• DVI esetben külső Chrontel DVI video output chip-ek támogatása
(jelen rendszerben nem ezt használjuk)
– Chrontel Transmitter Chip programozása I2C interfészen keresztül
történhetne

• Aszinkron órajel tartományok támogatása a AXI (100 MHz) és TFT
(25 MHz) interfészeken
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Digilent ZyBo – VGA lábkiosztás
• 3 színcsatorna:
– Red-Grn-Blu : 5-6-5
vezetéken = 16 jelszint ->
2^16 színárnyalat

• 2 szinkron jel: VS, HS

8
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VGA System Timing
• VGA jelek időzítését a VESA nevű szervezet
specifikálta (www.vesa.org).
• VGA felbontás: 640x480 pixel
– Videó/pixel órajel: ~25 MHz
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VGA időzítés 640×480 @ 25MHz clock
•

•

•

•

A VGA controller circuit generates the HS and
VS timings signals and coordinate the
delivery of video data based on the pixel
clock (f).
The VS signal defines the “refresh” frequency
of the display. This practical refresh
frequencies falling in the 50Hz to 120Hz
range.
The number of lines to be displayed at a
given refresh frequency defines the
horizontal “retrace” frequency. For a 640pixel by 480-line display using a 25MHz pixel
clock and 60 +/-1Hz refresh.
Timings for sync pulse width and front and
back porch intervals
– (porch intervals are the pre- and post-sync
pulse times during which information cannot
be displayed) are different on VGA displays.

•
•

horizontal-sync counter driven by the pixel
clock to generate HS. This counter can be
used to locate pixel location on a given row.
vertical-sync counter that increments with
each HS pulse can be used to generate VS,
and this counter can be used to locate any
given row.

f= 25MHz pixel clock (40ns)
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A feladat megoldásának lépései
• A korábbi (05. fólia) ismeretkör elsajátítása során
létrehozott projekt archiválása (LAB02_A → LAB06
néven), majd pedig a \LAB06 megnyitása Vivado-ban,
– File -> Project -> Save As…

• Az IP katalógusból kiválasztott AXI-TFT controller
integrálása (PL oldali), felparaméterezése és
összekötése az alaprendszerrel,
• Külső VGA portok létrehozása, majd pedig FPGA
lábakhoz rendelése (.XDC),
• Egy VGA SW teszt-alkalmazás (VGATestApp) készítése
az Vivado SDK-környezetben,
• A FW+SW tervek teszt verifikálása a Digilent ZyBo
kártyán (+VGA kábel + monitor).
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A bővítendő tesztrendszer
Memory

RS232

DDR3
Memory
Controller

M_AXI_GP1

AXI4

AXI
Interconnect
Block

AXI4Lite

AXI
Interconnect
Block

AXI4

BRAM

AXI-BRAM Controller

UART1
S_AXI_GP0

I2C0

PL

Timer

I2C

ARM
Cortex-A9_0

M_AXI_GP0

PS
PS oldal:
• ARM hard-processzor mag
• belső OnChip-RAM vezérlő
• RS232 soros interfész
• külső DDR3 memória vezérlő

TFT Controller

VGA RGB, Synch

AXI4Lite
AXI4Lite

AXI
Interconnect
Block

AXI4Lite

GPIO

AXI4Lite

GPIO

Push-Buttons

LAB02
_A

DIP Switches

PL oldal:
•

LAB06: VGA vezérlő
–
–

TFT controller hozzáadása (VGA mód)
! 16-bites VGA RGB (5-6-5 biten tárolva)
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Block Diagram – IP hozzáadása
Blokk Diagramm (.bd) megnyitása
1. Project Manager -> IP Catalog
2. Szűrjünk rá a „TFT” kifejezésre -> AXI TFT controller hozzáadása

1
2

3
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PL oldali AXI TFT vezérlő hozzáadása és összekötése az
alaprendszerhez I.

• Ezek után egy-egy IP modulhoz (pl. AXI_TFT) a
Vivado-ban következőket szükséges beállítani
(lehet manuális / automatikus is!):
– a.) interfész kapcsolatot az IP modul és
buszrendszer (AXI) között,
– b.) az IP modul címtartományhoz rendelését (BaseHigh Addresses),
– c.) az IP modulok I/O portjainak külső (external)
port-okhoz rendelése,
– d.) végül a külső portok fizikai FPGA lábakhoz
rendelését (.XDC szerkesztése) – IO planning.
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PL oldali AXI TFT vezérlő hozzáadása és összekötése az
alaprendszerhez II.
Dupla kattintással paraméterezzük fel az AXI_TFT blokkot.
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AXI TFT – paraméter beállítás
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AXI TFT – Blokk diagram nézet
Paraméter beállítások:
• VGA mód kiválasztása után a VGA_INTF
interfész jelei megváltoznak
• VGA jelek hagyományosan:
– Tft_vga_b/g/r[5:0]: max. 6-6-6 bites
Blue/Green/Red csatorna jelei
– Tft_vsync: VS = vertikális szinkron jel
– Tft_hsync: HS = horizontális szinkron jel
– Tft_vga_clk: kimenő pixel/video órajel
(felbontástól függ -)
– (Tft_dps/de: engedélyező jelek)

Nem használjuk

– Sys_tft_clk: bejövő pixel órajel (25 MHz!)
->> bekötni FCLK_CLK1 = 25 MHz
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PS Zynq paraméterezése I.
• Processing_system7_0: dupla kattintás
• PS-PL Configuration -> GP Slave AXI
Interface kiválasztása
– S_AXI_GP0 is engedélyezett legyen
(mivel a TFT modul is master-elni fogja
DDR3 memóriát = frame buffer!)

1

2
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PS Zynq paraméterezése II.
• Clock Configuration -> PL Fabric Clock kiválasztása
– FCLK_CLK1 engedélyezése
– 25 MHz (ez lesz az AXI TFT bemeneti pixel órajele)

1

2
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PS - Zynq portjainak ellenőrzése
• Processing_system7_0: Milyen új port-ok
jöttek létre „?” (amik nincsenek bekötve)
– S_AXI_GP0,
– S_AXI_GP0_ACLK,
– FCLK_CLK1.

?
?

?
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Blokk diagram – automatikus route-olás
Blokk diagramm nézet –> Run Connection Automation
1

2
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Blokk diagramm – cím beállítás
• Address Editor
1

– axi_tft_0 -> Excluded Address Segments -> Include
Segment

2
3
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AXI TFT - Külső portok hozzárendelése
Az AXI_TFT portjait hozzá kell még rendelni a ZyBo kártyán található FPGA (PLoldali) lábakhoz:
1.) Az AXI_TFT port-jait a külső fizikai FPGA lábakra (pin) is kell kötni,
2.) Ha kell, a külső portok neveit is definiáljuk (pl: _pin végződésűre), majd
3.) Hozzunk létre egy lab06.XDC fájlt, melyben később adjuk meg az kívánt FPGA
(pin) lábak azonosítóját.

1

3
2
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Block Design – Layout szintézis
• Ezek után egy-egy a Block Design-t frissíteni kell:
– Regenerate Layout
– Validate Design (DRC)
– Flow Navigator -> Run Synthesis
• Open Synthesized Design , OK

• Utolsó lépésként minden külső TFT porthoz
(tft_<jelnév>) hozzá kell rendelni az FPGA IO
lábakat is!
– Layout menü -> IO planning layout nézet
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Zybo master .xdc
##VGA Connector
#set_property -dict
#set_property -dict
#set_property -dict
#set_property -dict
#set_property -dict

{
{
{
{
{

PACKAGE_PIN
PACKAGE_PIN
PACKAGE_PIN
PACKAGE_PIN
PACKAGE_PIN

M19
L20
J20
G20
F19

IOSTANDARD
IOSTANDARD
IOSTANDARD
IOSTANDARD
IOSTANDARD

LVCMOS33
LVCMOS33
LVCMOS33
LVCMOS33
LVCMOS33

}
}
}
}
}

[get_ports
[get_ports
[get_ports
[get_ports
[get_ports

{
{
{
{
{

vga_r[0]
vga_r[1]
vga_r[2]
vga_r[3]
vga_r[4]

}];
}];
}];
}];
}];

R[4:0]

#set_property
#set_property
#set_property
#set_property
#set_property
#set_property

-dict
-dict
-dict
-dict
-dict
-dict

{
{
{
{
{
{

PACKAGE_PIN
PACKAGE_PIN
PACKAGE_PIN
PACKAGE_PIN
PACKAGE_PIN
PACKAGE_PIN

H18
N20
L19
J19
H20
F20

IOSTANDARD
IOSTANDARD
IOSTANDARD
IOSTANDARD
IOSTANDARD
IOSTANDARD

LVCMOS33
LVCMOS33
LVCMOS33
LVCMOS33
LVCMOS33
LVCMOS33

}
}
}
}
}
}

[get_ports
[get_ports
[get_ports
[get_ports
[get_ports
[get_ports

{
{
{
{
{
{

vga_g[0]
vga_g[1]
vga_g[2]
vga_g[3]
vga_g[4]
vga_g[5]

}];
}];
}];
}];
}];
}];

G[5:0]

#set_property
#set_property
#set_property
#set_property
#set_property

-dict
-dict
-dict
-dict
-dict

{
{
{
{
{

PACKAGE_PIN
PACKAGE_PIN
PACKAGE_PIN
PACKAGE_PIN
PACKAGE_PIN

P20
M20
K19
J18
G19

IOSTANDARD
IOSTANDARD
IOSTANDARD
IOSTANDARD
IOSTANDARD

LVCMOS33
LVCMOS33
LVCMOS33
LVCMOS33
LVCMOS33

}
}
}
}
}

[get_ports
[get_ports
[get_ports
[get_ports
[get_ports

{
{
{
{
{

vga_b[0]
vga_b[1]
vga_b[2]
vga_b[3]
vga_b[4]

}];
}];
}];
}];
}];

B[4:0]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN P19
IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports vga_hs];
#set_property -dict { PACKAGE_PIN R19 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports vga_vs];
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Tervezési források - hierarchia
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System_wrapper módosítása
Entitás

Architektúra (_tmp segédjelek hozzáadása)

Példányosítás (component)
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XDC lábkiosztás szerkesztése
• Constraints -> Add Sources
– Add or Create constraints -> lab06.xdc
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Implementáció és bitstream generálás
• Flow Navigator menü → Run Implementation
– Kiszűri az esetleges elkötéseket, hibákat,
– Figyelmeztető (warning) jellegű üzenetek
megengedettek (implementálható a terv),
– Legtöbb lebegő (floating) vezetékkel sem kell
foglalkozni (pl. Peripheral Reset, stb).
– Miközben a Vivado dolgozik érdemes megnézni a
fordítási riportokat!

Ezután indítható el a Bitstream generálás.
• Flow Navigator → Generate Bitstream.
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Blokk Diagram áttekintése
• 1.) Kérdés – Megoldás
– Mely IP periféria példányokhoz kapcsolódik a
processing_system7 0_FCLK_CLK1 órajele
• axi_tft_0

– processing_system7_0_FCLK_CLK1

órajel 25 MHz! (ZynqPS
-> Clock
Configuration -> PL Fabric Clock)
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Reports (implementáció után)
• 2.) Kérdés – Megoldás: Mennyi erőforrást foglalunk el PL
oldalon?
– Reports -> Report Utilization (vagy Project Summary

)

+----------------------------+------+-------+-----------+-------+
|
Site Type
| Used | Fixed | Available | Util% |
+----------------------------+------+-------+-----------+-------+
| Slice LUTs
| 2703 |
0 |
17600 | 15.36 |
|
LUT as Logic
| 2438 |
0 |
17600 | 13.85 |
|
LUT as Memory
| 265 |
0 |
6000 | 4.42 |
|
LUT as Distributed RAM | 144 |
0 |
|
|
|
LUT as Shift Register | 121 |
0 |
|
|
| Slice Registers
| 3792 |
0 |
35200 | 10.77 |
|
Register as Flip Flop
| 3792 |
0 |
35200 | 10.77 |
|
Register as Latch
|
0 |
0 |
35200 | 0.00 |
| F7 Muxes
|
1 |
0 |
8800 | 0.01 |
| F8 Muxes
|
0 |
0 |
4400 | 0.00 |
+----------------------------+------+-------+-----------+-------+
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Xilinx Vivado SDK

SZOFTVER TESZT ALKALMAZÁS
ÖSSZEÁLLÍTÁSA (VGA_TEST)
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SDK – alkalmazás-fejlesztés általános lépései
1. Vivado projekt létrehozása, majd Export → SDK,
2. Új, vagy C/C++ template-ből generálható alkalmazás
létrehozása ( VGATestApp alkalmazás ):
a) BSP (Board Support Package) generálása és fordítása,
b) Linker Script generálása (memória szekciók megadása, .ld),
c) SW alkalmazáskód megírása/generálása, és fordítása.

3.
4.
5.
6.
7.

Soros terminál beállítása (USB-soros port beállítása),
JTAG-USB programozó csatlakoztatása és beállítása,
FPGA konfigurálása!! ( .bit, van PL oldal )
‚debug’ – hardveres hibakeresés beállítása
Debug (breakpoint-ok beszúrása, léptetés, stb.)
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Export HW -> Vivado SDK
• File -> Export -> Export hardware

• File -> Launch SDK, OK.
– Vivado SDK indítása a keretrendszerből (ezt kívülről
indítva is meg lehetne tenni)

!
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Vivado SDK GUI
.hdf = Hardware description file = hardver konfigurációs csomag file.
(Valójában egy zip, amely két leíró xml-t tartalmaz!) Ebből olvassa ki az SDK a beállításokat.

!
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VGATestApp
• Hozzunk létre egy új, üres alkalmazást!
• Adjuk hozzá a BER_lab06_VGA_TFT.c
forráskódot (Import Archive .zip).
• Vizsgáljuk meg a forráskódot!
• Debug-oljuk/és futtassuk a ZyBo-n!
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