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Áttekintés

• Bevezetés – Beágyazott rendszerek

• FPGA (Field Programmable Gate Arrays)

• Használt fejlesztő hardverek és eszközök

– Digilent Nexys-2, és Digilent Atlys fejlesztő kártyák

– Digilent / XUP USB-JTAG Programming Cable

• Használt fejlesztő szoftverek

– Xilinx ISE 14.2 Design Tool (2012.2) System Ed.

• ISE, EDK (XPS, SDK), ChipScope, ISim

Beágyazott rendszerek  - 1. Bevezetés 3



Tárgyalt ismeretkörök

1. Bevezetés – Beágyazott rendszerek
2. FPGA-k, Digilent Nexys-2 és Atlys fejlesztő kártyák és eszközök
3. Beágyazott Rendszer fejlesztő szoftverkörnyezet (Xilinx EDK – Embedded

Development Kit/XPS – Xilinx Platform Studio) áttekintése
4. Beágyazott alap tesztrendszer (BSB - Base System Builder and Board

Bring-Up) összeállítása XPS-ben
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

SDK használatával (Software Development Kit)
8. HW-SW rendszerek együttes tesztelése (Xilinx ChipScope)
9. Beágyazott Linux operációs rendszer I.: a MicroBlaze szoft-processzoron

Linux rendszer beállítása és indítása
10. Beágyazott Linux operációs rendszer II.: Alkalmazás fejlesztés, tesztelés, 

meghajtóprogramok, és boot-olás
11. Egyedi hardver szellemi termékek fejlesztése és tesztelése (Atlys AC97, 

Nexys VGA vezérlő)
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Oktatási cél
• A Pannon Egyetemen 2010/11 őszi félévétől az aktuális ipari követelményeknek megfelelő tematikával

újraindult a „Tervezési módszerek programozható logikai eszközökkel” c. tárgy Villamosmérnök BSc
hallgatóknak, amely egy bevezetést ad az FPGA alapú digitális hálózatok VHDL tervezésbe. A tárgy labor
gyakorlatain a hallgatóknak kis csoportokban együtt dolgozva kell a kitűzött feladatokat megoldaniuk és
Digilent Nexys-2 kártyákon implementálniuk, ezáltal is ösztönözve őket a valós elvárásokra: az együttes
tervezés, fejlesztés és tesztelés metodikájára.

• Ennek a tárgynak a folytatását képzi a 2011/12 őszi félévétől új tematikával indított „FPGA-alapú
Beágyazott Rendszerek” c. kötelező laboratóriumi tárgy Villamosmérnök BSc hallgatóknak. A jelenlegi
fólia gyűjtemény, mind elméleti, mind pedig gyakorlati részeivel – az SZTE-s képzéssel párhuzamosan – ezt
a tárgyat célozza meg.

• Az Szegedi Tudományegyetemen a 2011x félévben a Mérnökinformatikus BSc szakon a műszaki képzés
erősítése érdekében egy új „FPGA alapú digitális tervezés” c. speciális kollégium indult, ahol a hallgatók
megismerkedhetnek a modern elektronika egyik alapvetően fontos részét képező FPGA-alapú digitális
tervezéssel, valamint az FPGA-s fejlesztőkártyák használatával.

• Ennek a speciális kollégiumnak egy folytatása az „FPGA-alapú beágyazott rendszerek tervezése” c.
speciális kollégium, mely a korábbi tanulmányokra épülve megismertetné a ? hallgatókat, az FPGA-s
beágyazott rendszerek tervezésével, megvalósításával, mely jelenleg az FPGA alapú fejlesztések egyik fő
irányvonala. Ehhez a tárgyhoz kapcsolódik a jelenlegi tananyag is.

• Az eddigi oktatási tapasztalatokat és hallgatói visszajelzéseket, valamint az ipari partnerek érdeklődését
és igényeit is szem előtt tartva egy olyan hiánypótló előadás vázlatot készítettünk, amely nemzetközi
szintű alkalmazott szakirodalomra épül. A jegyzet bizonyos részei a Xilinx Embedded System Design Flow -
Professor Workshop and Teaching Materials, valamint a Xilinx Embedded Linux on the MicroBlaze
Processor segédanyagaira is épülnek. 5



BEÁGYAZOTT RENDSZEREK
Bevezetés
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Beágyazott Rendszerek

• A beágyazott rendszer (Embedded System) a
(számítógépes) hardver- és szoftverelemeknek
kombinációja, amely kifejezetten egy adott funkciót,
specifikus (vezérlési) feladatot képes ellátni, szemben az
általános célú számítógép rendszerekkel.

• A beágyazott rendszerek olyan számítógépes eszközöket
tartalmazhatnak, amelyek alkalmazás-orientált
célberendezésekkel (ASP/ASSP), vagy komplex alkalmazói
rendszerekkel (akár OS) szervesen egybeépülve akár azok
autonóm működését is képesek biztosítani.

• A programozható beágyazott rendszerek olyan programozói
interfésszel vannak ellátva, amelyek általában sajátos
szoftver (firmware) fejlesztési stratégiákat és technikákat
követelnek meg.
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Néhány fontos alkalmazási terület

• Autóipari alkalmazások: beágyazott elektronikus vezérlők
– Biztonságkritikus: központi elektronikai vezérlő (ECU), motorvezérlés, 

fékrásegítő, sebességváltó, blokkolásgátló vezérlés (ABS), kipörgés-gátló (ESP) 
légzsák

– Utas központú (komfort) rendszerek: szórakoztatás, ülés/tükör ellenőrzés stb.

• Repülőgép-ipari és védelmi alkalmazások
– Repülésirányító rendszerek (fedélzeti navigáció, GPS vevő), hajtómű vezérlés, 

robotpilóta
– Védelmi rendszerek, radar rendszerek, rádió rendszerek, 

rakétavezérlő rendszerek

• Gyógyászati berendezések:
– Orvosi képfeldolgozás
– Jelmonitorozás (PET, MRI, CT)

• Hálózati/ telekommunikációs rendszerek (modem, router stb.)
• Vezeték nélküli szenzorhálózatok (motes)
• Háztartási gépek, ill. fogyasztói elektronika 

– mobiltelefon, PDA, PNA, digitális kamera, 
nyomtató stb.
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Általános követelmények

• Dedikált funkció
– Jól körülhatárolt (alkalmazás specifikus) 

funkció(k) támogatása

• Szigorú követelmények
– Alacsony költség (Cost)
– Gazdaságosság (Economy) - lehetőleg 

minimális alkatrészből épüljön fel
– Gyors működés (Speed)
– Alacsony disszipáció (Power)

• Valós idejű (real-time) működés és válasz
– a környezetet folyamatos monitorozása és beavatkozás

• Hardver és szoftver részek elkülönült, de együttes 
tervezése (co-design), tesztelése (co-simulation), 
ellenőrzése (co-verification)
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Alapkövetelmények:

• Idő: Egy bekövetkező esemény kezelését a beágyazott rendszer egy 
meghatározott időn belül kezdje el,

• Biztonság: olyan rendszer vezérlése, amely hibás működés esetén 
egészségkárosodás, és komoly anyagi kár nélkül kezeli a 
bekövetkező eseményt, 

E filozófia mentén a beágyazott rendszerek kettő alcsoportját lehet 
definiálni: 
• Valós idejű rendszer: melynél az időkövetelmények betartása a 

legfontosabb szempont, 
• Biztonságkritikus rendszer: melynél a biztonsági funkciók sokkal 

fontosabbak, mint az időkövetelmények betartása. 
Megjegyzés: A valóságban nem lehet ilyen könnyedén a beágyazott 
rendszereket csoportosítani, mert lehetnek olyan valós idejű 
rendszerek is, melyek rendelkeznek a biztonságkritikus rendszerek 
bizonyos tulajdonságaival. Szabványok és a törvények szabályozzák azt, 
hogy milyen alkalmazásoknál kell kötelezően biztonságkritikus 
rendszert alkalmazni.
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Valós-idejű rendszerek

A követelmények szigorúsága alapján kétféle 
valós-idejű (real-time) rendszert 
különböztethetünk meg: 

• hard real-time rendszer: szigorú
követelmények vannak előírva, és a kritikus
folyamatok meghatározott időn belül kell, 
hogy feldolgozásra kerüljenek,

• soft real-time rendszer: a követelmények 
kevésbé szigorúak, és a kritikus folyamatokat a 
rendszer mindössze nagyobb prioritással
dolgozza fel. 
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Ütemezés (scheduling)

A valós-idejű operációs rendszerek (RTOS) számára kritikus
feladat az ütemezés és az erőforrásokkal való optimális
gazdálkodás. Mivel minden rendszer, valamilyen periféria
segítségével kommunikál a környezetével, ezért fontos e
perifériák valós idejű rendszer követelményeinek megfelelő
módon történő kezelése: a válaszidő betartásához az
eseményt lekezelő utasítás sorozatot végre kell hajtani. Az
utasítássorozat lefutása erőforrásokat igényel, melyeket az
operációs rendszernek kell biztosítani, hogy hozzá tudja
rendelni az időkritikus folyamatokhoz.
A processzorok ütemezésének következő szintjeit lehet 
megkülönböztetni: 
• Hosszú-távú (long term) ütemezés vagy munka ütemezés, 
• Közép-távú (medium term) ütemezés, 
• Rövid-távú (short term) ütemezés.
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Ütemezés szintjei

• A hosszú-távú ütemezés feladata, hogy a háttértáron várakozó, még
el nem kezdett munkák közül meghatározza, melyek kezdjenek el
futni, a munka befejeződésekor ki kell választania egy új elindítandó
munkát. A hosszú-távú ütemezést végző algoritmusnak ezért ritkán
kell futnia.

• A közép-távú ütemezés az időszakos terhelésingadozásokat hívatott
megszüntetni, hogy a nagyobb terhelések esetében ne legyenek
időtúllépések. A középtávú ütemező algoritmus ezt úgy oldja meg,
hogy bizonyos (nem időkritikus) folyamatokat felfüggeszt, illetve
újraaktivál a rendszer terhelésének a függvényében. Folyamat
felfüggesztése esetén a folyamat a háttértáron tárolódik, az
operációs rendszer elveszi a folyamattól az erőforrásokat, melyeket
csak a folyamat újraaktiválásakor ad vissza a felfüggesztet
folyamatnak.

• A rövid-távú ütemezés feladata, hogy kiválassza, hogy melyik
futásra kész folyamat kapja meg a processzort. A rövidtávú
ütemezést végző algoritmus gyakran és gyorsan fut le, ezért az
operációs rendszer mindig a memóriában tartja az ütemező kódját.
Az operációs rendszerek magja (kernel) tartalmazza az ütemezőt.
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Ütemezés – további fogalmak

Az ütemezéssel és a programokkal kapcsolatban a következő
alapfogalmakat értelmezhetjük:
• Task: Önálló részfeladat.
• Job: A task-ok kisebb, rendszeresen végzett részfeladatai.
• Process: A legkisebb futtatható programegység, egy önálló

ütemezési entitás, amelyet az OS önálló programként kezel. Van
saját (védett) memória területe, mely más folyamatok számára
elérhetetlen. A task-okat folyamatokkal implementálhatjuk.

• Thread: Saját memóriaterület nélküli ütemezési entitás, az azonos
szülőfolyamathoz tartozó szálak azonos memóriaterületen
dolgoznak.

• Kernel: Az operációs rendszer alapvető eleme, amely a task-ok
kezelését, ütemezést és a task-ok közti kommunikációt biztosítja. A
kernel kódja hardver-függő (device driver), valamint
hardverfüggetlen rétegekből együttesen épül fel.
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Task állapotok változása

• Passzív (Dormant): Passzív (nyugvó) állapot,
amely jelentheti az inicializálás előtti vagy
felfüggesztett állapotot.

• Futásra kész (Ready): A futásra kész állapotot
jelöli. Fontos a task prioritási szintje és az is, hogy
az éppen aktuálisan futó task milyen prioritási
szinttel rendelkezik, ezek alapján dönti el az
ütemező, hogy elindítja e a taskot.

• Futó (Running): A task éppen tevékenyen fut.

• Késleltetett (Delayed): Ez az állapot akkor lép fel,
mikor a task valamilyen időintervallumig
várakozni kényszerül. Rendszerint szinkron időzítő
szolgáltatás hívása után következik be.

• Várakozó (Waiting): A task egy meghatározott
eseményre várakozik. (Ez rendszerint valamilyen
I/O művelet szokott lenni.)

• Megszakított (Interrupted): A task-ot
megszakították, vagy a megszakítás kezelő rutin
éppen megszakítja a folyamatot.
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Ütemezési algoritmusok

Az ütemezési algoritmusoknak két fő típusa van:
• Kooperatív (=nem preemptív): A működési elve és alapötlete, hogy

egy adott program vagy folyamat lemond a processzorról, ha már
befejezte a futását vagy valamilyen I/O műveletre vár. Ez az
algoritmus addig működik jól és hatékonyan, amíg a szoftverek
megfelelően működnek (nem kerülnek végtelen ciklusba) és
lemondanak a processzorról. Ha viszont valamelyik a
program/folyamat nem mond le a processzorról vagy kifagy, akkor
az egész rendszer stabilitását képes lecsökkenteni. A kooperatív
algoritmus ezért soha nem fordulhat elő valós-idejű beágyazott
operációs rendszerek esetében.

• Preemptív: az operációs rendszer részét képező ütemező algoritmus
vezérli a programok/folyamatok futását. A preemptív multitask
esetén az operációs rendszer elveheti a folyamatoktól a futás jogát
és átadhatja más folyamatoknak. A valós idejű operációs rendszerek
ütemezői minden esetben preemptív algoritmusok, így bármely
program vagy folyamat leállása nem befolyásolja számottevően a
rendszer stabilitását.
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Task-ok közötti kommunikáció

Mivel a rendszer működése közben a task-ok egymással párhuzamosan
futnak ezért gondoskodni kell arról, hogy egyazon I/O perifériát, vagy
memória területet két vagy több task ne használjon egyszerre, mert
abból hibás rendszerműködés alakulna ki.
A következő ismert módszerek állnak rendelkezésre:
• Szemafor (semaphore): mely 1 bit információ átadására alkalmas.
• Események (event flags): melyek több bit információ kicserélésére

is alkalmasak.
• Postaláda (mailbox): amely akár komplexebb adatstruktúra

átadására szolgál.
• Sor (queue): amely több mailbox tömbjében lévő tartalom

átadására szolgál.
• Cső (pipe vagy FIFO): amely direkt, folyamatos (akár streaming)

kommunikációt tesz lehetővé két taszk között.
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Operációs rendszerek

Többféle csoportosítás lehetséges:
• Általános célú, vagy beágyazott OS
• Valós-idejű, vagy nem időkritikus
• Nyílt forráskódú, vagy licenszelhető, stb.

Általános célú processzorok operációs rendszerei (OS):
• MS-DOS, Linux, Windows stb.

Beágyazott processzorok valós-idejű operációs rendszerei (RTOS):
• Android
• Micrium uC/OS
• QNX
• RTLinux
• Windriver VxWorks
• Windows CE Embedded, stb...
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Processzorok osztályozása

• Integráltság szerint:
– uP: hagyományos mikroprocesszorok + fizikailag különálló

memória + külső I/O periféria chipek (chipset)
– uC: mikrokontrollerek: egyetlen chipen integrálva a processzor, a

memória (ált. flash), és néhány I/O periféria
• System-on-a-Chip (SoC) : egychipes rendszer
• Kis méret és költség, alacsony disszipált teljesítmény

• Utasítás készlet szerint:
– RISC vs. nem RISC (CISC) ISA – utasításkészletű architektúrák

• Utasítás / Adat memória hozzáférés szerint:
– Von Neumann (közös) vs. Harvard architektúrák (elkülönült)

Néhány architektúra típus: Intel 8051, ARM, AVR, PIC, MIPS,
IBM PowerPC, x86, Sun SPARC stb.
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Technológiák és stratégiák

Élenjáró technológiák a beágyazott rendszerek tervezéséhez
és megvalósításához – processzáló egységek:
• (DSP): Digitális jelfeldolgozó processzor alapú rendszerek
• (MCU): Mikrovezérlő-alapú rendszerek
• (ASIC): Alkalmazás specifikus (berendezés orientált)

integrált áramköri technológián alapuló rendszerek
• (FPGA): Programozható logikai kapuáramkörök

technológián alapuló rendszerek
Fejlesztési stratégiák:
• HW/SW co-design: HW/SW részek együttes tervezése
• HW/SW co-verification: HW/SW részek együttes

ellenőrzése és tesztelése
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I/O Perifériák

• Aszinkron soros kommunikációs interfészek: RS-232, RS-422, 
RS-485, stb. 

• Szinkron Soros kommunikációs interfészek: I2C, SPI stb.
• Univerzális soros busz: USB
• Multimédia kártyák: (SD) Smart Cards, (CF) Compact Flash stb.
• Hálózat: Ethernet (1GbE / 10 GbE / 100 GbE)
• Ipari hálózati ún „Field-bus” protokollok: CAN, LIN, PROFIBUS, 

stb.
• Időzítő-ütemezők: PLL(s), Timers, Counters, Watchdog timers

(WDT)
• Általános célú I/O-k (General Purpose I/O - GPIO): LED-ek, 

nyomógombok, kapcsolók, LCD kijelzők stb. 
• Analóg Digitális/Digitális Analóg (ADC/DAC) konverterek
• Debug portok: JTAG, ISP, ICSP, BDM, DP9, stb.
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FPGA alapú beágyazott rdsz.

FPGA-alapú beágyazott rendszerek főbb tervezési lépései:
• FPGA hardver (firmware) tervezés,

– Beágyazható/beágyazott processzor kiválasztása:
• Licenszelhető Soft-core: PicoBlaze / MicroBlaze™ (Xilinx); Nios II™ 

(Altera), …
• Licenszelhető Hard-core: IBM PowerPC® (Xilinx), ARM® (Xilinx / 

Altera), …
• Nyílt forráskódú processzor magok: pl. www.opencores.org

• Programozható Perifériák kiválasztása (lásd. a jegyzet 
Fejlesztő kártyák, ill. Beágyazott perifériák részei),

• Eszközmeghajtók (driver) és szoftver könyvtárak (lib) 
generálása
– BSP: Board Support Package,

• Alkalmazás fejlesztés:
– Szoftver rutinok (API),
– Megszakítás-kezelő rutinok,
– Operációs rendszer, valós-idejű operációs rendszer.
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DIGILENT JTAG-USB
DIGILENT ATLYS, NEXYS-2

Használt fejlesztő Hardverek rövid bemutatása
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USB-JTAG programozó kábel

• Opcionálisan (FPGA fejlesztő kártya típusától 
függően) a kártya programozására és SW 
alkalmazások debug-olására használatos eszköz

24

A.) 14-lábú 
csatlakozóvég 
(Atlys)

B.) JTAG fly-wire
csatlakozóvég 
(Nexys-2)



Digilent Nexys-2 fejlesztő kártya

Nexys™2 Spartan-3E FPGA
fejlesztő kártya
• Xilinx Spartan-3E FPGA, 500K /

1200K ekvivalens kapuval
• USB2 port (táp, konfiguráció,

adat-transzfer egyben)
• Xilinx ISE/WebPack/EDK
• 16MB Micron PSDRAM
• 16MB Intel StrataFlash Flash
• Xilinx Platform Flash ROM
• 50MHz osszcillátor
• 75 FPGA I/O’s (1 nagy-

sebességű Hirose FX2 konektor
és 4 db 2x6 PMOD konektor)

• GPIO: 8 LED, 4-jegyű 7-
szegmenses kijelző, 4
nyomógomb, 8 kapcsoló

• VGA, PS/2, Soros port
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Digilent Atlys fejlesztő kártya

Atlys™ Spartan-6 FPGA fejlesztő
kártya
• Xilinx Spartan-6 LX45 FPGA

• 128Mbyte DDR2 16-bit (adatbusz)

• 10/100/1000 Ethernet PHY

• USB2 port (programozás és adatátvitel
egyben)

• USB-UART and USB-HID port
(egér/billentyű)

• 2 HDMI videó bemenet & 2 HDMI
kimenet

• AC-97 Codec

• Real time power monitor

• 16Mbyte x4 SPI Flash (konfiguráció és
adat tárolási célokra)

• 100MHz CMOS oszcillátor

• 48 I/O’s (külső konektorokra)

• GPIO: 8 LED, 6 nyomógomb, 8 kapcsoló

• 1 PMOD, 1 VMOD csatlakozó
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Bővítési lehetőség - PMOD

• Periféria modulok (PMOD), további bővítési 
lehetőségek
– Karakteres LCD, OLED, 7segLEG

– GPS vevő, WiFi, Bluetooth,

– Ethernet IF, USB-UART, RS232

– Joystick, Rotary Enc., Switches, 

– SD Card, Serial Flash,

– A/D, D/A konverterek, H-hidak

– Gyorsulás-mérő, Perdület-mérő (Gyroscope),

– Hőmérséklet-mérő, 

– ...stb.

– Vagy egyedi tervezésű bővítőkártyák fejlesztése, és illesztése
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HASZNÁLT FEJLESZTŐ SZOFTVEREK
Xilinx ISE Design Suite 14.2 – System Edition
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Fejlesztő szoftverek

Milyen fejlesztő szoftver eszközökkel ismerkedünk meg a félév során:

• Xilinx Embedded System Design Flow Workshop / Teaching
Materials segédanyagai alapján 
– (eléréséhez regisztráció szükséges - ingyenes)

• Digilent Adept Suite: 
– konfigurációs bitfájl letöltéséhez, fejlesztő kártya teszteléséhez

• Xilinx ISE Development Suite (ISE)
– komponensek fejlesztése magas-szintű hardver leíró nyelven (HDL)

• Xilinx ISim (Simulation)
– komponensek szimulációs tesztje 

• Xilinx Embedded Development Kit (EDK)
– Xilinx Platform Studio (XPS) v.14.2 használata

• Xilinx FPGA alapú beágyazott rendszer (firmware) fejlesztő környezete

– Xilinx Software Developer Kit (SDK) v.14.2 használata
• Xilinx FPGA beágyazott szoftver-rendszer fejlesztő környezete

• Xilinx ChipScope v.14.2 használata: 
– digitális logikai analizátor (Xilinx JTAG-USB)
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Ajánlott és felhasznált irodalom

• Fodor Attila, Dr. Vörösházi Zsolt: Beágyazott 
rendszerek és programozható logikai alkatrészek 
(TÁMOP 4.1.2) Egyetemi jegyzet (2011)
– fodor_voroshazi_beagyazott_rendsz.pdf

• Xilinx Teaching Materials
– http://www.xilinx.com/university/workshops/embedded-system-design-

flow/index.htm

• Digilent Nexys-2 és Atlys FPGA kártya adatlapok 
– Atlys kártya:
http://digilentinc.com/Products/Detail.cfm?NavPath=2,400,836&Prod=ATLYS

– Nexys-2 kártya:
http://digilentinc.com/Products/Detail.cfm?NavPath=2,400,789&Prod=NEXYS2

– PMOD periféria modulok:
http://www.digilentinc.com/Products/Catalog.cfm?NavPath=2,401&Cat=9
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További irodalom

• Xilinx hivatalos oldala:

– http://www.xilinx.com

• EE Journal – Electronic Engineering

– http://www.eejournal.com/design/embedded

• EE Times

– http://www.eetimes.com/design/embedded
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FPGA-alapú beágyazott
rendszerek tervezése

2. FPGA-k, Digilent Nexys-2 és Atlys fejlesztő kártyák 
és fejlesztő eszközök

TÁMOP 4.1.2A - Egyetemi jegyzet

Pannon Egyetem

Szegedi Tudományegyetem

Dr. Kincses Zoltán, Dr. Vörösházi Zsolt



Tárgyalt ismeretkörök

1. Bevezetés – Beágyazott rendszerek
2. FPGA-k, Digilent Nexys-2 és Atlys fejlesztő kártyák és eszközök
3. Beágyazott Rendszer fejlesztő szoftverkörnyezet (Xilinx EDK – Embedded

Development Kit/XPS – Xilinx Platform Studio) áttekintése
4. Beágyazott alap tesztrendszer (BSB - Base System Builder and Board

Bring-Up) összeállítása XPS-ben
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

SDK használatával (Software Development Kit)
8. HW-SW rendszerek együttes tesztelése (Xilinx ChipScope)
9. Beágyazott Linux operációs rendszer I.: a MicroBlaze szoft-processzoron

Linux rendszer beállítása és indítása
10. Beágyazott Linux operációs rendszer II.: Alkalmazás fejlesztés, tesztelés, 

meghajtóprogramok, és boot-olás
11. Egyedi hardver szellemi termékek fejlesztése és tesztelése (Atlys AC97, 

Nexys VGA vezérlő)
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PLD ÉS FPGA ÁRAMKÖRÖK
Általános ismertetés
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Miért lehet fontos a programozható logikai eszközök 
alkalmazása?

• Az 1980-as évek előtti időszakban, a digitális áramkörök logikai
hálózatainak tervezése során még nem álltak rendelkezésre olyan
modern fejlesztő eszközök, mint napjainkban. Nagy komplexitású
(sok bemenetű - sok kimenetű) logikai kombinációs és sorrendi
hálózatok tervezése éppen ezért lassú és körülményes volt, sokszor
papír alapú tervezéssel, többszöri manuális ellenőrzéssel,
számításokkal párosult. Fejlett szimulációs eszközökről (CAD) sem
beszélhettünk, ezért a prototípus tervezésnél nagy volt a
hibavalószínűség.

• Ma mindezek együttese automatizált módon áll rendelkezésre (EDA
– elektronikai tervezés automatizálás), amely a programozható
logikai architektúrák használata mellett (PLD), mind a nyomtatott
áramkörök (PCB), mind pedig az alkalmazás specifikus integrált
áramkörök és processzorok (ASIC/ASSP) relatíve gyors prototípus
fejlesztését, megvalósítását (implementáció) és tesztelését
(verifikáció) támogatja, valamint minimalizálja az esetlegesen
előforduló hibákat. A hardver/firmware/szoftver részeket,
együttesen és konzisztens módon lehet tervezni és tesztelni.
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PLD és ASIC

• Az automatizált elektronikai tervezés (EDA) mellett a
programozható logikai eszközök (PLD) használata
tovább csökkenti a fejlesztésre fordítandó időt, és
ezáltal minimalizálja a költségeket is.

• Éppen ezért sok alkalmazási területen érdemesebb
először az adott funkció kifejlesztését egy
programozható logikai eszközön megvalósítani és
letesztelni, majd pedig - ha teljesülnek a követelmény
specifikációban megfogalmazott feltételek -
következhet csak a kitesztelt funkciónak megfelelő
alkalmazás specifikus integrált áramkör (ASIC)
tervezése és tesztelése. Ez nagyban lerövidíti az ASIC
áramkörök fejlesztési idejét és mérsékelheti nem
megtérülő költségeit (NRI).

36



Programozható logikai áramkörök

• A Programozható logikai áramköröket (PLD: Programmable
Logic Devices) általánosan a kombinációs logikai hálózatok
és sorrendi hálózatok tervezésére használhatjuk. Azonban
míg a hagyományos kombinációs logikai hálózatok dedikált
összeköttetésekkel, illetve kötött funkcióval (kimeneti
függvény) rendelkeznek, addig a programozható logikai
eszközökben pontosan ezek változtathatók, az alábbi
lehetséges módokon:
– A felhasználó által egyszer programozható / konfigurálható

logikai eszközök (OTP: One Time Programmable), amelynél a
gyártás során nem definiált funkció egyszer még
megváltoztatható (ilyenek pl. a korai PAL, PLA eszközök)

– Többször, akár tetszőleges módon programozható logikai
eszközök = újrakonfigurálható (ilyenek pl. a korábbi GAL, vagy a
mai modern CPLD, FPGA eszközök)
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Konfigurálás – „programozás”

• Konfigurálás – mielőtt az eszközt használni szeretnénk egy speciális
(manapság általában JTAG szabványú) programozó segítségével „fel kell
programozni”, azaz le kell tölteni a konfigurációs állományt (bitfájl vagy
object fájl). A programozás a legtöbb PLD esetében a belső programozható
összeköttetés hálózat fizikai típusától függően azok beállításával történik. A
programozható összeköttetésekben a következő lehetséges alkatrészek
találhatóak:
– Biztosíték (Fuse): átégetésük után nem visszafordítható a programozási

folyamat (OTP). Korábban a PAL eszközök népszerű kapcsoló elemeként
használták.

– Antifuse technológia: (OTP), az antifuse-os kristályszerkezetű kapcsoló elem
’átolvasztása’ után egy nagyon stabilan működő összeköttetést kapunk, amely
sajnos szintén nem visszafordítható folyamatot jelent. A technológia drága, az
előállításához szükséges maszk-rétegek nagy száma miatt, nagyon jó
zavarvédettség elérése érdekében használják (pl. űrkutatás).

– SRAM cella + tranzisztor: tetszőlegesen programozható (FPGA-k esetén
legelterjedtebb kapcsolás-technológia), az SRAM-ban tárolt inicializáló értéktől
függően vezéreli a tranzisztor gate-elektródáját

– SRAM cella + multiplexer: tetszőlegesen programozható az SRAM cellában
tárolt értéktől függően (kiválasztó jel) vezérelhető a multiplexer

– Lebegő kapus tranzisztor (Floating Gate) technológia: elektromosan
tetszőlegesen programozható, a mai EEPROM/Flash technológia alapja.
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Tervezési módszerek

39

Digitális logikai áramkörök tervezési módszerei 

Részben egyedi Egyedi

Programozható 

logikai eszközök
Kapu áramkörök

(Gate Arrays) 

Szabványos cellák

(Standard Cell)

Teljesen egyedi

(Full Custom)

Makrocellás Programozható 

kapu-áramkörök

FPGA

PLA, 

PAL, 

GAL,

CPLD, 

1.) Makrocellás típusok (kis/közepes integráltsági fok): a programozható
logikai tömbök hálózatát egyrészt programozható logikai részekre (ÉS / VAGY
tömbök), illetve kimeneti logikai cellákra, úgynevezett „makrocellákra”
osztották. A makrocellák általában néhány logikai áramkört (inverter,
multiplexert) tartalmaznak, valamint egy elemi D-tárolót. Ezáltal ha szükséges,
regiszterelni lehet a kimeneti függvényt, majd pedig vissza lehet csatolni
annak értékét a bemenetre.
a.) PLA: Programozható logikai tömb, OTP - általában biztosítékot használ
b.) PAL: Programozható ÉS/tömb logika, OTP – általában biztosítékot használ
c.) GAL: Generikus tömb logika: PAL továbbfejlesztése, de már többször
törölhető és programozható (nagy integráltsági fok):
d.) CPLD: Komplex programozható logikai eszköz

2.) Programozható kapu-áramkörök (nagyon-nagy integráltsági fok):
FPGA: Felhasználó által tetszőlegesen programozható (újrakonfigurálható)
kapu áramkör

ASIC



PLD-k két fő típusa:

• 1.) Makrocellás PLD-k: (Programmable Logic Devices):
– PLA
– PAL
– GAL
– CPLD

• 2.) FPGA (Field Programmable Gate Array): 
Programozható Gate Array áramkörök
– XILINX (Spartan, Virtex, Kintex, Artix) ~ 50% !
– Altera (Stratix, Arria, Cyclone), ~30%
– Actel (főleg űrkutatásban alkalmazott)
– Lattice sorozatok
– QuickLogic
– További kisebb gyártók termékei
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Makrocellás PLD-k
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FPGA

• Field Programmable Gate Array =
„Felhasználó által tetszőlegesen/többször”
programozható kapuáramkörök
– architekturálisan tükrözik mind a PAL, ill. CPLD

felépítését, komplexitásban pedig a CPLD-ket is
felülmúlják. Nagy, illetve nagyon-nagy integráltsági
fokkal rendelkezik: ~10.000 - ~100.000.000 !!
ekvivalens logikai kaput is tartalmazhat gyártótól,
és sorozattól függően.

– Ekvivalens tranzisztorszám a létező legnagyobb
Xilinx Virtex-7 2000T FPGA esetén már meghaladja
a ~6.5 milliárdot (2012)!
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FPGA általános felépítése
• LB/CLB: Konfigurálható Logikai Blokkok,

amelyekben LUT-ok (Look-up-table)
segítségével realizálhatók például tetszőleges,
több bemenetű (ált. 4 vagy 6), egy-kimenetű
logikai függvények. Ezek a kimeneti értékek
szükség esetén egy-egy D flip-flopban
tárolhatók el; továbbá multiplexereket,
egyszerű logikai kapukat, és összeköttetéseket
is tartalmaznak.

• IOB: I/O Blokkok, amelyek a belső
programozható logika és a külvilág között
teremtenek kapcsolatot. Programozható I/O
blokkok kb. 30 ipari szabványt támogatnak (pl.
LVDS, LVCMOS, LVTTL, SSTL stb.).

• PI: az FPGA belső komponensei között a
programozható összeköttetés hálózat teremt
kapcsolatot (lokális, globális és regionális
útvonalak segítségével, melyeket
konfigurálható kapcsolók állítanak be)

• DCM: Digitális órajel menedzselő áramkör,
amely képes a külső bejövő órajelből
tetszőleges fázisú és frekvenciájú belső
órajel(ek) előállítására 43

PI – Programozható összeköttetés hálózat
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FPGA – dedikált erőforrások

Dedikált erőforrások a következők (amelyek az FPGA típusoktól és
komplexitásuktól függően nagy mértékben változhat):
• BRAM: egy-/két-portos Blokk-RAM memóriák, melyek nagy

mennyiségű (~×100Kbyte – akár ~×10Mbyte) adat/utasítás tárolását
teszik lehetővé, egyenként 18K / 36 Kbites kapacitással *

• MULT / vagy DSP Blokkok: beágyazott szorzó áramköröket
jelentenek, amelyek segítségével hagyományos szorzási műveletet,
vagy a DSP blokk esetén akár bonyolultabb DSP MAC (szorzás-
akkumulálás), valamint aritmetikai (kivonás) és logikai műveleteket
is végrehajthatunk nagy sebességgel.

• Beágyazott processzor(ok): **
– Tetszés szerint konfigurálható / beágyazható ún. szoft-processzor

mag(ok)
• Példa: Xilinx PicoBlaze, Xilinx MicroBlaze, Altera Nios II stb.

– Fixen beágyazott, ún. hard-processzor mag(ok)
• Példa: IBM PowerPC 405/450 (Xilinx Virtex 2 Pro, Virtex-4 FXT, Virtex-5 FXT),

ARM Cortex-A9 (Xilinx Zynq, illetve Altera Cyclone V SoC, Arria V SoC) stb.

44*   FPGA függő adatok (Xilinx)
** 2014-es adatok szerint



FPGA-k létjogosultsága?

A mai modern FPGA-k a
– nagyfokú flexibilitásukkal,
– nagy számítási teljesítményükkel,
– és relatíve gyors prototípus-fejlesztési – ezáltal
– olcsó kihozatali (piacra kerülési) költségükkel
igen jó alternatívát teremtenek a mikrovezérlős (uC),
illetve DSP-alapú implementációk helyett (pl.
jelfeldolgozás, hálózati titkosítás, beágyazott rendszerek,
stb. alkalmazásai területén).
Fejlődésüket jól tükrözi a mikroprocesszorok és az FPGA
áramköri technológia fejlődési üteme között fennálló
nagyfokú hasonlóság a méretcsökkenésnek (scaling-
down) - Gordon Moore-törvénynek megfelelően.
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XILINX FPGA ÁRAMKÖRÖK
Xilinx Spartan-3E FPGA-k bemutatása

46

Nexys-2



Felhasznált irodalom

• Gordon E. Moore: Cramming More Components Onto Integrated Circuits, 
Electronics Magazine, Electronics, Volume 38, Number 8, (1965)

– http://download.intel.com/museum/Moores_Law/Articles-
Press_releases/Gordon_Moore_1965_Article.pdf

• Xilinx hivatalos weboldal (2013)
– www.xilinx.com

• Xilinx Spartan-3E adatlapok (Modul 1-2) 
http://www.xilinx.com/support/documentation/spartan-3e_data_sheets.htm

– ds312.pdf – Spartan-3E data sheet

– ug331.pdf – Spartan-3E generation user guide

• Xilinx Spartan-6 adatlapok
http://www.xilinx.com/support/index.html/content/xilinx/en/supportNav/silicon_devices/fp
ga/spartan-6.html

– ds160.pdf – Spartan-6 data sheet
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Xilinx FPGA családok *

48

 Nagy teljesítmény

 Virtex (1998)
 50K-1M kapu, 0.22µm

 Virtex-E/EM (1999)
 50K-4M kapu, 0.18µm

 Virtex-II (1999)
 40K-8M kapu, 0.15µm

 Virtex-II Pro/X (2002)
 50K-10M kapu, 0.13µm

 Virtex-4 (2004) [LX, FX, SX]
 50K-10M kapu, 90nm

 Virtex-5 (2006) [LX, LXT, SXT]
 65nm

 Virtex-5 FXT, TXT (2008)
 65nm

 Virtex-6 LXT, SXT (2009)
 40nm

 Virtex-7 (2011)
 28nm

 Alacsony költség

 Spartan-II (2000)
 15K-200K kapu, 0.22µm

 Spartan-IIE (2001)
 50K-600K kapu, 0.18µm

 Spartan-3 (2003)
 50K-5M kapu, 90nm

 Spartan-3E (2005)
 100K-1.6M kapu, 90nm

 Spartan-3AN (2006)
 50K-1.4M kapu, 90nm

 Spartan-3A - DSP (2006)
 1.8M-3.4M kapu, 90nm

 Spartan-6 LX, LXT (2009)
 45nm

…

 Artix-7 (2011)
 28nm

Kintex-7 (2011)

28nm
*    2014-es adatok szerint



Nagy-teljesítményű Xilinx Virtex FPGA család 
erőforrásainak alakulása (1998-2012 időszakban)
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*Tranzisztorok fizikai méretcsökkenésének („Scaling-down”) hatása a fejlődésre

*Gordon-Moore törvény (1965)



FPGA azonosítása katalógusban

• Eszköz típus (Device Type), tokozás 
(Package), lábszám (Pin Count) alapján 
együttesen
– XC3S250E = Xilinx Spartan 3E-250 (~ 250.000 ekvivalens 

kapuszámú FPGA)

– BGA (ball grid array) tok

– Lábszám: 256

– Sebesség (Speed grade): 4 C (C - kereskedelmi forgalomra: 0-85 C) 
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* Az FPGA paraméterek a Nexys2 
kártyára érvényesek



Xilinx Spartan-3E FPGA
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Megj.: a Digilent Nexys-2 

fejlesztőkártyán Spartan-

3E FPGA család

található!

XC3S500E-FG320 / 

XC3S1200E-FG320

Általános felépítés:

MicroBlaze

Soft-proc 

Core(s)



Spartan-3E FPGA építőelemei

• CLB: Konfigurálható Logikai blokkok
– SliceL, mint Logika: 4-LUT, D-FF, MUX, Carry Logika

– SliceM, mint Memória: SRL-16x1, RAM-16x1

• IOB: I/O blokkok

• MULT: 18×18 bites előjeles (2-es komplemens) szorzó(k)

• BRAM: konfigurálható 18 Kbites (~2 Kbyte + paritás) 
egy/két-portos memóri(ák)

• DCM: Digitális órajel-menedzser blokkok

• Beágyazható processzor(ok):
– Csak szoft-processzor mag(ok) alakíthatóak ki

• Pl: Xilinx MicroBlaze, PicoBlaze, vagy esetleg külső független  gyártó  
szellemi termékei integrálhatók (IP-Core)

52



Spartan-3E CLB tömb

53Digilent Nexys-2 fejlesztőkártyán

*16=

*4=

*2=

*2= *16=

*4=

CLB: fő logikai 
erőforrás, 
kombinációs és 
szekvenciális logikai 
hálózatok tervezésére

1 CLB = 4 Slice !



CLB-k összekapcsolása
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CIN/COUT: Carry In /Out



Slice – „szelet”
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 Look-Up Table
konfigurálható:
 4-bemenetű LUT-ként (F,G)

 16x1-bit szinkron RAM-ként

 16-bit shift regiszterként

 Tároló elemek
 D-típusú flip-flop-ok, vagy

latch-ek

 További Logikai áramkörök
 F5MUX multiplexer

 bármely 5-bemenetű függvény

 4:1 multiplexer

 FiMUX multiplexer
 bármely 6-bemenetű függvény

 8:1 multiplexer

 Aritmetikai Logikai Egység
 Dedikált carry logika 

(CYSEL_, CYMUX_, CY0_) 

 Dedikált AND kapuk (GAND,
FAND)

FPGA-k esetében egy alapvető logikai mérőszám a „slice” – szelet.



Milyen erőforrásként konfigurálhatók a Slice-ok?

56

Slice”M”: M, mint memória elem 

lehet:

• A.) LUT-4: Logika 4-bemenetű

• B.) RAM16: Distributed (elosztott) 

RAM – regiszterekből 16x1-bit, 

• C.) SRL16: Shift Regiszter 16x1-bit

Slice”L”: L, mint 

logika lehet:

• -.) Csak LUT-4!

• D.) Dedikált 

MUX

• E.) Carry logika

1 CLB = 4 slice (Spartan 3E esetén) = 2-2 SLICEM-SLICEL pár



A.) Look-Up Table

LUT: memória alapú 

- egyrészt logikai függvény generátor 
(*4-bemenetű 1-kimenetű fgv.)

- *Megj. Nagyobb FPGA-k esetén 6-bemenetű LUT-6 (pl. Virtex-6, -7, Spartan-6 
sorozatok)

- másrészt elosztott memória v. shift regiszter 
(csak SLICEM párokban) 
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F



B.) RAM16X1D két-portos
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G

F



C.) SRL-16x1 shift regiszter

59

F



D.) Dedikált MUX-ok

60



Dedikált Carry logika
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( ) ( ) ( ) ( )Sum i A i B i Cin i  

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )Cout i A i B i Cin i A i B i    

FA: 1-bites Full Adder képzése 
1 slice-on belül!



IOB – I/O Blokkok
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IOB

• Támogatott IO szabványok
– „Single-ended” jelek:

• 3.3V low-voltage TTL (LVTTL), 

• Low-voltage CMOS (LVCMOS) 3.3V, 2.5V, 1.8V, 1.5V, 1.2V

• 3V PCI @ 33 MHz / 66 MHz

• HSTL I - III @ 1.8V (memória)

• SSTL I @ 1.8V, 2.5V (memória)

– Differenciális jelek:
• LVDS

• Bus LVDS

• mini-LVDS

• Differential HSTL (1.8V, Types I and III)

• Differential SSTL (2.5V, 1.8V, Type I)
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Összeköttetési erőforrások

64



Blokk-RAM

• „SelectRAM” 
tulajdonság 
(konfigurálható)
– FIFO, RAM, ROM-

ként is

• Dedikált BRAM 
lehet:
– Egy-portos

– Két-portos (A,B)
• Minkét portját (A, 

B) külön 
címezhetjük (RW)

• Független adatbusz 
szélesség 
definiálható
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BRAM konfigurálhatósága

66

Teljes RAM kapacitás (bit), mely tartalmazza a 
paritásokat is 

18,432 (16K adat + 2K paritás)

Memória szervezési módszerek: 

16Kx1

8Kx2

4Kx4

2Kx8 (no parity)

2Kx9 (x8 + parity)

1Kx16 (no parity)

1Kx18 (x16 + 2 parity)

512x32 (no parity)

512x36 (x32 + 4 parity)

256x72 (single-port only)

Paritás:

Csak byte-os elrendezésben 
lehetséges + 1 paritás bitet 
hozzárendelni opcionálisan.

Sebesség: 
240+ MHz (függően a FPGA 
családtól - lásd adatlapok!)



Multiplier – Szorzó

• P= A×B dedikált szorzó áramkör

– 18×18 bites, 2-es komplemens szorzás

– Opcionális szorzó-, szorzandó-, szorzat-regiszterek

67



DCM – Digital Clock Manager

Digitális órajel menedzser áramkör(ök)

68

• DCM-ek száma: 4 –
XC3S500E, 8 – XC3S1200E

DLL: Delayed Locked Loop
• Órajel duplázás a clk2x és 

clk2x180 kimeneten
• Órajel osztás a clkdiv

kimenetén 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 
5,…,16 osztókkal

DFS: Digitális Frekvencia 
szintézis
• A bejövő órajel felszorzása 

2-32 közötti konstanssal
• A bejövő órajel leosztása 

1-32 közötti konstanssal
• Az eredmény a clkfx és 

clkfx180 kimeneten jelenik 
meg „Clock de-skew”

PCB



XILINX FPGA ÁRAMKÖRÖK
Xilinx Spartan-6 LX FPGA-k bemutatása

69

Atlys



FPGA azonosítása katalógusban

• Eszköz típus (Device Type), tokozás (Package), 
lábszám (Pin Count) alapján együttesen
– XC6SLX45 = Xilinx Spartan 6-LX45 (~ 45.000 logikai cella ekvivalens 

FPGA)

– Chip Scale (CSG324) tokozás

– Lábszám: 324

– Sebesség (Speed grade): 3C (C - kereskedelmi forgalomra: 0-85 C) 
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* Az FPGA paraméterek az Atlys
kártyára érvényesek



Xilinx Spartan-6 LX FPGA

71

Megj.: a Digilent Atlys

fejlesztőkártyán Spartan-6 

LX 45 FPGA család

található!

XC6SLX45 – CSG324 

(speed grade 3) 

Általános felépítés:

MicroBlaze

Soft-proc 

Core(s)

CMT



Spartan-6 LX FPGA építőelemei

• CLB: Konfigurálható Logikai blokkok
– SliceL (25%) = mint Logika: 6-LUT, 8 D-FF, széles MUX, Carry

Logika
– SliceM (25%) = mint Memória: SliceL + SRL-32x1, RAM-64x1 

memóriák
– SliceX (50%) = mint alap slice (csak logika): 6-LUT, 8 D-FF

• IOB: I/O blokkok
• DSP48A1: 18×18 bites előjeles (2-es komplemens) DSP 

szorzó(k)
• BRAM: konfigurálható 18 Kbites (~2 KByte + paritás) 

egy/két-portos memóri(ák)
• DCM: Digitális órajel menedzser blokkok
• Beágyazható processzor(ok):

– Csak szoft-processzor mag(ok) alakíthatóak ki
• Pl: Xilinx MicroBlaze, PicoBlaze, esetleg külső független gyártó szellemi 

terméke integrálható (IP Core) 
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Spartan-6 LX CLB tömbje

73Digilent Atlys fejlesztőkártyán

*18=*8=

CLB: fő logikai 
erőforrás, 
kombinációs és 
szekvenciális logikai 
hálózatok tervezésére

1 CLB = 2 Slice !!
(1 Slice = 4 LUT-6 + 
4x2 D-FF !)



CLB-k összekapcsolása
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Slice – „szelet”

75

 Look-Up Table konfigurálható:
 6-bemenetű LUT-ként (A,B,C,D)

 64x1-bit szinkron elosztott RAM-
ként

 32-bit shift regiszterként

 Tároló elemek
 D-típusú flip-flop-ok, vagy flip-flop

/latch-ek

 További Logikai áramkörök
 4:1 MUX (1 db LUT-6 belül)

 8:1 MUX F7<i>MUX 
(2 db LUT-6)

 16:1 MUX F8MUX (4 db LUT-6)

 Aritmetikai Logikai Egység
 Dedikált Carry logika (SliceL,

SliceM esetén)
 (CYSEL_, CYMUX_, CY0_) 

 Dedikált XOR kapuk

FPGA-k esetében egy alapvető logikai 

mérőszám a „slice” – szelet.



Milyen erőforrásként konfigurálhatók a Slice-ok?

76

Slice”M”: M, mint memória elem lehet:

• A.) LUT-6: Logika 6-bemenetű

• B.) RAM256: Distributed (elosztott) 

RAM – regiszterekből 256x1-bit (max), 

• Egy-, dual-, quad-portos

• C.) SRL128: Shift Regiszter 

• 128x1-bit, vagy 2x 64x1-bit (max).

Slice”L”: L, mint logika 

lehet:

• -.) Csak LUT-6!

• D.) Dedikált MUX-ok

• E.) Carry logika

1 CLB = 2 slice (Spartan-6 esetén) = 1+1+2 SliceM-SliceL-SliceX párok

Slice”X”: X, mint alap 

logika lehet:

• -.) Csak LUT-6!

• F.) D Flip-flop, vagy 

D-Latch (4x2-bites)



A.) Look-Up Table

LUT-6: memória alapú 

- egyrészt logikai függvény generátor 
(*6-bemenetű 1-kimenetű fgv.)

- *Megj. Kisebb FPGA-k esetén 4-bemenetű LUT-4 (pl Spartan-3, Virtex-2 sorozatokon)

- másrészt elosztott memória v. shift regiszter (csak 
SLICEM párokban) 
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LUT-6 (A)

D-FF

D-Latch



B.) Elosztott RAM
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LUT-6(A)

LUT-6(B)

LUT-6(C)

LUT-6(D)
Lehetséges elosztott RAM konfigurációk:

Csak SLICE_M -ben

RAM256X1S: egy portos elosztott RAM 



C.) Shift Regiszter (pl. SRL128)
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SRL128: 128-bites léptető regiszter

Lehetséges shift regiszter konfigurációk:
• 32-bites (1 db  LUT-6),

• Duál 16-bites (2 db LUT-6)
• 64-bites (2 db LUT-6),
• 96-bites (3 db LUT-6),
• 128-bites (4 db LUT-6).

Csak SLICE_M –ben.

LUT-6(A)

LUT-6(B)

LUT-6(C)

LUT-6(D)



D.) Dedikált MUX-ok (pl. 16:1)
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Lehetséges dedikált, nagy 
bitszélességű MUX 
konfigurációk:
• Quad 4:1 (4 db  LUT-6),
• Dupla 8:1 (4 db LUT-6),
• Egy 16:1 (4 db LUT-6).

16:1 dedikált MUX

SLICE_M, SLICE_L
párokban

LUT-6(A)

LUT-6(B)

LUT-6(C)

LUT-6(D)



E.) Dedikált Fast Carry logika
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( ) ( ) ( ) ( )Sum i A i B i Cin i  

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )Cout i A i B i Cin i A i B i    

FA: 1-bites Full Adder képzése 
1 slice-obn belül!



F.) D-Flipflop vs. D-Latch
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B

A

Él-vezérelt D-tároló Szint-vezérelt D-Latch

Mindhárom Slice_M, Slice_L és Slice_X- ben konfigurálhatók!



IOB – I/O Blokkok
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IOB

• Támogatott IO szabványok
– „Single-ended” jelek:

• 3.3V low-voltage TTL (LVTTL), 
• Low-voltage CMOS (LVCMOS) 3.3V, 2.5V, 1.8V, 1.5V, 1.2V
• 3V PCI @ 33 MHz / 66 MHz
• HSTL I - III @ 1.8V (memória)
• SSTL I @ 1.8V, 2.5V (memória)

– Differenciális jelek:
• LVDS
• Bus LVDS
• mini-LVDS
• Differential HSTL (1.8V, Types I and III)
• Differential SSTL (2.5V, 1.8V, Type I)

– DDR, DDR2, DDR3, LPDDR támogatás

84



Összeköttetési erőforrások

85



Dedikált Blokk-RAM

• „SelectRAM” tulajdonság (konfigurálható)
– FIFO, RAM, ROM-ként is (18 Kbit = két független 9 Kbit BRAM-ból épül fel)

• Dedikált BRAM lehet:
– a.) Egy-portos
– b.) Két-portos (A,B)

• Minkét portját (A, B) külön címezhetjük (RW) – „true dual-port”
• Független adatbusz szélesség definiálható

– c.) Négy-portos (A,B,C,D)
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a.)

b.)

c.)



Multiplier – Szorzó (DSP48A1)

• P= A×B egyszerűsített dedikált szorzó „szelet” (~250 MHz)
– 18×18 bites, 2-es komplemens szorzásra

– 18-bites előtét összeadó

– 48-bites dedikált adatút MUX-ok (X,Z)

– 48-bites utó-összeadó/kivonó
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P = C ± (A × (D ± B) + CIN)

48

18

18

48

18

1818

48

48

48

48

36
[47:0] = D[11:0] @ A[17:0] @ B[17:0] - konkatenáció

36

48

48



Dedikált MCB memória vezérlő

MCB: Memory Controller Block (2db – LX45)

– DDR, DDR2, DDR3, LPDDR támogatás (max. 800 Mbps)

– Multi-port P<i> kapcsolat. Arbitráció (prioritással)

– Belső 32-, 64-, 128-bites adat interfész (AXI)
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CMT – Clock Management Tile
DCM – Digitális órajel menedzser áramkör(ök)
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1 CMT = 2 DCM + 1 PLL
CMT-k száma: 4 – LX45
DLL: Delayed Locked Loop
• Órajel duplázás a clk2x és 

clk2x180 kimeneten
• Órajel osztás a clkdiv

kimenetén 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 
5,…,16 osztókkal

DFS: Digitális Frekvencia 
szintézis
• A bejövő órajel felszorzása 

2-32 között állítható
• A bejövő órajel leosztása 

1-32 között állítható
• Az eredmény a clkfx és 

clkfx180 kimeneten jelenik 
meg „Clock de-skew”

PCB

DCM_SP vagy DCM_CLKGEN



XILINX FPGA-K BEÁGYAZOTT 
PROCESSZORAI

Xilinx Spartan-3E / Spartan-6 LX FPGA

90



Beágyazott processzorok Xilinx FPGA-n

• „Beágyazható” szoft-processzor magok:

– Xilinx PicoBlaze: 8-bites (VHDL, Verilog HDL forrás)

– Xilinx MicroBlaze: 32-bites (XPS – EDK/SDK támogatás!)*
• PLB, OPB (régi), AXI buszrendszerekhez is csatlakoztatható

– 3rd Party: nem-Xilinx gyártók processzorai (HDL)

• „Beágyazott” hard-processzor magok:

– IBM PowerPC 405/450 processzor (dedikált): 32-bites 
(EDK/SDK támogatás), PLB buszrendszerhez integrálható

• de kizárólag Virtex II Pro, Virtex-4 FX, Virtex-5 FXT FPGA-kon!

– ARM Cortex-A9 processzor (dedikált): ARM AMBA-AXI 
buszrendszerhez integrálható

• Xilinx Zynq EPE/SoC-n integrált ARM magok
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MicroBlaze szoft-processzor mag

„Beágyazható” processzor*
• RISC utasítás készlet architektúra
• 32-bites szoft-processzor mag
• 133+ MHz órajel (PLB busz)
• Harvard blokk-architektúra
• Kis fogyasztás: ~ mW/MHz
• 3/5 lépcsős adatvonal pipe-line
• 32 darab 32-bites általános célú 

regiszter
• utasítás Cache / adat Cache
• Időzítési lehetőségek (timer)
• Sokféle periféria, kommunikációs 

interfész csatlakoztatható (IP 
core-ok)

• Minden Xilinx FPGA-n
implementálható, melynek 
elegendő erőforrása van és a 
fejlesztő szoftver támogatja!

92*Atlys / Nexys-2 kártyákon 
konfigurálható



PowerPC - Hard-processzor mag
IBM PowerPC 405/450 blokk jellemzői:
• RISC utasítás készlet architektúra
• 32-bites Hard-processzor mag
• Beágyazott 400+ MHz
• Harvard blokk-architektúra (ma ~650 MHz 

Virtex6 FXT)
• Kis fogyasztás: 0.9 mW/MHz
• 5 lépcsős adatvonal pipe-line
• Hardveres szorzó/osztó egység
• 32 darab 32-bites Általános célú regiszter
• 16 KB 2-utas csoport asszociatív utasítás cache
• 16 KB 2-utas csoport asszociatív adat cache
• Memória Menedzsment egység (MMU)
• TLB: változtatható lap-méret (1 KB –től 16 MB-ig)
• Dedikált On-Chip Memória (OCM) interfész
• Időzítési lehetőségek (timer)
• Sokféle periféria, kommunikációs interfész 

csatlakoztatható (IP core-ok)
• Csak bizonyos FPGA-kon integrálva:

– Virtex-II Pro, Virtex-4 FX, Virtex-5/6 FXT
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Xilinx Zynq EPP – ARM hard-processzor
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• Dupla ARM Cortex™-A9 
MPCore (800MHz)

• Neon: 32-/ 64-bit FPU
• 32kB utasítás & 32kB adat L1 

Cache
• Közös 512kB L2 Cache
• 256kB on-chip memória
• Integrált DDR3, DDR2 and 

LPDDR2 DDR vezérlő
• Integrált 2x QSPI, NAND Flash

and NOR Flash memória vezérlő
• Perifériák: 2x USB2.0 (OTG), 2x 

GbE, 2x CAN2,0B 2x SD/SDIO, 2x 
UART, 2x SPI, 2x I2C, 4x 32b 
GPIO, PCI Express® Gen2  x8 

• Két 12-bit 1Msps ADC

• 28nm Programozható FPGA 
Logika: 

• 28k - 350k Logikai cella (~ 430k 
to 5.2M ekvivalens kapu)

• 240KB - 2180KB Block RAM
• 80 - 900 18x25 DSP szorzó (58 -

1080 GMACS -DSP teljesítmény)

EPP = Extensible Processing Platform
(Kibővíthető Számítási Platform)



DIGILENT NEXYS-2
Használt fejlesztő hardverek rövid bemutatása
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Felhasznált irodalom

• Nexys-2 FPGA 
http://www.digilentinc.com/Products/Detail.cfm?NavPath=2,400
,789&Prod=NEXYS2

• Nexys-2 Reference Manual:
http://digilentinc.com/Data/Products/NEXYS2/Nexys2_rm.pdf

• Nexys-2 Schematic (kártya PCB és kapcsolási 
rajzok)

http://digilentinc.com/Data/Products/NEXYS2/Nexys2_sch.pdf
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http://www.digilentinc.com/Products/Detail.cfm?NavPath=2,400,789&Prod=NEXYS2
http://digilentinc.com/Data/Products/NEXYS2/Nexys2_rm.pdf
http://digilentinc.com/Data/Products/NEXYS2/Nexys2_sch.pdf


Digilent Nexys-2 fejlesztő kártya

Nexys™2 Spartan-3E FPGA 
fejlesztő kártya
• Xilinx Spartan-3E FPGA, 500K /

1200K ekvivalens kapuval
• USB2 port (táp, konfiguráció, 

adat-transzfer egyben)
• Xilinx ISE/Webpack/EDK 
• 16MB Micron PSDRAM 
• 16MB Intel StrataFlash Flash
• Xilinx Platform Flash ROM
• 50MHz osszcillátor
• 75 FPGA I/O’s (1 nagy-

sebességű Hirose FX2 
konnektor és 4 db 2x6 PMOD
konnektor)

• GPIO: 8 LED, 4-jegyű 7-
szegmenses kijelző, 4 
nyomógomb, 8 kapcsoló

• VGA, PS/2, Soros port
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Digilent Nexys-2 Spartan-3E

98



Tápellátás és programozhatóság 
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Programozhatóság lehetőségei:
1. USB-n keresztül, 
2. JTAG-en keresztül (+ debug

funkció is egyben),
3. XCF02 Flash-en keresztül 

(feltöltött tartalommal!)

3-féle tápellátási lehetőség:



Programozható I/O perifériák
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* Nagyobb Spartan3E-1200K FPGA 
esetén definiált lábak!

LED: (közös 
katódos)
’0’: inaktív
’1’: aktív

7Seg Kijelzők: 
(közös anódos!)
AN
’1’: inaktív
’0’: aktív
C[X] minden 
számjegyre azonos, 
számjegyek között a 
választás AN[x]-el
történik!

Nyomó 
gombok:
’0’: inaktív
’1’: aktív

2-állású 
Kapcsolók:
’0’: inaktív
’1’: aktív



Soros portok
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RS-232 soros interfész 
szabvány
A Digilent Nexys-2 FPGA kártya 
a PC-vel a hagyományos DB9-es 
soros hosszabbító (nem null 
modem!) kábellel, vagy USB-
soros átalakítóval 
csatlakoztatható. 

USB port:
A Nexys-2 kártya egy lehetséges 
tápellátási módja mellett, az 
FPGA áramkör felkonfigurálására, 
illetve adatátvitelre is 
használható!
Max 38 Mbyte/sec, 8 bit adat 
mód.



VGA interfész
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VS: vertikális szinkron
HS: horizontális szinkron
RED: 3-bit
GREEN: 3-bit
BLUE: 2-bit
(2^8 = 256 színárnyalat)



PMOD – Periféria Modulok
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VU/VST: PMOD 
kártyán lévő saját 
külső tápforrás 
használata

3.3V: Nexys-2 
kártya belső 
buszrendszerére 
csatlakozzon (ekkor 
meg kell győződni 
200mA-nál nem 
több a PMOD 
fogyasztása)

Adat 
jelek

Adat 
jelek

Csatlakoztathatóság:



Külső memóriák
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- Micron PS-DRAM (16 Mbyte): aszinkron SRAM-ként, vagy szinkron memóriaként 
- Intel StrataFlash ROM 128Mbit (16 Mbyte)



DIGILENT ATLYS
Használt fejlesztő hardverek rövid bemutatása
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Felhasznált irodalom

• Atlys FPGA Board
http://www.digilentinc.com/Products/Detail.cfm?NavPath=2,400
,836&Prod=ATLYS

• Atlys Reference Manual:
http://www.digilentinc.com/Data/Products/ATLYS/Atlys_rm.pdf

• Atlys Schematic (kártya PCB és kapcsolási 
rajzok)

http://www.digilentinc.com/Data/Products/ATLYS/Atlys_C2_sch.
pdf
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Digilent Atlys fejlesztő kártya

Atlys™ Spartan-6 FPGA fejlesztő 
kártya
• Xilinx Spartan-6 LX45 FPGA

• 128Mbyte DDR2 16-bit (adatbusz)

• 10/100/1000 Ethernet PHY

• USB2 port (programozás és adatátvitel 
egyben)

• USB-UART and USB-HID port 
(egér/billentyű)

• 2 HDMI videó bemenet & 2 HDMI 
kimenet

• AC-97 Audio Codec 

• Real-time power monitor 

• 16MByte x4 SPI Flash (konfiguráció és
adat tárolási célokra)

• 100MHz CMOS osszcillátor

• 48 I/O’s (külső konektorokra)

• GPIO: 8 LED, 6 nyomógomb, 8 kapcsoló

• 1 PMOD, 1 VMOD csatlakozó
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Digilent Atlys – Spartan-6 LX
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Tápellátás
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2-féle tápellátási lehetőség:



Programozhatóság 
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Programozhatóság lehetőségei:
1. USB-n keresztül: Adept USB port (J17), 
2. JTAG-en keresztül (+ debug funkció J10): ehhez kell Xilinx Platform USB programozó 

eszköz,
3. Host port (USB-HID host) keresztül: USB memória kártyára feltöltött tartalommal (J13)
4. Numonyx SPI Flash-en keresztül (feltöltött tartalommal!)

USB/JTAG vs. Flash

Pl. egér, 
billentyű, 
Pendrive



Programozható I/O perifériák

• Nyomógombok: 6 db (melyből 1 db Reset)

• Kapcsolók: 8 db

• LED-ek: 8 db
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Nyomó 
gombok:
’0’: inaktív
’1’: aktív

2-állású 
Kapcsolók:
’0’: inaktív
’1’: aktív

LED: (közös 
katódos)
’0’: inaktív
’1’: aktív



Ethernet vezérlő
• Marvell Tri-mode PHY (88E1111) : 10/100/1000 Mbit/s
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Külső memóriák
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• Micron DDR2 SDDRAM (128 MByte)
• Numonyx Serial SPI Flash 128Mbit (16 MByte)



Video be-/kimenetek
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• 2 pufferelt HDMI bemenet
• 1 pufferelt HDMI kimenet
• 1 nem-pufferelt (kisebb felbontás, és frekvencia)  be-, vagy kimenet 



Audio (AC-97)
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• NS LM4550 AC’97 audio codec
– 18-bit, 48 KHz mintavétel
– Mindegyik stereo aljzat (kivétel HeadPhone aljzat) 



PMOD – Periféria Modulok

• PMOD csatlakozó (12 láb): 2 táp + 2 föld + 8 
adatjel (amik osztoznak a HDMI-D-vel!!)

• JP12: PMOD feszültségének kiválasztása (2.5V 
/ 3.3V)
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További ajánlott irodalom

• Fontosabb FPGA gyártók oldalai:
– http://www.xilinx.com

– http://www.altera.com

– http://www.actel.com

• FPGA és Programmable Logic Journal:
– http://www.fpgajournal.com

• Xilinx FPGA Silicon Devices:
– http://www.xilinx.com/products/devices.htm
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FPGA-alapú beágyazott
rendszerek tervezése

3. Beágyazott Rendszer fejlesztő szoftverkörnyezet 
(Xilinx Platform Studio – Embedded Development Kit 

Software Development Kit, és Digilent Adept) bemutatása

TÁMOP 4.1.2A - Egyetemi jegyzet

Pannon Egyetem

Szegedi Tudományegyetem

Dr. Kincses Zoltán, Dr. Vörösházi Zsolt



Tárgyalt ismeretkörök

1. Bevezetés – Beágyazott rendszerek
2. FPGA-k, Digilent Nexys-2 és Atlys fejlesztő kártyák és eszközök
3. Beágyazott Rendszer fejlesztő szoftverkörnyezet (Xilinx EDK –

Embedded Development Kit/XPS – Xilinx Platform Studio) áttekintése
4. Beágyazott alap tesztrendszer (BSB - Base System Builder and Board

Bring-Up) összeállítása XPS-ben
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

SDK használatával (Software Development Kit)
8. HW-SW rendszerek együttes tesztelése (Xilinx ChipScope)
9. Beágyazott Linux operációs rendszer I.: a MicroBlaze szoft-processzoron

Linux rendszer beállítása és indítása
10. Beágyazott Linux operációs rendszer II.: Alkalmazás fejlesztés, tesztelés, 

meghajtóprogramok, és boot-olás
11. Egyedi hardver szellemi termékek fejlesztése és tesztelése (Atlys AC97, 

Nexys VGA vezérlő)
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Xilinx ISE Design Suite 14.2

Laborokon használjuk: Xilinx ISE Design Suite 14.2 integrált 
keretrendszer (SP2)
• ISE Navigator: integrált fejlesztő környezet, amelyből más 

program modulok indíthatók, mint pl:
– Core Generator – IP magok paraméterezése
– Schematic Editor – Kapcsolási rajz szerkesztő

• PlanAhead – Implementálás menedzselése
• Xilinx Platform Studio (XPS) = EDK + SDK – Beágyazott 

rendszer hardver(firmware) + szoftver fejlesztő környezete
• Timing Analyzer – Időzítési analizátor
• FPGA Editor 
• Impact – Bitstream (FPGA konfiguráció) letöltő program
• ChipScope: logikai analizátor
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Xilinx XPS (Platform Studio)

XPS keretrendszer két fő modul-részből áll:

• EDK: Embedded Developer Kit: Xilinx FPGA-alapú
integrált fejlesztő környezet Beágyazott
Rendszerek összeállításához, paraméterezéséhez
(HW-FW szinten), gyors prototípus fejlesztésre

• SDK: Software Developer Kit: Eclipse-alapú
integrált szoftver fejlesztő környezet beágyazott
processzorok támogatásához (pl. MicroBlaze™,
PowerPC™ stb.):
– SW: C/C++ nyelvű alkalmazások,

– GCC, GPP (esetleg külső) fordítók,

– Beágyazott OS (Linux disztribúciók) támogatása.
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BEÁGYAZOTT RENDSZER-FEJLESZTŐ 
KÖRNYEZET (XILINX EDK)

Általános ismertetés
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Áttekintő irodalom (ISE, EDK, SDK)

• Xilinx ISE Design Suite fejlesztő eszközök:
– http://www.xilinx.com/products/design-tools/

ise-design-suite/index.htm

• EDK Dokumentációk gyűjteménye: 
– http://www.xilinx.com/support/documentation/dt_edk.htm

• EDK Concepts, Tools, and Techniques (Hands-on
Guide)
– http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/

xilinx14_2/edk_ctt.pdf

• Synthesis and Simulation Design Guide:
– http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/

xilinx14_2/sim.pdf
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Xilinx XPS (EDK/SDK)

Cél:

• Beágyazott rendszerek fejlesztése (HW/FW) 
Xilinx FPGA-kra (pl Spartan3E), vagy Extensible
Processing Platform (EPP)-kre (pl. Zynq)

• Komponensek (IP) leírása és integrálása, 
paraméterezése

• Hardver/Firmware tervek megvalósításának 
módszerei, lépései

• EDK-ban használatos eszközök bemutatása
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Beágyazott rendszer FPGA-n

• Processzor rendszer fejlesztése:
– Xilinx MicroBlaze™ : soft-core
– Xilinx PowerPC™/ ARM: hard-core
– Periféria összeköttetések:

• PLB v4.6 buszrendszer
• AXI AMBA v.4 busz interfész (EDK > 12.x –től kezdve)

– Reset, Clock, Debug portok, kivezetések 
összekapcsolása

• Operációs rendszer használata (OS v. RTOS)
– Beágyazott Linux OS, vs. VxWorks RTOS distro-k stb.

• SW könyvtárak, driverek generálása
– SW alkalmazás összeállítása
– SW rutinok, előre definiált függvények 
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Tipikus MicroBlaze™ mag alapú beágyazott rendszer 
felépítése PLB busz rendszer köré (komplett SoC*)

MicroBlaze
32-Bit RISC mag

UARTEthernet
vezérlő

Külső 
memória 
vezérlő

Off-Chip

Memóri(ák)

Flash/SRAM

Fast Simplex 

Link (FSL)

0,1….15

Egyedi IP
funkciók

Egyedi IP
funkciók

BRAM
(LMB) Lokális

MemóriaBusz

D-Cache
BRAM $

I-Cache
BRAM $

Konfigurálható 

méretűek

Gyors PLB szegmens

Processzor Lokális Busz

SDRAM

GPIO(k)

Busz

Híd

Lassú PLB szegmens

A
rb

it
e
r

On-Chip
perifériák

PLB további szegmensekre osztása akkor 

szükséges, amikor lassabb sebességű 

perifériákat is működtetni akarunk 

(alacsonyabb sebességű PLB buszon)

PLB Híd, akkor szükséges, amikor pl.  egy 

lassabb sebességű Master jellegű periféria 

akar kommunikálni egy gyorsabb PLB-n

lévő Slave-vel

Ábrán egy v8.x MicroBlaze architektúra + PLB v.4.6 buszrendszer integrációja látható.
*SoC = System -on-a-Chip

Processzor Lokális Busz
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Beágyazott rendszer fejlesztés folyamata

A. Beágyazott hardver/firmware fejlesztése (XPS) EDK-ban
– Base System Builder Wizard: gyors prototípus fejlesztés célhardverre
– Meglévő beágyazott HW/FW rendszer kibővítése, ha szükséges, 

• IP katalógusban lévő perifériák integrálásával,
• Egyedi (saját készítésű) IP perifériák segítségével,

– HDL netlista (leíró) generálása PlatGen segítségével

B. Beágyazott SW fejlesztése SDK-ban
– Könyvtárak (library) és driverek generálása LibGen segítségével
– SW alkalmazás készítése és debug-olása Software Development Kit 

(SDK)
• Opcionálisan: alkalmazás debug-olása Xilinx Microprocessor Debug (XMD) és GNU 

debugger (gdb) segítségével

C. Konfigurálás és vizsgálat
– bitstream (.BIT) generálása és konfigurálása FPGA-n Xilinx iMPACT

segítségével

D. Konfiguráció betöltése (opcionális)
– Külső Flash memória inicializálása Flash Writer alkalmazással, ill. boot

procedúra
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Beágyazott rendszer fejlesztés folyamata
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Data2MEM 

Kombinált bitstream (SW+FW)

letöltése FPGA-ra (download.bit)

Compiled ELF Compiled BIT

Beágyazott Rendszer 

fejlesztő környezet

‘System Netlist’ 

példányosítása és

FPGA implementáció

?

Top-level HDL (Entry)

Szimuláció/Szintézis

Implementáció

Bitstream

letöltése FPGA-ra

Chipscope log.analizátor

Szabványos FPGA

HW tervezési folyamat

VHDL,Verilog forráskód

System Netlist
BSP létrehozása

és SW fordítása

?

Kód main.c (Entry)

C/C++ Cross Compiler

Linker

Szoftver letöltése

FLASH-be

Debugger

Szabványos beágyazott

SW fejlesztési folyamat

C/C++ forráskód

BSP: Board 

Support Package

12 3 Lefordított

system.bit BIT

Lefordított

app.elf (ELF)

Digilent FPGA kártyák

RTOS, Board Support Package

Flash



Xilinx – Teljes tervezési folyamat
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Szimuláció

Hardver (HW/FW)
Platform generálás 

Library 
generálás

SDK (SW)
ISE

Gyári IP katalógus 
(vagy saját IP-k 
adatbázisa = „User Repository”)

MSS

LibGen

.a

Fordító (GCC)

.o, .a

Linker (GCC)

ELF

MHS

PlatGen
\Drivers\,

MDD
MPD, PAO

\Pcore\

HDL
Rendszer vagy 

„Wrapper” HDL
system.bmm

Szintézis (XST)

NGC

NGDBuildUCF

NGD

MAP, P&R

NCD

BitGensystem_bd.bmm

BITINIT

download.bit

Xilinx iMPACT

programozó

system.bit

SimGen

Viselkedési

HDL modell

SimGen

Strukturális

HDL Modell

SimGen

Időzítési

HDL Modell

ISim/ ModelSim szimulátor

IP modellek ISE modellek

CompXLib

SW alkalmazás

.c, .h, .s

EDK SW

Lib.

\Lib\,

OS, MLD

XMD, GDB

Digilent JTAG USB programozó kábel

Linker Script

(.ld)

SDK EDK

ISE

1

2

3

4

5

6



1. HW/FW fejlesztés folyamata
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• Platform Generátor – PlatGen
– Bemenetei → .MHS és .MPD

• MHS fájl a beágyazott processzor rendszer beállításait (konfiguráció) definiálja beleértve 

– az alkalmazott buszrendszert, 

– IP perifériákat, 

– további processzor(oka)t, 

– valamint megszakítás-kezelést (prioritás), 

– és címtartományok (base-high addresses) beállításait

• MPD fájl egy-egy IP-hez tartozó konfigurálható paraméterek-, valamint összeköttetések-
és jelek- alaptípusait, alapbeállításait tartalmazzák

– Általában a gyártó által előre definiáltak, 

– azonban egyedi IP-k esetén az .MPD fájlt is szerkesztenünk kell

– Kimenetei→ rendszer szintű netlist, perifériák netlist-jei, és .BMM fájl

– \synthesis, \HDL, és \implementation könyvtárak létrehozása

– HDL „wrapper” fájlok generálása az egyes IP perifériákhoz

– „top-level” rendszer leíró HDL fájl generálása (wrapperek alapján)

– .BMM (BlockRAM Memory Map) fájl generálása

– XST (Xilinx Synthesys Tool) szintezis a „top-level” HDL fájl-on >> lásd 2. lépés



2. FW szintézis & implementáció folyamata

• Beágyazott rendszer netlist → implementáció a Xilinx
Szintézis Eszközzel (XST)
– a.) manuális módszer (ISE™ Project Navigator használata), vagy

• Beágyazott rendszerünk akár egy ISE projektbe is beágyazható, GUI-val segített 
tervezés

– b.) automatikus módszer (Xilinx Flow batch) használhatók

• Xflow egy parancs-soros, és nem-grafikus fejlesztő eszköz, 
amely magában foglalja a Xilinx implementációs és 
szimulációs fejlesztő eszközeit 
– Eszköz független, egyszerű interfésszel rendelkezik (bővíthető is)

– Xflow batch képes egymás után meghívni az implementációhoz 
szükséges parancsokat

131



3. Fordítási könyvtárak generálásának folyamata

• Library Generator – LibGen
– Bemenete → .MSS (ez már az SDK-ban generálódik)

– Kimenetei → libc.a, libXil.a, libm.a

– LibGen az első olyan sw. fejlesztő programrész, amellyel fordítási 
könyvtára és eszköz meghajtók (driver) konfigurálhatók

• .MSS fájl definiálja az IP Perifériákhoz tartozó eszköz meghajtókat, 
szabványos I/O eszközöket (pl. UART), illetve további sw beállításokat

– LibGen hozza létre a következő object fájlokat (archive = a):

• libc.a - Standard C library

• libXil.a - Xilinx library

• libm.a – Matematikai függvények library
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4. Szoftver alkalmazás fordításának folyamata

• Programok forrásainak fordítása (compile)
– Bemenete → *.c, *.c++, *.h, libc.a, libXil.a, libm.a
– Kimenete→ executable.elf

– Minden egyes SW alkalmazásra (akár egyedi beállítással rendelkező) 
fordítót hív meg és létrehozza (build) a futtatható kimeneti fájlt (.elf) egy 
beágyazott processzorhoz

• Több processzoros beágyazott rendszer esetén a különböző SW alkalmazásokat a 
fordítóprogramok elkülönített futtatandó .elf fájlokban generálják  

– Fordítás 4 fontosabb lépése:
• Pre-processor: elő-feldogozó, amely a .c vagy .h forrásokban lecseréli a 

makrókat → megfelelő definíciókra,
• Architektúra-, és  nyelv-specifikus fordító: elő-feldogozó által módosított C/C++ 

forrásokat fordítja
• Assembler: a fordító által generált kódot konvertálja gépi-szintű utasításokra , 

majd pedig tárgykódú ún. object fájlt generál. 
• Linker: a kapott object fájl(oka)t kacsolja össze, ‚linkeli’ a felhasználó által 

módosított vagy default linker script betöltése (.ld) segítségével

– Végül: .ELF generálása a fenti 4 lépés alapján
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5. HW(FW)/SW fejlesztési folyamatok összekapcsolódása

• BitInit – Bitstream létrehozása, amelyben mind a FW 
(system.bit, .bmm), mind pedig a SW részek (.elf) egy közös 
egységbe vannak foglalva = merging = „HW-SW részeknek 
összeolvasztása , összefésülése”
– Bemenete → system_bd.bmm, system.bit, executable.elf

– Kimenete  → download.bit (ez lesz a végleges letölthető bitstream
FPGA-ra)

– data2MEM eszköz meghívása, amely a beágyazott processor utasítás 
memóriáját inicializálja

• Az utasítás memória inicializálható akár egy ún. bootloop, vagy bootloader
segítségével

– Ez az az állapot amelyben a FW/HW – SW részek találkoznak!
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6. FPGA konfigurálása

• Generált bitstream letöltése = FPGA konfigurálás
– Bemenete → download.bit (már az összefésült HW/FW-SW részekkel)

– Xilinx iMPACT meghívása és download.bit fájl letöltése a cél hardverre 
(Digilent Nexys2, vagy Atlys esetünkben)

– XPS használhatja a /etc/download.cmd parancsfájlt, 
• melyben az FPGA egy JTAG láncbeli elhelyezkedése, illetve a letöltés módja, 

programozó kábel típusai és paraméterei vannak eltárolva
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Xilinx XPS (SDK/EDK)

• Fontosabb projekt fájlok:
– Xilinx Microprocessor Project (XMP), projekt információt 

tárol

– Microprocessor Hardware Specification (MHS), HW/FW 
leíró

– Microprocessor Software Specification (MSS), SW/driver 
leíró

• Platform menedzsment
– „Tool-flow” beállítások kezelése

– Software platform beállítások kezelése

– Eszközök meghívása ikonsorról

– Debug, és szimuláció
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Projekt létrehozása / megnyitása
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• Új projekt létrehozása
– File  New BSB Project vagy        eszközsor ikonja

• Base System Builder menüpont kiválasztása
– Base System Builder (BSB) varázsló segíti a gyors prototípus fejlesztést beágyazott 

célhardverekre

– File  New Blank Project vagy        eszközsor ikonja

• „Blank XPS Project” kiválasztása
• Meglévő projekt megnyitása 

– File  Open Project vagy        eszközsor ikonja

• Korábban létrehozott projekt könyvtár megnyitása (.XMP)
– File  New Project

• „Open a Recent Project” megnyitása

• Projekt információk Xilinx Microprocessor Project (XMP) fájlban
kerülnek tárolásra



Projekt létrehozása

138

BSB varázsló segítségével Digilent
FPGA kártyákra:
1. Külső (nem Xilinx által) gyártott 

fejlesztőkártya kiválasztása
• architektúra, FPGA típus, tokozás, 

és speed grade
2. Beágyazott rendszer konfigurálása
3. Processzor(ok), és perifériá(k) 

konfigurálása
4. Cache beállítása (opcionális)
5. .UCF lábkiosztások, időzítések 

beállítása, (download.cmd módosítása 
az FPGA JTAG pozíciójának beállítása)

6. PlatGen – Tervek generálása (szintézis 
és implementáció)

7. BitGen – Bitstream generálás (.BIT 
konfiguráció)



Xilinx EDK GUI felülete
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Projekt könyvtár/fájl struktúra
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Projekt könyvtár

\__xps \pcores

<ip_name>

\hdl \devl\data

verilog vhdl

.MPD .BBD

.PAO

\synthesis\implementation \hdl\etc

.UCF.CMD .OPT

.BSDL

.MAKE

.BMM.NGC .VHD
/ .V

.SCR

.PBD .MSS.MHS

\data

.OPT

ipwiz
.log



Rövidítések

• EDK fejlesztő eszköz által használt, vagy generált fájlok 
(kiterjesztései):
– .MDD = Microprocessor Driver Description

– .MHS = Microprocessor Hardware Specification

– .MPD = Microprocessor Peripheral Description

– .BMM = Block RAM Memory Map

– .PAO = Peripheral Analyze Order

– .BBD = Black Box Definition

– .BIT = Bitstream (configuration file)

– .XML = HW_PLATFORM.XML (beágyazott rendszer Extensible Markup
Language alapú leírója, mely az SDK projekt bemeneteként szolgál)

– .XBD = Xilinx Board Definition (3rd Party HW leíró fájl)

• SDK fejlesztő eszköz által generált fájl:
– .MSS = Microprocessor Software Specification
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Rövidítések
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• EDK fejlesztő eszközök:
– PlatGen = Platform Generator: .MHS és .MPD fájlok alapján egy ún. 

implementációs .netlist fájlt hoz létre adott busz-rendszerrel (pl. AXI, 
PLB) rendelkező beágyazott rendszerhez

– SimGen = Simulation Generator: .MHS fájl alapján egy ún. 
szimulációs .netlist fájlt generál, amelyben különböző szimulációs 
modell típusokat alkalmaz (pl. SWIFT, BFM, netlist, RTL stb.)

• BFM: Bus Functional Model: komponensek különböző buszok teszteléséhez

• SWIFT: speciális interfész szimulációs modellekhez

• RTL: Register-Transfer Level (VHDL; Verilog; System Verilog)

– LibGen = Library Generator: .MSS fájl alapján az eszköz meghajtók (IP 
perifériák driver-ei) forrásfájljait másolja a projekthez, és SW library-
ket generál a beágyazott rendszerhez



MICROBLAZE™ BEÁGYAZHATÓ 
PROCESSZOR MAG

Általános ismertetés
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Áttekintő irodalom (MicroBlaze™) 

• MicroBlaze szoft-processzor FAQ:
– http://www.xilinx.com/products/design_resources/proc_central/

microblaze_faq.pdf

• MicroBlaze szoft-processzor mag
– http://www.xilinx.com/tools/microblaze.htm

• MicroBlaze útmutató*:
– http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/

xilinx14_2/mb_ref_guide.pdf (*ez a dokumentáció az EDK 
telepítési könyvtárában is megtalálható)
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Processzor magok Xilinx FPGA-n

• „Beágyazható” szoft-processzor magok:
– Xilinx PicoBlaze: 8-bites (VHDL, Verilog HDL forrás)

– Xilinx MicroBlaze: 32-bites (XPS – EDK/SDK támogatás!)*
• PLB, OPB (régi), és AXI buszrendszerekhez is csatlakoztatható

– 3rd Party: nem-Xilinx gyártók processzorai (HDL)
• Pl. http://www.opencores.org

• „Beágyazott” hard-processzor magok:
– IBM PowerPC 405/450 processzor (dedikált): 32-bites 

(EDK/SDK támogatás), PLB buszrendszerhez integrálható
• de kizárólag Virtex-II Pro, Virtex-4 FX, Virtex-5 FXT FPGA-kon!

– ARM Cortex-A9 processzor (dedikált):  ARM AMBA-AXI 
buszrendszerhez integrálható

• Xilinx Zynq EPP/SoC-n integrált ARM magok
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MicroBlaze™ alapú beágyazott rendszer 
általános felépítése

„Beágyazható” processzor
• RISC utasítás készlet architektúra
• 32-bites szoft-processzor mag
• >100 MHz órajel (PLB/AXI busz)

– FPGA architektúra függő

• Harvard blokk-architektúra
• Kis fogyasztás: ~ mW/MHz
• Konfigurálható pipe-line
• 32 darab 32-bites Általános célú 

regiszter
• Változatos periféria, 

kommunikációs interfész 
csatlakoztatható (IP katalógus)

• Minden Xilinx FPGA-n
implementálható, melynek 
elegendő erőforrása van és a 
fejlesztő szoftver támogatja!
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MicroBlaze teljesítménye

147

• Utasítások száma (85): 1 órajel ciklus alatt lefutnak, kivétel a következők:

– Load & Store (2 ciklus) : memória hozzáférések

– Szorzás (2 ciklus)

– Elágazások (1-3 ciklus)

–  Részletesen:  \doc\microblaze.pdf (XPS/EDK telepített könyvtárban)

• Működési frekvencia – fast speed grade, 5 lépcsős- pipeline esetén

– 307 MHz on the Virtex-6 (-3) FPGA

– 154 MHz on the Spartan®-6 (-3) FPGA

– 119 MHz on the Spartan-3 (-5) FPGA

• Számítási teljesítmény 1.15 DMIPS/MHz (=Dhrystone MIPS jelenti a 
„nyers” program-utasítás végrehajtás / másodperces sebességet)

• Erőforrás foglalás –LUT-ok száma felületre vs. / sebességre optimalizált
esetben

– 779/1,134 LUTs in the Virtex-6 FPGA (LUT-6)

– 770/1,154 LUTs in the Spartan-6 FPGA (LUT-6!!)

– 1,258/1,821 LUTs in the Spartan-3 FPGA (LUT-4!!, eltérő felépítésű)



MicroBlaze™ mikroarchitektúra
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MicroBlaze általános jellemzői
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„Beágyazható” processzor mag
• RISC utasítás készlet architektúra

– Kb. 85 utasítás, és azok altípusai
• 32-bites szoft-processzor mag
• 100+ MHz skálázható órajel (FPGA architektúrától és 

buszrendszertől függően: AXI vs. PLB)
• Harvard architektúra
• Alacsony fogyasztás: ~mW/MHz
• 32 darab 32-bites Általános célú regiszter
• Utasítás cache / Adat Cache
• Időzítési lehetőségek (timer)
• Sokféle periféria, kommunikációs interfész csatlakoztatható (IP 

magok)
• Minden Xilinx FPGA-n implementálható, melynek elegendő 

erőforrása van és a fejlesztő szoftver támogatja!



MicroBlaze fontosabb részei I.

• Flexibilisen konfigurálható 32-bites processzor mag
– Jelenlegi legújabb verziója v.8.40 (Xilinx EDK 14.2

rendszerben)
– Konfigurálható 3-lépcsős (erőforrásra optimalizált) 

vagy 5-lépcsős adatvonali pipeline (teljesítményre
optimalizált változat)

• Opcionálisan konfigurálható utasítás-, és adat-cache 
memória (I-Cache, D-Cache)
– Közvetlen leképezésű (1-utas csoport asszociatív 

cache)
• 32 db, egyenként 32-bites általános célú regiszterrel 

rendelkezik (Register File)
• Skálázható 32-, 64-, vagy 128-bites adatbusz
• 32-bites címbusz
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MicroBlaze fontosabb részei II.

• 32-bites utasítás busz (legfeljebb 3-című utasításokat,
két különböző címzési módot támogat: regiszteres,
illetve az Imm-azonnali címzési módokat)

– Aritmetikai,

– Logikai,

– Load/Store (Memória-regiszter transzfer műveletekhez –
RISC sajátosság),

– Programszervező utasítások (pl. Branch feltételes
végrehajtás),

– Speciális utasítások.
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MicroBlaze fontosabb részei III.

• opcionális Memória Menedzselő és Memória Védelmi
Egységgel (MMU – Memory Management Unit)

– Akkor szükséges, ha a MicroBlaze magon egy beágyazott 
Linux OS-t akarunk futtatni fejlett memória kezeléssel 
(jelenleg az EDK-ban a Linux 2.6 verzió támogatott)

• opcionális processzor magba ágyazható lebegő-
pontos atirmetikai egység (FPU – Floating Point Unit)

– Szabványos IEEE 754 formátum támogatása

152



MicroBlaze fontosabb részei IV.

• Barrel Shifter: tetszőlegesen léptethető regiszter (opcionális),

• Hardveres szorzó (opcionális): bekapcsolva 3 db MULT18x18-
as/DSP dedikált blokkot használ el. Ez is platform specifikus
műveletvégző egység:

– a processzor 32×32 -bites operandusainak szorzása → 64-
bites eredménnyel,

• Hardveres osztó áramkör (opcionális): szorzó áramköröket, 
logikai cellákat és esetlegesen dedikált BRAM cellákat foglal,

• Hardveresen támogatott hibakeresés (széleskörű debug 
funkcióval)
– Xilinx MDM – MicroBlaze Debug Module, 

– Xilinx ChipScope, illetve

– más gyártó által támogatott beágyazható logikai analizátor modul(ok)
professzionális külső mérőeszközökhöz (pl. Agilent Trace Module)  
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MicroBlaze fontosabb részei V.

• Alapvetően Big-Endian, azaz bit/byte-fordított
tárolási formátumot követi (de a korábbi 13.x
rendszertől kezdve már konfigurálható az endianitás
a következő két bit/byte-sorrend szerint):

– Big-endian: PLB (Processor Local Bus) buszra 
csatlakoztatható I/O periféria eszközök támogatására

– Little-endian (opcionális): a legújabb ARM hard-magos / 
illetve MicroBlaze szoft-magos AXI-buszos rendszerek
támogatására (ez utóbbi esetben variálható)
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MicroBlaze fontosabb részei VI.

• Multi-processzoros képesség: a beágyazható
MicroBlaze processzor magok Mailbox IP-n keresztül
üzenet átadással kommunikálhatnak, valamint Mutex
(Mutual Exclusion) IP-n biztosítja a processzorok
közötti szinkronizációt

• Az új AMBA (Advanced Microcontroller Bus
Architecture) busz architektúrának köszönhetően az
ARM magos processzorokat már közvetlenül össze
lehet kötni a MicroBlaze AXI rendszerével (EDK 13.x-
tól)

• Fast Simplex Link (FSL) FIFO csatornák: nagyon gyors,
arbitráció nélküli, pont-pont összeköttetések (pl. két
beágyazott MicroBlaze processzor és/vagy hardver
gyorsító feldolgozó egységek közötti
kommunikációra)
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MICROBLAZE MAGHOZ 
KAPCSOLÓDÓ BUSZRENDSZEREK

Általános ismertetés
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Buszok „1x1” 

• Busz: egy olyan több-vezetékes útvonal, amely a következő 
információkat hordozza:
– cím, adat, utasítás, vezérlési információ

• Processzor (magok) és az IP perifériák összekapcsolására 

• Perifériák osztályozása a „kezdeményezés” alapján:
– Arbiter (A) – arbitrációs egység, master (M) - kezdeményező, vagy 

slave (S) - fogadó, vagy mindkettő master/slave is egyben (híd=bridge)
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Master ArbiterArbiter



Buszok „1x1”

• Busz master (M) : képesség busz tranzakció indítására
• Busz slave (S): csak válaszol egy kérésre
• Busz arbitráció (A): egy 3-lépéses döntési folyamat

– A master (M) eszköz a BR (bus request) vonalon keresztül benyújtja
busz foglalási igényét az arbiter (A) felé a soron következő
tranzakcióhoz

– Az arbiter (A) folymatosan monitorozza (poll) az igényeket, és kiad egy
BG (bus grant) jelet annak a master egységnek, amelynek pl.
legnagyobb volt a fix-prioritása (ha több is benyújtotta egyszerre
igényét)

– Az busz-igénylő master (M) egység veszi a BG jelet, majd pedig akkor
indítja el a tranzakciót (írás-olvasás) a slave (S) egység felé, amikor az
előző master (M) egység befejezi az aktuális tranzakcióját

• Arbitráció: döntési mechanizmus = Ki legyen a master a
következő tranzakciónál? Döntés alapja lehet:
– Fix-prioritású,
– round-robin, vagy akár
– hibrid módszer
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CoreConnect™ Busz Architektúra

• IBM CoreConnect busz architektúra szabvány, amely
3 különböző busz összeköttetést támogat IP-k
összekapcsolására:

– Processor Local Bus (PLB)

– On-Chip Peripheral Bus (OPB)* elavult

– Device Control Register (DCR)** busz (IBM PowerPC™
specifikus)

• IBM ún. royalty-free licensz-et kínál:

– A buszok licenszelése a Xilinx fejlesztő rendszer árában már
benne van.

– azaz PLB arbiter, OPB arbiter, és PLB/OPB hidak, DCR
buszok használata, azok integrálása és tesztelése (BMF)
ingyenes
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MicroBlaze CoreConnect Buszok
• MicroBlaze™ processzor mag Harvard memória architektúra 

szervezésű
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MicroBlaze™

DPLB
Lokális

Memória

DLMB

IIC

PLB 
ARB

GPIO

UART

Ethernet

Timer/PWM

BRAM

Interrupt
Controller

ILMB

LMB buszok

IXCLDXCL

XCL - CacheLink

Multi-Port (MPMC) 
/ Külső (EMC) Memória

Vezérlő

FSL

Co-Processzor
(opcionális)

IPLB

Különböző buszok 
az adat-, és 

utasításoknak

DDRx / SRAM, Flash



PLB - Processor Local Bus

• Összeköttetés hálózat nagy-sebességű Master-Slave 
eszközökhöz

• Teljesen szinkron (egyetlen órajel/PLB szegmens)
• Centralizált busz arbitráció – PLB arbiter a busz végén
• 32-, vagy 64-bit cím (alapérték: felső 32-bit GND-n)
• 32-, 64-, vagy 128-bit adatbusz
• Választható osztott busz, vagy pont-pont összeköttetés 

topológia
– Pont-pont optimalizáció: 1 master – 1 slave esetén (akár  0-

ciklusú késleltetés – latency - is elérhető = nincs arbitráció)

• 2 szintű cím-pipeline
• Dinamikus master igénylés (prioritás alapú arbitráció)
• Reset-vektor, és cím regiszterek
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PLB összeköttetés
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• 1 Arbiter-hez ←16 PLB Master 
kapcsolható (mindegyik saját 
dedikált vezérlőjellel 
kapcsolódik)

• PLB Arbiter az osztott buszon 
keresztül Master-ek jeleit 
multiplexálja a Slave felé

• N PLB Slave → 1 Arbiterhez is  
kapcsolható: ilyenkor OR
kapcsolatuk csatlakozik a közös 
PLB maghoz.

• PLB Arbiter kezeli a busz 
arbitrációját és az adatok, 
vezérlő jelek továbbítását a 
Master-Slave között.



PLB Bridge - Híd

• PLB-PLB híd (bridge) akkor szükséges, ha 
– két eltérő sebességű PLB-szegmenst akarunk összekapcsolni (órajel 

tartományok)

– Két eltérő bit-szélességű PLB-szegmenst akarunk összekapcsolni 
(konverzió)

• kezeli a szegmens két oldalán lévő PLB tranzakciókat

• A szegmens egyik oldalán PLB Slave-ként, míg a másikon 
ennek megfelelően PLB master-ként funkcionál

• A PLB híd működését a MicroBlaze mag befolyásolja
– Egy újabb, második PLB híd szükséges lehet abban az esetben, amikor 

egy periféria Master-ként akar viselkedni, és egy, a MB oldalán lévő 
perifériát is szeretnénk Master-elni.
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ARM AMBA – AXI interfész
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AMBA

APB AHB AXI

AXI-4
Memory Map

AXI-4
Stream

AXI-4
Lite

ATB AMBA 3.0
(2003)

AMBA 4.0
(2010)

Szabványos 
specifikáció

Szabvány FPGA-kra

Interfész Tulajdonság Hasonló busz

Memory 

Mapped / Full

Hagyományos cím/adat Burst - löket

(SAMD = egy cím → több adat). Burst: max 256 egység

PLBv46, PCI

Streaming Nincs cím, csak adatátvitel — Löketszerű 

(unlimited burst)

Local Link / DSP interfészek / 

FIFO / FSL

Lite Hagyományos cím/adat  — Nem löketszerű 
(SASD = egy cím → egy adat)

Adat lehet 32 / 64 bites *

PLBv46-single

OPB (elavult)

AMBA: Advanced Microcontroller Bus Architecture

*Xilinx IP 32-bites adatvitel támogatása



AXI - Advanced Extensible Interface

• Szabványos interfész és protokoll definíció 
egyben,

• Széles körben használt,

• Nem tekinthető busz összeköttetésnek!

• Az AXI specifikációk inkább interfészként (és 
nem busz összeköttetésként!) definiálják:
– Nem azt adja meg, hogyan kell összekötni a 

rendszerben lévő IP perifériákat, hanem

– Egy IP periféria be-, ki-meneteit definiálja.
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AXI vs. PLB
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MB Processzor

IP Perifériák

PLB46

Arbiter

AXI Slave-ek

összeköttetés

AXI AXI

AXI

AXI

AXI

AXI Interconnect IP
 Implementáció nincsen 

egzakt módon leírva

Minden cég saját “AXI 
interconnect IP”-t hozhat 
létre

 Xilinx is megépítette a 
saját AXI rendszerét AXI: A nyilak iránya a master – slave

viszonyt, nem pedig az adatátvitel 
irányát mutatják!

Master Slave

AXI

AXI

AXI

PLB

PLB

PLB

PLB

AXI Master-ek

AXI AXI



LMB – Local Memory Bus

• Az LMB 1 órajel ciklus alatt végbemenő 
adat/utasítás elérést biztosít a MicroBlaze
processzornak 
– on-chip, két-port-os memóriák (BRAM-ok)

– saját dedikált adat/utasítás busszal 

• Egyszerű szinkron protokoll
– DLMB: Adat interfész LMB (csak BRAM)

– ILMB: Utasítás interfész LMB (csak BRAM)
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FSL – Fast Simplex Link

• Feltételezés: adatmozgatás a HW/SW feldolgozó 
alkalmazásban a következő tulajdonságokkal rendelkezzen
– Adat folyamatos (streaming) vagy löketszerű (burst) természetű  

legyen

– Determinisztikus késleltetés (latency) a HW-SW között ([ns], [clk] stb.)

• Ilyen esetekben a lehetséges megoldások hátrányai:
– PLB: 

• Többszörös órajel ciklus az átvitel során (overhead)

• Cím dekódolás ideje

• Arbitráció ideje (HW/SW koherencia?)

– Egyedi mikroprocesszor utasítás egy periféria eléréséhez
• Processzor várakoztatása (ún. stall – passzív állapot)

• Összeköttetést megvalósító komplex logika csökkenti a sebességet (szintek)

• Assembly nyelvet igényelhet a speciális utasítás

– Fast Simplex Link! Ezt érdemes alkalmazni a fentiek helyett
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FSL
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• Egy-irányú pont-pont FIFO-alapú kommunikációs csatorna

• Dedikált (azaz nem osztott) és nem arbitrált összeköttetés architektúra

• Dedikált MicroBlaze™ C és ASM utasítások a könnyű elérés végett

• Nagy sebességű, gyors elérésű (max. 2 órajel ciklus), 
– max 600 MHz HW interfész

• XPS alatt elérhető összeköttetés (Hardware → Create or Import Peripheral 
Wizard)

FSL_M_Clk

FSL_M_Data [0:31]

FSL_M_Control

FSL_M_Write

FSL_M_Full

FSL_S_Clk

FSL_S_Data [0:31]

FSL_S_Control

FSL_S_Read

FSL_S_Exists

FIFO

32
-b

it
 a

d
at

FIFO Depth



FSL tulajdonságai

• 32-bit széles interfész
• Konfigurálható FIFO mélység : 1-től … 8192 –ig, felhasználva SRL16 (shift regs)

logikát vagy akár dedikált BRAM memóriát (alapból 16 mélységű)
• Szinkron vagy aszinkron FIFO módban is definiálható (MicroBlaze™ rendszer

órajelének figyelembe vételével, az egyik oldalára)
• Választható vezérlő bit használat
• Egyszerű szoftver interfészt biztosít, előredefiniált C utasítások segítségével.

Automatikusan generálódnak C driver-ek az FSL-hez
• Blocking és Non-Blocking szoftver utasítások definiálhatók az adat,- vezérlési

információkhoz (get és put függvények)
– Blocking FSL utasítása megszakítható

• Interrupt való visszatérés után a megkezdett FSL utasítás

– FSL során a megszakítás le is tiltható (masking)

• Kivétel (esemény) kezelés
• Dinamikusan kezelhető FSL csatornák (getd and putd)

– Csatornák száma regiszterekben tárolható (könnyebb azonosítás)
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XCL – Xilinx Cache Line

• MicroBlaze CacheLink interfész a külső memória 
vezérlőhöz való direkt kapcsolatra lett tervezve (FSL 
pufferekkel integrálva – BRAM)
– ezáltal egy MB közvetlenül tud a MPMC több-portos, vagy 

az EMC külső memória vezérlőhöz is csatlakozni

• CacheLink interfész csak akkor érhető el a MicroBlaze
által, ha cache(eket) engedélyezzük 

• CacheLink cache vezérlők 4 vagy 8-szavas cache 
vonalakat tudnak kezelni (32-bit/szó)

• CacheLink elérése követi az FSL FIFO alapú 
tranzakciós protokoll működését
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Buszok – interfészek összefoglalása

• MicroBlaze aktuális verziója (8.40) mind az AXI-interfészt,
mind pedig a PLB buszrendszert támogatja
– Kizárólagosan vagy csak PLB busz vagy csak AXI interfész használható

egy Xilinx FPGA alapú beágyazott rendszeren belül

• PLB: osztott busz összeköttetés hálózat nagy sebességű
Master, Slave eszközök kommunikációjához

• AXI: interfész nagy sebességű pont-pont összeköttetést
biztosít

• FSL: gyors, egyirányú kapcsolat, determinisztikus késleltetéssel

• LMB: processzor lokális memóriája (adat, verem, és
megszakítás kezelő rutinok számára). Fix, és determinisztikus
késleltetésű.

• XCL: csak a cache (utasítás, adat) engedélyezése esetén
használható
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BEÁGYAZOTT SZOFTVER-FEJLESZTŐ 
KÖRNYEZET (XILINX SDK)

Rövid ismertetés
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Software Development Kit (SDK)

Általános tulajdonságai (röviden):

• Teljes-értékű integrált SW fejlesztő környezet

• Eclipse-alapú nyílt forráskódú IDE

• Az EDK-tól különálló Xilinx modul
– Csak beágyazott SW alkalmazások fejlesztésére használható 

• Beágyazott HW rendszerek debug-olását biztosítja 

• Kifinomult SW környezet, mely egyszerre támogat:
– Több-processzor magos platformokat,

– Több BSP-t használó SW rendszereket,

– Több SW alkalmazást futtató rendszereket.

• Hatékony C/C++ forráskód szerkesztő (editor) és hiba-kereső (navigátor) 

• * SDK használatáról résztelesen a 7-8. Fejezetben
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SDK – Eclipse/CDT modulok:

• Fordító (builder) modul:
– Forrás fájlok fordítása és összerendelése (link)
– Alapértelmezett fordítási beállítások (option) generálódnak egy beágyazott SW 

alkalmazás létrehozásakor: Debug, Release vagy Profile konfigurációk 
kiválasztása

– Később ezek a beállítások szabadon változtathatók, finom-hangolhatók 
(custom build)

– Fordítási típusok: Standard Make, Managed Make

• Futtató modul:
– Meghatározható: alkalmazás futtatása (Run /+ Profile), vagy Debug
– Céleszköz beállításai (Target Connection settings)

• Hibakereső (debug) modul:
– Hibakereső (gdb) indítása, alkalmazás betöltése, majd pedig hibakeresés
– Hibakeresés állapotáról információkat ad (Debug nézet)

• Kereső (search) modul:
– Segíti az alkalmazás fejlesztését

• Segítő modul:
– Online-help
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Xilinx SDK GUI
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DIGILENT ADEPT SUITE
Általános ismertetés
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Felhasznált irodalom

• Digilent - Adept Suite:

– http://www.digilentinc.com/Products/Detail.cfm?
NavPath=2,66,828&Prod=ADEPT2

• Programok → Digilent → Adept → Adept 
Application User's Manual.pdf

• Digilent Plugin for Xilinx Tools:

– http://www.digilentinc.com/Products/Detail.cfm?
NavPath=2,66,768&Prod=DIGILENT-PLUGIN
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Digilent: Adept Suite

• Adept Suite alkalmazás egy PC-n futó interfész a programozható
Digilent FPGA kártyákhoz (pl. Atlys, illetve Nexys-2).

• Biztosítja az „on-board FPGA eszközök” konfigurálhatóságát,
adatok fel-/letöltését (USB-n keresztül), I/O perifériák
funkcióinak bővítését, valamint beépített öntesztek futtatását
(kártya verifikáció) is.

• További funkciók:

• JTAG lánc, v. BSCAN (Boundary Scan) lánc keresése, inicializálása
(konfiguráció letöltése előtt szükséges lépés),

• Xilinx CPLD-k, FPGA-k, és PROM-ok programozása a megfelelő
konfigurációs formátumban,
• Xilinx FPGA (Virtex, Spartan családok) és CPLD: .bit

• XCFS (Xilinx Platform Flash) PROM: .bit vagy .mcs

• Adatátvitel az FPGA és PC között (specifikus regiszterek írása, olvasása),
adatfolyam (stream) írása-olvasása.



Digilent Adept szoftver használata 

• Programok → Digilent 
→ Adept Suite

• ①FPGA kártya 
bekapcsolása után 
megbizonyosodni, hogy 
az Adept Suite
felismerte

• ②JTAG (IEEE 1149.1) 
lánc inicializálása (FPGA 
+ XCF PROM)

• ③FPGA konfigurációs 
bitfile (projekt_neve.bit) 
megkeresése és 
felprogramozása

1
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Adept: Nexys-2/Atlys kártya teszt

Start Test: (gyári 
program)

• Kapcsolók,

• Nyomógombok,

• LED-ek,

• RAM,

• Flash.

• (EDK-ban generált 
gyári referencia terv 
kerül feltöltésre)



Xilinx Impact (ISE Design Suite 14.2) 

• Az FPGA konfigurálásra két másik lehetőség is 
adódik:

– 1.) a Xilinx ISE fejlesztő környezet beépített Xilinx
iMpact eszközének használata

• Digilent Plug-in modulja beépül a Xilinx ISE Design Suite
keretrendszerbe, és közvetlenül az ISE, EDK, vagy akár 
ChipScope futtatásakor elérhetővé teszi az Impact
használatát (korábban csak Adept Suite)

– 2.) Xilinx SDK alatt beépülő iMpact programozó, 

• mely a futtatható alkalmazás (.elf), letölthető bitstream
(.bit) és a BRAM tartalom (.bmm) egyesítésével tölti le 
az aktuális konfigurációt



FPGA-alapú beágyazott
rendszerek tervezése

4. Beágyazott alaprendszer (BSB - Base System 
Builder and Board Bring-Up) összeállítása XPS-ben

TÁMOP 4.1.2A - Egyetemi jegyzet

Pannon Egyetem

Szegedi Tudományegyetem

Dr. Kincses Zoltán, Dr. Vörösházi Zsolt



Tárgyalt ismeretkörök

1. Bevezetés – Beágyazott rendszerek
2. FPGA-k, Digilent Nexys-2 és Atlys fejlesztő kártyák és eszközök
3. Beágyazott Rendszer fejlesztő szoftverkörnyezet (Xilinx EDK – Embedded

Development Kit/XPS – Xilinx Platform Studio) áttekintése
4. Beágyazott alap tesztrendszer (BSB - Base System Builder and Board

Bring-Up) összeállítása XPS-ben
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

SDK használatával (Software Development Kit)
8. HW-SW rendszerek együttes tesztelése (Xilinx ChipScope)
9. Beágyazott Linux operációs rendszer I.: a MicroBlaze szoft-processzoron

Linux rendszer beállítása és indítása
10. Beágyazott Linux operációs rendszer II.: Alkalmazás fejlesztés, tesztelés, 

meghajtóprogramok, és boot-olás
11. Egyedi hardver szellemi termékek fejlesztése és tesztelése (Atlys AC97, 

Nexys VGA vezérlő)
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Jó tanácsok (amiket érdemes betartani)

• Figyeljünk arra, hogy a létrehozandó XPS (EDK/SDK)
projekt elérési útja NE tartalmazzon ékezetet,
illetve ún. „white-space” karaktereket!

• Megfelelő jogosultságunk legyen azon a meghajtón
amin dolgozunk,
– Hálózati meghajtóra lehetőség szerint ne dolgozzunk,

• A projekt neve, és a források nevei NE kezdődjenek
számmal, de tartalmazhatnak számot,

• Használjuk következetesen a kis-nagy betűket egy
forrásban, és projekten belül,

• Lehetőség szerint a projekt könyvtárának neve,
projekt neve és a forrás(ok) neve legyen eltérő, és
utaljon azok funkciójára, a hibaüzenetekben
szereplő könnyebb azonosítás végett.
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HW platform felismertetése I.

• Ahhoz, hogy a megfelelő FPGA HW cél platform, mint 
választási lehetőség megjelenjen az EDK fejlesztő 
környezetben a következő lépéseket kell tenni (csak 
első alkalommal):

• 1.) A kártya gyártójának * oldaláról a támogató 
csomagot letölteni: 
– Digilent Atlys (/pub/FPGA_alapu_rendszerek_tervezese):

• Atlys_BSB_Support_v_3_6.zip (A Digilent_AXI_IPCore_Support_v_1_33
mappában található readme.txt alapján, az inst_uninst.bat nem működik)

• XR21x141x-XPVista78-DriversOnly-Vers2.0.0.0.zip (Soros port-i driver)

– * Digilent Nexys-2:
VLSI_Digilent_Nexys_EDK_Board_Support_Files_V_2_1.zip

* Sajnos a Digilent oldalán elérhető támogató csomagban hiba van, rosszul kezeli SDRAM/Flash
memóriákat a 13.x/14.x rendszerekben, ezért a fenti linken található csomag használata javasolt.
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HW platform felismertetése II.

• 2.) Ebben a .Zip csomagban lévő 'Digilent' alkönyvtár 
átmásolása a Xilinx alkönyvtárba:
– ZIP: 

\Digilent_Nexys_EDK_Board_Support_Files_

V_2_1\lib) -ből a ‚<Digilent>' teljes tartalmának 
átmásolása (alatta lévő könyvtárstruktúra megtartásával !):

• → C:\Xilinx\14.2\ISE_DS\EDK\board 
alkönyvtárba
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BEÁGYAZOTT RENDSZER 
ÖSSZEÁLLÍTÁSA

Xilinx EDK használata
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Feladat

• Egy új Xilinx Platform Studio (XPS) projekt
létrehozása

– az EDK Base System Builder (BSB) segítségével

• Egyszerű MicroBlaze alapú beágyazott alap
tesztrendszer (BSB) létrehozása

– PLB-busz alapú Xilinx IP-k (Intellectual Property =
gyártói szellemi termékek) felhasználásával
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A feladat megoldásának lépései

• Új projekt létrehozása a Xilinx EDK - Base System
Builder (BSB) segítségével

• A létrehozott projekt áttekintése

• Netlista és Bitstream generálása

• Hello world! és Memória-teszt alkalmazás
készítése a Xilinx Software Developement Kit
(SDK) segítségével

• Az elkészített beágyazott rendszer és szoftver
alkalmazás teszt verifikálása Digilent Nexys-2
kártyán
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A megvalósítandó tesztrendszer

• MicroBlaze (v. 8.40.a) processzor mag

• PLB (Processor Local Bus) busz
összeköttetés (v.4.6)

• LMB (Local Memory Bus) BRAM vezérlő
191

• BRAM (Block RAM )

• UART soros kommunikáció

• PLB PSDRAM külső
memória vezérlő (EMC)

MicroBlaze

DLMB
BRAM

vezérlő

BRAM

ILMB
BRAM

vezérlő

UARTMDM

PLB
Busz

PSDRAM

Flash

EMC
vezérlő

Utasítás Adat

FPGA PCB (Nexys-2)



Xilinx XPS/EDK indítása
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Start menü → Programok → Xilinx ISE Design Tools 14.2 
→ ISE Design Suite 14.2 → EDK → Xilinx Platform Studio



Új projekt létrehozása BSB segítségével I.
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• „BSB varázsló” elindítására két lehetőség van:

1

2



Új projekt készítése XPS-ben a BSB használatával II.
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195

Új projekt készítése XPS-ben a BSB használatával II/a.



Új projekt készítése XPS-ben a BSB használatával II/b.
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Új projekt készítése XPS-ben a BSB használatával II/c.
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Lokális memória:
méretét az adott FPGA-n
rendelkezésre álló
dedikált BRAM-ok száma
határozza meg. Ebben
helyezzük el később a
program kódot és
adatokat (vagy külső
memóriában.)



Új projekt készítése XPS-ben a BSB használatával III.
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12

A beágyazott 
rendszerben legyenek 
integrálva a következők 
(Add >):
- Micron RAM
- UART
- DLMB
- ILMB
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Új projekt készítése XPS-ben a BSB használatával IV.

Tár-hierarchia elve 
szerint külső memória 
használatakor érdemes a 
cache-memóriá(ka)t 
bekapcsolni. Méretük az 
FPGA erőforrásaitól 
függően tetszőlegesen 
konfigurálható (2-4-8 
KB…).



200

Új projekt készítése XPS-ben a BSB használatával V.

.XMP

.MHS

.UCF



• System Assembly View – Bus Interfaces
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Létrehozott projekt vizsgálata I/a.



Létrehozott projekt vizsgálata I/b.
• System Assembly View - Ports
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Létrehozott projekt vizsgálata I/c.
• System Assembly View - Addresses



Létrehozott projekt vizsgálata II.
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• Nagyítás
– Ctrl + egér scroll
– Nagyítandó terület kijelölése

• Navigálás
– Csúszkák segítségével
– Egér scroll

• (Graphical Design View)



Létrehozott projekt vizsgálata II./b

• Blokkdiagram nézet (régen): Generate
Blockdiagram
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MHS: Microprocessor Hardware Specification I.

• Külső port deklarációk

206

PORT fpga_0_LEDs_8Bit_GPIO_IO_O_pin = fpga_0_LEDs_8Bit_GPIO_IO_O_pin, DIR = O, 
VEC = [0:7]

PORT fpga_0_RS232_PORT_RX_pin = fpga_0_RS232_PORT_RX_pin, DIR = I

PORT fpga_0_RS232_PORT_TX_pin = fpga_0_RS232_PORT_TX_pin, DIR = O

PORT fpga_0_Micron_RAM_Mem_A_pin = 
fpga_0_Micron_RAM_Mem_A_pin_vslice_9_31_concat, DIR = O, VEC = [9:31]

PORT fpga_0_Micron_RAM_Mem_OEN_pin = fpga_0_Micron_RAM_Mem_OEN_pin, DIR = O

PORT fpga_0_Micron_RAM_Mem_WEN_pin = fpga_0_Micron_RAM_Mem_WEN_pin, DIR = O

PORT fpga_0_Micron_RAM_Mem_BEN_pin = fpga_0_Micron_RAM_Mem_BEN_pin, DIR = O, 
VEC = [0:1]

PORT fpga_0_Micron_RAM_Mem_DQ_pin = fpga_0_Micron_RAM_Mem_DQ_pin, DIR = IO, 
VEC = [0:15]

PORT fpga_0_clk_1_sys_clk_pin = CLK_S, DIR = I, SIGIS = CLK, CLK_FREQ = 
50000000

PORT fpga_0_rst_1_sys_rst_pin = sys_rst_s, DIR = I, SIGIS = RST, RST_POLARITY
= 1



MHS: Microprocessor Hardware Specification II.

• IP komponensek: pl. MicroBlaze szoft-processzor

207

BEGIN microblaze # IP mag katalógus neve: fix, nem változtatható

PARAMETER INSTANCE = microblaze_0 # páldány név: felhasználó definiálhatja

PARAMETER C_AREA_OPTIMIZED = 1 # paraméter C_ beállítások (lásd. IP adatlapok!)

PARAMETER C_USE_BARREL = 1

PARAMETER C_DEBUG_ENABLED = 1

PARAMETER C_ICACHE_BASEADDR = 0x80000000

PARAMETER C_ICACHE_HIGHADDR = 0x80ffffff

PARAMETER C_CACHE_BYTE_SIZE = 2048

PARAMETER C_ICACHE_ALWAYS_USED = 1

PARAMETER C_DCACHE_BASEADDR = 0x80000000

PARAMETER C_DCACHE_HIGHADDR = 0x80ffffff

PARAMETER C_DCACHE_BYTE_SIZE = 2048

PARAMETER C_DCACHE_ALWAYS_USED = 1

PARAMETER HW_VER = 8.10.a # Hardware verzió - IP mag

PARAMETER C_USE_ICACHE = 1

PARAMETER C_USE_DCACHE = 1

BUS_INTERFACE DLMB = dlmb # belső buszok, interfészek

BUS_INTERFACE ILMB = ilmb

BUS_INTERFACE DPLB = mb_plb

BUS_INTERFACE IPLB = mb_plb

BUS_INTERFACE DXCL = microblaze_0_DXCL

BUS_INTERFACE IXCL = microblaze_0_IXCL

BUS_INTERFACE DEBUG = microblaze_0_mdm_bus

PORT MB_RESET = mb_reset # belső port(ok)

END



Kérdések

• 1.) Adja meg az alábbiakban felsorolt IP perifériákhoz 
tartozó PLB busz összeköttetések (interface) neveit:
– Mdm_0,

– MICRON_RAM,

– RS232_PORT,

• 2.) Sorolja fel azokat a vezetékeket (nets) amelyek az alábbi 
port-okhoz kapcsolódnak:
– RS232_PORT – (IO_IF) uart_0 – RX

– RS232_PORT – (IO_IF) uart_0 – TX

• 3.) Adja meg az alábbi példányok (instances) címeit:
– RS232_PORT – Base/High address

– microblaze_0_d_bram_ctrl – Base/High address

– microblaze_0_i_bram_ctrl – Base/High address

– MICRON_RAM – Base/High address
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Kérdés 1.) - Megoldás

• System Assembly View
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Kérdés 2.) - Megoldás

• System Assembly View
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Kérdés 3.) - Megoldás

• System Assembly View
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„Generate” utasítások

212

• „Generate Netlist”
– Futtatja a Xilinx szintézis eszközöket (XST: Xilinx Sythesis

Tool)

– IP vizsgálata (összes komponens ellenőrzése MHS 
fájlban)

– HDL „wrappers” készítése a BSB alaprendszer alapján

– Végül ún. HW-es netlist generálása <Projekt_név>.NGC
(ált. system.ngc fájl) 

• „Generate Bitstream”
– Terv implementálása: 3 fő lépésben (MAP → PLACE → 

ROUTE egymásra épülő folyamatok).
• System.ncd generálódik

– bitstream fájl generálása az FPGA-ra való letöltéshez 
<Projekt_név>.BIT  (ált. system.bit néven)



Netlista és Bitstream generálása I.

• Netlista generálása
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Netlista és Bitstream generálása II.

• Bitstream generálása
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Netlista és Bitstream generálása III.

• A Netlista generálás lépései:
– Az MHS (Microprocessor Hardware Specification) fájl olvasása és 

a design ellenőrzése
– Szintézis az XST (Xilinx Sysnthesis Tool) segítségével
– Netlista generálása a perifériákhoz és a teljes rendszerhez
– HDL (Hardware Description Language) fájlok generálása a 

perifériákhoz és a teljes rendszerhez
– A létrejött fájlok az \implementation, \hdl, \synthesis

mappákba kerülnek

• Bitstream generálás lépései
– A design implementálása  a PlanAhead eszközzel (a design 

mappelése az FPGA logikába)
– Az implementált design lefordítása egy bitstream (.BIT) fájlba

• A generált rendszerről összefoglaló információk a Design 
Summary-ban találhatóak

215



Riport fájl-ok vizsgálata
• Riport fájl (pl. system.par), vagy üzenet ablak áttekintése fordítás közben, 

után:

Logic Utilization:

Number of Slice Flip Flops:         1,990 out of  17,344   11%

Number of 4 input LUTs:             3,323 out of  17,344   19%

Logic Distribution:

Number of occupied Slis:   2,572 out of   8,672   29%

Number of External IOBs                     55 out of 250    22%

Number of External Input IOBs                  3

Number of External Output IOBs                36

Number of External Bidir IOBs                 16

Number of BSCANs               1 out of 1     100%

Number of BUFGMUXs              2 out of 24      8%

Number of DCMs                1 out of 8      12%

Number of MULT18X18SIOs   3 out of 28     10%

Number of RAMB16s              20 out of 28     71%

Number of Slices             2532 out of 8672   29%

Number of SLICEMs             293 out of 4336    6%

• Bizonyos esetekben fontos lehet ellenőrizni, hogy ‚all contraints were met’.

Timing Score: 0 (Setup: 0, Hold: 0, Component Switching Limit: 0)
ekkor biztosan rendben van a fordítás.
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SZOFTVER TESZT ALKALMAZÁS 
ÖSSZEÁLLÍTÁSA

Xilinx SDK használata

217
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SDK – alkalmazás fejlesztés lépései

1. Projekt létrehozása EDK export → SDK,

2. Új üres, vagy C/C++ template-ből generálható 
alkalmazás létrehozása:

a) BSP (Board Support Package) generálása és fordítása,

b) Linker Script generálása (memória szekciók megadása, .ld),

c) SW alkalmazáskód megírása/generálása, és fordítása.

3. Soros terminál beállítása (soros kábel csatlakoztatása),

4. JTAG-USB programozó csatlakoztatása és beállítása,

5. FPGA konfigurálása (bitstream letöltése, .bit)

6. Program ‚debug’ - hibakeresési beállítása

7. Debug (breakpoint-ok beszúrása, léptetés, stb.)
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Memória-teszt alkalmazás készítése I. 

• HW tervek exportálása EDK-ból → SDK indítása

219
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Memória-teszt alkalmazás készítése II.

• A „workspace” helyének meghatározása

– Itt adjuk meg a projectdir/SDK/SDK_Export elérési
útvonalat

– A megadott útvonal alapértelmezetté is tehető
(későbbiek során mindig ezt a workspace-t nyitja
meg)
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Memória-teszt alkalmazás készítése III.
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Memória-teszt alkalmazás készítése IV.
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SDK Project Explorer

• memory_test_bsp_0 (SW BSP)
– Microblaze MSS: Mircoprocessor

software/driver leíró fájl (system.mss)

– /include/xparameters.h (minden
kapcsolódó #define és címtartomány itt
definiálódik)

• memory_test_0 (SW alkalmazás)
– \Binaries (futtatható .elf object fájl)

– \Debug

– \Src = .h, .c, .cpp források gyűjteménye

– .ld = linker script!

– Main() a memorytest.c-ben

• HW platform (EDK-ból generálva)
(.bmm, .bit, .xml)

Memória-teszt alkalmazás készítése IV./a
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SW alkalmazás: memory_test.c

• xparameters.h használata (define-ok, címek)
• init_platform();

– enable_caches();

• test_memory_range(struct memory_range_s 

*range)

• test_memory_range(&memory_ranges[i])

– n_memory_ranges = 1 (memory_config.h-ban

definiálva)

• cleanup_platform();

– disable_caches();
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Xil_TestMemN() függvény
status = Xil_TestMem32((u32*)range->base, 1024, 0xAAAA5555, 

XIL_TESTMEM_ALLMEMTESTS);

print("          32-bit test: "); print(status == 
XST_SUCCESS? "PASSED!":"FAILED!"); print("\n\r");

status = Xil_TestMem16((u16*)range->base, 2048, 0xAA55, 
XIL_TESTMEM_ALLMEMTESTS);

print("          16-bit test: "); print(status == 
XST_SUCCESS? "PASSED!":"FAILED!"); print("\n\r");

status = Xil_TestMem8((u8*)range->base, 4096, 
0xA5, XIL_TESTMEM_ALLMEMTESTS);

print("           8-bit test: "); print(status == 
XST_SUCCESS? "PASSED!":"FAILED!"); print("\n\r");
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Xil_TestMemN() függvény deklarációja a következő helyen van:
<drive>:\<xilinx_install_dir>\EDK\sw\lib\bsp\standalone_v3_06_a\src\

\common\xil_testmem.c

int Xil_TestMem32(u32 *Addr, u32 Words, u32 Pattern, u8 Subtest);



226

Memória-teszt alkalmazás készítése IV./b

BEGIN OS # alap beágyazott OS – „standalone”

PARAMETER OS_NAME = standalone

PARAMETER OS_VER = 3.06.a

PARAMETER PROC_INSTANCE = microblaze_0 #példány név

PARAMETER STDIN = rs232_port

PARAMETER STDOUT = rs232_port   #soros portra logol

END

……

… # az UartLite IP modulhoz tartozó Xilinx driver 

BEGIN DRIVER

PARAMETER DRIVER_NAME = uartlite #driver neve fix

PARAMETER DRIVER_VER = 2.00.a

PARAMETER HW_INSTANCE = rs232_port 

END

…

.MSS: Microprocessor Software Specification (system.mss) 



Memória-teszt alkalmazás készítése V./a.

Linker script generálása (lscript.ld)
• Xilinx Tools menü → Generate Linker Script (Basic nézet)
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Memória-teszt alkalmazás készítése V./b.

Linker script generálása (lscript.ld)
• Xilinx Tools menü → Generate Linker Script (Advanced nézet)
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Fordítás (build) fontosabb lépései:

• 1.) Build Project → BSP

• 2.) Build Project → SW alkalmazás

Megjegyzés: alapértelmezettként az automatikus 
fordítás be van kapcsolva!

(Kikapcsolása, ha szükséges: 
Project menü → Build Automatically – nincs bejelölve) 
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Memória-teszt alkalmazás készítése VI.



Memória-teszt alkalmazás készítése VII.

Building target: memory_tests_0.elf

Invoking: MicroBlaze gcc linker

mb-gcc -Wl,-T -Wl,../src/lscript.ld -
L../../MemoryTestApp_bsp/microblaze_0/lib -mxl-barrel-shift
-mxl-pattern-compare -mcpu=v8.40.a -mno-xl-soft-mul -
o"MemoryTestApp.elf"  ./src/memory_config_g.o
./src/memorytest.o ./src/platform.o

Finished building target: memory_tests_0.elf

Invoking: MicroBlaze Print Size

mb-size memory_tests_0.elf.size  |tee
"memory_tests_0.elf.size"

text   data bss dec hex filename

6714    316   4154  11184   2bb0  memory_tests_0.elf 
Finished building: memory_tests_0.elf.size

Dec: 11184 byte, azaz elfér a 16 KByte = 16.384 byte méretűnek konfigurált 
BRAM memóriában (BSB összeállításakor). Ezért generálódott a futtatható 
.elf fájl is sikeresen.

SW alkalmazás fordításának eredménye:
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Beágyazott rendszer és szoftver teszt-verifikációja I.

231

• Az Nexys-2 kártya bekapcsolása

• A USB-soros kábel, és a Xilinx Platform-USB-programozó
csatlakoztatása

Nexys-2 – Xilinx USB programming

cable

VCC3V3 – piros VREF (6)

GND – fekete GND (5)

TCK-JTAG – sárga TCK (4)

TDO-FX2 – lila – TDO (3)

TDI-JTAG – fehér TDI (2)

TMS-JTAG – zöld TMS (1)

1 6



Beágyazott rendszer és szoftver teszt-verifikációja II.
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• SDK-ba integrált Soros-porti terminál beállítása (lehet külső program is)

• Terminal: BaudRate / Adatbitek beállításai a 
XPS_UART_LITE IP modulban adottak szerint!

• Port: COM[XY] – beállítását a „Vezérlő pult → 
Hardver eszközök” beállításai szerint adjuk meg

1

2

3
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• FPGA felprogramozása: Xilinx Tools → Program FPGA
• memory_tests_0.elf fájl kiválasztása → Program

– A memory_tests_0.elf és a system.bit, system.bmm fájlok 
összekombinálása (merge) → egyetlen download.bit fájlba.

– Végül download.bit fájl letöltése az FPGA-ra*

Beágyazott rendszer és szoftver teszt-verifikációja III.
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3



*Konfiguráció (download.bit) hibás letöltődése esetén 
az USB-JTAG programozó beállítása szükséges!

• Xilinx Tools menü → Configure JTAG Settings
– „Xilinx USB Cable” kiválasztása  (USB21, ill. 6 MHz)
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Beágyazott rendszer és szoftver teszt-verifikációja III.



Program debug beállítása

• Run → Debug Configurations… 
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Debug – Hibakeresés

236
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Beágyazott rendszer és szoftver teszt-verifikációja IV.

• A Terminál ablakban látható a memória-teszt
alkalmazás futásának eredménye

• Ha az összeállított rendszer összeállítása helyes volt,
akkor a tesztnek sikeresen le kell futnia (PASSED!) ,
minden adatbit szélességre



Példa 1.) Kód analízis

• Vizsgálja meg a MemoryTest SW mintaalkalmazás 
forráskódjait:

• \src\
– memory_config.h (struktúra definíció)

• memory_range_s

– memory_config_g.c (struktúra)

– memorytest.c (main függvény)

– platform_config.h

– platform.c

• \<*_bsp>\microblaze_0\include\
– xparameters.h (#defines .MHS szerint)
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Példa 2.)

• Módosítsa úgy a memória teszt alkalmazást,
hogy az a különböző 8-/16-/32-bites
adatszélességeknél a teljes/vagy nagyobb
Micron PSDRAM memória tartományát (1024
byte helyett … 16 MByte) megtesztelje le!

• Segítség: 16 MB = 0x0100_0000 = range->size

– TestMem32(): (range->size)/4 (?), esetleg /8

– TestMem16(): (range->size)/2,

– TestMem8(): (range->size).
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Példa 3.)

• A Példa 2.)-nél szereplő módosítások után változtassa
meg MemoryTest SW alkalmazás kódját úgy, hogy:
– Data Cache nélkül (a generált teszt alapból ilyen) , és
– Data Cache beállításával együtt

is verifikálja a helyes működést 8-/16-/32-bites adatokon,
és a teljes memória tartományon (16 MB).

• Segítség: main függvénybe (memorytest.c)
– #include "xil_cache.h"

– Xil_DCacheEnable(); //Adat Cache engedélyezése
– Xil_DCacheDisable(); //Adat Cache tiltása

• Tapasztalat: A Cache engedélyezésével a memória teszt
a teljes címtartományra végrehajtva gyorsabb lesz,
mint cache tiltásával.
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BEÁGYAZOTT RENDSZER 
ÖSSZEÁLLÍTÁSA

Xilinx EDK használata

241
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Feladat

• Egy új Xilinx Platform Studio (XPS) projekt
létrehozása

– az EDK Base System Builder (BSB) segítségével

• Egyszerű MicroBlaze alapú beágyazott alap
tesztrendszer (BSB) létrehozása

– AXI-busz alapú Xilinx IP-k (Intellectual Property-k =
gyári szellemi termékek) felhasználásával
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A feladat megoldásának lépései

• Új projekt létrehozása a Xilinx EDK - Base System
Builder (BSB) segítségével

• A létrehozott projekt áttekintése

• Netlista és Bitstream generálása

• Hello world! és Memória-teszt alkalmazás
készítése a Xilinx Software Developement Kit
(SDK) segítségével

• Az elkészített beágyazott rendszer és szoftver
alkalmazás teszt verifikálása Digilent Atlys kártyán
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A megvalósítandó tesztrendszer

• MicroBlaze (v. 8.40.a) processzor mag

• AXI (Advanced eXtensible Interface)
Összekötő Blokk / Híd (AXI4)

• LMB (Local Memory Bus) BRAM vezérlő
244

• BRAM (Block RAM)

• UART soros kommunikáció

• AXI DDR2 memória vezérlő
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Memória 
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MBDEBUG

D-LMB

I-LMB

AXI4
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AXI4-Lite

Memória

UARTLite RX
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RS232



Új projekt létrehozása BSB segítségével I.

245

• „BSB varázsló” elindítására két lehetőség van:

1

2



Új projekt készítése XPS-ben a BSB használatával II.
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Új projekt készítése XPS-ben a BSB használatával III.
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Új projekt készítése XPS-ben a BSB használatával IV.
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Új projekt készítése XPS-ben a BSB használatával V.

• Az összeállított rendszer (System Assembly View)

249



Létrehozott projekt vizsgálata I.
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• Nagyítás
– Ctrl + egér scroll
– Nagyítandó terület kijelölése

• Navigálás
– Csúszkák segítségével
– Egér scroll

• (Graphical Design View)



Létrehozott projekt vizsgálata II.
• System Assembly View
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Kérdések

• 1.) Adja meg az alábbiakban felsorolt IP perifériákhoz 
tartozó busz összeköttetések (interface) neveit:
– debug_module,

– MCB_DDR2,

– RS232_Uart_1,

• 2.) Sorolja fel azokat a vezetékeket (nets) amelyek az alábbi 
port-okhoz kapcsolódnak:
– RS232_Uart_1 – (IO_IF) uart_0 – RX

– RS232_Uart_1 – (IO_IF) uart_0 – TX

• 3.) Adja meg az alábbi példányok (instances) címeit:
– RS232_Uart_1 – Base/High address

– microblaze_0_d_bram_ctrl – Base/High address

– microblaze_0_i_bram_ctrl – Base/High addres

– MCB_DDR2 – Base/High address
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Kérdés 1.) - Megoldás

• System Assembly View
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Kérdés 2.) - Megoldás

• System Assembly View
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Kérdés 3.) - Megoldás

• System Assembly View
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Netlista és Bitstream generálása I.

• Netlista generálása
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Netlista és Bitstream generálása II.

• Bitstream generálása

257
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Netlista és Bitstream generálása III.

• A Netlista generálás során jön létre:
– Az MHS (Microprocessor Hardware Specification) fájl olvasása 

és a design ellenőrzése
– Szintézis az XST (Xilinx Sysnthesis Tool) segítségével
– Netlista generálása a perifériákhoz és a teljes rendszerhez
– HDL (Hardware Description Language) fájlok generálása a 

perifériákhoz és a teljes rendszerhez
– A létrejött fájlok az \implementation, \hdl, \synthesis

mappákba kerülnek

• Bitstream generálás során
– A design implementálása  a XST/Platgen eszközzel (a design 

MAP-PLACE és ROUTE az FPGA logikában)
– Az implementált design lefordítása egy bitstream (.BIT) fájlba

• A generált rendszerről összefoglaló információk a Design 
Summary-ban találhatóak
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SZOFTVER TESZT ALKALMAZÁS 
ÖSSZEÁLLÍTÁSA

Xilinx SDK használata

259

ATLYS



Memória-teszt alkalmazás készítése I. 

• Tervek exportálása EDK-ból, és SDK indítása

260
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Memória-teszt alkalmazás készítése II.

• A „workspace” helyének meghatározása

– Itt adjuk meg a projectdir/SDK/SDK_Export elérési
útvonalat

– A megadott útvonal alapértelmezetté is tehető
(későbbiek során mindig ezt a workspace-t nyitja
meg)
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Memória-teszt alkalmazás készítése III.

262

1

2

3

4



Memória-teszt alkalmazás készítése IV.
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Beágyazott rendszer és szoftver teszt-verifikációja I.
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• Az Atlys kártya bekapcsolása

• A USB-soros port, és a USB-programozó port 
csatlakoztatása a számítógéphez

USB Programozó 
port

USB-Soros port



Beágyazott rendszer és szoftver teszt-verifikációja II.
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• Soros porti terminál beállítása (SDK-ba integrált)
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• Xilinx Tools -> Program FPGA
• memory_tests_0.elf fájl kiválasztása -> Program

– A memory_tests_0.elf és a system.bit, system.bmm fájlok 
összekombinálása (merge) egyetlen download.bit fájlba

– A download.bit fájl letöltése az FPGA-ra

Beágyazott rendszer és szoftver teszt-verifikációja III.



267

• A Terminál ablakban látható a memória-teszt alkalmazás 
futásának eredménye

• Ha az összeállított rendszer összeállítása helyes, akkor a 
tesztnek sikeresen le kell futnia 

Beágyazott rendszer és szoftver teszt-verifikációja IV.



Összefoglalás

• A Base System Builder (BSB) segítségével könnyen és
egyszerűen lehet létrehozni MicroBlaze processzor alapú
beágyazott rendszereket a Xilinx Platform Studio-ban (XPS)

• A folyamat részeként számos implementációs fájl is létrejön
köztük a rendszert leíró .MHS (Microprocessor Hardware
Specification) fájl

• A System Assembly View segítségével megvizsgálhatjuk az
összeállított beágyazott rendszer komponenseit, és
különböző paramétereit

• A rendszer összeállítása után generálhatjuk a konfigurációs
állományt (bitstream)

• A létrehozott BSP-re a Software Developement Kit (SDK)
segítségével készíthetjük el a szoftver alkalmazást, melynél
számos template fájl áll a rendelkezésünkre

• A hardver és szoftver helyes működése verifikálható a
bitstream .BIT+futtatható .ELF FPGA-ra történő letöltésével
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FPGA-alapú beágyazott
rendszerek tervezése

5. Perifériák hozzáadása (IP adatbázisból) az 
összeállított beágyazott alaprendszerhez

TÁMOP 4.1.2A - Egyetemi jegyzet

Pannon Egyetem

Szegedi Tudományegyetem

Dr. Kincses Zoltán, Dr. Vörösházi Zsolt



Tárgyalt ismeretkörök

1. Bevezetés – Beágyazott rendszerek
2. FPGA-k, Digilent Nexys-2 és Atlys fejlesztő kártyák és eszközök
3. Beágyazott Rendszer fejlesztő szoftverkörnyezet (Xilinx EDK – Embedded

Development Kit/XPS – Xilinx Platform Studio) áttekintése
4. Beágyazott alap tesztrendszer (BSB - Base System Builder and Board

Bring-Up) összeállítása XPS-ben
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

SDK használatával (Software Development Kit)
8. HW-SW rendszerek együttes tesztelése (Xilinx ChipScope)
9. Beágyazott Linux operációs rendszer I.: a MicroBlaze szoft-processzoron

Linux rendszer beállítása és indítása
10. Beágyazott Linux operációs rendszer II.: Alkalmazás fejlesztés, tesztelés, 

meghajtó-programok, és boot-olás
11. Egyedi hardver szellemi termékek fejlesztése és tesztelése (Atlys AC97, 

Nexys VGA vezérlő)
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IP HOZZÁADÁSA A BEÁGYAZOTT 
RENDSZERHEZ

Xilinx EDK használata

271

Nexys-2



Feladat

• XPS/EDK:

– Katalógusban lévő IP (Intellectual Property)
hozzáadása az elkészült hardver rendszerhez,

– Az .UCF fájl módosítása a hozzáadott IP maghoz,
valamint külső port-okhoz tartozó beállításokkal,

– A módosított .MHS fájl vizsgálata.

• SDK

– fordító beállításainak testre szabása

– Teszt-alkalmazás generálása beépített SW
template alapján
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A feladat megoldásának lépései

• Az előző (04. fólia) ismeretkör elsajátítása során
létrehozott projekt archiválása (Lab01 → Lab02

néven), majd pedig a \Lab02 megnyitása EDK-ban
• Az IP katalógusból kiválasztott GPIO perifériák

integrálása és összekötése az alaprendszerrel,
• Külső GPIO portok létrehozása (.UCF, .MHS),
• Az .MHS file tartalmának áttekintése,
• Egy Periféria teszt-alkalmazás (TestApp) készítése

az SDK-környezetben,
• A FW&SW tervek teszt verifikálása a Digilent Atlys

/ Nexys-2 kártyán
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Beágyazott rendszer kibővítése

274

• Beépítendő GPIO (General Purpose I/O) modulok:
– A: GPIO

• PBSs: Push Button (nyomógomb kezelő)
• DIPs: Switches (kapcsoló kezelő)

– C: LEDs: LED-ek (06. előadás fóliában, saját periféria modulként beépítve )
– B: I2C vezérlős hőmérséklet szenzor modul

MicroBlaze

DLMB
BRAM

vezérlő

BRAM

ILMB
BRAM

vezérlő

UARTMDM

PLB
Busz

PSDRAM

Flash

EMC
vezérlő

Utasítás Adat

LEDs

GPIOPSBs

GPIODIPs

GPIO PMOD_TMP2I2C

A

B C



Korábbi projekt archiválása és megnyitása

275

• Hozzunk létre egy új mappát, legyen a neve \lab02

• Másoljuk át az előző ismeretkör elsajátításakor 
létrehozott projektet (azaz a \lab01 mappa tartalmát)

• Indítsuk el az XPS\EDK szoftvert: Start → Programok → 
Xilinx Design Tools → ISE Design Suite 14.2 → EDK → 
Xilinx Platform Studio

• File → Open Project → 
<projectdir>/lab02/system.xmp → Open



GPIO perifériák hozzáadása és összekötése az 
alaprendszerhez II.

276

• Új IP mag hozzáadására két lehetőség kínálkozik az XPS/EDK-ban:
– a.) System Assembly View használatával
– b.) Az .MHS fájl kézi szerkesztésével

• Adjunk a processzor rendszerhez két  XPS_GPIO perifériát a System Assembly View
segítségével

2

1

3

2x
1x DIP
1x PB
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GPIO perifériák hozzáadása és összekötése az 
alaprendszerhez III. – DIP kapcsoló sor
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GPIO perifériák hozzáadása és összekötése az 
alaprendszerhez IV. – PB nyomógomb sor
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3



GPIO perifériák hozzáadása és összekötése az 
alaprendszerhez V.

279

• Ezek után egy-egy IP modulhoz (pl. XPS_GPIO) az 
XPS-ben a következőket kell még beállítani (kivétel 
AXI interfész esetén, ahol ez automatikus):

– a.) A busz kapcsolatot az IP modul és buszrendszer (PLB) 
között 

– b.) Az IP modul címtartományhoz rendelését (Base-High
Addresses)

– c.) Az IP modulok I/O portjainak külső (external) port-
okhoz rendelése (.MHS vagy Ports View), 

– d.) Végül a külső portok fizikai FPGA lábakhoz 
rendelését (.UCF szerkesztése)
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GPIO perifériák hozzáadása és összekötése az 
alaprendszerhez V. / a.

1

2

PLB busz összekapcsolása az GPIO IP modulokkal. 
SPLB = Slave-oldali PLB eszköz.



Memória címtartományok beállítása
• Address nézet kiválasztása
• „Map”-eletlen IP perifériák memória-címtartományhoz rendelése:

– a.) automatikusan - címgenerálással vs. b.) manuálisan
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GPIO perifériák hozzáadása és összekötése az 
alaprendszerhez V. /b.

1

2
*Címeknek 2^n méretűnek kell lennie és 
nem lapolódhatnak át! 
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GPIO perifériák hozzáadása és összekötése az
alaprendszerhez V. /c. - Külső portok hozzárendelése

• A dip és pb GPIO példányokat hozzá kell kapcsolni az Nexys-2 kártyán található DIP
kapcsolókhoz és nyomógombokhoz

– 1.) A GPIO példányok adat port-ját külső fizikai FPGA lábra (pin)-re kell kapcsolni
– 2.) Az .UCF fájl-ban meg kell adni az adott FPGA pin azonosítóját

• Ezt a feladatot a következőképpen oldhatjuk meg
– System Assembly View -> Port fül megnyitása
– dip – (IO_IF) – gpio_0, valamint pb – (IO_IF) – gpio_0 megnyitása

Alapbeállítás

1

2
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GPIO összekötetés külső porthoz rendelése II.

• Módosítani kell az .ucf file-t (\data\system.ucf alapértelmezett)

1
2

3



• Project menü → Design Rule Check

• Módosított, vagy nem BSB-ből generált 
beágyazott rendszer esetén érdemes DRC
(Design Rule Checking) ellenőrzést is futtatni.
– Kiszűri az esetleges elkötéseket, hibákat

– Figyelmeztető (warning) jellegű üzenetek 
megengedettek (szintetizálható a terv)

– Legtöbb lebegő (floating) vezetékkel sem kell 
foglalkozni (pl. Peripheral Reset, FSL_x stb.)

• Ezután indítható el a Netlista, ill. Bitstream
generálás.

284

DRC ellenőrzés futtatása, 
bitstream generálás



MHS LEÍRÓ VIZSGÁLATA
Xilinx EDK használata

285



A módosított MHS file áttekintése

286

• 1.) Kérdés
– Külső portok száma?
– Külső portok száma (amelyek kimenetek)?
– Külső portok száma (amelyek bemenetek)?
– Külső portok száma (melyek kétirányúak)?
– Milyen a tárolási formátuma a több-bites portoknak (endianitás)?

• 2.) Kérdés
– Mely IP periféria példányok kapcsolódnak a clk_50_0000MHz nevű

órajelhez?
– Mely IP periféria példányok kapcsolódnak az mb_plb nevű PLB

buszrendszerhez?

• 3.) Kérdés
– Vázolja fel a rendszer teljes memória térképét a példánynevek

megadásával!



A módosított MHS file áttekintése
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• 1.) Kérdés – Megoldás (.MHS fájl alapján)

1



A módosított MHS file áttekintése

288

• 2.) Kérdés – Megoldás (.MHS file alapján)
– Mely IP periféria példányokhoz kapcsolódik a clk_50_0000MHz

órajel
• mb_plb

• ilmb

• dlmb

• Micron_RAM

• clock_generator_0

• proc_sys_reset_0

– Mely IP periféria példányok kapcsolódnak az mb_plb nevű PLB
buszrendszerhez

• microblaze_0 (2x)

• RS232_PORT

• Micron_RAM

• mdm_0

• dip

• pb



A módosított MHS file áttekintése
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• 3.) Kérdés - Megoldás (System Assembly View →
Addresses)

Nem használt

dlmb,ilmb

dip

pb

RS232_PORT

Mdm_0

Micron_RAM

0x00000000–0x00003fff

0x83000000–0x8300ffff

0x83010000–0x8301ffff

0x84000000–0x8400ffff

0x84400000–0x8440ffff

0x85000000–0x85ffffff

Nem használt0x86000000-0xffffffff

0x00004000–0x82ffffff

Alacsony 
címtartomány

Magas 
címtartomány



SZOFTVER TESZT ALKALMAZÁS 
ÖSSZEÁLLÍTÁSA

Xilinx SDK

290



• 1.) SDK elindítása (EDK-ból): Project → Export
Hardware Design to SDK

• 2.) Kattintsunk az Export & Launch SDK gombra
– Ha még nincs elkészítve az új rendszerhez tartozó

netlista és bitstream, akkor ez automatikusan
legenerálódik mielőtt az SDK elindulna

• 3.) A Select a workspace ablakban válaszuk ki a
<projectdir>/Lab02/SDK/SDK_Export →
majd kattintsunk az OK-ra

• 4.) Az SDK-ban: File → New → Xilinx Board
Support Package → kattintsunk a Finish-re

291

Tesztalkalmazás (TestApp) készítése I.



• Software Platform Settings (korábbi rendszerekben még az EDK része volt!)
– Operációs rendszer kiválasztása: standalone vs. xilkernel (esetleg 3rd Party OS)
– Rendelkezésre álló könyvtári függvények (lib) kiválasztása

292

Tesztalkalmazás (TestApp) készítése II.



• Új projekt alkalmazás létrehozása (Xilinx C Project)
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Tesztalkalmazás (TestApp) készítése III.

1

2 3

4
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1

2

3

Tesztalkalmazás (TestApp) készítése IV.



• Új forrás fájl létrehozása/hozzáadása:
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1

2

3

Tesztalkalmazás (TestApp) készítése V.



• Forrás kód megírása (vagy hozzáadása):
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Tesztalkalmazás (TestApp) készítése VI.



• Fordító beállítása
– Jobb kattintás a TestApp-ra → C/C++ Build Settings
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• Mivel ha a programunkban van egy ciklus, mely a késleltetésért felel, 
és nem szeretnénk, hogy a fordító kioptimalizálja, ezért kikapcsoljuk az 
optimalizálást (–O0) = None szintű.

1

2

3

4

Tesztalkalmazás (TestApp) készítése VII.



• Linker Script létrehozása
– Jobb kattintás a TestApp-ra → Generate Linker Script
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Tesztalkalmazás (TestApp) készítése VIII.

1

2
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• Digilent Nexys-2 kártya bekapcsolása

• Az USB-soros port, és a JTAG-USB programozó csatlakoztatása a számítógéphez

• A Terminal  ablakban az USB soros port beállítása (COMx), majd Csatlakozás…

• Xilinx Tools → Program FPGA

– .bit, .bmm valamint  .elf fájlok kiválasztása

Beágyazott rendszer és szoftver teszt-verifikációja I.



• Kapcsolók (dip), és nyomógombok (pb) működésének verifikációja

300

Beágyazott rendszer és szoftver teszt-verifikációja II.

* A példába végtelen 
while(1) ciklus van 
használva a folyamatos 
kiíratáshoz!



Összefoglalás

• Az előző (4.) ismeretkörben létrehozott
MicroBlaze alap-rendszerhez hozzáadtunk két új
GPIO perifériát az IP katalógusból.

• A perifériákat a megfelelő módon konfiguráltuk,
és hozzákapcsoltuk az FPGA külső lábaihoz (pin).

• Ezután analizáltuk a módosított .MHS fájlt.

• Az .UCF fájlt kiegészítettük a Nexys-2 kártyán lévő
DIP kapcsolók és nyomógombok bekötésének
megfelelően.

• Végül verifikáltuk az elkészült rendszert és a SW
alkalmazás működését (Periféria Teszt).
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Példa 1: LED vezérlő

Lépések:

• Az ismeretkör elsajátítása során létrehozott projekt
archiválása (Lab02), illetve Xilinx EDK-ban megnyitása

• LED vezérlő: az IP katalógusból kiválasztott GPIO
periféria integrálása és összekötése az alaprendszerrel
(8-bites, mivel 8 LED),

• Külső GPIO portok létrehozása (.UCF, .MHS),

• Az .MHS file tartalmának áttekintése,

• Egy Periféria teszt-alkalmazás (TestApp) készítése a
Xilinx SDK-környezetben (C template-ből generálható),

• A FW-SW tervek teszt verifikálása a Digilent Atlys /
Nexys-2 kártyákon
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B.) Beágyazott rendszer kibővítése
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• Beépítendő GPIO (General Purpose I/O) modulok:
– A: GPIO

• PBSs: Push Button (nyomógomb kezelő)
• DIPs: Switches (kapcsoló kezelő)

– B: LEDs: GPIO LED vezérlő (8-bites legyen, csak kimeneti irányú)
– C: I2C vezérlős hőmérséklet szenzor modul

MicroBlaze

DLMB
BRAM

vezérlő

BRAM

ILMB
BRAM

vezérlő

UARTMDM

PLB
Busz

PSDRAM

Flash

EMC
vezérlő

Utasítás Adat

LEDs

GPIOPSBs

GPIODIPs

GPIO PMOD_TMP2I2C

A

B C



Példa 2.) LED-es számláló

• Módosítsa az előző Példa 1.) szereplő Periféria 
Teszt SW alkalmazását úgy, hogy a LED-eket
egy 8-bites számláló értékének növelésével 
egymás után villantsa fel.

• Segítség: 
– használja a beépített u8 adattípust

– Mivel sys_clk = 50 MHz, késleltesse a LED-ek
fel-/le-villanását (pl.  for() ciklussal)
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C.) Beágyazott rendszer kibővítése

305

• Beépítendő GPIO (General Purpose I/O) modulok:
– A: GPIO

• PBSs: Push Button (nyomógomb kezelő)
• DIPs: Switches (kapcsoló kezelő)

– B: LEDs: LED-ek (06. előadás fóliában, saját periféria modulként beépítve )
– C: I2C vezérlős hőmérséklet szenzor modul

MicroBlaze

DLMB
BRAM

vezérlő

BRAM

ILMB
BRAM

vezérlő

UARTMDM

PLB
Busz

PSDRAM

Flash

EMC
vezérlő

Utasítás Adat

LEDs

GPIOPSBs

GPIODIPs

GPIO PMOD_TMP2I2C

A

B C



Irodalmi háttér

• Digilent PMOD TMP2 hőmérséklet szenzor modul 
(I2C):
– http://digilentinc.com/Products/Detail.cfm?NavPath=2,401,961&Prod=PM

OD-TMP2
– http://digilentinc.com/Data/Products/PMOD-TMP2/PmodTMP2_rm.pdf

• Analog Devices ADT7420 hőmérséklet érzékelő IC:
– http://www.analog.com/en/analog-to-digital-converters/temperature-to-

digital-converters/adt7420/products/product.html

• Analog Devices – Digilent közös Wiki oldala:
– http://wiki.analog.com/resources/alliances/digilent
– Referencia terv FPGA-ra (SW driver-ekkel)!
– http://wiki.analog.com/resources/fpga/xilinx/pmod/adt7420

• I2C szabványról általánosan:
– Fodor Attila, Dr. Vörösházi Zsolt: Beágyazott rendszerek, TÁMOP 4.1.2 (PE 

MIK, Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék) 2011. Typotex., 
Tankönyvtár.
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http://digilentinc.com/Products/Detail.cfm?NavPath=2,401,961&Prod=PMOD-TMP2
http://digilentinc.com/Data/Products/PMOD-TMP2/PmodTMP2_rm.pdf
http://www.analog.com/en/analog-to-digital-converters/temperature-to-digital-converters/adt7420/products/product.html
http://wiki.analog.com/resources/alliances/digilent
http://wiki.analog.com/resources/fpga/xilinx/pmod/adt7420
http://tananyagfejlesztes.mik.uni-pannon.hu/images/stories/vegleges_tananyagok/masodikreszlet/fodor_voroshazi_beagyazott_rendsz.pdf


ADT 7420

• Az IC blokkszintű kapcsolási rajza:

• PMOD_TMP2 jelei     /    választható I2C címek:
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Digilent PMOD_TMP2

• I2C alapú hőmérséklet érzékelő és 
hőfokszabályzó periféria modul 
– TA= −40°C … +150°C,

– max. 16-bit felbontásig skálázható,

– Átlagos pontossága jobb, mint 0.25 °C,
• 13 = 9+4 bites módban: 1/24 = 0.0625 °C,

• 16 = 9+7 bites módban: 1/27 = 0.0078 °C,

– I2C interfész, 4 választható (jumper) I2C címmel (A0…A1),

– Folyamatos konverzió 240ms-ként,

– Programozható küszöbértékek (max./ min - CT), külső 
lábak, mint treshold (INT),

– 3.3 V vagy 5V interfész támogatás,

– Kalibrálást nem igényel!
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I2C vezérlő hozzáadása és összekötése az alaprendszerrel I.

309

• Új IP mag hozzáadására két lehetőség kínálkozik az XPS/EDK-ban:
– a.) System Assembly View használatával
– b.) Az .MHS fájl kézi szerkesztésével

• Adjunk a processzor rendszerhez két  XPS_IIC perifériát a System Assembly View
segítségével

• Megjegyzés: IIC sok helyen I2C vezérlőként szerepel (Inter IC kommunikáció)

2

1

3
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I2C vezérlő hozzáadása és összekötése az alaprendszerhez 
II.

1

2
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• Ezek után egy-egy IP modulhoz (pl. XPS_IIC) az XPS-
ben a következőket kell még beállítani (kivétel AXI 
interfész esetén, ahol ez automatikus):

– a.) A busz kapcsolatot az IP modul és buszrendszer (PLB) 
között 

– b.) Az IP modul címtartományhoz rendelését (Base-High
Addresses)

– c.) Az IP modulok I/O portjainak külső (external) port-
okhoz rendelése (.MHS vagy Ports View), 

– d.) Végül a külső portok fizikai FPGA lábakhoz 
rendelését (.UCF szerkesztése)

I2C vezérlő hozzáadása és összekötése az alaprendszerhez 
III.
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I2C vezérlő hozzáadása és összekötése az alaprendszerhez 
IV. / a.

PLB busz összekapcsolása az I2C IP modulokkal. 
SPLB = Slave-oldali PLB eszköz.



Memória címtartományok beállítása
• Address nézet kiválasztása
• „Map”-eletlen IP perifériák memória-címtartományhoz rendelése:

– a.) automatikusan - címgenerálással - DE előtte lock! (címek, amiket rögzíteni akarunk)
– b.) manuálisan.
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I2C vezérlő hozzáadása és összekötése az alaprendszerhez 
IV. / b.

1

2
*Címeknek 2^n méretűnek kell lennie és 
nem lapolódhatnak át! 
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I2C vezérlő összekötése az alaprendszerhez
IV. / c. - Külső portok hozzárendelése

• A xps_iic_0 példányt hozzá kell kapcsolni az Nexys-2 kártyán található JA3/JA4
PMOD kivezetésekhez
– 1.) A I2C példány SDA/SCL jeleit a külső fizikai FPGA lábra (pin)-ra kell kapcsolni
– 2.) Az .UCF fájl-ban meg kell adni az adott FPGA pin azonosítóját

• Ezt a feladatot a következőképpen oldhatjuk meg
– System Assembly View -> Port fül megnyitása
– Xps_iic_0 – (IO_IF) – iic_0 megnyitása (Sda, Scl portok bekötései)

Alapbeállítás
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I2C összekötetés külső porthoz rendelése II.

• Módosítani kell az .ucf file-t (\data\system.ucf alapértelmezett)

1

2

Nexys_2_rm.pdf



• Project menü → Design Rule Check

• Módosított, vagy nem BSB-ből generált 
beágyazott rendszer esetén érdemes DRC
(Design Rule Checking) ellenőrzést is futtatni.
– Kiszűri az esetleges elkötéseket, hibákat

– Figyelmeztető (warning) jellegű üzenetek 
megengedettek (szintetizálható a terv)

– Legtöbb lebegő (floating) vezetékkel sem kell 
foglalkozni (pl. Peripheral Reset, FSL_x stb.)

• Ezután indítható el a Netlista, ill. Bitstream
generálás.
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DRC ellenőrzés futtatása, 
bitstream generálás



SZOFTVER TESZT ALKALMAZÁS 
ÖSSZEÁLLÍTÁSA (PMOD_TMP2)

Xilinx SDK

317



• 1.) SDK elindítása (EDK-ból): Project → Export
Hardware Design to SDK

• 2.) Kattintsunk az Export & Launch SDK gombra
– Ha még nincs elkészítve az új rendszerhez tartozó

netlista és bitstream, akkor ez automatikusan
legenerálódik mielőtt az SDK elindulna

• 3.) A Select a workspace ablakban válaszuk ki a
<projectdir>/Lab02/SDK/SDK_Export →
majd kattintsunk az OK-ra

• 4.) Az SDK-ban: File → New → Xilinx Board
Support Package → kattintsunk a Finish-re

318

Tesztalkalmazás (TestApp) készítése I.



• Software Platform Settings (korábbi rendszerekben még az EDK része volt!)
– Operációs rendszer kiválasztása: standalone vs. xilkernel (esetleg 3rd Party OS)
– Rendelkezésre álló könyvtári függvények (lib) kiválasztása
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Tesztalkalmazás (TestApp) készítése II.



• Új projekt alkalmazás létrehozása (Xilinx C Project)
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Tesztalkalmazás (TestApp) készítése III.

1
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Tesztalkalmazás (TestApp) készítése IV.



• Új forrás fájl létrehozása/hozzáadása:

322

1

2

Tesztalkalmazás (TestApp) készítése V.

Analog Devices PmodTMP2_DriverFiles.zip * -ből hozzáadni:
- ADT7420.c / .h
- I2c.c / .h
- Main.c

• Linker script generálása (.ld)
• SW alkalmazás fordítása (.elf)
• Tesztverifikáció: bitfile generálás + tesztelés FPGA-n.
*Megjegyzés: az i2c.c és i2.h fájlok az Analog Devices támogató csomagjából lettek felhasználva. Alternatív 
megoldásként a Xilinx iic.c és iic.h fájlokat is használhatjuk:
Lásd: <Xilinx install_dir>/ISE_DS/EDK/sw/XilinxProcessorIPLib/drivers/iic_vX_YZ_a/doc/html/api/index.html

http://wiki.analog.com/_media/resources/fpga/xilinx/pmod/adt7420_nexys3.zip


Teszt verifikáció I.

• Digilent PMOD_TMP2 hőmérséklet mérő kártya Digilent Nexys-2 kártyához 
csatlakoztatása

– JA1 PMOD foglalat felső sorának 3-4-es lábaira (SCL – SDA)

– PMOD_TMP2-es kártyán a JP1/JP2 jumperek nincsenek rövidre zárva (A0/A1 címek)

• Digilent Nexys-2 kártya bekapcsolása

• Az USB-soros port, és a JTAG-USB programozó csatlakoztatása a 
számítógéphez

• A Terminal  ablakban az USB soros port beállítása (COMx), majd 
Csatlakozás…

• Xilinx Tools → Program FPGA

– .bit, .bmm valamint  .elf fájlok kiválasztása

– FPGA programozása

• Debug környezet beállítása és indítása
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Teszt verifikáció II.

• A forráskódból a következő rész felel az aktuális 
hőmérséklet kiíratásáért:
– Display_Temp(ADT7420_ReadTemp());
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IP HOZZÁADÁSA A BEÁGYAZOTT 
RENDSZERHEZ

Xilinx EDK használata

325

ATLYS



Feladat

• XPS/EDK:

– Katalógusban lévő IP (Intellectual Property)
hozzáadása az elkészült hardver rendszerhez,

– Az .UCF fájl módosítása a hozzáadott IP maghoz,
valamint külső port-okhoz tartozó beállításokkal,

– A módosított .MHS fájl vizsgálata.

• SDK

– fordító beállításainak testre szabása

– Teszt-alkalmazás generálása beépített SW
template alapján
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A feladat megoldásának lépései

• Az előző (4.) ismeretkör elsajátítása során
létrehozott projekt megnyitása (Lab01 → Lab02

néven),
• Az IP katalógusból kiválasztott GPIO perifériák

integrálása és összekötése az alaprendszerrel,
• Külső GPIO portok létrehozása (.UCF, .MHS),
• Az MHS file áttekintése,
• Egy Periféria tesztalkalmazás (TestApp) készítése

az SDK-ban,
• A FW-SW tervek teszt verifikálása az Digilent Atlys

/ Nexys-2 kártyán
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Beágyazott rendszer kibővítése

328

• Beépítendő GPIO (General Purpose I/O) modulok:
– Push Button (nyomógomb kezelő)

– Switches (kapcsoló kezelő)

MDM

BRAM

M
ic

ro
B

la
z
e

™
 p

ro
c

e
s

s
z
o

r 
m

a
g

AXI 

Összekötő 

Blokk

AXI 

Összekötő 

Blokk

AXI DDR 

Memória 

Vezérlő

UARTLite

MBDEBUG

D-LMB

I-LMB

AXI4

AXI4

AXI4

AXI4

AXI4-Lite

Memória

RS232

GPIO
AXI4-Lite

GPIO
AXI4-Lite

Push-

Button

Switches

RX

TX



Korábbi projekt archiválása és megnyitása
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• Hozzunk létre egy új mappát, legyen a neve \lab02

• Másoljuk át az előző ismeretkör elsajátításakor 
létrehozott projektet (azaz a \lab01 mappa tartalmát)

• Indítsuk el az XPS szoftvert: Start → Programok → 
Xilinx Design Tools → ISE Design Suite 14.2 → EDK → 
Xilinx Platform Studio

• File → Open Project → 
<projectdir>/lab02/system.xmp → Open



GPIO perifériák hozzáadása és összekötése az 
alaprendszerhez II.

330

• Új IP mag hozzáadására két lehetőség kínálkozik az XPS-ben:
– a.) System Assembly View használatával
– b.) Az MHS fájl kézi szerkesztésével

• Adjunk a processzor rendszerhez két  AXI_GPIO perifériát a System Assembly View
segítségével

1

2

3
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GPIO perifériák hozzáadása és összekötése az 
alaprendszerhez III.



GPIO perifériák hozzáadása és összekötése az 
alaprendszerhez IV.

332

• Egy AXI alapú IP modulhoz (pl. AXI_GPIO) az XPS 
automatikusan beállítja a következőket:
– A Bus Interface kapcsolatot az IP modul és buszrendszer között
– Az IP modul címtartományhoz rendelését (Base-HighAddress)
– Az I/O port-ok külső port-okhoz rendelését



• Adjunk hozzá a rendszerhez még egy AXI_GPIO IP-t a katalógusból
– Példány neve legyen ”push”
– A GPIO csatorna szélessége: 5 (mivel 5 nyomógomb van az Atlys kártyán)
– Ez a GPIO csatorna is „csak bemenet” legyen

• A kapott eredmény a System Assembly View-ban

333

GPIO perifériák hozzáadása és összekötése az 
alaprendszerhez V.



334

GPIO összekötetés külső porthoz rendelése I.

• A dip és push GPIO példányokat hozzá kell kapcsolni az Atlys kártyán található DIP
kapcsolókhoz és nyomógombokhoz

– 1.) A GPIO példányok adat port-ját külső FPGA pin-re kell kapcsolni
– 2.) Az .UCF fájl-ban megkell adni az adott FPGA pin azonosítóját

• Ezt a feladatot a következőképpen oldhatjuk meg
– System Assembly View -> Port fül megnyitása
– dip – (IO_IF) – gpio_0, valamint push – (IO_IF) – gpio_0 megnyitása

Alapbeállítás
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GPIO összekötetés külső porthoz rendelése II.

• Módosítani kell az .ucf file-t (\data\system.ucf alapértelmezett)

1

2

3



MHS LEÍRÓ VIZSGÁLATA
Xilinx EDK használata

336



A módosított MHS file áttekintése

337

• 1.) Kérdés
– Külső portok száma?
– Külső portok száma (amelyek kimenetek)?
– Külső portok száma (amelyek bemenetek)?
– Külső portok száma (melyek kétirányúak)?

• 2.) Kérdés
– Mely példányok kapcsolódnak a clk_100_0000MHzPLL0

nevű órajelhez?
– Mely példányok kapcsolódnak az AXI_0 nevű AXI

interface példányhoz?

• 3.) Kérdés
– Vázolja fel a rendszer teljes memória térképét a

példánynevek megadásával!



A módosított MHS file áttekintése

338

• 1.) Kérdés – Megoldás (MHS fájl alapján)



A módosított MHS file áttekintése

339

• 2.) Kérdés – Megoldás (MHS file alapján)
– Mely példányokhoz kapcsolódik a clk_100_0000MHzPLL0?

• AXI_0

• AXIlite_0

• proc_sys_reset_0

• microblaze_0

• microblaze_0_ilmb

• microblaze_0_dlmb

• microblaze_0_i_bram_ctrl

• microblaze_0_d_bram_ctrl

• RS232_Uart_1

• debug_module

• dip

• push

• clock_generator_0

• MCB_DDR2

– Mely példányok kapcsolódnak az AXI_0 interface példányhoz?
• microblaze_0

• MCB_DDR2



A módosított MHS file áttekintése

340

• 3.) Kérdés - Megoldás (System Assembly View →
Addresses)

Nem használt

dlmb,ilmb

dip

push

RS232_Uart_1

debug_module

MCB_DDR2

0x00000000–0x00001fff

0x40000000–0x4000ffff

0x40400000–0x4004ffff

0x40600000–0x4060ffff

0x41400000–0x4140ffff

0xa8000000–0xafffffff

Nem használt0xb0000000–0xffffffff

0x00002000–0x3fffffff

Alacsony 
címtartomány

Magas 
címtartomány



SZOFTVER TESZT ALKALMAZÁS 
ÖSSZEÁLLÍTÁSA

Xilinx SDK

341



• 1.) SDK elindítása (EDK-ból): Project → Export
Hardware Design to SDK

• 2.) Kattintsunk az Export & Launch SDK gombra
– Ha még nincs elkészítve az új rendszerhez tartozó

netlista és bitstream, akkor ez automatikusan
legenerálódik mielőtt az SDK elindulna

• 3.) A Select a workspace ablakban válaszuk ki a
<projectdir>/lab2/SDK/SDK_Export → majd
kattintsunk az OK-ra

• 4.) Az SDK-ban: File → New → Xilinx Board
Support Package → kattintsunk a Finish-re

342

Tesztalkalmazás (TestApp) készítése I.



• Software Platform Settings (korábbi rendszerekben még az EDK része volt!)
– Operációs rendszer kiválasztása: standalone vs. xilkernel (esetleg 3rd Party OS)
– Rendelkezésre álló könyvtári függvények (lib) kiválasztása

343

Tesztalkalmazás (TestApp) készítése II.



• Üres projekt alkalmazás létrehozása (Xilinx C Project)

344

Tesztalkalmazás (TestApp) készítése III.

1

2 3

4
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1

2

3

Tesztalkalmazás (TestApp) készítése IV.



• Új forrás fájl létrehozása:

346

1

2

3

Tesztalkalmazás (TestApp) készítése V.



• Forrás kód megírása (vagy hozzáadása):

347

Tesztalkalmazás (TestApp) készítése VI.



• Fordító beállítása
– Jobb kattintás a TestApp-ra → C/C++ Build Settings

348

• Mivel a programunkban van egy ciklus, mely a késleltetésért felel, 
és nem szeretnénk ha a fordító kioptimalizálná. 

• -O0=None.

1

2

3

4

Tesztalkalmazás (TestApp) készítése VII.



• Linker Scrip létrehozása
– Jobb kattintás a TestApp-ra → Generate Linker Script

349

Tesztalkalmazás (TestApp) készítése VIII.



350

• Atlys kártya bekapcsolása
• Az USB-soros port és az USB programozó csatlakoztatása a számítógéphez
• A Terminal1 ablakban az USB soros port beállítása, majd csatlakozás
• Xilinx Tools → Program FPGA

– .bit, .bmm és .elf fájlok kiválasztása

Beágyazott rendszer és szoftver teszt-verifikációja I.



• Kapcsolók (dip) és nyomógombok (pushb) működésének vizsgálata
• Program Debug-olása

351

Beágyazott rendszer és szoftver teszt-verifikációja II.



Összefoglalás

• Az előző (4.) ismeretkörben létrehozott
MicroBlaze alap rendszerhez hozzáadtunk két
GPIO perifériát az IP katalógusból

• A perifériákat a megfelelő módon konfiguráltuk,
és hozzákapcsoltuk a külső FPGA lábakhoz (pin)

• Ezután analizáltuk a módosított .MHS fájlt

• Az .UCF fájlt kiegészítettük a Digilent Atlys kártyán
lévő DIP kapcsolók és nyomógombok
bekötésének megfelelően

• Végül verifikáltuk az elkészült rendszert és
alkalmazás működését

352



FPGA-alapú beágyazott
rendszerek tervezése

6. Saját periféria hozzáadása az összeállított 
beágyazott alaprendszerhez

TÁMOP 4.1.2A - Egyetemi jegyzet

Pannon Egyetem

Szegedi Tudományegyetem

Dr. Kincses Zoltán, Dr. Vörösházi Zsolt



Tárgyalt ismeretkörök

1. Bevezetés – Beágyazott rendszerek
2. FPGA-k, Digilent Nexys-2 és Atlys fejlesztő kártyák és eszközök
3. Beágyazott Rendszer fejlesztő szoftverkörnyezet (Xilinx EDK – Embedded

Development Kit/XPS – Xilinx Platform Studio) áttekintése
4. Beágyazott alap tesztrendszer (BSB - Base System Builder and Board

Bring-Up) összeállítása XPS-ben
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

SDK használatával (Software Development Kit)
8. HW-SW rendszerek együttes tesztelése (Xilinx ChipScope)
9. Beágyazott Linux operációs rendszer I.: a MicroBlaze szoft-processzoron

Linux rendszer beállítása és indítása
10. Beágyazott Linux operációs rendszer II.: Alkalmazás fejlesztés, tesztelés, 

meghajtóprogramok, és boot-olás
11. Egyedi hardver szellemi termékek fejlesztése és tesztelése (Atlys AC97, 

Nexys VGA vezérlő)
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SAJÁT IP PERIFÉRIA HOZZÁADÁSA A 
BEÁGYAZOTT RENDSZERHEZ

Xilinx EDK használata

355



Feladat

Lépések:

• 1.) Saját periféria készítése
– HDL modul (VHDL v. Verilog forrásból)

• 2.) Saját periféria hozzáadása a beágyazott
rendszerhez Xilinx EDK-ban

• 3.) Lábkiosztás (Pin-out) hozzárendelések
megadása (.UCF constraints)

• 4.) Bitstream generálása és letöltése

• 5.) SW teszt alkalmazás elkészítése
– Hardver/Szoftver teszt verifikáció

356



BEÁGYAZOTT RENDSZER 
ÖSSZEÁLLÍTÁSA

Xilinx EDK használata

357

Nexys-2



A feladat megoldásának lépései

• Az előző (5.) ismeretkör elsajátítása során
létrehozott projekt archiválása, és megnyitása
– Lab02 → Lab03 (megnyitás)

• Saját Periféria generálása template-ből Xilinx EDK-
ban

• Saját IP Periféria létrehozása:
– A.) led_ip: LED,

– B.) seg7_ip: 7-segmenses kijelző,

• Elkészült IP periféria hozzáadása és
összekapcsolása a beágyazott rendszerrel

358



Beágyazott rendszer kibővítése

359

• Új saját, a Xilinx IP katalógusban nem szereplő modul tervezése és
integrálása:
– A.) led_ip: LED-ek vezérlésére (saját IP, nem GPIO modul)

– B.) seg7_ip: 7-szegmenses kijelző vezérlésére (Digilent csomag)

MicroBlaze

DLMB
BRAM

vezérlő

BRAM

ILMB
BRAM

vezérlő

UARTMDM

PLB
Busz

PSDRAM

Flash

EMC
vezérlő

Utasítás Adat

LEDs

GPIOPSBs

GPIODIPs

led_ip 7Segsseg7_ip

AB



Korábbi projekt archiválása és megnyitása

360

• Hozzunk létre egy új mappát, legyen a neve \lab03

• Másoljuk át az előző ismeretkör elsajátításakor 
létrehozott projektet (azaz a \lab02 mappa tartalmát)

• Indítsuk el az XPS\EDK szoftvert: Start → Programok → 
Xilinx Design Tools → ISE Design Suite 14.2 → EDK → 
Xilinx Platform Studio

• File → Open Project → 
<projectdir>/lab03/system.xmp → Open



A.) Periféria template generálása I.

361

• Az XPS/EDK-ban indítsuk el: Hardware → Create, or Import 
Peripherial… → Next

1

2

EDK-hoz szükséges interfészek és 
könyvtár struktúra is generálódik.



Periféria template generálása II.

362

1

2

3

* IP neve: csak kisbetűs!

PLB busz Big-Endian, azaz bit-
fordított formátumot definiál!



Periféria template generálása III.
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Periféria template generálása IV.



365

Periféria template generálása V.

3

1

2



IP periféria generált komponensei
• - HDL source -

– D:\vzsolt\Lab03_MyIP_Nexys2/pcores/led_ip_v1_00_a/hdl
• top entity : vhdl/led_ip.vhd
• user logic : vhdl/user_logic.vhd

• - XPS interface -
– D:\vzsolt\Lab03_MyIP_Nexys2/pcores/led_ip_v1_00_a/data

• mpd : led_ip_v2_1_0.mpd
• pao : led_ip_v2_1_0.pao

• - Misc file -
– D:\vzsolt\Lab03_MyIP_Nexys2/pcores/led_ip_v1_00_a/devl

• help : README.txt
• option : ipwiz.opt
• log : ipwiz.log

• - Driver source -
– D:\vzsolt\Lab03_MyIP_Nexys2/drivers/led_ip_v1_00_a/src

• makefile : Makefile
• header : led_ip.h
• source : led_ip.c
• selftest : led_ip_selftest.c

• - Driver interface -
– D:\vzsolt\Lab03_MyIP_Nexys2/drivers/led_ip_v1_00_a/data

• mdd : led_ip_v2_1_0.mdd
• tcl : led_ip_v2_1_0.tcl

366

FW források

SW források, 
driverek



lab03

\pcores

led_ip_v1_00_a

\hdl\data \devl

\vhdlMPD PAO

PRJ

led_ip.vhd (top)

user_logic.vhd

ipwiz.log

ipwiz.opt

Readme.txt

create.cip

367

Periféria template generálása VI.

2

1



Periféria hozzáadása és MPD módosítása

368

• Adjuk hozzá a LED_IP perifériát az IP katalógusból beágyazott rendszerünkhöz:

3

• Nyissuk meg a led_ip_v2_1_0.mpd fájlt a
– <projectdir>/lab03/pcores/led_ip_v1_00_a/data mappábból vagy 
– már hozzáadott LED_IP-n jobb gomb és a legördülő listából  „View MPD”

• MPD = Microprocessor Peripheral Desciptor (IP periféria portjainak, busz 
interfészeinek és paramétereinek alapbeállításait tartalmazza)

• Adjuk hozzá a fájlhoz az alábbi sort, majd „Save”-el mentsük is el:

2

1



Periféria létrehozása II. - HDL

369

• Nyissuk meg a user_logic.vhd fájlt a 
– <projectdir>/lab03/pcores/led_ip_v1_00_a/hdl/vhdl mappában, vagy
– már hozzáadott LED_IP-n jobb gomb és a legördülő listából  „Browse HDL sources…”

• Adjuk hozzá a file-hoz az alábbi sorokat:

1

2

3



VHDL kódrészlet: saját process

370

--USER logic implementation added here

LED_PROC : process (Bus2IP_Clk) is

begin

if Bus2IP_Clk'event and Bus2IP_Clk = '1' then

if Bus2IP_Reset = '1' then

led_i <= (others => '0');

else

if Bus2IP_WrCE(0) = '1' then

led_i <= Bus2IP_Data(24 to 31); --big endian

end if;

end if;

end if;

end process LED_PROC;

LED <= led_i;



Periféria létrehozása III. - HDL

371

• Majd nyissuk meg a led_ip.vhd fájlt
– a <projectdir>/lab03/pcores/led_ip_v1_00_a/hdl/vhdl mappából, vagy
– már hozzáadott LED_IP-n jobb gomb és a legördülő listából  „Browse HDL sources…”

• Adjuk hozzá a fájlhoz az alábbi sorokat:

1

2

PORT MAP-
hez
(felhasználói 
rész):

PORT-okhoz (felhasználói rész):



Módosítások frissítése

• Végül az IP katalógushoz szerkesztett saját IP 
periféria minden módosítása frissíthető:

– .UCF,

– HDL források.

• Katalógus frissítése: Project → Rescan User
Repositories
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• Hozzáadott saját LED_IP periféria buszrendszerhez
kapcsolása
– Bus Interfész nézet → SPLB = mb_plb kiválasztása

373

Periféria hozzáadása és összekapcsolása a rendszerrel I.

1

2



• System Assembly View → Ports nézet

– A LED port-ot alakítsuk külső porttá (Make External)

374

Periféria hozzáadása és összekapcsolása a rendszerrel II.

1

2



• System Assembly View
– Addresses nézet → ellenőrizzük a Base/High Address értékeket
– Mappel-etlen memória címtartomány beállítása

• Alapcím legyen:= 0x8302_0000

• Címtartomány mérete legyen: 64K

375

Periféria hozzáadása és összekapcsolása a rendszerrel III.

1

2 3



376

GPIO összekötetés külső porthoz rendelése II.

• Módosítani kell az .ucf file-t (\data\system.ucf alapértelmezett)

1
2

LED lábak: 
LVCMOS33!



.UCF hiba – LED lábaknál

• Xilinx PlanAhead: Memória IOSTANDARD-jével (LVCMOS 3.3V) 
ütközik a LED_GPIO IOSTRANDARD-je (2.5V)!

• Megoldás: LED IOSTANDARD = ”LVCMOS33” legyen.

377

ütközések



DRC ellenőrzés futtatása

• Project menü → Design Rule Check
• Módosított, vagy nem BSB-ből generált 

beágyazott rendszer esetén érdemes DRC (Design 
Rule Checking) ellenőrzést is futtatni.
– Kiszűri az esetleges elkötéseket, hibákat
– Figyelmeztető (warning) jellegű üzenetek 

megengedettek (szintetizálható a terv)
– Legtöbb lebegő (floating) vezetékkel sem kell 

foglalkozni (pl. Peripheral Reset, FSL_x stb.)

• Ezután indítható el a Netlista, ill. 
Bitstream generálás.
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Összefoglalás

• A „Create and Import Peripherial Wizard”
segítségével létrehoztunk egy periféria template-t
az PLB 4.6 buszrendszerhez,

• A megfelelő felhasználói logikát megírtuk VHDL-
ben, és hozzáadtuk ehhez a template-hez, hogy
létrejöjjön a LED interface IP periféria,

• A létrehozott perifériával frissítettük az IP
katalógust (Rescan IP Repository),

• Végül integráltuk a már meglévő beágyazott
rendszerünkbe.
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BEÁGYAZOTT RENDSZER 
ÖSSZEÁLLÍTÁSA

Xilinx EDK használata

380

ATLYS



A feladat megoldásának lépései

• Az előző (5.) ismeretkör elsajátítása során
létrehozott projekt archiválása és megnyitása

• Periféria template generálása Xilinx EDK-ban

• Periféria létrehozása (Digilent Atlys kártyán
található LED)

• Elkészült periféria hozzáadása és
összekapcsolása a beágyazott rendszerrel
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Beágyazott rendszer kibővítése

382
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Összekötő 

Blokk

AXI 

Összekötő 

Blokk

AXI DDR 

Memória 

Vezérlő

UARTLite

MBDEBUG

D-LMB

I-LMB

AXI4

AXI4

AXI4

AXI4

AXI4-Lite

Memória

RS232

GPIO
AXI4-Lite

GPIO
AXI4-Lite

Push-

Button

Switches

MYIP
AXI4-Lite

LED



Korábbi projekt archiválása és megnyitása

383

• Hozzunk létre egy új mappát, legyen a neve \lab02

• Másoljuk át az előző ismeretkör elsajátításakor 
létrehozott projektet (azaz a \lab01 mappa tartalmát)

• Indítsuk el az XPS szoftvert: Start → Programok → 
Xilinx Design Tools → ISE Design Suite 14.2 → EDK → 
Xilinx Platform Studio

• File → Open Project → 
<projectdir>/lab02/system.xmp → Open



Periféria template generálása I.

384

• Az XPS/EDK-ban indítsuk el: Hardware → Create or Import 
Peripherial… → Next

1

2



Periféria template generálása II.

385

1

2

3



Periféria template generálása III.

386



387

Periféria template generálása IV.
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Periféria template generálása V.

3

1

2



389

Periféria template generálása VI.

lab03

\pcores

led_ip_v1_00_a

\hdl\data \devl

\vhdlMPD PAO

PRJ

led_ip.vhd (top)

user_logic.vhd

ipwiz.log

ipwiz.opt

Readme.txt

create.cip

2

1
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• Nyissuk meg a led_ip_v2_1_0.mpd fájlt a 
<projectdir>/lab03/pcores/led_ip_v1_00_a/data mappában, vagy LED_IP-n jobb 
gomb és „View MPD”

• MPD = Microprocessor Peripheral Desciptor (IP periféria portjainak, busz 
interfészeinek és paramétereinek alapbeállításait tartalmazza)

• Adjuk hozzá a file-hoz az alábbi sort, majd „Save”-el mentsük is el:

1

Periféria hozzáadása és MPD módosítása



Periféria létrehozása II. - HDL

391

• Nyissuk meg a user_logic.vhd fájlt a 
– <projectdir>/lab03/pcores/led_ip_v1_00_a/hdl/vhdl mappában, vagy
– LED_IP-n jobb gomb és a legördülő listából  „Browse HDL sources…”

• Adjuk hozzá a file-hoz az alábbi sorokat:

1

2

3

4



VHDL kódrészlet: saját process

392

--USER logic implementation added here

LED_PROC : process (Bus2IP_Clk) is

begin

if Bus2IP_Clk'event and Bus2IP_Clk = '1' then

if Bus2IP_Resetn = '0' then --negated reset!

led_i <= (others => '0');

else

if Bus2IP_WrCE(0) = '1' then

led_i <= Bus2IP_Data(0 to 7); --big endian!

end if;

end if;

end if;

end process LED_PROC;

LED <= led_i;



Periféria létrehozása III. – HDL (top)

393

• Nyissuk meg a led_ip.vhd (top-level) fájlt
– a <projectdir>/lab03/pcores/led_ip_v1_00_a/hdl/vhdl mappából, vagy
– LED_IP-n jobb gomb és a legördülő listából  „Browse HDL sources…”

• Adjuk hozzá a fájlhoz az alábbi sorokat:
– 1.) PORT-okhoz (felhasználói rész):

1

2

– 2.) PORT-okhoz
(felhasználói rész):



• Adjuk hozzá a LED_IP magot a rendszerhez
– Dupla kattintás a saját LED_IP magra az IP katalógusban
– Yes → OK → OK (alapbeállítások használata)
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Periféria hozzáadása és összekapcsolása a rendszerrel I.



• System Assembly View -> Ports
– A LED port-ot alakítsuk külső port-á
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Periféria hozzáadása és összekapcsolása a rendszerrel II.



• System Assembly View
– Addresses nézet → ellenőrizzük a Base/High Address értékeket
– Mappel-etlen memória címtartomány beállítása

• Alapcím legyen:= 0x7F40_0000

• Címtartomány mérete legyen: 64K
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Periféria hozzáadása és összekapcsolása a rendszerrel III.

1

2 3



• Módosítsuk a system.ucf file-t is
– Nyissuk meg a Projekt fül → data/system.ucf file-t

– Adjuk hozzá az alábbi sorokat
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Periféria hozzáadása és összekapcsolása a rendszerrel IV.

1



DRC ellenőrzés futtatása

• Project menü → Design Rule Check
• Módosított, vagy nem BSB –ből generált 

beágyazott rendszer esetén érdemes DRC (Design 
Rule Checking) ellenőrzést is futtatni.
– Kiszűri az esetleges elkötéseket, hibákat
– Figyelmeztető (warning) jellegű üzenetek 

megengedettek (szintetizálható a terv)
– Legtöbb lebegő (floating) vezetékkel sem kell 

foglalkozni (amíg hibát nem generál)

• Ezután indítható el a Netlista, ill. 
Bitstream generálás.
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Összefoglalás

• A „Create and Import Peripherial Wizard”
segítségével létrehoztunk egy periféria template-t
az AXI4Lite interfészhez,

• A megfelelő felhasználói logikát megírtuk VHDL-
ben, és hozzáadtuk ehhez a template-hez, hogy
létrejöjjön a LED interface IP periféria,

• A létrehozott perifériával frissítettük az IP
katalógust (Rescan IP Repository),

• Végül integráltuk a már meglévő beágyazott
rendszerünkbe.
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FPGA-alapú beágyazott
rendszerek tervezése

7. Szoftver alkalmazások fejlesztése, tesztelése, hibakeresése 
(debug) Xilinx SDK használatával (Software Development Kit)

TÁMOP 4.1.2A - Egyetemi jegyzet

Pannon Egyetem

Szegedi Tudományegyetem

Dr. Kincses Zoltán, Dr. Vörösházi Zsolt



Tárgyalt ismeretkörök

1. Bevezetés – Beágyazott rendszerek
2. FPGA-k, Digilent Nexys-2 és Atlys fejlesztő kártyák és eszközök
3. Beágyazott Rendszer fejlesztő szoftverkörnyezet (Xilinx EDK – Embedded

Development Kit/XPS – Xilinx Platform Studio) áttekintése
4. Beágyazott alap tesztrendszer (BSB - Base System Builder and Board

Bring-Up) összeállítása XPS-ben
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 SDK használatával (Software Development Kit)
8. HW-SW rendszerek együttes tesztelése (Xilinx ChipScope)
9. Beágyazott Linux operációs rendszer I.: a MicroBlaze szoft-processzoron

Linux rendszer beállítása és indítása
10. Beágyazott Linux operációs rendszer II.: Alkalmazás fejlesztés, tesztelés, 

meghajtóprogramok, és boot-olás
11. Egyedi hardver szellemi termékek fejlesztése és tesztelése (Atlys AC97, 

Nexys VGA vezérlő)
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Elvégzendő feladat

402

KEZDŐ ÉS HALADÓ SZINTŰ SZOFTVER 
ALKALMAZÁS FEJLESZTÉSE SDK-BAN



Feladatok

• Kezdő-szintű szoftver alkalmazás fejlesztése
– Belső Blokk-RAM vezérlő hozzáadása a rendszerhez
– Kezdő szintű szoftver alkalmazás készítése az SDK-ban található

IP periféria eléréséhez
– Linker script létrehozása
– A futtatható részek partícionálása mind az LMB, mind a PLB

memória területekre
– Bitstream (.BIT) létrehozása
– Bitstream (.BIT) letöltése és kipróbálása az Atlys/Nexys-2

kártyán

• Haladó-szintű szoftver alkalmazás fejlesztése
– Időzítő (timer) és megszakítás vezérlő (interrupt controller)

használata
– Megszakítás kezelő hozzárendelése az időzítőhöz
– Megszakítás kezelő függvény megírása
– SDK Debugger használata
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A feladatok megoldásának lépései

• 1. feladat
– Egy belső, de a meglévő LMB vezérlőtől elkülönített BlokkRAM-

vezérlő (BRAM_IF_CTRL) illesztése az elkészült beágyazott
rendszerhez

– SDK szoftver projekt létrehozása
– Az összeállított objektum file-ok vizsgálata
– A rendszer tesztelése az Atlys/Nexys-2 fejlesztő kártyán

• 2. feladat
– Időzítő- (TIMER), és megszakítás-vezérlő (INTERRUPT CTRL)

integrálása a már meglévő rendszerhez
– SDK szoftver projekt létrehozása
– Megszakítás kezelő (HANDLER) függvény megírása
– Linker Script beállítása és generálása
– A beágyazott rendszer tesztelése az Atlys/Nexys-2 fejlesztő

kártyán
404



KEZDŐ SZINTŰ SZOFTVER 
ALKALMAZÁS FEJLESZTÉSE

Első feladat

405

Nexys-2



BRAM

Beágyazott rendszer kibővítése

406

• Kibővítés: IP katalógusban lévő modul integrálása
– egy XPS PLB BRAM vezérlő hozzáadása (~8 KByte)

MicroBlaze

DLMB
BRAM

vezérlő

BRAM

ILMB
BRAM

vezérlő

UARTMDM

PLB
Busz

PSDRAM

Flash

EMC
vezérlő

Utasítás Adat

LEDs

GPIOPSBs

GPIODIPs

led_ip PLB BRAM 
vezérlő



BlokkRAM vezérlő illesztése I.

407

• Hozzunk létre egy új mappát, legyen a neve 
\lab04

• Másoljuk át az előző ismeretkör elsajátításakor 
létrehozott projektet, azaz a \lab03 mappa 
tartalmát

• Indítsuk el az XPS szoftvert: Start → Programok 
→ Xilinx Design Tools → ISE Design Suite 14.2 
→ EDK → Xilinx Platform Studio

• File → Open Project → 
<projectdir>/lab04/system.xmp → Open



408

• Az IP katalógusból: 
– 1.) Memory and Memory Controller → Block RAM (BRAM) Block ①
– 2.) Memory and Memory Controller → XPS BRAM IF Controller ②

• A BRAM memória integrálása során egy BRAM vezérlőt is hozzá kell adni 
a beágyazott rendszerünkhöz: 
– a BRAM memória PORTA portjának összeköttetése a vezérlővel 

BlokkRAM vezérlő illesztése II.

1

2



BlokkRAM vezérlő illesztése III.

409

• System Assembly View → Address fül

• Módosítsuk az XPS_BRAM vezérlő méretét 8KByte-ra

• Memória BASE_ADDRESS legyen:= 0x00004000



DRC ellenőrzés, bitstream generálás

• Project menü → Design Rule Check

• Módosított, vagy nem BSB varázsló segítségével 
generált beágyazott rendszer esetén érdemes 
DRC (Design Rule Checking) ellenőrzést is futtatni.

– Kiszűri az esetleges elkötéseket, hibákat

• Ezután indítható el a 

– Netlista, ill. 

– Bitstream generálás

• Végül az SDK indítása: 

– Export & Launch SDK

410



SDK - BSP létrehozása

411

File → New  → Xilinx Board Support Package (BSP neve legyen led_ip_test_bsp)



412

File → New  → Xilinx C Project (neve legyen led_ip_test_app)

SDK szoftver projekt létrehozása I./a



413

SDK szoftver projekt létrehozása I./b



SDK szoftver projekt létrehozása I./c

414

• SDK: Válasszuk ki a system.mss fület

• Vizsgáljuk meg az „Overview”, ill. „Source” nézeteket!



C forráskód létrehozása

415

File → New  → C Source File (neve legyen lab4.c)



SDK szoftver projekt létrehozása II.

416

• Vizsgáljuk meg a GPIO-hoz rendelt különböző  .c   forrás, és   .h 
header file-okat 
– „File” link az oldal tetején, vagy
– <Driver>\Xilinx\14.X\ISE_DS\EDK\sw\XilinxProcessorIP
Lib\drivers\gpio_v3_00_a

• Vizsgáljuk meg a xgpio.h header file-t (\src\)!

• A GIPO-ról való olvasáshoz az alábbi lépéseket kell elvégezni
– GPIO inicializálása 

• XGpio_Initialize(XGpio *InstancePtr, u16 DeviceId)

– Adatátviteli irány beállítása
• XGpio_SetDataDirection(XGpio *InstancePtr, 
unsigned Channel, u32 DirectionMask)

– Adat olvasása
• XGpio_DiscreteRead(XGpio *InstancePtr, 
unsigned channel)



SDK szoftver projekt létrehozása III.

417

• Project Explorer → Dupla kattintás a lab4.c-re → Megjelenik 
az Outline fül → Dupla kattintás az xparameters.h-ra

• #define XPAR_DIP_DEVICE_ID  0  sorban található  #define
azonosítja a „dip” nevű GPIO perifériát

• Ez a #define használható az Xgpio_Initialize() függvény 
hívásakor



SDK szoftver projekt létrehozása IV.

418

A készítendő C programnak:
• 1.) Be kell olvasni a dip kapcsolók aktuális állását (végtelen ciklusban)
• 2.) Megjeleníteni ezt a LED-eken a korábban létrehozott led_ip segítségével (lásd \lab03)



SDK szoftver projekt létrehozása V.

419

• File → Open File → 
<projektdir>/lab4/drivers/led_ip_v1_00_a/

src/led_ip_selftest.c → Open

• Adjuk hozzá az alábbi kódrészletet, amely meghatározza a 
felhasználó által az led_ip 1.00 IP-ben elérhető regiszterek 
számát
– Megj: Emlékezzünk vissza, hogy korábban 1 Slave regisztert 

állítottunk be az EDK-ban a saját IP periféria létrehozásakor

• Mentsük el, és zárjuk is be a fájlt (CTRL+S).



SDK szoftver projekt létrehozása VI.

420

• Xilinx Tools → Repositories → New →

– <projectdir>/lab04:aktuális könyvtár kiválasztása

1
2



SDK szoftver projekt létrehozása VII.

421

• Project Explorer → Jobb kattintás a   standalone_bsp_0 → 
Board Support Package Settings



Az összeállított objektum file-ok vizsgálata

• Linker Script létrehozása és generálása. Próbaképpen helyezzük át a 
programrészeket különböző helyekre:
– I. ) belső LMB BRAM memóriába
– II.)  belső XPS_BRAM memóriába
– III.)  külső Micron DDR memóriába
Jobb kattintás led_ip_test_app → Generate Linker Script → Generate
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Az összeállított objektum file-ok vizsgálata I.

• Indítsuk el a Xilinx beépített Shell-jét (belső LMB BRAM)
– Xilinx Tools → Launch Shell
– Könyvtár megváltoztatása: cd led_ip_test_app\Debug
– A program részeinek, és méretének kiíratása a kezdő címtől: 
mb-objdump –h led_ip_test_app.elf
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• Linker Script módosítása, és újragenerálása (XPS_BRAM-ba)
– Jobb kattintás led_ip_test_app → Generate Linker Script → Generate

– Futtassuk le újra az mb-objdump –h led_ip_test_app.elf

parancsot

Az összeállított objektum file-ok vizsgálata II.

424



Az összeállított objektum file-ok vizsgálata II.

• Kapcsoljuk be a kártyát, csatlakoztassuk a programozó kábelt, 
és soros kábelt

• Válasszuk ki az SDK terminál ablakot
• Állítsuk be a megfelelő soros COM<X> Port-számot és 

BaudRate-et (9600)
• Xilinx Tools → Program FPGA
• Válasszuk ki az alábbi Bitstream és BMM file-okat

– <projektdir>\Nexys2_01_BSB_hw_platform\system.bit

– <projektdir>\Nexys2_01_BSB_hw_platform\system_bd.bmm

• microblaze_0: Legördülő menüből válasszuk ki a 
led_ip_test_app.elf file-t (eddigi hagyományos módon)

• Kattintsunk a Program gombra az FPGA felprogramozásához
• A ON-állapotú kapcsolóhoz tartozó LED világít, az SDK 

terminálban a kapcsolók és nyomógombok állapotának 
lekérdezése látható 
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• Változtassuk meg az egyik xil_printf() függvényt 
printf()-re vagy növeljük meg a Linker Script generálás 
során a Heap/Stack méreteket 1 Kbyte-ra.

• Vizsgáljuk meg a konzol ablakban kapott hibaüzenetet:

426

Egy xil_printf() kicserélése printf()-re



Az összeállított objektum file-ok vizsgálata III.

• Linker Script módosítása, és újragenerálása (külső DDR memóriába)
– Jobb kattintás led_ip_test_app → Generate Linker Script → Gerenate
– Futtassuk le újra az mb-objdump –h led_ip_test_app.elf parancsot
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• Mivel a programunk a külső DDR memóriába kerül, így az FPGA-t csak 
egy ún „bootloop” alkalmazással tudjuk felprogramozni, majd pedig az 
alkalmazást XMD Shell-en keresztül kell feltölteni

• Xilinx Tools → Program FPGA → BRAM initialization → bootloop
• Programozzuk fel az FPGA-t!

428

Külső memória, Bootloop használata



• XMD Shell elindítása:
– Xilinx Tools → XMD console

• Az alkalmazásunk elérési útvonalának 
beállítása:
– cd <workspaces>

/led_ip_test_app/Debug

• Csatlakozás:
– connect mb mdm

• Az alkalmazásunk letöltése:
– dow TestApp.elf

• Program elindítása
– con

• Vizsgáljuk meg a programunk működését

• Futás leállítása
– stop 429

XMD Shell: parancs-soros konfigurálás



Összefoglalás

• SDK segítségével definiálni, fejleszteni és integrálni lehet a
különböző szoftver komponenseket a beágyazott
rendszerbe.

• Definiálhatunk eszköz driver interface-eket minden
perifériához és a processzorhoz.

• Az SDK importálja az .XML file-t, létrehozza a hozzá tartozó
.MSS file-t.

• Módosíthatjuk a beállításokat, és fejleszthetjük a
processzor rendszer szoftverét (template) vagy saját
szoftver alkalmazásokat hozhatunk létre.

• Használhatjuk a linker script-et, a különböző
memóriaterületek kiosztására.

• Ha az alkalmazás túl nagy ahhoz, hogy elférjen a belső
BRAM memóriában, akkor letölthető a külső memóriába is
az XMD segítségével.
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HALADÓ SZINTŰ SZOFTVER 
ALKALMAZÁS FEJLESZTÉSE

Második feladat

431

Nexys-2



BRAM

Beágyazott rendszer kibővítése

432

• Timer (időzítő) integrálása

• Interrupt controller (megszakítás vezérlő) integrálása

MicroBlaze

DLMB
BRAM

vezérlő

BRAM

ILMB
BRAM

vezérlő

UARTMDM

PLB
Busz

PSDRAM

Flash

EMC
vezérlő

Utasítás Adat

LEDs

GPIOPSBs

GPIODIPs

led_ip
PLB BRAM 

vezérlő

Timer

Intr. Ctrl.



Időzítő és megszakítás vezérlő illesztése I.

• Hozzunk létre egy új mappát, legyen a neve 
\lab05

• Másoljuk át az előző ismeretkör (\lab04) 
elsajátításakor létrehozott projektet

• Indítsuk el az XPS szoftvert: 
Start → Program → Xilinx Design Tools → ISE 
Design Suite 14.2 → EDK → Xilinx Platform 
Studio

• File → Open Project → 
<projectdir>/lab05/system.xmp → Open
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Időzítő és megszakítás vezérlő illesztése II.

• Adjuk hozzá az IP katalógusból a PLB alapú 
– XPS Timer és 
– XPS Interrupt Controller perifériákat, 

majd pedig csatlakoztassuk őket a rendszerhez az 
alábbi táblázat alapján:

434

microblaze_0 példányban

INTERRUPT xps_intc_0_ INTERRUPT

Xps_intc_0 példányban

Intr delay_Interrupt

Irq xps_intc_0_ INTERRUPT*

delay példányban

CaptureTrig0 net_gnd

Interrupt delay_Interrupt

*manuálisan .mhs-ben



Időzítő és megszakítás vezérlő illesztése III.

• IP katalógus → DMA and Timer → XPS Timer/Counter → Dupla 
kattintás → Hozzáadás

• Név: „delay”. Majd kattintás kétszer az OK-ra.
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Időzítő és megszakítás vezérlő illesztése IV.

436

• IP katalógus → Clock, Reset, and Interrupt → XPS Interrupt
Controller → Dupla kattintás → Yes → Alapbeállítások használata

• Kattintás kétszer az OK-ra.



• System Assembly View → „Bus Interfaces” fül
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Időzítő és megszakítás vezérlő illesztése V.



• System Assembly View
– Addresses nézet → ellenőrizzük a Base/High Address értékeket

– Mappel-etlen memória címtartomány beállítása

• Delay időzítő alapcíme legyen:= 0x8303_0000

• Címtartomány mérete legyen: 64K

• Xps_intc Interrupt vezérlő alapcíme legyen:= 0x8304_0000

• Címtartomány mérete legyen: 64K

438

Címtartomány hozzárendelés

1

2

3



MicroBlaze - Interrupt port

• Állítsuk be a microblaze_0 példányon az 
Interrupt portot:

• Ez egy microblaze_0_INTERRUPT  port-ot
definiál a MicroBlaze processzornál (.MHS 
vizsgálata)
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• xps_intc_0 megszakítás vezérlő bekötése

440

Időzítő és megszakítás vezérlő illesztése V.

1

2

3 Itt megjelenik a delay_Interrupt

Kattintsunk az xps_intc_0 → Intr mező → Connected
port mező → Interrupt Connection Dialog



Időzítő és megszakítás vezérlő illesztése V.

• xps_intc_0 megszakítás vezérlő Irq jelének 
bekötése manuálisan (14.x rendszerek alatt): 
microblaze_0 INTERRUPT jelét kell 
hozzárendelni a system.mhs fájlban!
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Időzítő és megszakítás vezérlő illesztése V.

442

• System Assembly View → Ports fül
• Delay időzítő →  Capture Trig0 → net_gnd a zajvédelem miatt

1

2

3

Innen hozzáadni  delay_Interrupt



DRC ellenőrzés futtatása

• Project menü → Design Rule Check
• Módosított, vagy nem BSB –ből generált 

beágyazott rendszer esetén érdemes DRC (Design 
Rule Checking) ellenőrzést is futtatni.
– Kiszűri az esetleges elkötéseket, hibákat
– Figyelmeztető (warning) jellegű üzenetek 

megengedettek (szintetizálható a terv)
– Legtöbb lebegő (floating) vezetékkel sem kell 

foglalkozni (pl. Peripheral Reset, FSL_x stb.)

• Ezután indítható el a Netlista, ill. 
Bitstream generálás.
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SDK szoftver projekt létrehozása I.

• 1.) SDK megnyitása:
– Project → Export Hardware Design to SDK → Export & Launch

SDK

• 2.) Elérési útvonal megadása:
– <projectdir>/lab05/SDK/SDK_Export

• 3.) Projekt létrehozása: New → Project → Xilinx C Project → 
Next

• 4.) Válasszuk a Select Project Template ablakban: Empty
Application
– (Megj: jó alternatív megoldás a PeripheralTest létrehozása, mely 

tartalmaz önteszteket a megszakítás vezérlőre és az időzítőre is!)

• 5.) Adjuk meg a Project Name mezőben: lab05 → Next
• 6.) Adjuk hozzá a projekthez az előre elkészített lab05.c file-t:

– Project Explorer → Jobb kattintás  a \src SW alkalmazáson → 
Import → General → File System → lab05.c kiválasztása → 
Finish
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SDK szoftver projekt létrehozása II.

445

7.) Build Project
Látható, hogy a Problems és a Console fülön több hibát is kapunk
A.) egyrészt javítsuk ki a #defineokat a függvényekben (xparameters.h !)
B.) másrészt javítsuk ki a „error” jellegű hibákat: a count és one_second_flag

A

B

B

8.) Build Project



SDK szoftver projekt létrehozása II./a

• Dupla kattintás a Problems fülön az első piros X-re
– Megjelenik a forrás file-ban az első hiba
– Adjuk hozzá a hiányzó count változót a forrás file-hoz
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SDK szoftver projekt létrehozása II./a

• Dupla kattintás a „Problems” fülön a második piros X-re
– Megjelenik a forrás file-ban az első hiba
– Adjuk hozzá a hiányzó one_second_flag változót a forrás file-hoz
– Mentsük el a file-t, nincs több hiba 
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Linker script generálása

• Jobb kattintás a \lab05-re → Generate Linker Script
• Heap és Stack méretének beállítása: 1 KB (alapértelmezett)
• Minden szekció a külső Micron_RAM_xx (PSRAMmemóriába kerüljön
• Kattintsunk a Generate-re → Yes
• Létrejön a .ld fájl
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Megszakítás kezelő függvény létrehozása I.

• Ugorjunk a forrás file azon részére, ahol a megszakítás 
kezelő függvény található:
– Outline fül → Kattintsunk a timer_int_handler() függvényre

• Az XPS időzítő megszakítás kezelő készítésének első 
lépése, hogy megállapítsuk hogy az XPS időzítő okozta a 
megszakítást
– XPS Timer Control Status Register határozza meg egy API 

függvényen keresztül

• Nyissuk meg az API dokumentációt 
– system.mss fül → delay → Documentation → File → 

xtmrctr.c
• XTmrCtr_IsExpired(XTmrCtr * InstancePtr, u8, TmrCtrNumber)

– ellenőrzi hogy az időzítő lejárt-e vagy sem
– capture/expire működési módok
– ha a megszakítás engedélyezve van, az időzítő lejárása egy megszakítást 

generál 
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Megszakítás kezelő függvény létrehozása II.

• Egészítsük ki a megszakítás kezelő függvényt az alábbiaknak 
megfelelően
– Amikor az időzítő lejár (IsExpired) egy számláló értékét növeljük meg 

:count++ 
– Írassuk ki a számláló értékét, és jelenítsük is meg a LED-eken

(mWriteReg)
– Mentsük el a file-t, majd Build-eljük le az alkalmazást.
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Kérdések I. 

• Mekkora a lefordított program mérete?

– .text szegmens (utasítás kód)

– .data szegmens (adat)

– .bss szegmens (statikusan lefoglalt változók)

– Összesen decimálisan

– Összesen hexadecimálisan
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Kérdés I.: Megoldás

• .text szegmens:              12590 

• .data szegmens:                340

• .bss szegmens:                2152  

• Összesen decimálisan:        15082 byte

• Összesen hexadecimálisan:     3aea 
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• Xilinx Tools → Launch Shell
– cd SDK/SDK_Export/lab05/Debug

– mb-size lab05.elf



A rendszer tesztelése a Nexys fejlesztő kártyán I.

453

• Kapcsoljuk be a kártyát

• Válasszuk ki az SDK terminál ablakot

• Állítsuk be a megfelelő COM portot, és baudrate-et (9600)

• Xilinx Tools → Program FPGA

• Válasszuk ki az alábbi Bitstream és BMM file-okat
– <projektdir>/lab05/lab1_hw_platform_0/system.bit

– <projektdir>/lab05/lab1_hw_platform_0/system.bd.bmm

• Legördülő menüből válasszuk ki az üres  ‚bootloop’ alkalmazást

• Kattintsunk a Program gombra az FPGA felprogramozásához
– Ez elindítja a Data2Mem programot, amely kombinálja a bootloop

alkalmazást a system.bit hardver bitstream-el és létrehozza a download.bit
file-t, mely ezután letöltésre kerül az FPGA-ra



A rendszer tesztelése a Nexys fejlesztő kártyán II.
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• Debugger elindítása
– Project Explorer → Jobb kattintás a  \lab05 projektre → Debug

As → Launch on Hardware → Yes (Debug perspektíva 
engedélyezése)

• A  lab05.elf letöltődik

• Jobb kattintás a Variables fül-re → Add Global Variables → 
count változó kiválasztása → OK

• BreakPoint elhelyezése
– Dupla kattintás a kiválasztott soron



A rendszer tesztelése a Nexys fejlesztő kártyán III.

455

• Kattintsunk a Resume gombra
– A program lefut egészen az első/következő beállított breakpoint-ig

• Kattintsunk a Memory fülre → Adjunk hozzá egy Memory Monitor-t



A rendszer tesztelése a Nexys fejlesztő kártyán IV.
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• Vizsgáljuk meg a count változó értékét → OK

• Kattintsunk a Resume gombra
– Minden resume-ra kattintással nő a count értéke

• Állítsuk le a program futását a Terminate gombbal



Összefoglalás

• Megtanultuk hogyan lehet XPS időzítőt és
megszakítás vezérlőt hozzáadni a rendszerünkhöz

• Megtanultuk hogyan lehet megszakítás kezelő
függvényt létrehozni és megszakítani egy eszköz
működését egy függvényhíváson keresztül

• A létrehozott megszakítás kezelőt teszteltük a
hardveren is (Nexys-2 kártya)

• Megnéztük az SDK Debugger haladó szintű
használatát is, ahol láthattuk, hogyan módosul
egy változó értéke, memória térkép stb.
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KEZDŐ SZINTŰ SZOFTVER 
ALKALMAZÁS FEJLESZTÉSE

Első feladat
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ATLYS



A kiegészített tesztrendszer
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BlokkRAM vezérlő illesztése I.

460

• Hozzunk létre egy új mappát, legyen a neve
lab4

• Másoljuk át az előző ismeretkör elsajátításakor
létrehozott projektet, azaz a lab3 mappa
tartalmát

• Indítsuk el az XPS szoftvert: Start → Minden
Program→ Xilinx Design Tools → ISE Design
Suite 14.2 → EDK → Xilinx Platform Studio

• File → Open Project → 
projectdir/lab4/system.xmp → Open
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• Az IP katalógusból: AXI BRAM Controller → Memory and Memory
Controller → Yes → OK → OK

• A vezérlő hozzáadása során egy BRAM memória is  hozzáadásra kerül, 
valamint létrejön a PORTA és PORTB összeköttetés a memória és a 
vezérlő között 

BlokkRAM vezérlő illesztése II.



BlokkRAM vezérlő illesztése a meglévő rendszerhez III.
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• System Assembly View → Address fül
• Módosítsuk az AXI BRAM vezérlő méretét 8K-ra
• Generáljuk le a bitstream-et: Hardware → Generate Bitstream



SDK szoftver projekt létrehozása I.

463

• SDK elindítása: Project → Export Hardware Design to SDK → Export and Launch
→ projectdir/lab4/SDK/SDK Export → OK

• A TestApp projektben nevezzük át a lab2.c fájlt lab4.c-re: Jobb kattintás → 
Rename

• Válasszuk ki a system.mhs fület



SDK szoftver projekt létrehozása II.

464

• Vizsgáljuk meg a GPIO-hoz rendelt különböző C és 
header file-okat
– File link az oldal tetején

• Nézzük meg az xgpio.h header file-t
• A GIPO-ról való olvasáshoz az alábbi lépéseket kell 

elvégezni
– GPIO inicializálása 

• XGpio_Initialize (XGpio *InstancePtr, u16 
DeviceId)

– Adat irány beállítása
• XGpio_SetDataDirection (XGpio * InstancePtr, 
unsigned Channel, u32 DirectionMask)

– Adat olvasása
• XGpio_DiscreteRead(XGpio *InstancePtr, unsigned 
channel)



SDK szoftver projekt létrehozása III.

465

• Project Explorer → Dupla kattintás a lab4.c-re → Megjelenik az 
Outline fül → Dupla kattintás az xparameters.h-ra

• A #define XPAR_DIP_DEVICE_ID  0 sorban található define
azonosítja a dip perifériát

• Ez a define használható az Xgpio_Initialize függvény hívásakor



SDK szoftver projekt létrehozása IV.

466

• A programunknak
– Be kell olvasni a dip kapcsolók aktuális állását
– Megjeleníteni azt a led-eken a led_ip segítségével



SDK szoftver projekt létrehozása V.

467

• File → Open File → 
projektdir/lab4/drivers/led_ip_v1_00_a/src/led_ip_s
elftest.c → Open

• Adjuk hozzá az alábbi kódot, mely meghatározza a 
felhasználó által az IP-ben elérhető regiszterek számát

• Mentsük el és zárjuk be a file-t



SDK szoftver projekt létrehozása VI.

468

• Xilinx Tools → Repositories → New → 
projectdir/lab4



SDK szoftver projekt létrehozása VII.
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• Project Explorer → Jobb kattintás a 
standalone_bsp_0 → Board Support Package
Settings



SDK szoftver projekt létrehozása VII.

470

• Egészítsük ki a lab4.c file-t az alábbiaknak megfelelően

• Mentsük el a file-t, így automatikusan lefordul



Az összeállított objektum file-ok vizsgálata I.

• Linker Script létrehozása
– Jobb kattintás TestApp → Generate Linker Script → Yes
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Az összeállított objektum file-ok vizsgálata II.

• Indítsuk el a shell-t
– Xilinx Tools → Launch Shell
– Könyvtár megváltoztatása: cd TestApp\Debug
– A program részeinek és méretének kiíratása a kezdő címtől: 

mb-objdump –h TestApp.elf
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Az összeállított objektum file-ok vizsgálata III.

• Linker Script módosítása
– Jobb kattintás TestApp → Generate Linker Script → Yes
– Futtassuk le újra az mb-objdump –h TestApp.elf parancsot

473



Az összeállított objektum file-ok vizsgálata III.

• Kapcsoljuk be a kártyát
• Válasszuk ki az SDK terminál ablakot
• Állítsuk be a megfelelő COM portot és baudrate-et (115200)
• Xilinx Tools → Program FPGA
• Válasszuk ki az alábbi Bitstream és BMM file-okat

– projektdir/lab4/lab1_hw_platform_0/system.bit
– projektdir/lab4/lab1_hw_platform_0/system.bd.bmm

• Legördülő menüből válasszuk ki a TestApp.elf file-t
• Kattintsunk a Program gombra az FPGA felprogramozásához
• A bekapcsolt kapcsolóhoz tartozó LED bekapcsol, az SDK terminálban látható 

a kapcsolók és nyomógombok állapota
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Egy xil_printf() megváltoztatása printf()-re

• Változtassuk meg az egyik xil_printf() 
függvényt printf()-re

• Vizsgáljuk meg a konzol ablakban kapott hibát

475



Egy xil_printf() megváltoztatása printf()-re

• Linker Script módosítása

– Xilinx Tools → Generate Linker Script → Yes
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Egy xil_printf() megváltoztatása printf()-re

• Mivel a programunk a külső memóriába kerül így az FPGA-t a bootloop
alkalmazással kell felprogramozni, és az alkalmazást XMD Shell-en 
keresztül kell feltölteni

• Xilinx Tools → Program FPGA → BRAM initialization →booltloop
• Programozzuk fel az FPGA-t
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Egy xil_printf() megváltoztatása printf()-re

• XMD Shell elindítása:
– Xilinx Tools → XMD console

• Az alkalmazásunk elérési útvonalának beállítása:
– cd SDK/SDK_Export/TestApp/Debug

• Csatlakozás:
– connect mb mdm

• Az alkalmazásunk letöltése:
– dow TestApp.elf

• Program elindítása
– con

• Vizsgáljuk meg a programunk működését
• Futás leállítása

– stop
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Összefoglalás

• SDK segítségével definiálni, fejleszteni és integrálni lehet a
különböző szoftver komponenseket a beágyazott
rendszerbe.

• Definiálhatunk eszköz driver interface-eket minden
perifériához és a processzorhoz.

• Az SDK importálja az xml file-t, létrehozza a hozzá tartozó
MSS file-t.

• Módosíthatjuk a beállításokat és fejleszthetjük a processzor
rendszer szoftver oldalát, saját szoftvereket hozhatunk létre

• Használhatjuk a linker script-et, a különböző
memóriaterületek kihasználására.

• Ha az alkalmazás túl nagy, hogy elférjen a belső BRAM
memóriában, akkor letölthető a külső memóriába is az
XMD segítségével.
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HALADÓ SZINTŰ SZOFTVER 
ALKALMAZÁS FEJLESZTÉSE

Második feladat
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A kiegészített tesztrendszer
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Időzítő és megszakítás vezérlő illesztése I.

• Hozzunk létre egy új mappát, legyen a neve
lab5

• Másoljuk át az előző ismeretkör elsajátításakor
létrehozott projektet, azaz a lab4 mappa
tartalmát

• Indítsuk el az XPS szoftvert: Start → Minden
Program→ Xilinx Design Tools → ISE Design
Suite 14.2 → EDK → Xilinx Platform Studio

• File → Open Project → 
projectdir/lab5/system.xmp → Open
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Időzítő és megszakítás vezérlő illesztése II.

• Adjuk hozzá az IP katalógusból AXI Timer és 
AXI Interrupt Controller perifériákat és 
csatlakoztassuk a rendszerhez az alábbi 
táblázat alapján

483

AXI_intc_0 instance

Intr delay_Interrupt

Irq axi_intc_0_INTERRUPT

delay instance

CaptureTrig0 net_gnd

Interrupt delay_Interrupt

microblaze_0 instance

INTERRUPT axi_intc_0_ INTERRUPT



Időzítő és megszakítás vezérlő illesztése III.

• IP katalógus → DMA and Timer → AXI Timer/Counter → Dupla 
kattintás → Yes

• Kattintás kétszer az OK-ra
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Időzítő és megszakítás vezérlő illesztése IV.

• System Assembly View →Address fül
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• IP katalógus → Clock, Reset, and Interrupt → AXI Interrupt Controller → Dupla 
kattintás → Yes → Alapbeállítások használata

• Kattintás kétszer az OK-ra
• A két új periféria automatikusan hozzákapcsolódott az AXI-Lite interface-hez



Időzítő és megszakítás vezérlő illesztése V.
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• System Assembly View → Ports fül
• Kattintsunk az axi_intc_0 → intr mező → net mezőre → Interrupt

Connection Dialog

1

2

3

• delay példány →  Capture Trig0 → net_gnd a zaj miatti hibás interrupt
generálás elkerülése érdekében



Időzítő és megszakítás vezérlő illesztése VI.
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• System Assembly View → Bus fül
• Csatlakoztassuk a MicroBlaze processzor interrupt portját:

– microblaze_0 példány INTERRUPT port → axi_intc_0_interrupt

• Bitstream generálás:
– Hardware → Generate Bitstream



SDK szoftver projekt létrehozása II.
• SDK megnyitása

– EDK / Project → Export Hardware Design to SDK → Export & Launch SDK

• Elérési útvonal beállítása
– <projectdir>/lab5/SDK/SDK_Export

• Project Explorer → Jobb kattintás standalone_bsp_0 → Clean Project
• Project Explorer → Jobb kattintás standalone_bsp_0 → New → 

Project → Xilinx C Project →Next
• Válasszuk a Select Project Template ablakban: Empty Application
• Adjuk meg a Project Name mezőben: lab5 →Next
• Válasszuk a Target an Existing Board Support Package → 

standalone_bsp_0 → Finish
• Adjuk hozzá a projekthez az előre elkészített lab5.c file-t:

– Project Explorer → Jobb kattintás standalone_bsp_0 → Import → 
General → File System → lab5.c → Finish

• Látható, hogy a Problems és a Console fülön több hibát is kapunk
• Az Outline fülön frissültek a könyvtárak és függvények melyeket a 

forrás file-ban használunk
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SDK szoftver projekt létrehozása III.

• Dupla kattintás a Problems fülön az első piros X-re
– Megjelenik a forrás file-ban az első hiba
– Adjuk hozzá a hiányzó count változót a forrás file-hoz
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SDK szoftver projekt létrehozása IV.

• Dupla kattintás a Problems fülön a második piros X-re
– Megjelenik a forrás file-ban az első hiba
– Adjuk hozzá a hiányzó one_second_flag változót a forrás file-hoz
– Mentsük el a file-t, nincs több hiba 
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Megszakítás kezelő függvény létrehozása I.

• Ugorjunk a forrás file azon részére, ahol a megszakítás 
kezelő függvény található:
– Outline fül → Kattintsunk a timer_int_handler() függvényre

• Az AXI időzítő megszakítás kezelő készítésének első 
lépése, hogy megállapítsuk, hogy az AXI időzítő okozta a 
megszakítást
– AXI Timer Control Status Register határozza meg egy API 

függvényen keresztül

• Nyissuk meg az API dokumentációt 
– system.mss fül → delay → Documentation → File → 

xtmrctr.c
• XTmrCtr_IsExpired(XTmrCtr * InstancePtr, u8, TmrCtrNumber)

– ellenőrzi hogy az időzítő lejárt-e vagy sem
– capture/expire működési módok
– ha a megszakítás engedélyezve van, az időzítő lejárása egy megszakítást 

generál 
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Megszakítás kezelő függvény létrehozása II.

• Egészítsük ki a megszakítás kezelő függvényt az alábbiaknak 
megfelelően
– Amikor az időzítő lejár egy számláló értékét megnöveljük
– Küldjük el a számláló értékét a soros port-on keresztül és jelenítsük is 

meg a LED-eken
– Mentsük el a file-t
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Linker script hozzáadása I.

• Jobb kattintás a lab5-re → Generate Linker Script
• Heap és stack méretének beállítása: 1024byte
• Minden rész a MCB_DDR2 memóriába kerüljön
• Kattintsunk a Generate-re → Yes
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Kérdések

• Mekkora a lefordított program mérete

– .text szegmens

– .data szegmens

– .bss szegmens                  

– Összesen decimálisan

– Összesen hexadecimálisan
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Megoldás

• .text szegmens:                        12590 
• .data szegmens:                       340
• .bss szegmens:                         2152  
• Összesen decimálisan:            15082
• Összesen hexadecimálisan:    3aea 
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• Xilinx Tools → Launch Shell

– cd SDK/SDK_Export/lab5/Debug

– mb-size lab5.elf



A rendszer tesztelése az Atlys fejlesztő kártyán I.

496

• Kapcsoljuk be a kártyát
• Válasszuk ki az SDK terminál ablakot
• Állítsuk be a megfelelő COM portot és baudrate-et (115200)
• Xilinx Tools → Program FPGA
• Válasszuk ki az alábbi Bitstream és BMM file-okat

– projektdir/lab5/lab1_hw_platform_0/system.bit

– projektdir/lab5/lab1_hw_platform_0/system.bd.bmm

• Legördülő menüből válasszuk ki a bootloop alkalmazást
• Kattintsunk a Program gombra az FPGA felprogramozásához

– Ez elindítja a Data2Mem programot amely összekombinálja a 
bootloop alkalmazást a hardver bitstream-el és létrehozza a 
download.bit file-t, mely ezután letöltésre kerül az FPGA-ra



A rendszer tesztelése az Atlys fejlesztő kártyán II.
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• Debugger elindítása
– Project Explorer → Jobb kattintás a lab5 projektre → Debug As → 

Launch on Hardware → Yes (Debug perspektíva engedélyezése)
• A lab5.elf letöltődik

• Jobb kattintás a Variables fül-re → Add Global Variables → count
változó kiválasztása → OK

• Breakpoint elhelyezése
– Dupla kattintás a kiválasztott soron



A rendszer tesztelése az Atlys fejlesztő kártyán III.
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• Kattintsunk a Resume gombra
– A program lefut egészen a beállított breakpoint-ig

• Kattintsunk a Memory fülre → Adjunk hozzá egy Memory Monitor-t



A rendszer tesztelése az Atlys fejlesztő kártyán IV.
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• Vizsgáljuk meg a count változó értékét → OK

• Kattintsunk a Resume gombra
– Minden resume-ra kattintással nő a count értéke

• Állítsuk le a program futását a Terminate gombbal



Összefoglalás

• Megtanultuk hogyan lehet AXI időzítőt és AXI
megszakítás vezérlőt hozzáadni a
rendszerünkhöz.

• Megtanultuk hogyan lehet megszakítás kezelő
függvényt létrehozni és megszakítással
felfüggeszteni egy eszköz működését egy
függvényhíváson keresztül.

• A létrehozott megszakítás kezelőt teszteltük valós
hardveren is (Digilent Atlys kártya).

• Megnéztük a Xilinx SDK Debugger használatát is
ahol láthattuk hogyan változik egy változó értéke.
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FPGA-alapú beágyazott
rendszerek tervezése

8. HW-SW rendszerek együttes tesztelése (Xilinx
ChipScope)
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Tárgyalt ismeretkörök

1. Bevezetés – Beágyazott rendszerek
2. FPGA-k, Digilent Nexys-2 és Atlys fejlesztő kártyák és eszközök
3. Beágyazott Rendszer fejlesztő szoftverkörnyezet (Xilinx EDK – Embedded

Development Kit/XPS – Xilinx Platform Studio) áttekintése
4. Beágyazott alap tesztrendszer (BSB - Base System Builder and Board

Bring-Up) összeállítása XPS-ben
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

SDK használatával (Software Development Kit)
8. HW-SW rendszerek együttes tesztelése (Xilinx ChipScope)
9. Beágyazott Linux operációs rendszer I.: a MicroBlaze szoft-processzoron

Linux rendszer beállítása és indítása
10. Beágyazott Linux operációs rendszer II.: Alkalmazás fejlesztés, tesztelés, 

meghajtóprogramok, és boot-olás
11. Egyedi hardver szellemi termékek fejlesztése és tesztelése (Atlys AC97, 

Nexys VGA vezérlő)

502



HW-SW RENDSZEREK EGYÜTTES 
TESZTELÉSE

Elvégzendő feladat
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Feladat

• Xilinx ChipScope Analyzer magok hozzáadása az
elkészült beágyazott rendszerhez.

• Ún. „cross debug”-olás a ChipScope Analyzer és
az SDK Debugger együttes használatával.
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A feladat megoldásának lépései

• A korábbi \lab05-ös projekt megnyitása.

• Xilinx ChipScope IP magok beágyazása a
rendszerbe.

• Xilinx SDK és a ChipScope beállítása.

• Hardver- és szoftver együttes verifikáció
elvégzése.
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BRAM

Beágyazott rendszer kibővítése

506

• IBA: Integrált busz analizáló IP (busz monitorozó funkció)

• ICON: Integrált kontroller (jelek küldése dedikált JTAG lábakon keresztül a PC-n futó
logikai analizátor program felé)

MicroBlaze

DLMB
BRAM

vezérlő

BRAM

ILMB
BRAM

vezérlő

UARTMDM

PLB
Busz

PSDRAM

Flash

EMC
vezérlő

Utasítás Adat

LEDs

GPIOPSBs

GPIODIPs

led_ip
PLB BRAM 

vezérlő

Timer

Intr. Ctrl.
XPS_IBAICONPC



A lab06-os projekt megnyitása

• Hozzunk létre egy új mappát, legyen a neve \lab06

• Másoljuk át az előző ismeretkör elsajátításakor
létrehozott projektet, azaz a \lab05 mappa
tartalmát

• Győződjünk meg róla, hogy a led_ip saját periféria
HW/SW forrásai a \drivers és a \pcores

alkönyvtárak alatt vannak!

• Indítsuk el az XPS szoftvert: Start → Programok → 
Xilinx Design Tools → ISE Design Suite 14.2 → EDK → 
Xilinx Platform Studio

• File → Open Project → 
<projektdir>/lab06/system.xmp → Open
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BRAM/XPS_BRAM interfész törlése

• A feladatunk szempontjából most feleslegessé vált másodlagos
memória vezérlő (XPS_BRAM_IF_CTRL), illetve BRAM_BLOCK_0
belső memória IP törlésével 8 KB belső BRAM memóriahelyet
spórolunk meg, amely hely viszont fel lesz használva a ChipScope
analizálandó jeleinek (=minták) mentésére!
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ChipScope IP magok rendszerbe ágyazása I.

• Debug menüpont → Debug Configuration (vagy IP katalógus Debug
szekciója)
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ChipScope IP magok rendszerbe ágyazása II.

• Kiválasztani „To monitor PLB v4.6 bus signals (Adding PLB 
IBA) → OK
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ChipScope IP magok rendszerbe ágyazása III.
Basic nézet (IBA):
• Kiválaszt: „PLB busz jeleinek monitorozása” → mb_plb
• Kiválaszt: „A vizsgálandó minták száma, amelyeket a BRAM-ban gyűjtünk” → „512”
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512

ChipScope IP magok rendszerbe ágyazása IV.

• Advanced fül → Trigger In, PLB … → Enable Trigger Input Port (ne legyen kipipálva) → basic.

• Advanced fül →PLB Address Port Settings

• PLB Data – Write/Read Data bus → match type → extended



ChipScope IP magok rendszerbe ágyazása V.

• System Assembly nézet → Bus Interfaces fül
• Megjelennek a kívánt ChipScope IBA és ICON IP magok a rendszerben

– IBA a PLB buszrendszerhez (mb_plb) is be van kötve

• Prroject→ DRC Design Rule Check…
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DRC ellenőrzés futtatása

• Project menü → Design Rule Check
• Módosított, vagy nem BSB-ből generált 

beágyazott rendszer esetén érdemes DRC (Design 
Rule Checking) ellenőrzést is futtatni.
– Kiszűri az esetleges elkötéseket, hibákat
– Figyelmeztető (warning) jellegű üzenetek 

megengedettek (szintetizálható a terv)
– Legtöbb lebegő (floating) vezetékkel sem kell 

foglalkozni (pl. Peripheral Reset, FSL_x stb.)

• Ezután indítható el a Netlista, ill. 
Bitstream generálás.

• Export & Launch SDK: SDK indítása
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SDK - BSP létrehozása I.

515

File → New Xilinx C Project → Empty Application
(BSP neve legyen lab06_CS_debug_bsp)



SDK beállítása II.

516

• Xilinx Tools → Repositories → New →
– <projektdir>/Lab06_ChipScope_Nexys2:aktuális 

könyvtár kiválasztása (rámutatunk a driverek helyére!)

1
2



SDK  beállítása III.

517

• Project Explorer → Jobb kattintás a   lab06_CS_debug_bsp → 
Board Support Package Settings (led_ip driver kiválasztása!)



SDK szoftver alkalmazás

• Használjuk fel a \lab05-ben elkészített 
lab05.c forrás kódot (teszteli a led_ip-t, timer-t 
és a megszakítás vezérlőt is).

• Fordítsuk le a SW alkalmazást is (és előtte a 
BSP-t is).

– Állítsuk a Linker Scriptben  .text területet a külső 
Micron_ram memóriára (ha hibaüzenetet kapunk)

– Részletesen lásd köv. dia!

• Elkészül a .elf bináris file.
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Linker Script generálás (külső DDR mem)

• Linker Script módosítása, és újragenerálása (külső DDR memóriába!!)
– Jobb kattintás lab06_CS_Debug_app → Generate Linker Script → Gerenate
– Futtassuk le újra az mb-objdump –h lab06_CS_Debug_app.elf parancsot
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• Mivel a programunk a külső DDR memóriába kerül, így az FPGA-t csak 
egy ún. „bootloop” alkalmazással tudjuk felprogramozni, majd pedig 
az alkalmazást XMD Shell-en keresztül kell feltölteni

• Xilinx Tools → Program FPGA → BRAM initialization → bootloop
• Programozzuk fel az FPGA-t!
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Külső memória, Bootloop használata



SDK - SW Debugger indítása

• Debug nézetben → Jobb kattintás → Disable Breakpoint

• Xilinx Tools → Program FPGA 
• system.bit és system.bmm fileok kiválasztása:  

<projektdir>/lab06/SDK/SDK_Export/lab1_hw_platform

• booltoop kiválasztása → Program

• SW Debugger elindítása: Run →Debug (Debug config…) . 

• Maradjon is aktív a SW debugger, amely rááll az main() 
első utasításának sorára!
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HW Debugger = ChipScope indítása

• Xilinx ChipScope Pro indítása:
– Start → Programok → Xilinx Design Tools → ISE Design Suite

14.2. → ChipScope Pro → ChipScope Analyzer 32-bit (vagy 64-
bit) 
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ChipScope beállítása III.

• File → Import → Select New File
• Keressük meg a: 

<projektdir>/lab06/implementation/chipscope_plbv46_i

ba_0_wrapper/chipscope_plbv46_iba_0.cdc → OK
– A .cdc file tartalmazza a LED maghoz rendelt jeleket, melyeket most 

hozzáadtunk a Trigger Setup és Waveform ablakokhoz

• Auto-Create Buses-t kipipálni → OK
• Csak az alábbi két buszt hagyjuk a Waveform ablakban:
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Hardver-szoftver együttes verifikáció  I.

Cél: állítsuk be triggerelést 32 adatminta fogadására. 
Amikor a count értéke > 5, akkor a LED-re írassunk ki.

• Trigger Setup ablakban
– M0: TRIG0 PLB_RNW bit értéke legyen == 0

– M1 és M2 ‚radix’ megváltoztatása (bin → hex) a megfelelő 
cellára kattintva:

• M1: TRIG1 = 8302_0000   //led_ip baseaddr

• M2: TRIG2 = 0000_0005_0000_0000
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• Trigger Setup ablakban:
– Trigger Condition Equation → TriggerCondition0 - kiválasztani 

M0/M1 → OK
– Állítsuk a Trigger ablak szélességét: 32, kezdő pozíciót: 0
– Storage Qualification → M0&&M1&&M2

• Csak akkor mintavételezzük a count értékét ha az nagyobb lesz, mint 0.
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Hardver-szoftver együttes verifikáció  II.



• Mintavételezés elkezdése: 
– Trigger Setup → Run

• SDK-ban (SW debugger):
– XMD ablak → con, mint connect parancs (program elindítása)

• Ha a minta buffer (512 elemű) megtelt
– MON_PLB_AWADDR → Reverse Bus Order
– MON_PLB_ADATA → Reverse Bus Order

• Az ILA mag csak akkor lesz triggerelve, ha a count értéke nagyobb, mint 5.
• SDK-ban

– XMD ablak → stop
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Hardver-szoftver együttes verifikáció  III.



Összefoglalás

• ChipScope HW debugger IP modulokat adtunk
a kész beágyazott rendszerhez (IBA + ICON)

• A ChipScope Analyzer-t használtunk az SDK
Debugger-el az együttes-debuggoláshoz (cross
debug),

• Egy olyan debug környezetet hoztunk létre,
mely lehetővé teszi a kereszt trigger-elést is a
HW és a SW részek között, egy megosztott JTAG
kapcsolaton keresztül!!
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HW-SW RENDSZEREK EGYÜTTES 
TESZTELÉSE

Elvégzendő feladat

528
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Feladat

• Xilinx ChipScope Analyzer magok hozzáadása az
elkészült beágyazott rendszerhez.

• Ún. „cross debug”-olás a ChipScope Analyzer és
az SDK Debugger együttes használatával.

529



A feladat megoldásának lépései

• A korábbi \lab05-ös projekt megnyitása.

• Xilinx ChipScope IP magok beágyazása a
rendszerbe.

• Xilinx SDK és a ChipScope beállítása.

• Hardver- és szoftver együttes verifikáció
elvégzése.
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A kiegészített tesztrendszer
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A lab05-os projekt megnyitása

• Hozzunk létre egy új mappát, legyen a neve 
\lab06

• Másoljuk át az előző ismeretkör elsajátításakor 
létrehozott projektet, azaz a \lab05 mappa 
tartalmát

• Indítsuk el az XPS szoftvert: Start → Programok 
→ Xilinx Design Tools → ISE Design Suite 14.2 → 
EDK → Xilinx Platform Studio

• File → Open Project → 
<projektdir>/lab06/system.xmp → Open
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ChipScope magok beágyazása a rendszerbe I.

• Debug → Debug Configuration

533



ChipScope magok beágyazása a rendszerbe II.

• Kiválasztani „To AXI Interconnect signals” → OK
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ChipScope magok beágyazása a rendszerbe III.

• Monitorozni kívánt busz neve → led_ip_0.S_AXI

• Jelminták számának beállítása → 1024 (BRAM!)

535



ChipScope magok beágyazása a rendszerbe IV.

• Advanced fül → ILA Settings → Enable Trigger Input 
Port

536

• Advanced fül → Write Data Port Settings/Write Data 
Address Port Settings → port match type → extended



ChipScope magok beágyazása a rendszerbe V.

• Megjelenik a ChipScope mag a rendszerben
• Hardware → Generate Bitstream
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SDK és a ChipScope beállítása I.

• Xilinx SDK indítása
– Project → Export Hardware Design to SDK
– <projektdir>/lab06/SDK/SDK_Export

• Debug nézetben → Jobb kattintás → Disable Breakpoint
• Xilinx Tools → Program FPGA 

• system.bit és system.bmm fileok kiválasztása:  
<projektdir>/lab06/SDK/SDK_Export/lab1_hw_platform

• booltoop kiválasztása → Program

• Debugger elindítása: Run →Debug

538



SDK és a ChipScope beállítása II.

• ChipScope elindítása:
– Start → All Programs → Xilinx Design Tools → ISE Design Suite

14.2. → ChipScope Pro → ChipScope 64-bit (or 32-bit) Analyzer
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SDK és a ChipScope beállítása III.

• File → Import → Select New File
• Keressük meg a: 

projektdir/lab6/implementation/chipscope_axi_monito
r_0_wrapper/chipscope_axi_monitor_0.cdc → OK
– A cdc file tartalmazza a LED maghoz rendelt jeleket, melyeket 

most hozzáadtunk a Trigger Setup és Waveform ablakokhoz

• Auto-Create Buses-t kipipálni → OK
• Csak az alábbi két buszt hagyjuk a Waveform ablakban
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Hardver és szoftver verifikáció I.

• Trigger Setup ablakban

– M2 és M8 radix megváltoztatása (bin → hex) a 
megfelelő cellára kattintva

– M2: MON_AXI_AWADDR = 7F40_0000

– M8: MON_AXI_AWDATA = 0000_0005
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Hardver és szoftver verifikáció  II.
• Trigger Setup ablakban

– Trigger Condition Equation → Enable M2/M8 → OK
– Trigger ablak szélesség 32, kezdő pozíció 0
– Storage Qualification → M2&&M8

• Csak akkor mintavételezzük a count értékét ha az nagyobb lesz mint 0
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Hardver és szoftver verifikáció  III.

• Mintavételezés elkezdése: 
– Trigger Setup →Run

• SDK-ban:
– XMD ablak → con parancs (program elindítása)

• Ha a minta buffer megtelt
– MON_AXI_AWADDR →Reverse Bus Order
– MON_AXI_ADATA →Reverse Bus Order

• Az ILA mag csak akkor lesz triggerelve ha a count értéke nagyobb mint 5
• SDK-ban

– XMD ablak → stop
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Összefoglalás

• ChipScope HW debug modulokat adtunk a
kész rendszerhez.

• A ChipScope Analyzer-t használtuk az SDK
Debugger-el együtt.

• Egy olyan debug környezetet hoztunk létre
mely lehetővé teszi a kereszt trigger-elést a
hardver és a szoftver között egy megosztott
JTAG kapcsolaton keresztül.
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FPGA-alapú beágyazott
rendszerek tervezése

9. Beágyazott Linux operációs rendszer I.: a MicroBlaze szoft-
processzoron futó Linux rendszer beállítása és indítása

TÁMOP 4.1.2A - Egyetemi jegyzet

Pannon Egyetem

Szegedi Tudományegyetem

Dr. Kincses Zoltán, Dr. Vörösházi Zsolt



Tárgyalt ismeretkörök

1. Bevezetés – Beágyazott rendszerek
2. FPGA-k, Digilent Nexys-2 és Atlys fejlesztő kártyák és eszközök
3. Beágyazott Rendszer fejlesztő szoftverkörnyezet (Xilinx EDK – Embedded

Development Kit/XPS – Xilinx Platform Studio) áttekintése
4. Beágyazott alap tesztrendszer (BSB - Base System Builder and Board

Bring-Up) összeállítása XPS-ben
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

SDK használatával (Software Development Kit)
8. HW-SW rendszerek együttes tesztelése (Xilinx ChipScope)
9. Beágyazott Linux operációs rendszer I.: a MicroBlaze szoft-processzoron

futó Linux rendszer beállítása és indítása
10. Beágyazott Linux operációs rendszer II.: Alkalmazás fejlesztés, tesztelés, 

meghajtóprogramok, és boot-olás
11. Egyedi hardver szellemi termékek fejlesztése és tesztelése (Atlys AC97, 

Nexys VGA vezérlő)
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Tervezési követelmény

• A Linux-os fólia sorozatok (9.-10. előadások) a
Digilent Atlys fejlesztő kártyához készültek.

• Ennek okai:

– egyrészt a PetaLinux BSP (Board Support Package)
támogatás megléte,

– másrészt a minimális rendszer követelmény hiánya
a Digilent Nexys-2 kártya esetén (kevés külső
memória – 16 MB nem elegendő a Linux rendszer
futtatásához!)
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BEÁGYAZOTT LINUX OPERÁCIÓS 
RENDSZER

MicroBlaze szoft-processzor
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Tartalom

• Beágyazott Linux operációs rendszer (általánosan)
– Beágyazott Linux használatának háttere
– Történelem és fejlődés,
– Architekturális áttekintés,
– Linux vs. uClinux,
– Beágyazott Linux: megfontolások,
– Összefoglalás.

• Xilinx - PetaLinux bemutatása
– PetaLinux SDK bevezetés,
– PetaLinux SDK munkafolyamat,
– PetaLinux SDK alapok,
– Egyéb hasznos eszközök,
– Összefoglalás.

• Beágyazott PetaLinux operációs rendszer használatának előkészületei
– Xilinx SDK elindítása,
– A Linux Platform kiválasztása,
– A Linux kernel felépítése,
– A rendszer betöltése.
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Miért válasszuk a beágyazott Linux operációs rendszert ?

Linux általánosan:

• Együttműködés és OS infrastruktúra

– Hálózati munka, file rendszer (FS), eszköz 
támogatás

– Ütemezés, folyamatok/szálak, megszakítás-
kezelés, folyamatok közötti kommunikáció

• Hordozhatóság

– x86, Alpha, MIPS, PowerPC processzor, Xilinx
MicroBlaze processzor, Altera Nios-II, ARM, vagy 
ColdFire(Altera)
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Miért válasszuk a beágyazott Linux operációs rendszert?

• Fejlesztői jártasság
– Szabványos fejlesztő eszközök,
– Szabványos futtatási környezet,

• "Linux is the C run time" - D. Jeff Dionne

– Az alkalmazás kód prototípusa elkészíthető az asztali 
számítógépen

• Skálázhatóság
– Mélyen beágyazott, integrált rendszerek →
– SoC (System-on-a-Chip) platformok  = „egychipes 

számítógépek”, azaz egy teljes rendszer egyetlen chip-
en →

– Asztali számítógépek → Szerverek → Klaszterek

• Szabadság (tervezői/fejlesztői) és nyitottság
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Linux történelme és fejlődése

• 1991. augusztus. 25
– Linus Torvalds elkezdett egy hobby projektet a Helsinki Egyetemen

• 1992. - Linux 0.95
• 1994. - Linux 1.0
• 1996. - Linux 2.0
• .
• .
• 2003. - Linux 2.6
• .
• .
• 2011. Március - Linux 2.6.38
• 2011. Július - Linux 3.0
• 2012. Március - Linux 3.2
• 2012. Május - Linux 3.4

• Jelenleg (2014. február – 3.13)

552



Linux OS történelme és fejlődése

• Mérföldkövek:
– 1995 Linux 1.3.94

• Az első nem x86 architektúra támogatása (merged =  m68k)

– 1998 – Linux 2.0
• IBM S/390
• Első uCLinux változat
• Linus Torvalds a Forbes magazin címlapján

– 2009 – Linux 2.6.31
• Több mint 20 processzor architektúra támogatása
• Több ezer eszköz meghajtó
• Xilinx MicroBlaze processzora a kernel disztribúcióban

– 2011 – Linux 2.6.37
• Little-Endian formátumú MicroBlaze proc. támogatás
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Kernel verziók

• Eredetileg
– X.Y.Z

• X – fő-verzió (0, 1, 2, 3)

• Y – al-verzió (0…n)
– Páros = stabil

– Páratlan = fejlesztés alatt – jelentős architekturális változás

• Z – release (kiadás) + LT: Long Term support

• A 2.6 verzió után
– A megváltozott fejlesztési folyamat következtében 

nincs szükség az al-verzió (y) szám(ok)ra

• Kernel archívum: 
– https://kernel.org/
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A Linux rendszer felépítése

555

• Felhasználói 
alkalmazások
– Feladat (task) specifikus

• Könyvtárak
– Például: C run-time, 

hálózati munka, grafika

• Kernel
– OS mag

• Hardver
– CPU, memória
– Időzítő, megszakítás 

vezérlő, I/O, stb.

Felhasználói alkalmazások

GNU C könyvtár (glibc)

Rendszer hívások interfésze

Kernel (OS mag)

Architectúra-függő Kernel kód

FPGA Hardver Platform

GNU/

Linux

Felh. 

szint

Kernel 

szint

Forrás: IBM DeveloperWorks



Linux kernel architektúra áttekintése
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Rendszer hívások interfésze (SCI)

• Kapcsolat a felhasználói (user space) és a 
kernel szintek (kernel space) között
– Szolgáltatás igénylés

• Memória, I/O kezelés

• Folyamat menedzsment

• A szabványos C könyvtár (glibc) egy wrapper a 
rendszer hívás interfész (SCI)  felett
– Például, a malloc() egy C könyvtári függvény

• Dinamikusan kezeli a memória egy adott területét

• Csak akkor hívja meg a kernel memória foglalót, ha a 
területe betelt
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Virtuális file rendszer (VFS)

• A szabványos fájl rendszer 
(RootFS) egy API szintű 
absztrakciója

• Mindegyik specifikus 
fájlrendszer típus egy-egy 
a szükséges 
funkcionalitást biztosítja

• Elkülöníti a fájlrendszer-
formátumát ↔ a tároló 
eszköztől. Pl:
– \ext3 a SATA lemezen,
– \FAT32 az USB meghajtón,
– \XFS a szoftveres RAID 

esetében
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Eszköz modell

• Három alapvető típus:
– char

• Byte-okból álló stream

• open(), close(), read(), write(), 

seek() …

– block

• Byte-onként elérhető interface a blokk-alapú 
eszközökhöz

– net

• Csomag orientált

• Aszinkron
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Eszköz modell

• Eszközök elérése

– A char és block a fájlrendszeren keresztül érhető 
el mint egy eszköz node (csomópont)

• /dev/ttyS0 (0-s soros port)

• /dev/hda (első IDE lemez)

• /dev/sda (első SATA lemez)

– A hálózati eszközök név alapján érhetőek el
• Például: eth0, wifi0, …

• Nincs direkt fájl rendszer reprezentáció

560



Folyamat menedzsment

• A taszkok és a folyamatok az alapvető
ütemezhető egységek
– Van független:

• Memória területük,

• Fájl rendszer környezetük,

• Biztonsági környezetük,

• Hálózati környezetük.

– A fork() függvénnyel hozhatóak létre.

• A szálak ugyanazon a címtartományon osztoznak
– Alacsony költségű kontextus váltás (körny. kapcsolás),

– Jobb skálázhatóság a többprocesszoros rendszerek
esetében.
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Linux vs. uClinux

Linux

• A Linux-ot az i386-os architektúrára tervezték
– Hardveres Memória Menedzsment Egység (Memory

Management Unit – MMI)

– Virtuális Memória,

– Memória védelem,

– Lapkezelés (paging).

• Hasonlóan a PPC, MIPS és SPARC CPU-kon is jó.

• 1998 – létrejön a uClinux
– Kenneth Albanowski és D. Jeff Donnie a Linux-ot egy 

Palm PDA-ra portolták (m68k-nommu)
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Linux vs. uClinux

uClinux
• Nincs MMU:

– Nincs memória védelem,
– Nincs virtuális memória/címfordítás,
– Nincs fork()

• Következmények:
– Nincs memóriavédelem – minden folyamat 

írhat/olvashat bárhova/bárhonnan!
– Helyette a  vfork() használható gyakran

• fork()/exec() –> vfork()/exec()

– Fix méretű alkalmazás stack

• Számos alkalmazás teljesen változatlan maradhat
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MicroBlaze processzor és az uClinux

• A Xilinx MicroBlaze szoft-processzor korai 
verzióiban nem volt beépített MMU támogatás
– Az uClinux variáns használata volt szükséges

• 2009 óta, a PetaLinux SDK használatához 
szükséges az MMU támogatás
– Sokkal robosztusabb „run-time” környezet

– Könnyebb a szoftverek portolása

• Xilinx Platform Studio (XPS)
– A MicroBlaze BSB konfigurációs varázsló magában 

foglalja a „Linux/MMU” opció kiválasztását az 
egyszerűbb hardver tervezés érdekében
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Eszköztár (Toolchain)

• A toolchain tartalmazza a

– Fordítókat (C, C++, …)

– Assembler, Linker (binutils)

– Debugger

– Egyéb támogató eszközöket

• A GCC a tényleges Linux szabvány („defacto”)

– GCC = GNU Compiler Collection - fordító 
gyűjtemény

– gcc, as, ld, gdb
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Különbségek a toolchain-ek között

• Linux-specifikus toolchain

– Beágyazott Linux-on futtatható alkalmazások 
(bináris) készítése

– Linux C könyvtárra linkel, (nem stand-alone
változatban)

• MicroBlaze processzor Linux toolchain

– Két különböző verzió

• uClinux (nincs MMU) : 
microblaze-unknown-uclinux-gcc (-as, -ld, -

gdb, …)

• Linux (MMU-val) : mb-linux-gcc (…)
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Összefoglalás

• A tervezők a Linux-ot, mint beágyazott OS használatát a 
következők miatt választják:
– Megszokott fejlesztési folyamat és futási környezet,
– Teljes értékű OS: ütemezéssel, memória-kezeléssel, hálózati 

képességekkel
– Együttműködési képesség
– Hordozhatóság
– A felhasználói körökben nagy népszerűség
– Skálázhatóság
– Szabadság, meglévő nyílt forráskódú programok futtathatósága

• A Linux rendszer tartalmazza a következőket:
– Felhasználói alkalmazásokat
– SW könyvtárakat (lib),
– Az OS kernelét,
– A beágyazott rendszer hardver komponenseinek eszköz 

meghajtó támogatása
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Kérdések

• Milyen megfontolások alapján válasszunk Linux-
ot beágyazott OS-ként?
– CPU konfigurálhatósága (MMU, cache)

– Memória támogatás (külső, vagy Flash)

– Kereszt-fordítás és „toolchain” támogatás

• Miért szükséges kereszt-fordító a beágyazott
Linux fejlesztéseknél?
– MicroBlaze-nek nincsen akkora számítási-, és memória

kapacitása, amelyen egy fordítóprogram futtatható

– A kereszt-fordító egy olyan compiler, amely a gazda
PC-n fut, és kimeneteként futtatható bináris-t (.elf)
generál a beágyazott cél architektúrára

568



PETALINUX SDK BEMUTATÁSA

Beágyazott Linux OS
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PetaLinux SDK tulajdonságai

• „Minden egyben” fejlesztő környezet
– Kernel/könyvtári fgv.-ek/felhasználói források
– Fordító eszköztár (toolchain)
– HW/FW referencia tervek
– PetaLinux BSP generátor
– QEMU teljes rendszer szimulátor
– Számos dokumentáció
– Eszközök a fentiekben felsoroltak összekapcsolásához

• PetaLinux (régen PetaLogix) online dokumentáció 
(2012-től már a Xilinx részeként érhető el!)
– www.xilinx.com/tools/petalinux-sdk.htm

• PetaLinux Wiki lapok (rendkívül hasznos!):
– http://www.wiki.xilinx.com/PetaLinux
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PetaLinux SDK követelmények

• Linux operációs rendszer alatti követelmények
– Read Hat Enterprise Linux 5, vagy Ubuntu 10.04

• Xilinx eszközök kompatibilitása miatt

– 2 GB RAM, 2.0 GHz CPU, min. 5 GB szabad 
lemezterület

• Xilinx követelmények
– ISE és EDK v14.2 illetve újabb verziók (jelenleg 14.7 –

2014. február)

• PetaLinux SDK licenszelés
– Xilinx-en keresztül lehet igényelni 

• 1-évre evaluation (pl. egyetemi program, K+F),

• vagy megvásárolható ipari célú fejlesztésekhez.
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Petalinux SDK – támogatott célplatformok

572

FPGA családok BSP

Zynq™-7000

•Xilinx-ZC702
•Avnet-Digilent-ZEDBoard
•Xilinx-ZC702-AMP (Linux/FreeRTOS
Software Reference Design)
•Xilinx-ZC706

Kintex™-7 •Xilinx-KC705

Virtex®-6 •Xilinx-ML605

Spartan®-6 •Xilinx-SP605
•Digilent-Atlys

BSP: Board Support packages támogatás



Beágyazott rendszer követelmények

• MicroBlaze szoft-processzor CPU
– MMU támogatás + cache / virtuális mem. kezelés

– további CPU tulajdonságok opcionálisak

• Külső memória vezérlő
– 16 MB feletti méret javasolt 

• Megszakítás vezérlő

• Időzítő (két csatornás)

• Egyéb I/O periféria, ha szükséges
– Soros port, Ethernet

– Flash memória
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PETALINUX SDK MUNKAFOLYAMAT

PETALINUX SDK bemutatása
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PetaLinux SDK munkafolyamat

• Hardver konfiguráció és felépítés (build)
– Szabványos Xilinx EDK eszközök segítségével

• Szoftver konfiguráció
– Célplatform kiválasztása vagy (egyedi esetben) 

létrehozása

– Kernel, alkalmazások, és rendszer beállítások 
konfigurálása

– A hardver-specifikus beállítások átvétele a szoftver 
konfigurációba

• Szoftver összeállítása (build)
– A kernel, és a fájl rendszer kép (image) fordítása
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PetaLinux SDK munkafolyamat

• Boot

– Opcionálisan a rendszer boot-olása az emulátoron 
a QEMU segítségével

– FPGA konfigurálása/felprogramozása

– A rendszer(kép) letöltése

• Deploy (~OS kép betöltése)

– Flash programozása (FPGA konfiguráció, kernel 
képek betöltése)
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PetaLinux felépítése

• Forrás-alapú disztribúció

• Parancs-soros környezet

• Top-level struktúra
– hardver

• IP magok könyvtári fgv., 
referencia tervek

– szoftver
• kernel, könyvtárak (lib), 

alkalmazások

– eszközök
• GCC fordító

• PetaLinux

577



PETALINUX SDK ALAPOK
PETALINUX SDK bemutatása
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Szkriptek

• Váltás a hardver platform könyvtárára
– $ source settings.sh (bash/sh)

– $ source settings.csh (C shell/tcsh)

– Eszközök hozzáadása a keresési útvonalhoz

– A $PETALINUX környezeti változók beállítása

• petalinux–* a help szkriptek

• Lehetővé tesz több PetaLinux környezetet egy gépen

– Minden munkafázis előtt végre kell hajtani

• Az fejlesztőeszközök figyelmeztetnek is
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A hardver felépítése (build)

• A hardver platform könyvtár megváltoztatása
– [user@host… ]$ cd hardware/reference-

designs/…

• A hardver felépítése (build)
– [user@host… ]$ xps –nw system.xmp

– XPS% run init_bram

• Létrehozza az implementációt (letölthető bitstream): 
implementation/download.bit

• A hardver felépíthető az Xilinx EDK GUI 
eszközök (XPS) segítségével is
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A hardver beállítások átadása

• petalinux-new-platform: létrehozza a szoftver 
platform projektet

• petalinux-copy-autoconfig: átadja a hardver 
beállításokat a szoftver platformnak

– A legtöbb esetben nincs szükség manuális 
szerkesztésre

• A későbbiekben egy másik gyakorlat kapcsán 
részletesen is beszélni fogunk a fentiekről
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Platform kiválasztása

• menuconfig elindítása
– [user@host petalinux-dist] $ make

menuconfig

582



Platform kiválasztása

• Gyártó/Termék kiválasztása:
– A gyakorlaton Digilent/Digilent-Atlys-AXI-XUP-14.2-t 

használjuk (Xilinx/Digilent oldaláról elérhető!)
• Legfrissebb PetaLinux verzió (2013.10 - ISE/EDK 14.7-hez!)

– Betölti az alapértelmezett kernelt, alkalmazást és a 
rendszer beállításokat
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Kernel kép összeállítása (build)

584

• Összeállítás (bulid)
– [user@host pelalinux-dist] 

make

• Lefordítja (build) a teljes 
szoftver alrendszert
– Kernel,
– Könyvtári fgv.,
– Alkalmazások,
– U-boot: univerzális bootloader,
– Bootolható bináris képek.

• petalinux-distro/images
kimeneti könyvtár
– A /tftpboot könyvtárba 

bemásolásra kerül a hálózati 
boot/update



Platform konfigurálása

• Egy FPGA-ban minden Xilinx MicroBlaze alapú
processzor rendszer akár nagyon különböző is
lehet!
– Címtartomány, memória mérete
– IRQ struktúra, CPU-, és eszköz konfiguráció

• Honnan „tudja” a kernel, hogy a hardvernek
milyen a kiépítettsége?
– forráskódban fixen érték, vagy #define-ok alapján

• Egyáltalán nem!

– A MicroBlaze, PowerPC, és ARM Cortex-A9
processzorok esetén egy speciális adatstruktúra az
úgynevezett eszközöket tartalmazó fa (Device Tree)
alapján
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Eszközfa (Device Tree)

• A számítógép rendszerre úgy is tekinthetünk, 
mint egy fa struktúrára
– A CPU áll a fa gyökerének csomópontjában
– A buszok az elágazások
– Az eszközök a csomópontok

• Memória, perifériák

– Egy ilyen fa általában kevés szintből, de sok „levélből” 
állhat („szétterülő”) 

• Minden csomópontnak vannak tulajdonságai
– Például

• Címtartomány
• Eszközök tulajdonságai

– Ellenőrzőösszeg az Ethernet számára
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Eszköz leíró struktúra (Device Tree)

• DTS file
– Device Tree Source

– A HW rendszer eszköz 
leírójának szöveges 
formátuma

• DTB
– Device Tree Blob

– A DTS lefordított bináris 
formátuma (DTS 
alapján).

– DTB a boot-olási
folyamat során kerülhet 
betöltésre (pl. uboot)

• DTC
– Device Tree Compiler

– Ez a fordító a DTS-t
alakítja át → DTB-re
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/ {

MCB_DDR3: memory@80000000 {

device_type = "memory";

reg = < 0x80000000 0x8000000 >;

} ;

cpus {

microblaze_0: cpu@0 {

clock-frequency = <75000000>;

compatible = "xlnx,microblaze-8.40.a";

d-cache-baseaddr = <0x80000000>;

...

} ;

} ;

axi4lite_0: axi@0 {

compatible = "xlnx,axi-interconnect-1.02.a", "simple-bus";

ranges ;

LEDs_5_Buttons: gpio@40040000 {

compatible = "xlnx,axi-gpio-1.01.a", "xlnx,xps-gpio-1.00.a";

gpio-controller ;

reg = < 0x40040000 0x10000 >;

...

} ;    

RS232_Uart_1: serial@40600000 {

clock-frequency = <37500000>;

compatible = "xlnx,axi-uartlite-1.01.a", "xlnx,xps-uartlite-1.00.a";

...

} ;

primary_flash: flash@a0000000 {

bank-width = <2>;

compatible = "xlnx,axi-emc-1.01.a", "cfi-flash";

...

} ;

system_timer: system-timer@41c00000 {

clock-frequency = <37500000>;

compatible = "xlnx,axi-timer-1.01.a", "xlnx,xps-timer-1.00.a";

...

} ;

} ;

} ;



Eszköz fa (Device Tree)

• Boot-oláskor a DTB a kernel rendelkezésére áll
– A kernel startup kódja bejárja a fát
– Ennek segítségével megfelelően példányosítja és 

inicializálja a kernelt
• Rendszer memória helye/mérete
• Eszköz típus, cím hozzárendelések, konfigurációs beállítások

• A kernel-infrastruktúra illeszti (bind) a driver-eket az 
eszközökhöz
– Az illesztés alapja a csomópontokban található 

„compatible” tulajdonság
• Például

– Compatible=<„xlnx,gpio”>

– Az eszközmeghajtók deklarálják a kompatibilis eszközöket

• Nagymértékben leegyszerűsíti az eszköz/driver illesztés 
problémáját
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Eszköz fa (Device Tree)

• Hogyan is készül az eszköz fa (Device Tree)?
– A PetaLinux SDK tartalmaz egy automatikus eszköz fa 

generátort (DTS)
• Ez egy plug-in eszköz az EDK/XPS-ben, amely a PetaLinux BSP része

• Legenerálja a teljes eszköz fát az EDK rendszer terv alapján

• Minden IP mag és tulajdonság kiexportálásra kerül a DTS-be

– A kernel felépítési (build) folyamata elvégzi a DTS
→ DTB fordítást és illeszti a kernel képpel

• A platformonkénti DTS fájlok megtalálhatóak: 
– software/linux-2.6.x/arch/microbleze/boot/dts/

– <VENDOR>-<PLATFORM>.dts

• Manuálisan is szerkeszthetők (tapasztalattal), amennyiben 
szükséges. Gyártói csomagok használata javasolt.

– Ezt egy későbbi gyakorlat során fogjuk részletesen 
megnézni
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EGYÉB HASZNOS ESZKÖZÖK
PETALINUX SDK bemutatása
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QEMU rendszer-szintű szimulátor

• QEMU: egy nyílt-forrású rendszer-szintű 
szimulátor (emulátor)
– MicroBlaze processzor támogatás a PetaLinux SDK-ba

integráltan

• A  petalinux-qemu-boot parancs 
automatikusan betölti az aktuális Linux képet

• Szabványos Xilinx IP modellek:
– Időzítő/megszakítás vezérlő,

– Soros vezérlők (RS232. SPI),

– Ethernet (10/100/1000) vezérlők,

– Flash memória kezelő,
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Egyéb hasznos PetaLinux SDK eszközök

• petalinux-boot-prebuilt

– Automatikusan betölti a referencia terv előre lefordított képeit (image)
• petalinux-jtag-boot

– A Xilinx JTAG kábelt felhasználva letölti és futtatja a szoftver képet
• petalinux-new-platform

– Létrehoz egy új kernel platformot egy template alapján (pl.: új fejlesztőkártya 
esetén)

• petalinux-new-app

– Létrehoz egy új felhasználói alkalmazást egy template alapján
• petalinux-new-module

– Létrehoz egy betölthető kernel modult egy template alapján
• petalinux-log-buff

– Kiíratja a korai print log-ot
• petalinux-package-firmware

– („in-the-field upgrade” ) az FPGA bitstream és FW image-k összecsomagolása, 
valamint a Flash memóriába történő „betöltése”

–  Bővebben: PetaLinux-FirmwareUpgrade.pdf
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PetaLinux alternatívái

• LynuxWorks BlueCat - ME (MicroBlaze Edition)
– Kereskedelmi (megvásárolható) fejlesztői környezet

• www.lynuxworks.com
• http://www.lynuxworks.com/board-support/xilinx.php

– Számos Xilinx fejlesztőkártyát támogat:
• ML-401, S3E-1800, S3DSP-1800A, … ML-510

• Saját distro létrehozása
– Letölteni és összeállítani (build)

• Kernel források a Xilinx Git-HUB fából (2014)
– https://github.com/xilinx

• MicroBlaze GCC (GNU C Compiler) toolchain
• Busybox többfunkciós csomag

– Gyökér fájlrendszer-kép (Root FS image) template
létrehozása (\ext3)
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Kérdések és válaszok:

• I. Mit kell elvégezni minden egyes tervezői folyamat előtt?
– settings.sh / settings.csh fájlok indítása a 

PetaLinux könyvtár szerkezet legfelső szintjéről. Ezek lefutása 
definiálja a tervezői könyvtárakat, eszközkészletet, fordítót, 
elérési utakat stb.

• II. Milyen lépésekből áll a PetaLinux SDK munkafolyamata?
– Hardver platform fejlesztés (Xilinx ISE és EDK segítségével),
– petalinux-new-platform: új Linux SW projekt létrehozása,
– petalinux-copy-autoconfig: hardver beállítások 

meghívása a létrehozott SW projektbe,
– Kernel és alkalmazás konfigurációk,
– Saját alkalmazások és eszköz meghajtók hozzáadása,
– „make”: rendszer kép összeállítása (image build),
– FPGA programozása és a kernel image letöltése a boot-olási

folyamathoz
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Kérdések és válaszok:

• III. Mi a QEMU, és mire használható?
– SW fejlesztést segítő szimulációs környezet. Az 

FPGA-s kártya megléte nélkül lehet fejleszteni: 
virtuális hálózat, soros I/O stb.  

• IV. Mit tartalmaz a DTS (Device Tree Source) a 
HW platform-ról?
DTS = egy CPU beágyazott rendszernek teljes leírása

– CPU típusát és konfigurációját,

– Memória méretét, és címtartományát,

– Minden Xilinx IP eszköz alap és felső 
címtartományát, konfigurációját,

– Busz összeköttetéseket, és közöttük hidakat.
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Kérdések és válaszok:

• V. Mi a minimális FPGA erőforrás szükséglete a 
PetaLinux SDK beágyazott OS fejlesztő 
környezetnek?

– 16 MB külső memória,

– Flash (párhuzamos vagy SPI módú): kernel tárolása 
és bootstrap,

– Két-csatornás Xilinx időzítő IP,

– Xilinx megszakítás vezérlő IP,

– Soros port, vagy Ethernet periféria IP-k használata is 
javasolt.
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Összefoglalás

• PetaLinux SDK egy „minden-egyben” integrált 
fejlesztői környezet

• PetaLinux SDK magában foglalja a következőket:
– Kernel/könyvtár/felhasználói alkalmazások forrásait
– Fordító toolchain,
– Hardver referencia terveket,
– PetaLinux BSP generátor,
– QEMU teljes-rendszer szimulátor,
– Eszközök a fentiek összekapcsolásához,
– Rengeteg dokumentáció.

• A PetaLinux-nak nemcsak rendszer (PC) 
követelményei, hanem beágyazott rendszer (FPGA) 
követelményei is vannak!!
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LINUX RENDSZER BEÁLLÍTÁSA ÉS 
INDÍTÁSA

Xilinx SDK
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Feladat megoldásának lépései

• Előkészületek

• Xilinx SDK (XSDK) elindítása

• A Linux Platform kiválasztása

• A Linux kernel összeállítása/fordítása (build)

• A rendszer kép (image) betöltése
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Előkészületek I.

• Digilent Atlys kártyán található demo tesztalkalmazás a 
QSPI-Flash memóriát „quad” módban (4-bites adat) 
konfigurálja fel
– Az SPI-Flash azonban így nem érhető el a Xilinx Impact alól, ill. a 

PetaLinux SDK-ból

• Lépések:
– a JP11 jumper-t rövidre zárni
– Letölteni és telepíteni a Digilent Adept Suite 2.10.2 vagy újabb 

rendszert
• http://www.digilentinc.com/Products/Detail.cfm?NavPath=2,66,828&

Prod=ADEPT2

– Digilent Adept Suite 2.10.2 rendszer indítása
– Válasszuk ki az előre definiált atlys-axi.mcs (elérés) file-t
– Jelöljük be a Verify-t
– Kattintsunk a Program gombra, hogy elkezdjük az Atlys kártya 

programozását (mcs → QSPI Flash)
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Előkészületek II.

• Az Atlys kártya felprogramozása után indítsuk el a Linux 
rendszerünkben a host gépen a DHCP szervert
– [host]$ petalogix-udhcpd –i eth0 start 601
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A Xilinx SDK indítása I.

• A PetaLinux SDK tartalmaz egy Xilinx SDK plugin-t, mely
segítségével lehetőség van PetaLinux felhasználói
alkalmazások készítésére

• A PetaLinux SDK indítása és a megfelelő munkaterület
(workspace) beállítása
– A Xilinx SDK (XSDK) elindítása a Linux hoszt gépen

• [host] $ cd ~/petalinux/

• [host] $ xsdk

– a Workspace Launcher elindul
– kattintsunk a Browse… gombra a Select Workspace Directory

megnyitásához
– Állítsuk be a workspace elérési utat a

/home/petalinux/petalinux/workspace
– Hozzuk létre a workspace mappát, ha nem létezik
– Kattintsunk az OK gombra a Select Workspace Directory

bezárásához,
– Kattintsunk az OK gombra, hogy bezárjuk a Workspace

Launcher-t. 602



A Xilinx SDK elindítása II.
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Linux platform kiválasztása I.

• A Linux platform definiálja, hogy mi kerüljön 
fordításra (build) a Linux képfájlba (image):

– A hardver platform információkat, mint pl: 

• a cím tartományok, 

• megszakítások és 

• a processzor konfigurációja,  beállításai, stb.

– A Linux Kernel beállításokat,

– A felhasználói alkalmazás beállításokat,

– A fájl rendszer beállításokat,

– A FLASH partíciós beállításokat.
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Linux platform kiválasztása II.

• A Linux kép (image) összeállításához először 
szükség van egy HW platformra, amelyet 
kiválasztunk: Digilent Atlys-AXI-XUP-14.2
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Linux kép összeállítása (build) I.

• Most, hogy kiválasztottuk a platformot, összeállíthatjuk 
a Linux képet (build Linux image) erre a platformra
– A Xilinx SDK ablakban válasszuk a PetaLinux SDK menüt → 

Build All parancsot
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Linux kép összeállítása II.

• A build folyamata néhány percig is eltarthat!
• Ebben a folyamatban az alábbiak történnek:

– A Linux kernel kereszt-fordítása és link-elése (linux-2.6.x/*)
– Az alapértelmezett felhasználói könyvtárak (library) és 

alkalmazások kereszt-fordítása, és link-elése (lib/* és user/*)
– A MicroBlaze processzor Linux gyökér fájl rendszerének - egy lokális 

másolatának felépítése
– A kernel és a gyökér fájl rendszer összeállítása egy letölthető .bit 

fájlba (images/*)
– A kép fájlok átmásolása az images/ könyvtárból a /tftpboot

könyvtárba

• A fordítás során az üzenetek (log) a 
~petalinux/software/petalinux-
dist/build.log fájlba kerülnek mentésre
– [INFO] Building ucfront tool
– [INFO] Building kernel
– [INFO] Building kernel modules
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Linux kép összeállítása III.

• Amikor befejeződik a fordítás nézzük meg az /images alkönyvtár 
tartalmát

[host] $ ls -s ~/petalinux/software/petalinux-dist/images

• A kapott kimenet például a következő lehet:

608

total 99476

11216 image.elf

11220 image.ub

668 System.map

196 u-boot-s.elf

11208 image-s.bin

11208 linux.bin

196 u-boot.bin

580 u-boot.srec

11208 image-s.elf

8052 rootfs.cpio

744 u-boot.elf

556 u-boot-s.srec

32216 image-s.srec

12 system.dtb

196 u-boot-s.bin

712 u-boot-s.srec



Linux kép összeállítása IV.

• Vizsgáljuk meg a /tftpboot tartalmát
– [host] $ ls /tftpboot

• Minden, ami a /images könyvtárban van átmásolásra kerül a /tftpboot
könyvárba is, lehetővé téve ezzel a hálózati boot-olást és frissítést
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Képek állományának nevei + kiterjesztései

Linux Kernel és Rendszer Képek

Leírás

image.elf Linux kép ELF formátumban

image.srec Linux kép SREC (Motorola hex) formátumban

image.ub Linux kép U-Boot formátumban

linux.bin Linux kép bináris formátumban

rootfs.cpio Gyökér fájl rendszer kép (RFS)

image-s.* Relokálható Linux kép

U-Boot

u-boot.bin U-Boot kép bináris formátumban

u-boot.srec U-Boot kép SREC (Motorola hex) formátumban

u-boot.elf U-Boot kép ELF formátumban

u-boot-s.* Relokálható U-Boot kép



QEMU - A rendszer betöltése I.

• A Xilinx MicroBlaze rendszerre elkészített Linux futtatható a QEMU 
emulátor segítségével.

• Töltsük be a MicroBlaze processzorra elkészített Linux-ot a QEMU 
emulátorba
– A Xilinx XSDK-ba kattintsunk a PetaLinux menü → Boot QEMU (Linux)
– Megjelenik egy xterm ablak a futó QEMU emulátorral
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QEMU - A rendszer betöltése II.

• A Linux boot-olása, és bejelentkezés (részlet):

611

xilinx_emaclite 40e00000.ethernet: MAC address is now 00:0a:35:00:22:01

xilinx_emaclite 40e00000.ethernet: Xilinx EmacLite at 0x40E00000 mapped to 

0xF0100000, irq=3

TCP cubic registered

NET: Registered protocol family 17

Freeing unused kernel memory: 8109k freed

Mounting proc: 

Mounting var: 

Populating /var: 

Running local start scripts.

Mounting sysfs:

mdev: initialising /dev

Creating /dev/flash/* device nodes

Mounting /etc/config: 

Populating /etc/config: 

flatfsd: invalid header magic

flatfsd: Nonexistent or bad flatfs (-183), creating new one...

flatfsd: Wrote 356 bytes to flash in 1 seconds

flatfsd: Created 8 configuration files (167 bytes)

Mounting devpts:

Mounting all filesystem



QEMU - A rendszer betöltése III.

612

Setting hostname: 

Bringing up network interfaces:

udhcpc (v1.14.3) started

Sending discover...

Sending select for 192.168.0.10...

Lease of 192.168.0.10 obtained, lease time 864000

adding dns 192.168.0.1

Starting portmap:

Starting uWeb server:

Welcome to

_____       _           _      _

| ___ \ | |         | |    (_)

| |_/ / ___ | |_   __ _ | |     _  _ __   _   _ __  __

|  __/ / _ \| __| / _` || |    | || '_ \ | | | |\ \/ /

| |   |  __/| |_ | (_| || |____| || | | || |_| | >  <

\_|    \___| \__| \__,_|\_____/|_||_| |_| \__,_|/_/\_\

on Digilent-Atlys-AXI-XUP-14.2

Digilent-Atlys-AXI-XUP-14.2 login: root 

Password: 

~ # 



QEMU - A rendszer betöltése IV.

• A PetaLinux környezet megismerése
– A telepített alkalmazások kiíratása

• # ls /bin

– „gpio-demo” futtatása a GPIO teszteléséhez
• # ls /sys/class/gpio

• # cat /sys/class/gpio/gpiochipN/label

• ~ # cat /sys/class/gpio/gpiochip240/label

• /axi@0/gpio@40040000

• # gpio-demo -g 240 –o 1 (LED-ek megjelenítése)

• # gpio-demo -g 248 –i (DIP kapcsolók 
megjelenítése)

– Listázzuk ki a /proc/ virtuális könyvtárat is, 
amely egy betekintést nyújt Linux Kernel-be.
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QEMU - A rendszer betöltése V.

• A CPU infó: ~ # cat /proc/cpuinfo
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CPU-Family: MicroBlaze

FPGA-Arch: spartan6

CPU-Ver: Unknown, little endian

CPU-MHz: 75.00 

BogoMips: 35.45

HW:

Shift: yes

MSR: yes

PCMP: no

DIV: no

MMU: 3

MUL: v1

FPU: no

Exc:

Stream-insns: privileged

Icache: 2kB line length: 16B

Dcache: 2kB line length: 16B

Dcache-Policy: write-through

HW-Debug: yes

PVR-USR1: 00

PVR-USR2: 00000000

Page size: 4096

#



QEMU - A rendszer betöltése VI.

• Megszakítás infó: ~ # cat /proc/interrupts
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CPU0       

1:       3698  Xilinx INTC-level     timer

2:       8655  Xilinx INTC-level     xilinx_spi

3:         17  Xilinx INTC-edge      eth0

4:       1967  Xilinx INTC-edge      uartlite

~ #

• A /dev mappa a rendszerhez csatlakoztatott eszközöket listázza 
~ # cp /etc/inetd.conf /dev/console 

telnet  stream  tcp nowait root    telnetd telnetd -i

ftp     stream  tcp nowait root    ftpd ftpd -w /var/ftp/ 

• Kilépni a QEMU emulátorból a <Ctrl+A> vagy <X>
segítéségével lehet



Linux kép feltöltése a kártyára I.

616

• Ellenőrizzük a host IP címét, és győződjünk 
meg róla hogy az IP cím:   192.168.0.1

[host] $ /sbin/ifconfig

• Kapcsoljuk be az Atlys fejlesztőkártyát és 
csatlakoztassuk a kermit-hez:
– A Xilinx XSDK ablakban Run → External Tools → 

External Tools Configurations → kermit → OK 
segítségével indítsuk el a kermit-et az xterm
ablakban

– A kermit elindítható a következő paranccsal: 

[host] $ kermit -c



Linux kép feltöltése a kártyára II.
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• Nézzük meg a boot-olási folyamatot:
----------------------------------------------------

FS-BOOT First Stage Bootloader (c) 2006-2011 PetaLogix

Project name: Digilent-Atlys-AXI-XUP-14.2

Build date: Sep 17 2012 11:20:22  

Serial console: Uartlite

FS-BOOT: Booting from FLASH.

SDRAM :

Icache:ON

Dcache:ON

U-Boot Start:0x87c00000

SF: Got idcode 20 ba 18 10 01

SF: Detected N25Q128 with sector size 64 KiB, total 16 MiB

*** Warning - bad CRC, using default environment

In:    ttyUL0

Out:   ttyUL0

Err:   serial

Net:   Xelite.40e00000

MAC:   00:0a:35:00:22:01

U-BOOT for Digilent-Atlys-AXI-XUP-14.2

BOOTP broadcast 1

BOOTP broadcast 2

DHCP client bound to address 192.168.0.10

Hit any key to stop autoboot:  0 



Linux kép feltöltése a kártyára III.

618

• Ha nem látjuk a DHCP client bound to address
üzenetet az uboot bootup alatt, el kell indítani a dhcp-t
hogy kapjunk IP címet:
U-Boot-PetaLinux> dhcp

• Állítsuk be a TFTP szerver IP címét a hoszt IP címére:
U-Boot-PetaLinux> set serverip
192.168.0.1

• Töltsük le az image.ub-t a /tftpboot mappából a 
MicroBlaze processzor rendszer fő memóriájába és 
indítsuk el a rendszert a letöltött képpel:
U-Boot-PetaLinux> run netboot



Linux kép feltöltése IV.
• Nézzük a kermit ablakot, melyen az alábbi üzenetek jelennek meg

619

U-Boot-PetaLinux> run netboot

FS-BOOT: Booting from FLASH.

SDRAM :

Icache:ON

Dcache:ON

U-Boot Start:0x87c00000

SF: Got idcode 20 ba 18 10 01

SF: Detected N25Q128 with sector size 64 KiB, total 16 MiB

*** Warning - bad CRC, using default environment

In:    ttyUL0

Out:   ttyUL0

Err:   serial

Net:   Xelite.40e00000

MAC:   00:0a:35:00:22:01

U-BOOT for Digilent-Atlys-AXI-XUP-14.2

BOOTP broadcast 1

BOOTP broadcast 2

DHCP client bound to address 192.168.0.10

Hit any key to stop autoboot:  0 

U-Boot-PetaLinux> set serverip 192.168.0.1

U-Boot-PetaLinux> saveenv

Saving Environment to SPI Flash...

SF: Got idcode 20 ba 18 10 01



Linux kép feltöltése VI.
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SF: Detected N25Q128 with sector size 64 KiB, total 16 MiB

Erasing SPI flash...Writing to SPI flash...done

U-Boot-PetaLinux> run netboot

Using Xelite.40e00000 device

TFTP from server 192.168.0.1; our IP address is 192.168.0.10

Filename 'image.ub'.

Load address: 0x81000000

Loading: 

################################################################

################################################################

################################################################

.

.

.

#################################################################

#################################################################

##############################################################

done

Bytes transferred = 11404800 (ae0600 hex)

• A  netboot paranccsal automatikusan elindítható a Linux rendszer, 
miután a kép (image) letöltődött:



Linux kép feltöltése VII.
• Nézzük a kermit ablakot a boot üzenetek megfigyeléséhez

621

## Booting kernel from FIT Image at 81000000 ...

Using 'conf@1' configuration

Trying 'kernel@1' kernel subimage

Description:  PetaLinux Kernel

Type:         Kernel Image

Compression:  uncompressed

Data Start:   0x810000f8

Data Size:    11393052 Bytes = 10.9 MiB

Architecture: MicroBlaze

OS:           Linux

Load Address: 0x80000000

Entry Point:  0x80000000

Hash algo:    crc32

Hash value:   044c44f7

Verifying Hash Integrity ... crc32+ OK

## Flattened Device Tree from FIT Image at 81000000

Using 'conf@1' configuration

Trying 'fdt@1' FDT blob subimage

Description:  Flattened Device Tree blob

Type:         Flat Device Tree

Compression:  uncompressed

Data Start:   0x81adda00

Data Size:    10389 Bytes = 10.1 KiB

Architecture: MicroBlaze



Linux kép feltöltése VIII.

• A bootolás további üzenetei megegyeznek a korábbiakkal
• A Linux újraindítása

– reboot

622

Hash algo:    crc32

Hash value:   036fc535

Hash algo:    sha1

Hash value:   7530d5f07d02c010f82f72c7ffacace0686bd2e3

Verifying Hash Integrity ... crc32+ sha1+ OK

Booting using the fdt blob at 0x81adda00

Loading Device Tree to 87ffa000, end 87fff894 ... OK

Loading Kernel Image ... OK

OK

Early console on uartlite at 0x40600000

bootconsole [earlyser0] enabled

Ramdisk addr 0x0000003f, FDT at 0x87ffa000

Linux version 3.3.0 (petalinux@petalinux) (gcc version 4.6.2 

20111018 (prerelease) (crosstool-NG 1.14.1) ) #2 Tue Sep 18 

00:18:36 UTC 2012 



JTAG használata Linux feltöltéséhez és indításához

• A Xilinx XSDK ablakban kattintsunk a PetaLinux SDK → Boot JTAG (Linux)
• Ez a parancs a Xilinx JTAG-et használja a Linux kép feltöltéséhez

– ~/petalinux/software/petalinux-dist/images/image.elf

• Ez néhány percig eltarthat!
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Összefoglalás

• A gyakorlat során megtanultuk:

– Kiválasztani a gyártó/termék kombinációt a 
konfigurációs menüből

– A Linux kereszt-fordítását

– Betölteni a MicroBlaze processzor rendszer 
PetaLinux-ot a QEMU emulátorba

– Új kép letöltése a kártyára Ethernet-en keresztül

– Kép letöltése a kártyára JTAG-en keresztül
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FPGA-alapú beágyazott
rendszerek tervezése

10. Beágyazott Linux operációs rendszer II.: Alkalmazás fejlesztés, 
tesztelés, meghajtóprogramok, és boot-olás

TÁMOP 4.1.2A - Egyetemi jegyzet

Pannon Egyetem

Szegedi Tudományegyetem

Dr. Kincses Zoltán, Dr. Vörösházi Zsolt



Tárgyalt ismeretkörök

1. Bevezetés – Beágyazott rendszerek
2. FPGA-k, Digilent Nexys-2 és Atlys fejlesztő kártyák és eszközök
3. Beágyazott Rendszer fejlesztő szoftverkörnyezet (Xilinx EDK – Embedded

Development Kit/XPS – Xilinx Platform Studio) áttekintése
4. Beágyazott alap tesztrendszer (BSB - Base System Builder and Board

Bring-Up) összeállítása XPS-ben
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

SDK használatával (Software Development Kit)
8. HW-SW rendszerek együttes tesztelése (Xilinx ChipScope)
9. Beágyazott Linux operációs rendszer I.: a MicroBlaze szoft-processzoron

Linux rendszer beállítása és indítása
10. Beágyazott Linux operációs rendszer II.: Alkalmazás fejlesztés, tesztelés, 

meghajtóprogramok, és boot-olás
11. Egyedi hardver szellemi termékek fejlesztése és tesztelése (Atlys AC97, 

Nexys VGA vezérlő)
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BEÁGYAZOTT LINUX OPERÁCIÓS 
RENDSZER II.

Alkalmazás fejlesztés és tesztelés
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Tervezési lépések

• Új felhasználói alkalmazás létrehozása

• Új felhasználói alkalmazás megírása
– Keresztfordító használata szükséges

• Az elkészített alkalmazás lefordítása (build) a 
beágyazott Linux OS rendszer-képfájlba
– Host gépen történik a fordítás

• Az elkészült rendszer-kép (image) boot-olása a 
QEMU emulátor segítségével

• A felhasználói alkalmazás debuggolása Linux 
rendszeren
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Új felhasználói alkalmazás létrehozása I.

• Felhasználói alkalmazás készítése a PetaLinux SDK 
segítségével (Linux OS alatt)
– Indítsuk el az Xilinx SDK-t (XSDK)
– Kattintsunk a File menü → New → Project
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Új felhasználói alkalmazás létrehozása II.

• Válasszuk a PetaLinux New Applicaton → Next
• Írjuk be az alkalmazás nevét: „mytest”
• Jelöljük ki az Enable the Application-t
• Kattintsunk a Finish-re. Létrehozás.
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Új felhasználói alkalmazás létrehozása III.

• Nézzük meg az alábbi könyvtár tartalmát:
[host] $ cd ~/petalinux/software/user-apps/mytest; ls
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mytest.c Egy nagyon egyszerű „Hello world” program

Kconfig A konfigurációs fájl template-je

Makefile A kereszt-fordításhoz szükséges Makefile

README Utasítások az új alkalmazás felépítéséhez (build)

• A Project Explorer ablakban is megtalálhatóak 
ezek a fájlok:



A felhasználói alkalmazás elkészítése I.
• Készítsünk egy nagyon egyszerű tesztalkalmazást a meglévő 

template-ek alapján
– Dupla kattintás Project Explorer → mytest.c file-ra
– Módosítsuk a mytest.c file-t az alábbiak szerint:
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#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

int func1(int x){

int i, sum;

sum = 0;

for (i = 1; i <= x; i++)

sum += i;

return sum;

}

int main(int argc, char *argv[]){

int val, result;

printf("Hello, PetaLinux World!\n");

if (argc >= 2)

val = atoi(argv[1]);

else

val = 100;

result = func1(val);

printf("summation(%d) = %d\n", val, result);

return 0;

}



A felhasználói alkalmazás elkészítése II.

Fontos megjegyzés az alkalmazás GDB-vel történő 
debug-golásához:

• A fordító alapértelmezettként kioptimalizálja a 
kódot

– A debug-oláshoz használt GDB így valószínűleg rossz 
információt fog mutatni az alkalmazás debug-olásakor

• Ebből következően úgy kell beállítani a fordítót, 
hogy ne hajtson végre semmilyen optimalizálást. 

• Ehhez a Makefile-t kell módosítani.
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Makefile módosítása: optimalizáció

• Dupla kattintás a Project Explorer → Makefile-ra
• Az optimalizálás kikapcsoláshoz írjuk be a Makefile.-ba:

– CFLAGS += -O0

– Jelentése: nincs optimalizálás – teljes debug funkció
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include $(PETALINUX)/software/petalinux-dist/tools/user-

commons.mk

APP = mytest

CFLAGS += -O0

# Add any other object files to this list below

APP_OBJS = mytest.o



Alkalmazás beépítése a beágyazott Linux OS-ba I.

• A felhasználói alkalmazás kereszt-fordítása és a Debugging
kiválasztása a Configuration menüből
– A Xilinx XSDK-ban kattintsunk a PetaLinux SDK → Applications/System 

Configuration
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Alkalmazás beépítése a beágyazott Linux OS-ba II.

• A petalinux-config-apps ablakban 
válasszuk a Debugging ---> almenüt
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Alkalmazás beépítése a beágyazott Linux OS-ba III.

A Debugging almenüben a gdbserver van kiválasztva [*]
• Ennek segítségével lehetőség van az alkalmazások távoli debug-

olásásra is
• Válaszuk ki a [*] build debugable applications opciót, hogy ne 

legyenek eltávolítva a szimbólum információk, amely megnehezítené a 
debug-olást (image méretének növekedésével jár)
– Az opció kiválasztása az <Y> gomb segítségével történik
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Alkalmazás beépítése a beágyazott Linux OS-ba IV.

• Lépjünk ki a Debugging almenüből
• Válasszuk ki a Custom User Applications almenüt a PetaLinux

Configuration főmenüben
• Válasszuk ki a mytest [*] alkalmazást

– <Y> nyomógomb segítségével
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Az alkalmazás beépítése a beágyazott Linux-ba V.

• Lépjünk ki a Configuration menü-ből
– <Exit> -> Enter
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• Válasszuk ki a <Yes>-t opciót, hogy elmentsük a 
fordítás (build) konfigurációs módosításait.



Az alkalmazás beépítése a beágyazott Linux-ba VI.

• Fordítsuk le (build all) a PetaLinux-ot a  \petalinux-
dist könyvtárba
– A Xilinx XSDK ablakban kattintsunk a PetaLinux SDK → Build All

menüre
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Új kép boot-olása a QEMU emulátorba I.

• Alkalmazás futtatása és debug-golása a QEMU emulátorban 
(HW használata nélkül)
– A Xilinx XSDK-ban kattintsunk a PetaLinux SDK → Boot 

QEMU(Linux) menüpontra

641



Új kép boot-olása a QEMU emulátorban II.

• Az emulátorban a Linux OS rendszer boot-olása után
jelentkezzünk be a rendszerbe

• Vizsgáljuk meg a /bin könyvtárat a QEMU konzolon
– # ls /bin | grep mytest

– A mytest alkalmazást kell itt lássuk

• Futtassuk a mytest alkalmazást a QEMU konzolon
– # mytest

• Az alábbi kimenetet kell kapjuk:
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Hello, PetaLinux World!

summation(100) = 5050



Debugolás GDB-vel a QEMU emulátorban I.

• Indítsuk el a GDB szervert

– a QEMU ablakban a MicroBlaze processzor 
esetében:

• # gdbserver host:1234 /bin/mytest 10

• Ezzel adjuk meg a GDB szervernek, hogy az 1234
TCP/IP portot (listen) figyelje a távoli debuggolás során,

• A 10-es paraméter a mytest alkalmazásnak kerül 
átadásra
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~ # gdbserver host:1234 /bin/mytest 10 

Process /bin/mytest created; pid = 64 

Listening on port 1234 



• Állítsunk be breakpoint-okat az alkalmazásunkban
– Kattintsunk az egérrel a forráskód adott sorának elejére
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Debugolás GDB-vel a QEMU emulátorban II.



• Csatlakoztassuk a GDB szervert a TCP segítségével
– A Xilinx XSDK-ban kattintsunk a Run → Debug Configurations…
– A Debug Configurations dialógus ablakban kattintsunk a PetaLinux

Debug → New menüre
• Ezzel létrehozunk egy új „PetaLinux debug” nevű konfigurációt: 
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• Kattintsunk a Connect-re, hogy beállíthassuk a kapcsolódási 
paramétereket
– Hostname: a MicroBlaze IP címe

• QEMU konzolon leolvasható

– Port mező: 1234
– Kattintsunk az Apply-ra

Debugolás GDB-vel a QEMU emulátorban III.



Debugolás GDB-vel a QEMU emulátorban IV.
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Debugolás GDB-vel a QEMU emulátorban V.
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• Kattintsunk a Debug configurations menüben a Debug
gombra a GDB elindításhoz

• A MicroBlaze konzol ablakában a következőket látjuk:

~ # gdbserver host:1234 /bin/mytest 10

Process /bin/mytest created; pid = 64

Listening on port 1234

Remote debugging from host 192.168.10.1



Debugolás GDB-vel a QEMU emulátorban VI.

648

• A GDB forrásablakában az alábbiakat láthatjuk
• Próbáljuk ki a Step (F5), Step Over (F6) és Continue

(F8) parancsokat



Alkalmazás debug-olása a GDB-val a QEMU emulátorban VII.
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• Miután a program befejezte a futását a GDB 
szerver kilép, és az alábbiak láthatóak a QEMU 
terminál ablakban:

~ # gdbserver host:1234 /bin/mytest 10

Process /bin/mytest created; pid = 68

Listening on port 1234

Remote debugging from host 192.168.10.1

Hello, PetaLinux World!

summation(10) = 55

Child exited with retcode = 0

Child exited with status 0

GDBserver exiting

~ #



BEÁGYAZOTT LINUX OPERÁCIÓS 
RENDSZER II.

Meghajtó-programok és bootolás

650

ATLYS



Tervezési lépések:

• Eszköz elérése a felhasználói szintről (user
space)

• Kísérletezés az UIO (User Space I/O) driver-rel

• A kernel felkonfigurálása, hogy támogassa az 
UIO drivert

• Az UIO driver-rel vezérelni kívánt eszköz 
azonosítása

• A PetaLinux újrafordítása (rebuild) és az UIO 
tesztelése
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Eszköz elérése a felhasználói szintről I.

• Felhasználói alkalmazás készítése, mely segítségével 
elérhetőek a GPIO eszközök a felhasználói tartományból:
– A Xilinx XSDK ablakban kattintsunk a File menü → New → Project…-re
– Válasszuk a PetaLinux New Application → Next
– Írjuk be a  gpio-dev-mem-test nevet a Name mezőbe
– Jelöljük ki az Enable the Application dobozt
– Kattintsunk a Finish gombra
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Eszköz elérése a felhasználói szintről II.

• Másoljuk be a gpio-dev-mem-test.c fájlt az új alkalmazás 
könyvtárába
~/petalinux/software/user-apps/gpio-dev-mem-test

• Jobb kattintás a gpio-dev-mem-test majd Refresh
• Ismételjük meg az előző labor során tanultakat, hogy 

megbizonyosodjunk a gpio-dev-mem-test alkalmazás 
engedélyezve van 

• A Xilinx XSDK ablakban kattintsunk a PetaLinux SDk menü
→ Build All parancsára

• Indítsuk újra a kártyát a reboot paranccsal (soft-reboot)
• Boot-oljuk az új beágyazott Linux rendszer image-t a 

hálózatról (lásd előző labor gyakorlat)
• Miután beléptünk a beágyazott Linux-ba:

– gpio-dev-mem-test parancs már közvetlenül eléri a GPIO 
eszközeinket, csak a fizikai címét kell ismernünk (DTS-ből
lekérdezhető)
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Eszköz elérése a felhasználói szintről III.

• A Xilinx XSDK ablakban kattintsunk a PetaLinux SDK → 
Open Platform Device Tree a DTS file megnyitásához:
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~/petalinux/software/petalinux-dist/linux-2.6.x

|-arch

|- microblaze

|-boot

|-dts

|- Digilent-Digilent-Atlys-AXI-XUP-14.2.dts

• DTS hierarchia:



Eszköz elérése a felhasználói szintről IV.

• Kérdezzük le a LED GPIO fizikai címét a LEDs_8Bit
(IP példány név) megkeresésével a DTS hierarchia 
alapján:
– Az eszköz csomópont reg tulajdonságának első 

argumentuma az eszköz fizikai címét jelenti
• reg = < 0x40040000 0x10000 >;

• A 0x40040000 az IP periféria eszköz fizikai címe

• A 0x10000 a címtartomány hossza (= 64 Kbyte, lásd .MHS)

655



Eszköz elérése a felhasználói szintről V.

656

• A fizikai cím meghatározása után futtatható a gpio-
dev-mem-test parancs a LED GPIO eléréséhez
– A Xilinx GPIO perifériáknak két regiszterük van

• offset 0x0 adatregiszter, melybe írni/olvasni lehet adatokat

• offset 0x4 irányregiszter, mely megadja az adott GPIO 
irányultságát: bement (‚1’) vagy kimenet (‚0’) bit

– Feltételezve hogy a LED GPIO fizikai címe 0x40040000, 
és írni akarunk az eszközre akkor:

• gpio-dev-mem-test -g 0x40040000 -o 0

• # gpio-dev-mem-test -g 0x40040000 -o 255 

– Feltételezve hogy a DIP kapcsoló GPIO fizikai címe 
0x40060000, és olvasni akarunk az eszközről akkor:

• gpio-dev-mem-test -g 0x40060004 -o 255

• # gpio-dev-mem-test -g 0x40060000 -i



Kísérletezés az UIO driverrel I.

• Hozzuk létre, és vizsgáljuk meg az UIO driver működését:
– Kattintsunk a Xilinx XSDK-ban a File menü → New → Project…
– Válasszuk ki a PetaLinux New Application → Next,
– Írjuk be a gpio-uio-test alkalmazás nevet a Name mezőbe,
– Jelöljük ki az Enable the Application,
– Kattintsunk a Finish-re.
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Kísérletezés az UIO driverrel II.

• Másoljuk be az gpio-uio-test.c forrás fájlt az 
előző alkalmazás könyvtárába:
cp ~/petalinux/software/user-apps/
gpio-uio-test

• Ismételjük meg az előző labor során tanultakat
– bizonyosodjunk meg róla, hogy a gpio-uio-test

alkalmazás engedélyezve van 
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Kernel konfigurálása UIO driver támogatásához I.

• A kernel felkonfigurálása, hogy támogassa a létrehozott 
UIO drivert:
– A Xilinx XSDK-ban kattintsunk a PetaLinux SDK → Kernel 

Configuration-ra hogy megnyissuk a konfigurációs menüt
– Válasszuk ki a „Device Drivers --->” opciót a Linux Kernel 

Configuration menüben
– A Device Driver menüben

• <M> Userspace I/O drivers --->

– Lépjünk be a Userspace I/O Drivers menübe és válasszuk 
ki a Generic IRQ handling modult
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--- Userspace I/O drivers

< >   Userspace I/O platform driver

<M>   Userspace I/O platform driver with generic IRQ handling



UIO driver-rel vezérelni kívánt eszköz azonosítása I.

• UIO eszközként jelöljük ki a LED GPIO-t:
– A Xilinx XSDK ablakban kattintsunk a PetaLinux SDK → 

Open Platform Device Tree

– DTS fájl megnyitása:
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~/petalinux/software/petalinux-dist/linux-2.6.x

|-arch

|- microblaze

|-boot

|-dts

|- Digilent-Digilent-Atlys-AXI-XUP-14.2.dts



UIO driver-rel vezérelni kívánt eszköz azonosítása II.

• Keressük meg a LEDs_8Bit-et a DTS hierarchiában:
– A compatible paraméter az alábbi módon néz ki
compatible="xlnx,axi-gpio-1.01.a","xlnx,xps-gpio-1.00.a";

– Az UIO driver-t nem pedig a GPIO driver-t akarjuk használni
– Ehhez az alábbi módosításokat kell elvégezni:
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LEDs_8Bit: leds@40040000 { 

#gpio-cells = <2>; 

compatible="generic-uio"; 

gpio-controller ; 

reg = < 0x40040000 0x10000 >;

... ...

• Módosítsuk a Push_Buttons_5Bit-et is:
– compatible = generic-uio

– buttons@XXXX

• Módosítsuk a DIP_Switches_8Bit-et is:
– compatible = generic-uio

– switches@XXXX



PetaLinux újrafordítása és UIO tesztelése I.

• A PetaLinux újrafordítása (build):
– A Xilinx XSDK-ban kattintsunk a PetaLinux SDK → Build All

• UIO driverek tesztelése:
– Indítsuk újra a kártyát (reboot), és ismételjük meg az előző 

laboron tanultakat:
– Töltsük be az UIO driver modulokat

• # modprobe uio
# modprobe uio_pdrv_genirq

– Listázzuk ki a most betöltött (aktív) modulokat:
• # lsmod
uio_pdrv_genirq 2212 0 - Live 0xc809a000
uio 6013 1 uio_pdrv_genirq, Live 0xc8092000 

– A betöltött UIO modulokról az alábbi helyen találunk 
információkat:

• # ls /sys/class/uio/ 
uio0 uio1 uio2
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PetaLinux újrafordítása és UIO tesztelése II.

• Futtassuk az mdev –s parancsot, hogy 
meggyőződjünk arról, hogy a /dev/uioX
helyesen listázza az UIO eszközöket:

• Próbáljuk ki a gpio-uio-test parancsot, 
hogy direkt módon elérjük a GPIO perifériákat:

– LED GPIO perifériára írás:
• # gpio-uio-test -d /dev/uio1 -o 255

– DIP GPIO periféria olvasása:
• # gpio-uio-test -d /dev/uio0 -i
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Összefoglalás

• Ebben a komplex labor gyakorlatban 
megtanulhattuk, hogyan lehet:

– Elérni az Linux driver / eszköz meghajtókat a 
felhasználói szintről,

– UIO (user space I/O) Linux drivert készíteni,

– Betölteni egy modult,

– Modul információk megkeresése, listázása (DTS 
fájl bejegyzései alapján). 
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FPGA-alapú beágyazott
rendszerek tervezése

11. Egyedi hardver szellemi termékek fejlesztése és 
tesztelése (haladó)

TÁMOP 4.1.2A - Egyetemi jegyzet

Pannon Egyetem

Szegedi Tudományegyetem

Dr. Kincses Zoltán, Dr. Vörösházi Zsolt



Tárgyalt ismeretkörök

1. Bevezetés – Beágyazott rendszerek
2. FPGA-k, Digilent Nexys-2 és Atlys fejlesztő kártyák és eszközök
3. Beágyazott Rendszer fejlesztő szoftverkörnyezet (Xilinx EDK – Embedded

Development Kit/XPS – Xilinx Platform Studio) áttekintése
4. Beágyazott alap tesztrendszer (BSB - Base System Builder and Board

Bring-Up) összeállítása XPS-ben
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

SDK használatával (Software Development Kit)
8. HW-SW rendszerek együttes tesztelése (Xilinx ChipScope)
9. Beágyazott Linux operációs rendszer I.: a MicroBlaze szoft-processzoron

Linux rendszer beállítása és indítása
10. Beágyazott Linux operációs rendszer II.: Alkalmazás fejlesztés, tesztelés, 

meghajtóprogramok, és boot-olás
11. Egyedi hardver szellemi termékek fejlesztése és tesztelése (Atlys AC97, 

Nexys VGA vezérlő)
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BASE SYSTEM BUILDER ÉS A 
FEJLESZTŐKÁRTYA 

Elvégzendő feladat 1.

EGYEDI HARDVER FEJLESZTÉSE – AXI
AC97

Elvégzendő feladat 2.



Elvégzendő feladat 1.

• Megoldás lépései

– MicroBlaze Processzor rendszer létrehozása

– A MicroBlaze hardver beállításainak konfigurálása

– A szoftver specifikáció módosítása

– A hardver bitstream elkészítése

– Új platform hozzáadása

– A MicroBlaze Linux rendszer felépítése

– Az FPGA felprogramozása

– A PetaLinux boot-olása JTAG használatával
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PlanAhead projekt létrehozása I.

• A Xilinx PlanAhead elindítása
– Indítsuk el a Xilinx PlanAhead-et

• [host] $ planAhead
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PlanAhead projekt létrehozása II.

• Kattintsunk a Create New Project-re
• Kattintsunk a project dialog box → Next-re
• Állítsuk be a projekt nevet emblnx-MicroBlaze-project
• Kattintsunk a … gombra a Project location beállításához
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PlanAhead projekt létrehozása III.

• Állítsuk be a könyvtár elérési útját
– /home/petalinux/petalinux/hardware/user-platforms

• Kattintsunk a Select-re

671



PlanAhead projekt létrehozása IV.

• Állítsuk be a könyvtár elérési útját
– /home/petalinux/petalinux/hardware/user-platforms

• Kattintsunk a Select-re
• Kattintsunk a New Project dialógus → Next-re
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PlanAhead projekt létrehozása V.

• Állítsuk be a projekt és az FPGA típusát
– RTL project
– „Do not specify source at this time”
– Kattintsunk a Next-re

• A Defult Part dialógus megjelenik

– A Default Part dialógusban (Atlys kártya paraméterei)
• Product Category: All
• Family: Spartan-6
• Sub-Family: Spartan-6 LX
• Package: CSG324
• Speed Grade: -3
• Temp Grade: C
• Válasszuk az “xc6slx45csg324-3” eszközt
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PlanAhead projekt létrehozása VII.
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PlanAhead projekt létrehozása VIII.
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• Kattintsunk a Next-re

• A New Project Summary megjelenik



PlanAhead projekt létrehozása IX.
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• Kattintsunk a Finish-re



MicroBlaze Processzor rendszer létrehozása I.

• Használjuk az Add Source Wizard-ot, hogy 
létrehozzunk egy beágyazott processzor rendszert
– Kattintsunk a Project Manager → File menü → Add 

Sources
– Add or Create Embedded Sources opció kiválasztása
– Kattintsunk a Next-re
– Kattintsunk a Create Sub-Design… gombra, hogy 

létrehozzunk egy beágyazott rendszer forrást
– Állítsuk a modul nevét atlys-ra a Create embedded 

source ablakban.
– Kattintsunk az Ok-ra a Create embedded source

dialógus bezárásához
– Kattintsunk a Finish-re a Xilinx EDK elindításához
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MicroBlaze Processzor rendszer létrehozása II.

• A BSB varázsló használatával hozzunk létre egy 
új XPS projektet
– Megjelenik a Platform Studio ablaka

– Kattintsunk a Yes-re
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MicroBlaze Processzor rendszer létrehozása III.

• Válasszuk ki az AXI system-et

• Kattintsunk az OK gombra
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MicroBlaze Processzor rendszer létrehozása IV.

• A Base System Builder – Board dialógusban válasszuk
– Board Vendor: Digilent
– Board Name: Digilent Spartan-6 Atlys

• Kattintsunk a Next-re.
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MicroBlaze Processzor rendszer létrehozása V.

• A Base System Builder
– Processor, Cache 
and Peripherial
Configuration-ban
– System Clock 

Frequency
• 66 MHz

– Local Memory
• 8 KB

– Instruction Cache Size
• 8 KB

– Data Cache Size
• 8 KB
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MicroBlaze Processzor rendszer létrehozása VI.

• Az Ethernet_Lite esetében állítsuk be
– Use Interrupt: Selected

• A QSPI_FLASH esetében állítsuk be
– C_SPI_MODE: Standard SPI Mode
– Use Interrupt: Kiválaszt

• Az RS232_UART_1 esetében állítsuk be
– Baud Rate: 115200
– Use Interrupt: Kiválaszt

• Adjunk a rendszerhez Timer perifériát
– Internal Peripherals -> the Available Peripherals táblázatban →

axi_timer
– Kattintsunk az Add-re a dialógus doboz közepén.
– axi_timer_0 automatikusan kijelölésre kerül és hozzáadódik a 

rendszerhez
– Válasszuk az axi_timer_0 → Use Interrupt

• Kattintsunk a Finish-re az XS-ben
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A MicroBlaze hardver beállításainak konfigurálása I.

• Módosítsuk a MicroBlaze processzor konfigurációját, 
hogy tartalmazza az MMU-t, és a barell shifter-t
– Jobb kattintás a System Assembly View → Bus Interfaces

fül → microblaze_0
– A Configure IP kiválasztása
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A MicroBlaze hardver beállításainak konfigurálása II.

• Válasszuk ki a Low-end Linux with MMU konfigurációt
• Kattintsunk a OK-re.
• Zárjuk be az XPS-t.
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A hardver bitstream elkészítése

• Készítsünk egy top-level HDL-t az EDK projekt számára
– Jobb kattintás az atlys EDK projektre
– A Create Top HDL kiválasztása 

• Kattintsunk a Flow From PlanAhead → Generate Bitstream opcióra
• Megjelenik a No Implemenetation Results Available dialógus
• Kattintsunk a Yes-re, hogy létrejöjjön a hardver bitsream
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Új platform hozzáadása I.

• Exportáljuk az elkészült hardvert az XSDK-ba
– PlanAhead menü → File → Export → Export Hardware
– Állítsuk be a hardver exportálási opciókat

• Source: atlys.xmp
• Export to: <Projekt elérési útjaLocal to Project>
• Include Bitstream: Kiválaszt
• Export Hardware: Kiválaszt
• Launch SDK: Kiválaszt
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Új platform hozzáadása II.
• PetaLinux repository

hozzáadása az XSDK-
hoz
– Xilinx Tools menüpont 

→ Repository
– Repositories

kiválasztása
– Kattintsunk a New-ra
– Válasszuk ki a

~/petalinux/hardware
/edk_user_repository

– Kattintsunk kétszer az 
OK-ra
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Új platform hozzáadása III.
• PetaLinux BSP hozzáadása

– File menüpont → New → Xilinx Board Support Package Project
– Győződjünk meg róla hogy a Hardware Platform mező be van állítva 

atlys_hw_platform-ra
– Válasszuk ki a petalinux-ot
– Kattintsunk a Finish-re
– Válasszuk ki a petalinux-ot a Board Support Package Settings ablakban
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Új platform hozzáadása IV.

• Válasszuk ki az alábbi opciókat
– stdin: RS232_Uart_1
– stdout: RS232_Uart_1
– main_memory: MCB_DDR2
– flash_memory: QSPI_FLASH
– lmb_memory: microblaze_0_d_bram_cntlr
– ethernet: Ethernet_lite
– timer: axi_timer_0

• Kattintsunk az OK-ra
• A projekt felépítéséhez kattintsunk a Build

Projekt-re 
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A MicroBlaze Linux rendszer felépítése I.

• Használjuk a PetaLinux eszközt hogy létrehozzunk egy új beágyazott Linux 
platformot
– Az XSDK-ban jobb kattintás → petalinux_bsp_0 → Copy BSP to PetaLinux
– Legyen az új PetaLinx platform neve Emblnx-MicroBlaze-project
– Megjelenik  a PetaLinux Copy Auto Config
– Kattintsunk a Yes-re
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A MicroBlaze Linux rendszer felépítése II.

• A PetaLinux felépítése az új PetaLinux platformmal
– A Xilinx XSDK ablakban kattintsunk a PetaLinux SDK → 

Build All menüpontra
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Az FPGA felprogramozása

• Az FPGA felprogramozása a bitstream-mel
– Indítsuk el a kermit-et és jelentkezzünk be
– Térjünk vissza az XSDK GUI-ba
– Dupla kattintás a Project Explorer window → atlys_hw_platform → 

system_bd.bmm fájlra
– Változtassuk meg az alábbi sort

• ADDRESS_MAP atlys_i_microblaze_0 MICROBLAZE-LE 100 
atlys_i/microblaze_0

• ADDRESS_MAP microblaze_0 MICROBLAZE-LE 100 atlys_i/microblaze_0

– Xilinx Tools -> Program FPGA
– Válasszuk az alábbi opciókat

• Bitstream: /home/petalinux/petalinux/hardware/user-
platforms/emblnx-MicroBlaze-project/ emblnx-MicroBlaze-
project .sdk/SDK/SDK_Export/atlys_hw_platform/system.bit

• BMM file: /home/petalinux/petalinux/ hardware/user-
platforms/emblnx-MicroBlaze-project/ emblnx-MicroBlaze-
project 
.sdk/SDK/SDK_Export/atlys_hw_platform/system_bd.bmm

• Elf File to Initialize in Block RAM: bootloop
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A PetaLinux beboot-olása JTAG használatával I.

• A PetaLinux eszköz segítségével töltsük le az kernel képet  a JTAG 
segítségével
– A Xilinx XSDK ablakban válasszuk a PetaLinux SDK → Boot JTAG (U-

Boot)
– Az alábbi üzeneteket kapjuk a kermit ablakban
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SDRAM :
Icache:ON
Dcache:ON

U-Boot Start:0xc7c00000
SF: Got idcode 20 ba 18 10 01
SF: Detected N25Q128 with sector size 64 KiB, total 16 MiB
*** Warning - bad CRC, using default environment

In:    ttyUL0
Out:   ttyUL0
Err:   serial
Net:   Xelite.40e00000
MAC:   00:0a:35:00:76:b6
U-BOOT for atlys

BOOTP broadcast 1
DHCP client bound to address 192.168.0.2
Hit any key to stop autoboot:  0



A PetaLinux beboot-olása JTAG használatával II.

• Ha nem látható a DHCP client bound to
address

– U-Boot-PetaLinux> dhcp

• TFTP szerver IP címének beállítása

– U-Boot-PetaLinux> set serverip 192.168.0.1

• Az új kép letöltése és beboot-olása a TFTP 
szerveren keresztül

– U-Boot-PetaLinux> run netboot
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Összefoglalás

• Megtanultuk hogyan lehet

– A PlanAhead segítségével EDK projektet létrehozni

– Az XPS BSB segítségével hardver platformot 
létrehozni

– A PetaLinux segítségével bitstream-et létrehozni

– Új beágyazott Linux platformot létrehozni

– Új beágyazott Linux platformot felépíteni az új 
hardver platformhoz
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Elvégzendő feladat 2.

Megoldás lépései

• XPS projekt létrehozása

• AC97 kodek és FIR IP magok hozzáadása a 
projekthez

• Az AXI busz és portok csatlakoztatása

• FPGA felprogramozása

• Debug-olás az XMD-vel
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XPS projekt létrehozása

• A hardver platform elkészítése a referencia 
terv módosításával

– Hozzunk létre egy AC97 projekt könyvtárat

– Másoljuk be az előbbiekben létrehozott projektet 
ebbe a könyvtárba

– Indítsuk az XPS-t a system.xmp megnyitásával
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AC97 és FIR IP mag hozzáadása I.

• Az AC97 és a FIR IP magok megtalálhatóak az 
IP Catalog panelen
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AC97 és FIR IP mag hozzáadása II.

• Adjuk hozzá a projekthez az FIR IP magot
– Dupla kattintás az IP Catalog → AC97 IP magra

– Kattintsunk a Yes-re

– Kattintsunk az OK-ra

– Válasszuk ki a microblaze_0 → OK

• Adjuk hozzá a projekthez az FIR IP magot
– Dupla kattintás az IP Catalog → fir_top IP magra

– Kattintsunk a Yes-re

– Kattintsunk az OK-ra

– Válasszuk ki a microblaze_0 → OK

– Két FIR IP magot adjunk hozzá a projekthez
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AC97 és FIR IP mag hozzáadása III.
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Csatlakoztassuk az AC97 és a FIR AXI busz-okat és port-okat I.

• Csatlakoztassuk az AC97_0-t az AXI interface-hez
– System Assembly View → Bus Interfaces → ac97_axi_0

• axi4lite_0 legyen kiválasztva

– System Assembly View -> Ports ->AC97_0
• BITCLK: External Ports::ac97_0_BITCLK_pin

• SDATA_IN: External Ports::ac97_0_SDATA_IN_pin

• SDATA_OUT: External Ports::ac97_0_ SDATA_OUT_pin

• SYNC: External Ports::ac97_0_SYNC_pin

• RESET_N: External Ports::ac97_0_RESET_N_pin

• S_AXI_ACLK: clock_generator_0::CLKOUT2

701



Csatlakoztassuk az AC97 és a FIR AXI busz-okat és port-okat II.

• System Assembly View → Ports → fir_top_0
– SYS_CLK: clock_generator_0::CLKOUT2

– SYS_RESET: proc_sys_reset_0::interconnect_aresetn

– s_axi_fir_io_ACLK: clock_generator_0::CLKOUT2

• Ismételjük meg ezeket a lépéseket a másik FIR IP mag 
esetében is.
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Csatlakoztassuk az AC97 és a FIR AXI busz-okat és port-okat III.

• Cím hozzárendelése az új IP magokhoz
– System Assembly View → Addresses → Generate

Addresses

• A külső összeköttetések beállítása az UCF fájlba
– Dupla kattintás a Project panel → Project Files → 

system.ucf fájlra
– Adjuk hozzá az alábbi sorokat:
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NET ac97_0_BITCLK_pin LOC = "L13"  |  IOSTANDARD = "LVCMOS33";

NET ac97_0_RESET_N_pin LOC = "T17"  |  IOSTANDARD = "LVCMOS33";

NET ac97_0_SDATA_IN_pin LOC = "T18"  |  IOSTANDARD = "LVCMOS33";

NET ac97_0_SDATA_OUT_pin LOC = "N16"  |  IOSTANDARD = "LVCMOS33";

NET ac97_0_SYNC_pin LOC = "U17"  |  IOSTANDARD = "LVCMOS33";

NET rzq IOSTANDARD = "LVCMOS18_JEDEC";

NET zio IOSTANDARD = "LVCMOS18_JEDEC";



Hardver bitstream generálása

• XPS-ben építsük fel a bitstream-et és 
programozzuk fel a kártyát

– Device Configuration → Update Bitstream

– Ezzel az alábbi lépések hajtódnak végre

• Netlist generálása: Hardware → Generate Netlist

• Bitstream generálása: Hardware → Generate Bitstream

• A blokkRAM-ot inicializáló bitstream: Device Configuration
→ Update Bitstream

– Győződjünk meg arról hogy a kártya be van kapcsolva

– Válasszuk ki a Device Configuration → Download
Bitstream
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FIR IP mag debug-olása I.

• Az XMD elindítása és csatlakoztatása

– A parancssorból futtassuk az alábbi parancsot

• [host] $ xmd

– Miután az XMD elindult csatlakoztassuk

• XMD% connect mb mdm

– Mivel az alkalmazás már el lett indítva nem érjük 
el az AXI regisztereket, így le kell azt állítani

• XMD% stop
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FIR IP mag debug-olása II.

• Teszteljük a FIR AXI IP magot a regisztereinek írásával
– System Assembly View → Addresses fül

• Nézzük meg a FIR AXI regisztereinek a címét
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• A FIR AXI regisztereket az alábbi paranccsal 
írhatjuk
– XMD% mwr <register address> <value>
– Például: XMD% mwr 0x75620008 100 

• A FIR AXI regisztereket az alábbi paranccsal 
olvashatjuk
– XMD% mrd <register address> [num of continuous 

read]



FIR IP mag debug-olása III.

• Példa
– XMD% mrd 0x75620000
– 75620000:   00000000
– XMD% mrd 0x75620000 2
– 75620000:   00000000
– 75620004:   00000001

• Teszteljük a FIR AXI magot
– Írjunk értéket a FIR magba

• XMD% mwr 0x75620008 0xff21c

– Indítsuk el a fir magot
• XMD% mwr 0x7562000c 1
• XMD% mwr 0x7562000c 0

– Ellenőrizzük, hogy a FIR kimenet készen áll-e. Ha 1, akkor igen
• XMD% mrd 0x75620004
• 75620004:   00000001

– Olvassuk ki a FIR kimenetet
• XMD% mrd 0x75620000
• 75620000:   00000000

• Lépjünk ki az XMD-ből
– XMD% exit

707



Összefoglalás

• Megtanulhattuk, hogyan lehet

– Saját hardver IP-t készíteni (AC97) az XPS eszközök 
segítségével,

– XPS GUI segítségével bitstream-et létrehozni,

– Felhasználni az AXI busz interface-t,

– Az XMD-t felhasználni, hogy hozzáférhessünk a 
szoftveresen elérhető AXI regiszterekehez.
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FPGA-alapú beágyazott
rendszerek tervezése

11. Hardver szellemi termékek integrációja és 
tesztelése Digilent Nexys-2 kártyára (haladó szint)

TÁMOP 4.1.2A - Egyetemi jegyzet

Pannon Egyetem

Szegedi Tudományegyetem

Dr. Kincses Zoltán, Dr. Vörösházi Zsolt



Tárgyalt ismeretkörök

1. Bevezetés – Beágyazott rendszerek
2. FPGA-k, Digilent Nexys-2 és Atlys fejlesztő kártyák és eszközök
3. Beágyazott Rendszer fejlesztő szoftverkörnyezet (Xilinx EDK – Embedded

Development Kit/XPS – Xilinx Platform Studio) áttekintése
4. Beágyazott alap tesztrendszer (BSB - Base System Builder and Board

Bring-Up) összeállítása XPS-ben
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

SDK használatával (Software Development Kit)
8. HW-SW rendszerek együttes tesztelése (Xilinx ChipScope)
9. Beágyazott Linux operációs rendszer I.: a MicroBlaze szoft-processzoron

Linux rendszer beállítása és indítása
10. Beágyazott Linux operációs rendszer II.: Alkalmazás fejlesztés, tesztelés, 

meghajtóprogramok, és boot-olás
11. Egyedi hardver szellemi termékek fejlesztése és tesztelése (Atlys AC97, 

Nexys VGA vezérlő)
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HARDVER INTEGRÁCIÓ ÉS TESZTELÉS –
PLB VGA TFT (HALADÓ)

Elvégzendő feladat

Nexys-2



Elvégzendő feladat

• Megoldás lépései

– MicroBlaze™  Processzor rendszer létrehozása 
(felhasználható a korábbi \lab02 anyaga is)

– XPS_TFT: PLB alapú VGA vezérlő integrációja és 
konfigurálása (csak PLB buszrendszerhez 
csatlakoztatható!)

– Bitstream generálás

– SDK projekt létrehozása: VGA teszt (minta, illetve 
colorbar)

– Teszt verifikáció
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Ajánlott irodalom

• Xilinx University Program:
– http://www.xilinx.com/university/

• Xilinx Embedded Development Kit
– http://www.xilinx.com/support/documentation/dt_ed

k.htm

• Xilinx TFT-LCD IP core:
– http://www.xilinx.com/support/documentation/ip_do

cumentation/xps_tft.pdf

• Digilent Nexys-2 board Reference Manual
– http://www.digilentinc.com/Data/Products/NEXYS2/N

exys2_rm.pdf
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http://www.xilinx.com/university/
http://www.xilinx.com/support/documentation/dt_edk.htm
http://www.xilinx.com/support/documentation/ip_documentation/xps_tft.pdf
http://www.digilentinc.com/Data/Products/NEXYS2/Nexys2_rm.pdf


Összeállítandó beágyazott rendszer

714

MicroBlaze

DLMB
BRAM

vezérlő

BRAM

ILMB
BRAM

vezérlő

UARTMDM

PLB
Busz

PSDRAM

Flash

EMC
vezérlő

Utasítás Adat

LEDs

GPIOPSBs

GPIODIPs

GPIO TFT
VGA 

interfész

• Új XPS_TFT modul a VGA kimenet vezérléséhez:
– XPS_TFT (Thin Film Transistor) VGA, vagy DVI vezérlő

Megjegyzés: 
kiindulásként a 
korábban létrehozott 
Lab02 is 
felhasználható.



XPS TFT Controller v.2.01a
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(3. DVI interfészt lehet integrálni, ha a  paraméter C_TFT_INTERFACE = 1.)
*4. VGA interfészt  integrálunk, ezért a paraméter C_TFT_INTERFACE = 0.



Részeletesen
xps_tft.pdf.

VGA 
adatjelek 
(kimenetek)

VGA vezérlő 
jelek 
(kimenetek)

http://www.xilinx.com/support/documentation/ip_documentation/xps_tft.pdf


XPS TFT Controller tulajdonságai:

• 64-bit Master-ként kapcsolható a PLB V4.6 buszra (64 vagy
128 bit adat szélesség mellett), illetve

• 32-bit Slave-ként a DCR V2.9 buszra, vagy PLBV4.6 buszra (32, 
64 vagy akár 128 bits adat szélesség mellett)

• Paraméterezhető TFT interfész
– max. 18-bit VGA kimenet esetében (3 x 6 bit R/G/B komponens)
– vagy max. 24-bit DVI kimenet esetén (nem használjuk)

• 25 Mhz-es TFT órajel támogatás 640×480 pixeles felbontás 
mellett (@ 60 Hz képfrissítés)

• DVI esetben külső Chrontel DVI video output chip-ek
támogatása (jelen rendszerben nem használjuk)
– Chrontel Transmitter Chip programozása I2C interfészen keresztül 

történhet

• Aszinkron órajel tartományok támogatása a PLB és TFT 
interfészeken
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XPS_TFT hozzáadása, bekötése

717

• Start XPS/EDK. Open \Lab13 vagy Create New project

• IP Catalog → IO Modules → XPS TFT v.2.01.a  IP hozzáadása

• IP átnevezése: „xps_tft_display” legyen

• IP PLB buszhoz rendelése:

• Adatlap elérése: IP-n jobb kattintás, a legördülő listából 
„View PDF Datasheet”



XPS_TFT beállítása

718

1 2

64 KB



Órajel generátor beállítása
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TFT_CLK órajel generálása

720

Hardware menü → Launch Clock Wizard („clock_generator_0”)
• Szükséges VGA clock frekvencia 25.000 [MHz] ↔@ 640x480/60Hz meleltt
• Phase: 0, Buffered: TRUE, Freq. Range
• Elemzés - system.mhs:  „SYS_TFT_Clk” bekötésre került? 

(clock_generator_0_CLKOUT1 added)
• Végül „Validate Clocks”! – órajelek érvényesítése szükséges



TFT_CLK jel bekötésének ellenőrzése

721

System Assembly View → Ports nézet megnyitása 



.MHS analízise
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TFT adat/vezérlőjelek külső portokhoz rendelése

• A következő 5   TFT_* jelre → „Make external”

723

• *TFT_VGA_B: 2-bit Blue csat.

• *TFT_VGA_G: 3-bit Green csat

• *TFT_VGA_R: 3-bit Red csat

• **TFT_DE: nem kell külső portra
kötni, mivel Nexys2-n nincs ilyen 
külső láb

• TFT_VSYNC: Vertical
Synchronization jel

• TFT_HSYNC: Horizontal
Synchronization jel

 * Részletek: Nexys2_rm.pdf

 ** Részletek xps_tft.pdf .

http://www.digilentinc.com/Data/Products/NEXYS2/Nexys2_rm.pdf
http://www.xilinx.com/support/documentation/ip_documentation/xps_tft.pdf


TFT – belső adatjelek igazítása

• „Padding”: 6-bites [5:0] R, G, B színkomponensek  ’0’-kal való 
kitöltése.

• Megj: mivel az R, G  adatjelek 3-bit szélesek, és B csak  2-bites 
(lásd Nexys2 kártya VGA interfészének fizikai korlátja)
– A konkatenáció (&) művelete alkalmazható a kívánt szélességű „0b0” 

tagok hozzáfűzésével → azért hogy 6-bites-re egészítsük ki őket!
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Külső portok bitszélességének módosítása

725

• Az előző módosításnak megfelelően a 6-bites TFT adatjelek, mint ún
„external port”-ok bitszélességének csökkentése (Nexys2 VGA interfész 
fizikai korlátja miatt).

• R: 3 bit / G: 3 bit / B: 2 bit legyen (lásd nexys2_rm.pdf)
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XPS TFT külső porthoz rendelése

• Módosítani kell az .ucf file-t (\data\system.ucf alapértelmezett)

1

2

3

Figyeljünk az IO 
STANDARD-ekre!
(XBD alapján)



• Project menü → Design Rule Check

• Módosított, vagy nem BSB-ből generált 
beágyazott rendszer esetén érdemes DRC 
(Design Rule Checking) ellenőrzést is futtatni.
– Kiszűri az esetleges elkötéseket, hibákat

– Figyelmeztető (warning) jellegű üzenetek 
megengedettek (szintetizálható a terv)

– Legtöbb lebegő (floating) vezetékkel sem kell 
foglalkozni (pl. Peripheral Reset, FSL_x stb.)

• Ezután indítható el a Netlista, ill. Bitstream
generálás.
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DRC ellenőrzés futtatása, bitstream generálás



Kérdés I.

• Nyissa meg a system.mhs fájlt, és tanulmányozza annak 
tartalmát, valamint válaszoljon a következő kérdésekre:

• Külső portok száma összesen: ___________________
• Külső, kimenet típusú (O) portok száma:

___________________
• Külső, bemenet típusú portok száma (I):

___________________
• Külső, kétirányú portok száma (IO): ___________________
• Órajel portok száma: ___________________ Frekv.: 

_________
• Reset portok száma: ___________________ Polaritás: 

_________
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Kérdés II.
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• Azoknak a példányoknak a listázása, amelyekhez a dcm_clk_s
kapcsolódik:

_____________________________________________

• Azoknak a példányoknak a listázása, amelyek a mb_plb
buszhoz kapcsolódnak:

______________________________________________

• Azoknak a példányoknak a listázása, amelyek a 
clock_generator_0_CLKOUT1 buszhoz kapcsolódnak:

______________________________________________



Kérdés III.

• Vázolja fel a rendszer teljes memória térképét a 
példánynevek és a memória tartományok 
megadásával!
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Nem használt

0x00000000–__________

0x86000000–___________

Alacsony 
címtartomány

Magas 
címtartomány



Kérdés IV: Riport fájl vizsgálata
• Riport fájl (pl. system.par), vagy üzenet ablak áttekintése fordítás közben, 

után:

Logic Utilization:

Number of Slice Flip Flops:         ____ out of  17,344   ____%
Number of 4 input LUTs:             ____ out of  17,344   ____%

Logic Distribution:

Number of occupied Slis:   ____ out of   8,672   ____%

Number of External IOBs                     ____ out of 250    ____%
Number of External Input IOBs                 ____
Number of External Output IOBs                ____
Number of External Bidir IOBs                 ____

Number of BSCANs               ____ out of 1     ____%
Number of BUFGMUXs              ____ out of 24    ____%
Number of DCMs                ____ out of 8     ____%
Number of MULT18X18SIOs   ____ out of 28    ____%
Number of RAMB16s              ____ out of 28    ____%
Number of Slices            ____ out of 8672  ____%
Number of SLICEMs            ____ out of 4336  ____%

• Bizonyos esetekben fontos lehet ellenőrizni, hogy ‚all contraints were met’.
Timing Score: 0 (Setup: 0, Hold: 0, Component Switching Limit: 0) ekkor biztosan 

rendben van a fordítás.
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? Mennyi láb van összesen



SZOFTVER TESZT ALKALMAZÁS 
ÖSSZEÁLLÍTÁSA

Xilinx SDK
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SW alkalmazás létrehozása

• File →New → Xilinx C Project
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1

2



BSP beállítása

• Finish: SW platform (BSP) legenerálódik → .MSS file elemzése
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MSS leíró fájl

• OS: Standalone

• Minden IP-hez tarozik egy dokumentáció és példaprogram is.
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C:/Xilinx/14.2/ISE_DS/EDK/sw/XilinxProcessorIPLib/drivers/tft_v3_01_a/examples/xtft_example.c



Szoftver alkalmazás

• Template generálásakor egy helloworld.c
alkalmazás is létre jött, amelyet → nevezzünk át  
VGATest.c-nek

• TFT driverek és minta alkalmazások:
– c:\Xilinx\14.2\ISE_DS\EDK\sw\XilinxProcessorIPL
ib\drivers\tft_v3_01_a\

– TFT LCD v3.01.a SW driver függvények (alacsony, és magasabb-
szintű driver függvények [cpp, h])

• /Build: OS függő Makefiles
• /Data:.tcl + .mdd (driver deszkriptorok)

• /Doc: függvény API segédlet HTML formátumban (elemzés: 
index.html)

• /Examples: egyszerű példa alkalmazások (drivereket használ)
– Pl. xtft_example.c függvényeit felhasználjuk a fejlesztéshez (másoljuk be 

a teljes tartalmát az átnevezett main.c be)

• /Src: forrásai az alacsony-, és magasabb-szintű driverekhez
– xtft.h, .c
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BSP Hiba: xtft.c fájlban

void XTft_GetPixel(XTft *InstancePtr, u32 ColVal, u32 RowVal, u32 *PixelVal)

{

/* * Assert validates the input arguments. */

Xil_AssertVoid(InstancePtr != NULL);

Xil_AssertVoid(InstancePtr->IsReady == XIL_COMPONENT_IS_READY);

Xil_AssertVoid(ColVal <= (XTFT_DISPLAY_WIDTH - 1));

Xil_AssertVoid(RowVal <= (XTFT_DISPLAY_HEIGHT - 1));

/* * Get the color of the pixel at the given position. */

*PixelVal = Xil_In32(InstancePtr->TftConfig.VideoMemBaseAddr +

(4 * (RowVal * XTFT_DISPLAY_BUFFER_WIDTH + ColVal)));

}
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Xilinx 14.2/14.3 –as rendszerek xtft.c driver leírójában a Xil_In32() függvénynél hiba van, 
melyet manuálisan kell javítani az alábbi módon (hiányzó bezáró zárójelet kell pótolni). A 
BSP generálás során a következő hibaüzenet jelenik meg (367-sorban):



Driverek forrásainak elemzése

• _bsp\microblaze_0\include\xparameters.h (#define-ok!)
• Deklarációk: alap TFT driver függvények és struktúrák 

prototípusai (xtft.h, xtft.c)
– XTft_CfgInitialize(XTft *InstancePtr, XTft_Config *ConfigPtr, u32 EffectiveAddr);

– XTft_SetPos(XTft *InstancePtr, u32 ColVal, u32 RowVal);
– XTft_SetPosChar(XTft *InstancePtr, u32 ColVal, u32 RowVal);
– XTft_SetColor(XTft *InstancePtr, u32 FgColor, u32 BgColor);
– XTft_SetPixel(XTft *InstancePtr, u32 ColVal, u32 RowVal, u32 PixelVal);
– XTft_GetPixel(XTft *InstancePtr, u32 ColVal, u32 RowVal, u32* PixelVal);
– XTft_Write(XTft *InstancePtr, u8 CharValue);

– XTft_Scroll(XTft *InstancePtr);
– XTft_ClearScreen(XTft *InstancePtr);
– XTft_FillScreen(XTft* InstancePtr, u32 ColStartVal, u32 RowStartVal,u32 ColEndVal, u32 RowEndVal,
– u32 PixelVal);

– XTft_EnableDisplay(XTft *InstancePtr);
– XTft_DisableDisplay(XTft *InstancePtr);
– XTft_ScanReverse(XTft* InstancePtr);
– XTft_ScanNormal(XTft* InstancePtr);
– XTft_SetFrameBaseAddr(XTft *InstancePtr, u32 NewFrameBaseAddr);
– XTft_WriteReg(XTft* InstancePtr, u32 RegOffset, u32 Data);
– XTft_ReadReg(XTft* InstancePtr, u32 RegOffset);
– XTft_IntrEnable(XTft* InstancePtr);
– XTft_IntrDisable(XTft* InstancePtr);
– XTft_GetVsyncStatus(XTft* InstancePtr);
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További egyéni elemzés: 
driver\example\xtft_example.c
további részletekért!



SW alkalmazás

• 1.) Javított BSP fordítása

• 2.) Linker script generálás (Heap/Stack 1-1 KB)
– ilmb_cntlr_dlmb_cntlr legyen minden section

• 3.) Módosított SW alkalmazás fordítása
– Itt még hibát jelezhet a main.c ben, mivel az EDK 

oldalon a TFT neve tetszőleges lehet, ezért

– 93. sorban a #define 
XPAR_MPMC_0_MPMC_HIGHADDR átnevezése → 
XPAR_MICRON_RAM_MEM0_HIGHADDR 

(xparameters.h szerint!)

– Program mérete 12K < lefoglalt 16K BRAM! OK.
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• Állítsuk be a soros port paramétereit
• Csatlakoztassunk egy analóg VGA kábelt a kártya és a monitor között
• Xilinx Tools → Program FPGA → BRAM initialization → bootloop / 

vagy .elf
• Programozzuk fel az FPGA-t!
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FPGA konfigurálás



Összefoglalás

• Megtanultuk hogyan lehet:

– Hardver IP-t (XPS TFT/VGA) integrálni és 
konfigurálni az XPS eszközök segítségével

• PLB busz összeköttetésre csatlakoztatva,

– Haladó szintű SW alkalmazást készíteni, vagy 
meglévőt módosítani, fordítani,

– XPS GUI segítségével bitstream-et létrehozni

– Debug / XMD Shell kipróbálása,

– VGA minta, vagy colorbar kimenet generálása. 
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Példa 1: colorbar VGA minta

Lépések:

• Módosítsuk SDK-ban az előző sw alkalmazást
colorbar.c néven úgy, hogy a meglévő
könyvtári függvényekre építkezve egy új
DrawColorBar() függvényt definiáljunk.

• Ezután fordítsuk le a designt és a FW-SW
tervek teszt verifikálását is végezzük el a
Digilent Nexys-2 kártyán.
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Példa 1. Colorbar VGA minta (folyt.)
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static int XTft_DrawSolidBox(XTft *InstancePtr, u32 Left, u32 Top, u32 Right,u32 

Bottom, u32 PixelVal)

{

u32 xmin,xmax,ymin,ymax,i,j;

if (Left >= 0 && Left <= 639 && Right >= 0 && Right <= 639 &&

Top >= 0 && Top <= 479 && Bottom >= 0 && Bottom <= 479 ) {

if (Right < Left) {

xmin = Right; xmax = Left;

}else {

xmin = Left; xmax = Right;

}

if (Bottom < Top) {

ymin = Bottom; ymax = Top;

}else {

ymin = Top; ymax = Bottom;

}

for (i=xmin; i<=xmax; i++) {

for (j=ymin; j<=ymax; j++) {

XTft_SetPixel(InstancePtr, i, j, PixelVal);

}

}return XST_SUCCESS;

}return XST_FAILURE;

}



Példa 1. Colorbar VGA minta (folyt.)

XTft_DrawSolidBox(&TftInstance,   0, 0, 79,479,0x00ffffff); // white

XTft_DrawSolidBox(&TftInstance,  80, 0,159,479,0x00ff0000); // red

XTft_DrawSolidBox(&TftInstance, 160, 0,239,479,0x0000ff00); // green

XTft_DrawSolidBox(&TftInstance, 240, 0,319,479,0x000000ff); // blue

XTft_DrawSolidBox(&TftInstance, 320, 0,399,479,0x00ffffff); // white

XTft_DrawSolidBox(&TftInstance, 400, 0,479,479,0x00AAAAAA); // grey

XTft_DrawSolidBox(&TftInstance, 480, 0,559,479,0x00777777); // not-so-grey

XTft_DrawSolidBox(&TftInstance, 560, 0,639,479,0x00333333); // lite grey 
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Írjuk be a következő sorokat a colorbar.c függvény main() részébe.



Példa 2: Framebuffer

Lépések:

• Módosítsuk SDK-ban az előző sw alkalmazást
framebuffer.c néven úgy, hogy a meglévő
könyvtári függvényekre építkezve egy
Framebuffert allokálunk a külső Mircon
memóriában.

• Ezután fordítsuk le a designt és a FW-SW
tervek teszt-verifikálását is végezzük el a
Digilent Nexys-2 kártyán.
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Példa 2: Framebuffer (folyt).
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• Írjuk be a következő sorokat a framebuffer.c
függvény  main() részébe.

framebuf_ptr = (int*)DDR_BASEADDR; //ahol a DDR Micron memória alapcíme, 

azaz a video memória van – lásd xparameters.h

xil_printf("  Painting Screen RED\r\n");

for( i = 0; i < 640*480; i++)

{

*framebuf_ptr++ = 0x00FF0000;

///                        0xNNRRGGBB;

} 


