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Anexa B

Proiect

Proiectul const  în scrierea unui model Verilog pentru un sistem de procesare de imagini s
,
i implementarea

acestuia în tehnologie FPGA, pe o plac  de dezvoltare.

Sistemul este denumit generic ipu - Image Procesing Unit.

Plac  de dezvoltare recomandat  este Spartan-3E Starter Board produs  de �rma Digilent, îns  orice
plac  similar  este posibil de utilizat.

Caracteristicile acestei pl ci de dezvoltare sunt prezentate pe site-ul produc torului:

http://store.digilentinc.com/spartan-3e-starter-board-limited-time/

Foaia de catalog a pl cii "Spartan-3E Starter Kit Board User Guide" prezint  detalii de implementare despre
toate perifericele cu care este conectat dispozitivul FPGA pe placa de dezvoltare. Documentul poate � accesat
de pe site-ul produc torului:

https://reference.digilentinc.com/_media/s3e:s3estarter_ug.pdf

Spartan-3E Starter Board este echipat  cu un dispozitiv Xilinx FPGA XC3S200FT256 (aproximativ 200K
port

,
i logice echivalente).

Tema de proiect o reprezint  proiectarea s
,
i implementarea pe FPGA a unui sistem de prelucrare de imagini

s
,
i a�s

,
area acestora pe un display VGA. Student

,
ii primesc anumite module pentru a � re-utilizate. Ei trebuie

s  modeleze modulele care particularizeaz  mira a�s
,
at  s

,
i diferite funct

,
ii de control.
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B.1 Cerint
,
e generale

1. Sistem sincron, cu ceas 50MHz, preluat de la circuitul oscilator de pe placa Spartan, conform descrierii
g site în capitolul Clock Sources al "Spartan-3E Starter Kit Board User Guide".

2. Reset asincron activ 0, preluat de la un buton prin ap sare al pl cii de dezvoltare.

3. Interfat
,
  cu buton rotativ s

,
i switch-uri utilizate pentru con�gurarea sistemului, conform descrierii

din capitolul Switches, Buttons and Knob al "Spartan-3E Starter Kit Board User Guide".

• Butonul rotativ selecteaz  registrul curent care se scrie (cu valori de la switch-uri) s
,
i se a�s

,
eaz  pe

LCD.

• Butonul central determin , prin ap sare, momentul scrierii registrului selectat.

• Switch-urile determin  valorile scrise în registrul selectat în momentul ap s rii pe butonul rotativ
central.

4. Interfat
,
  VGA, 640x480, RGB (3 bit

,
i de culoare). Culorile rezultate din codarea RGB sunt prezentate

în �gura B.1.

Figura B.1 Cod de culoare RGB[2:0].

5. Interfat
,
  cu LCD. Pe rândul de sus se a�s

,
eaz  numele registrului de con�gurare curent selectat. Pe

rândul de jos se a�s
,
eaz  valoarea registrului în binar s

,
i în zecimal. Exemple sunt prezentate în �gura B.2.

Figura B.2 Exemple de a�s
,
are pe LCD.

6. Sursa imaginii a�s
,
ate se va selecta prin registrele de con�gurare. Imaginea a�s

,
at  provine �e de la

ies
,
irea �e de la una din intr rile modului de procesare de imagine.

7. Con�gurarea. Registrele de con�gurare au l t
,
ime de 4 bit

,
i. Registrul curent (la care se face scriere s

,
i

de la care se face a�s
,
area pe LCD) se modi�c  prin butonul rotativ. Valoarea con�gurat  se modi�c 

prin switch-uri. Prin ap sarea butonului rotativ central se face scrierea în registrul selectat a valorii de la
switch-uri. Valoarea registrului selectat este a�s

,
at  pe LCD.
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B.2 Module reutilizate

Urm toarele module se consider  a � re-utilizate. Student
,
ii primesc o descriere a funct

,
iei acestor blocuri s

,
i

modelele RTL asociate. Student
,
ii trebuie s  le înt

,
eleag  funct

,
ia, s  le veri�ce individual s

,
i apoi s  le includ  în

proiectul lor.

• vgaDriver - Driver VGA. Genereaz  semnalele de sincronizare pe vertical  s
,
i pe orizontal  conform

standardului VGA (640 x 480), împreun  cu semnalul de culoare pe 3 bit
,
i RGB. Modulul genereaz  ca

ies
,
iri, pentru uzul modulelor interne, rândul s

,
i coloana curent  a display-ului, as

,
teptând de la sistem

culoarea asociat  pixelului curent. Acest driver simplist permite a�s
,
area a 8 culori primare, similare cu

cele prezentate în �gura B.1. Detaliile de interfat
,
are între FPGA s

,
i conectorul VGA se g sesc în capitolul

VGA Display Port al "Spartan-3E Starter Kit Board User Guide".

• lcdDriver - Driver LCD. Modulul genereaz  semnalele de control pentru a�s
,
ajul LCD. Interfat

,
a cu

sistemul intern este de tip request-acknowledge (lcdDriver este modul slave). Dispozitivul ce dores
,
te s 

scrie pe LCD lanseaz  spre lcdDriver o cerere. Simultan cu cererea, modulul master furnizeaz  codul
caracterului a�s

,
at s

,
i rândul s

,
i coloana pe care se va a�s

,
a caracterul. LCD-ul a�s

,
eaz  2 rânduri s

,
i 16

coloane dintr-un bu�er de 40 de coloane. Detaliile de interfat
,
are între FPGA s

,
i display-ul LCD se g sesc

în capitolul Character LCD Screen al "Spartan-3E Starter Kit Board User Guide".

• debounce - Circuit de eliminare a perturbat
,
iilor care apar din cauza comutatoarelor mecanice.

Butoane s
,
i switch-urile mecanice pot produce perturbat

,
ii care trebuie eliminate înainte de preluarea s

,
i

prelucrarea semnalului generat. Modulul debounce realizeaz  cur t
,
irea unui semnal provenit de la un

comutator mecanic de zgomotele existente. Modulul debounce are un port de intrare s
,
i un port de ies

,
ire.
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B.3 Cerint
,
e speci�ce

Cerint
,
ele generale sunt completate de cerint

,
e speci�ce care individualizeaz  tema �ec rui student în parte.

Rubrica "opt
,
ional" din tabelele urm toare prezint  sugestii pentru îmbun t t

,
iri posibil de implementat în

sisteme mai complexe.

Num r
tem 

Pattern Imagini surs  Funct
,
ie imgPro-

cessor
Imagine
destinat

,
ie

Opt
,
ional

1 1 Complementare Con�gurabilitate:
procesare sau bypass

2 1 Complementare Con�gurabilitate:
procesare sau bypass

3 1 Complementare Con�gurabilitate:
procesare sau bypass

4 2 AND Con�gurabilitate:
funct

,
ii logice multiple

5 2 AND Con�gurabilitate:
funct

,
ii logice multiple

6 2 AND Con�gurabilitate:
funct

,
ii logice multiple
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Num r
tem 

Pattern Imagini surs  Funct
,
ie imgPro-

cessor
Imagine
destinat

,
ie

Opt
,
ional

7 2 OR Con�gurabilitate:
funct

,
ii logice multiple

8 2 OR Con�gurabilitate:
funct

,
ii logice multiple

9 2 OR Con�gurabilitate:
funct

,
ii logice multiple

10 2 XOR Con�gurabilitate:
funct

,
ii logice multiple

11 2 XOR Con�gurabilitate:
funct

,
ii logice multiple
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Num r
tem 

Pattern Imagini surs  Funct
,
ie imgPro-

cessor
Imagine
destinat

,
ie

Opt
,
ional

12 2 XOR Con�gurabilitate:
funct

,
ii logice multiple

13 1 Modi�care de cu-
loare 0 → 1, 1 → 2,
2 → 4, 3 → 3, 4 →
0, 5 → 6, 6 → 7, 7
→ 5

Con�gurabilitate:
tabel  de asociere
culori

14 1 Modi�care de cu-
loare Culoare →
Culoare + 2

Con�gurabilitate:
num rul adunat

15 1 Modi�care de cu-
loare 0 → 1, 1 → 2,
2 → 4, 3 → 3, 4 →
0, 5 → 6, 6 → 7, 7
→ 5

Con�gurabilitate:
tabel  de asociere
culori

16 1 Modi�care de cu-
loare Culoare →
Culoare + 2

Con�gurabilitate:
tabel  de asociere
culori
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Num r
tem 

Pattern Imagini surs  Funct
,
ie imgPro-

cessor
Imagine
destinat

,
ie

Opt
,
ional

17 3 Colaj (eng. "crop")
cu o port

,
iune din

imaginea 1 inclus 
în imaginea 2).

Con�gurabilitate: co-
ordonate pentru decu-
paj

18 2 Sum  Con�gurabilitate: cu
saturare sau over�ow

19 2 Sum  Con�gurabilitate: cu
saturare sau over�ow

20 2 Diferent
,
  Con�gurabilitate: cu

saturare sau over�ow
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B.4 Interfat
,
 

Interfat
,
a modulului proiectat este descris  în tabelul urm tor.

Nume port Pin FPGA Pin PCB Descriere
Ceas/reset

clk C9 - Semnal de ceas, 50MHz
rst_n D18 BTN�WEST Semnal asincron de reset activ 0

Buton rotativ
rot_a K18 ROT-A Determin  în conjunct

,
ie cu rot_b sensul de modi�care a

select
,
iei registrului de con�gurare

rot_b G18 ROT-B Determin  în conjunct
,
ie cu rot_a sensul de modi�care a

select
,
iei registrului de con�gurare

rot_center V16 CENTER Determin  la activare (1) scrierea valorii de la switch-uri în
registrul selectat
Switch-uri

sw[3:0] N17, H18,
L14, L13

SW3, SW2,
SW1, SW0

Valoare scris  în registrele de con�gurare

A�s
,
aj LCD

lcd_e M18 E LCD Enable
lcd_rs L18 RS LCD Register Select
lcd_rw_n L17 RW LCD ReadWrite Control
db[3:0] M15, P17,

R16, R15
DB7, DB6,
DB5, DB4

LCD Data

Conector VGA
vsync F14 VS Sincronizare pe vertical 
hsync F15 HS Sincronizare pe orizontal 
rgb[2:0] H14, H15,

G15
RED, GRN,
BLU

RGB (red, green, blue)
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B.5 Etape de realizare

Arhitectura întregului sistem de procesare de imagini conectat cu periferice este prezentat  în �gura B.3.

B.5.1 Etapa 1: vgaDriver

Etapa presupune utilizarea modulului reutilizabil vgaDriver pentru a a�s
,
a un ecran monocrom (verde), ca în

�gura B.4.

În etapa 1, ecranul trebuie s  se prezinte ca în �gura B.5: complet verde.

B.5.2 Etapa a 2-a: patternGen

Sistemul const  dintr-o instant
,
  a modulului vgaDriver s

,
i un modul proiectat de student

,
i, patternGen. Modulul

patternGen genereaz  o dung  vertical  (ros
,
ie pe fundal verde), pe baza coordonatelor (rând s

,
i coloan ) primite

de la driverul de display. Structura sistemului dezvoltat la aceast  etap  este prezentat  în �gura B.6.

Modulul patternGen implementeaz  funct
,
ia descris  în pseudo-cod dup  cum urmeaz :

dac  ((coloana > 213) s
,
i (coloana < 426)) atunci

culoare = ros
,
u

altfel

culoare = verde

În etapa a 2-a, ecranul trebuie s  se prezinte ca în �gura B.7: dung  vertical  ros
,
ie pe fond verde.

B.5.3 Etapa a 3-a: Multiplexare/a�s
,
are imagini

În etapa a 3-a sistemul este suplimentat cu înc  o instant
,
iere a modulului patternGen modi�cat astfel încât s 

genereze dou  pattern-uri, selectate pe baza unei intr ri provenite de la un switch.

• 0: dung  vertical  (ros
,
ie pe fundal verde),

• 1: dung  orizontal  (albastr  pe fond cyan).

Cele dou  instant
,
eri ale modulului patternGen sunt parametrizate diferit: una cu con�gurare 0, alta cu

con�gurare 1.

Se adaug  un multiplexor 2:1 cu select
,
ia provenind de la un switch. Intrarea de la switch se va trece printr-un

circuit debouncer, as
,
a ca în �gura B.8.

În etapa a 3-a, ecranul trebuie s  se prezinte ca în �gura B.7: dung  vertical  ros
,
ie pe fond verde sau dung 

orizontal  albastr  pe fond cyan, în funct
,
ie de pozit

,
ia switch-ului.

B.5.4 Etapa a 4-a: imgProcessor

În etapa a 4-a se suplimenteaz  sistemul proiectat la etapa a 3-a cu un circuit multiplexor la 3:1 (2 bit
,
i de

select
,
ie provenit

,
i de la dou  switch-uri).

Un switch stabiles
,
te dac  imaginea a�s

,
at  pe display este cea de la intrarea sau de la ies

,
irea modulului de

procesare.

Al doilea switch este relevant numai dac  se a�s
,
eaz  imaginea de la intrare s

,
i determin  care din cele dou 

imagini de la intrare este a�s
,
at .

Se va modela modulul imgProcessor care realizez  o funct
,
ie logic  cu doi operatori (de exemplu AND).

Sistemul are structura prezentat  în �gura B.10.
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În etapa a 4-a, ecranul trebuie s  se prezinte ca în �gura B.9: trei tipuri de imagini, în funct
,
ie de starea

switch-urilor. În cazul celui de-al treilea tip de ecran, culoarea este calculat  pe baza culorilor celorlalte dou 
ecrane, printr-o funct

,
ie logic  (�gura B.11).

B.5.5 Etapa a 5-a: lcdDriver

În etapa a 5-a se testeaz  circuitul reutilizabil lcdDriver. Se adaug  un modulul regFile care genereaz  caractere
pentru a�s

,
ajul LCD. Sistemul are structura prezentat  în �gura B.12.

A�s
,
ajul ar trebui s  arate ca în �gura B.13.

B.5.6 Etapa a 6-a: regFile

În etapa a 6-a se re-proiecteaz  modulul regFile pentru a genera mai multe informat
,
ii de con�gurare, pe baza

intr rilor provenite de la switch-uri s
,
i buton rotativ. Sistemul are structura prezentat  în �gura B.14.

Se observ  modul de conectare a butonului rotativ. Butonul genereaz  pulsuri, cu l t
,
ime de o perioad  de

ceas, în trei cazuri:

• rotire stânga,

• rotire dreapta,

• ap sare.

Suplimentar, regFile are posibilitatea de a actualiza caracterele pe a�s
,
ajul LCD la ap sarea pe butonul rotativ

central.

B.5.7 Etapa a 7-a: ipu

În ultima etap , se instant
,
iaz  toate modulele s

,
i se �nalizeaz  structura cerut  de tem , ca în �gura B.3.

Modulele se particularizeaz  conform temei primite de c tre �ecare student.
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Figura B.3 Arhitectura sistemului de procesare de imagini.
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Figura B.4 Etapa 1: Sistem pentru a�s
,
area unui ecran monocrom.

Figura B.5 Ecranul VGA dup  etapa 1.

Figura B.6 Etapa a 2-a: Mir  cu dung  vertical  ros
,
ie pe fond verde.
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Figura B.7 Ecranul VGA dup  etapa a 2-a.

Figura B.8 Etapa a 3-a: Multiplexor de dou  imagini.

Figura B.9 Ecranul VGA dup  etapa a 3-a: dung  vertical  ros
,
ie pe fond verde sau dung  orizontal  albastr  pe fond

cyan (în funct
,
ie de starea unui switch).



148 LECT
,
IA B. Proiect

Figura B.10 Etapa a 4-a: Suplimentar o procesare imagini.

Figura B.11 Ecranul VGA dup  etapa a 4-a: trei tipuri de ecran (în funct
,
ie de starea unui switch).

Figura B.12 Etapa a 5-a: Ecran LCD cu driver reutilizabil lcdDriver.
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Figura B.13 Ecranul LCD dup  etapa a 5-a.

Figura B.14 Etapa a 6-a: Set de registre de con�gurare.



Cuvântul de �nal

Într-o perioad  în care performant
,
a profesorilor este m surat 

exclusiv prin num rul de articole publicate,
d ruiesc generat

,
iilor urm toare o "Carte de înv t

,
 tur ".
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