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Abstrakt  
 

Det här arbetet är en utvärdering om huruvida det finns problem som kan få en pre-
standavinst då man använder en Field-Programmable Gate Array (FPGA) som 
hjälpprocessor till en mikroprocessor i jämförelse men att enbart använda en mikro-
processor. För att avgöra detta implementerades algoritmen gaussfiltrering dels på 
en mikroprocessor med språket C och dels för en FPGA med hårdvarubeskrivnings-
språket Very-High-Speed Integrated Circuits Hardware Description Language 
(VHDL). Simuleringar gjordes för dessa två implementationer och resultatet visade 
att det var möjligt att få en prestandaökning på 25 gånger för denna speciella algo-
ritm. 
Nyckelord: FPGA, prestandaökning, gaussfiltrerig, VHDL 
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1 INLEDNING 

Detta projekt syftar i att utvärdera ett system med en kombination av en mikroproces-
sor tillsammans med en Field-Programmable Gate Array (FPGA). Tanken är att man 
med ett sådant system skall kunna öka prestandan för önskad uppgift i jämförelse med 
att enbart använda en mikroprocessor.  
 

1.1 Problem 

En FPGA är i huvudsak ett grindnät som går att konfigurera för att implementera öns-
kad logik. Eftersom en FPGA är grindbaserad så exekveras logik i den parallellt och 
det ger en uppenbar prestandaökning i jämförelse med en sekventiell processor. En 
FPGA är möjlig att omkonfigurera under körning vilket gör den mycket flexibel till 
skillnad mot andra programmerbara kretsar där logiken är mer beständig. 

Med ett kombinerat mikroprocessor-FPGA-system skulle man då kunna flytta ut 
ofta använda och beräkningstunga programdelar på FPGA:n och därför öka hela sy-
stemets prestanda. Förfarandesättet att mappa ut delar av programkod på hårdvara i en 
hjälpprocessor kallas Reconfigurable Computing. Den svenska översättning som an-
vänds i denna rapport kommer att vara rekonfigurerbara system.  

Projektet görs på förfrågan av företaget Proelec AB i Söderhamn. Det är ett före-
tag som utvecklat en egen datorplattform och deras främsta verksamhetsområde är 
kundspecifik hårdvaruutveckling; i regel med den egna datorplattformen som grund. 
De är intresserade av att integrera ett rekonfigurerbart system i sin datorplattform för 
att kunna få ett flexibelt system för att göra prestandaförbättringar för olika uppgifter, 
som till exempel grafikhantering, samt att kunna erbjuda möjlighet för kunder att bidra 
med programmerad logik. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med projektet är att utveckla och utvärdera en kombination av en mikroproces-
sor och en FPGA i ett rekonfigurerbart system. Detta skall resultera i att förslag till sy-
stem som skulle passa Proelecs inriktning. Det skall utredas vilka arbetsmetoder och 
verktyg som behövs. I uppgiften ingår också att ta fram ett demonstrerande exempel 
på hur detta system kan användas. Detta exempel skall sedan användas som underlag 
för att dra slutsats om huruvida rekonfigurerbara system ger prestandaökning.  

 

1.3 Frågeställningar 

Här listas de frågeställningar som behöver besvaras: 
 

• Är det möjligt att få en prestandavinst för en viss applikation då man använder 
ett rekonfigurerbart system i jämförelser med en vanlig instruktionsbaserad 
arkitektur, och hur stor prestandavinst skulle man då kunna få? 

• Vilka typer av applikationer är mest lämpade att implementera i ett sådant sy-
stem för att uppnå prestandavinst? 

• Hur kan man avgöra vilken storlek som krävs på FPGA för en viss algoritm? 
 
Hela den här utredningen görs från tanken att rekonfigurerbara system skall ge högre 
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prestanda än instruktionsbaserade arkitekturer. Utgångspunkten är därför ett antagande 
som kan uttryckas enligt följande: för en viss typ av problem är det möjligt att kon-
struera ett rekonfigurerbart system som ger en reell prestandaökning i jämförelse med 
en instruktionsbaserad arkitektur 

 

1.4 System & Metoder 

Det finns flera olika sorters FPGA:er och system att koppla samman dessa med mik-
roprocessorer. Därför måste ett av dessa väljas, och då står valet mellan att antingen 
använda en mikroprocessor med en integrerad FPGA eller att använda en extern 
FPGA. Det finns dessutom flera programvaror och språk för att programmera 
FPGA:er så det måste avgöras vilka av dessa som skall användas.  

 

1.4.1 Demonstrerande exempel 

För att besvara frågeställningarna skall ett demonstrerande exempel utvecklas. Proelec 
är framför allt intresserade av att ett system med FPGA skall tas fram och framför allt 
hur man generellt programmerar en FPGA, snarare än själva innehållet i det konkreta 
exemplet. Syftet med exemplet är därmed att visa hur man sättar upp ett system samt 
vilka metoder och mjukvaror som krävs. Exemplet måste vara tillräcklig avancerat för 
att påvisa fördelar med systemet och ge en möjlighet att identifiera nackdelar och pro-
blem som kan uppstå, men samtidigt skall de vara tillräckligt enkelt för att rymmas 
inom den planerade tiden. 

Det som kommer att utvecklas är en grafisk applikation. Dels för att många gra-
fiska tillämpningar är väl lämpade för parallell exekvering på grund av att det är en 
stor mängd pixlar som ofta beräknas oberoende av varandra. Dessutom blir det lättare 
att demonstrera exemplet om resultatet är i formen av en bild. Det kommer då inte att 
vara ett fullständigt grafikhanteringssystem eller liknande utan kommer att handla om 
en speciell algoritm som utförs på en bild som sedan förs tillbaka till mikrokontrollen 
och till exempel visas upp på en skärm. Det måste då handla om en algoritm som är 
beräkningstung för en vanlig mikroprocessor men relativt enkel att implementera i 
VHDL.  En sådan algoritm är gaussfiltrering. Därför kommer detta arbete att rikta in 
sig på att skapa och implementera gaussfiltrering. Dels skall en variant skapas som 
körs enbart i mikroprocessorn och dels en variant som körs på FPGA. 

 
.  

 

1.5 Avgränsningar 

Det hade varit intressant och även relevant att göra tester med olika kombinationer av 
system och kombinationer av FPGA:er och processorer samt bussalternativ. Det här är 
ett väldigt stort område med många möjliga system. Dessutom är dessa väldigt kost-
samma. Därför görs avgränsningen att så snabbt som möjligt bestämma ett lämpligt 
system att jobba utifrån istället för att gå igenom för och nackdelar med varje tänkbart 
system. Det valda systemet kan sedan användas som utgångspunkt vid jämförelser 
med andra tänkbara system. Den exempelapplikation som skall utvecklas avgränsas så 
att den inte behöver vara särskilt avancerad bara den kan visa hur man kan använda 
systemet och om man kan få någon prestandaökning. 

En avgränsning görs genom att exempelapplikationen delvis kommer att si-
muleras. För att projektet skall rymmas inom given tidsplan och på grund av be-
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gränsningar i utvecklingsprogramvaran för FPGA:n så begränsas själva implemen-
tationen. Det är bara den del som enbart exekverar algoritmen i mikroprocessorn 
som kommer att implementeras i systemet. Själva FPGA-delen skall utvecklas 
men denna del kommer endast att simuleras för att uppskatta en tidsåtgång. Resul-
tatet blir i viss mån ett empiriskt resultat då simuleringsverktygen bygger på empi-
riska värden från de verkliga komponenterna.  

  

1.6 Rapportens struktur 

Rapporten är skriven med utgångspunkten att läsaren har kunskap om hårdvarunära 
programmering, digitalteknik och datavetenskap. Det förutsätts med andra ord redan 
att läsaren vet vad grindar, vippor, logiska operationer som AND och XOR och tids-
komplexitet och liknande är och kommer därför inte ett förklaras särskilt detaljerat. 
Rapporten är uppdelad i en bakgrundsdel som beskriver den teoretiska bakgrunden till 
arbetet. Genomförandedelen redovisar hur implementationerna utfördes. Resultatdelen 
presenterar de resultat som implementationerna har gett.  
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2 BAKGRUND 

Här beskrivs den teoretiska bakgrunden till projektet. Först förklaras det varför det är 
aktuellt för Proelec AB att utvärdera rekonfigurebara system. Sedan följer en ingående 
beskrivning av hur en FPGA fungerar och hur de programmeras, samt en beskrivning 
av tidigare forskning på området. Dessutom förklaras olika faktorer som kan öka pres-
tandan, i jämförelse med körning på vanliga mikroprocessorer och faktorer som be-
gränsar den teoretiska prestandavinsten. Dessutom förklaras gaussfiltreringsalgorit-
men som används i arbetet.  
 

2.1 Proelec AB 

Det här arbetet görs på begäran av företaget Proelec AB. Det är ett företag som är in-
riktet på utveckling av elektronik och programvara. De har konstruerat ett antal egna 
datorplattformar som de använder i sina produkter. Den datorplattform de för närva-
rande använder sig av är ATMEL:s 32-bitars mikroprocessor ARM91. Denna platt-
form har utvecklats så att den har stöd för nätverk, USB, GPRS och liknande. På den-
na körs fristående C-program, eller operativsystem som linux eller Windows CE. 

Företagets huvudsakliga område är kundspecifik konstruktion och utvecklig. 
Många uppgifter består i att utveckla ett hårdvarubaserat användargränssnitt för en 
kunds särskilda produkt eller liknande. Många produkters användargränssnitt är base-
rade på tryckkänsliga LCD-skärmar. Proelec utvecklar även egna produkter. Ett ex-
empel är ett smart medicinskåp som håller reda på vilken tid en patient skall ha medi-
cin och signalerar när medicinen skall tas.  

Det finns ett antal olika anledningar till att företaget vill skapa ett system med 
samarbetande FPGA och mikroprocessor. Den mest betonade tillämpningen är för 
prestandaökning för grafikhantering. Tanken är att man skall kunna öka prestandan 
genom att implementera FPGA:n som en grafikhanterare så att alla tunga grafikberäk-
ningar utförs av den. En önskan är då att till exempel kunna spela upp video. De data-
plattformar som används på företaget idag är alltför begränsade vad beträffar klock-
frekvens bussbandbredd för att kunna spela upp video. Idén är då att man minskar an-
delen data som skall föras över genom att komprimera videon med någon sorts enko-
der, som till exempel MPEG, och sedan låta FPGA-delen avkoda videofilen och skriva 
den till grafikminnet. 

Detta är bara ett exempel på tänkbara användningsområden för detta system. Fö-
retagets tanke är att skapa ett system som dessutom gör det möjligt att lägga in en 
kunds utvecklade VHDL-kod direkt på datorplattformen. I ett första skede är företaget 
främst intresserat i att ta ett första steg emot användning av FPGA:er så därför kom-
mer detta arbeta inte att rikta in sig på någon exakt lösning av ett önskat system utan 
mer fungera som en utredande studie av möjliga system och metoder.  

 

                                                 
 

1 Advanced RISC Machine (ARM) är en viss typ av RISC-mikroprocessor som görs av flera 
olika tillverkare. 
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2.2 FPGA 

FPGA står för Field-Programmable Gate Array och är en komponent för program-
merbar logik som är återkonfigurerbar. I grova drag så består den av I/O-block, logis-
ka block och programmerbara kopplingar mellan dem  [7]. De logiska blocken, LE 
(Logic Element), är konfigurerbara block som är kapabla till att utföra enkla logiska 
funktioner som AND och XOR och samt mer komplexa funktioner som kombinatorisk 
logik och även sekventiell logik då LE:n innehåller en vippa. Dessa block kopplas 
samman med varandra och I/O-blocken via en programmerbar matris av kopplingar 
som det visas i Figur 1. FPGA:er kan även innehålla  minnesbanker och andra 
resurser. Antalet logiska block i en FPGA kan variera från några hundra till några 
hundra tusen. Då varje LE samt kopplingarna mellan dem konfigureras kan man 
implementera avancerade algoritmer. Som all programmerbar logik så bearbetas det 
data som matas in via I/O-blocken parallellt. Det är den stora fördelen med 
programmerbar logik. Genom att allt beräknas parallellt så ökas prestandan för att 
utföra en viss funktion i jämförelse med vanliga sekventiella processorer.  

En skillnad mellan en FPGA och andra metoder för programmerbar logik är att 
den är rekonfigurerbar. Det går alltså att under körning konfigurera om logiken så att 
en annan funktion kan utföras. Funktionerna som skall programmeras in i FPGA:n går 
att skriva i till exempel programmeringsspråket VHDL som sedan syntetiseras ner till 
ett grindnät. 

 

 
Figur 1 Principiell bild över en FPGA (efter förlaga från Floyd  [1]) 

 

2.2.1 Uppbyggnaden av en FPGA 

Styckena framöver beskriver mer ingående hur FPGA:er är uppbyggda och är tänkt att 
ge mer ingående förståelse i hur dessa fungerar. Det skall dock poängteras att det finns 
många olika interna konstruktioner för en FPGA och i detta stycke beskrivs en mer 
konceptuell konstruktion snarare en exakt konstruktion för en FPGA. Detta beskrivs 
eftersom storleken på en FPGA ofta mäts enligt denna modell. En mer exakt konstruk-
tion beskrivs i efterföljande stycke som handlar om Altera Stratix II.  

Många FPGA:er som är återkonfigureringsbara är SRAM-baserade, d.v.s. konfi-
gurationen av alla kopplingar och logiska block lagras i minnesenheter. Den viktigaste 
delen i de logiska blocken är lookup-tabellen (LUT). Det är en sanningstabell som kan 
användas för vilken som helst logiskt funktion med de antal input som den är gjord för 
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 [3]. Den fungerar så att indata är adress till en minnescell som lagrar utdata. I dessa 
fall består en LUT av ett SRAM-minne där indata adresserar till en minnescell via den 
multiplexer2 (MUX) som innehåller resultatet för funktionen för de insignalerna. Figur 
2 visar ett exempel på en LUT med 2 input som är programmerad för en AND-
funktion. Multiplexorn väljer den minnescell som x och y adresserar till. I exemplet 
adresserar x=1 och y=1 till det fjärde minnescellen som är lagrat med värdet 1 medan 
de övriga är 0. Detta gör att resultat blir samma som en AND-grind. På grund av att 
det fungerar precis som en sanningstabell så kan man realisera alla kombinatoriska lo-
giska funktioner med samma antal input som LUT:en har utan att behöva reducera ner 
det till ett nät av enkla grindar med till exempel Karnoughdiagram. Dock måste själv-
klart logiska funktioner med ett större antal indata föras om så att de kan realiseras i 
mindre sanningstabeller. 

 

 
Figur 2 Exempel på 2-LUT för AND-funktion 

 
För att möjliggöra registerlogik så brukar de logiska elementen innehålla minst en D-
vippa  [3]. Ett typiskt logisk element, (Logic Element, LE) i en FPGA består av en 4 
inputs LUT där utgången kopplas till en D-vippa och till en MUX. D-vippan är kopp-
lad till samma MUX så att output antingen blir LUT-värdet eller det registrerade vär-
det från vippan. I Figur 3 visas ett exempel på en sådan logisk enhet. Ofta brukar stor-
leken på en FPGA mätas i antalet logiska element eller, då de logiska modulerna är 
annorlunda konstruerade, i antalet ekvivalenta logiska element. Detta är en viktig en-
het i FPGA-sammanhang. Dess konstruktion gör det möjligt att i varje LE utföra enkla 
logiska funktioner och mer komplexa funktioner av kombinatorisk logik och även se-
kventiell logik3. Detta är möjligt med LUT-enheten som kan implementera varje kom-
binatorisk funktion med upp till fyra indatabitar och D-vippan gör det möjligt att utöka 
detta till sekventiell logik. Genom att en mängd av logiska element kopplas ihop kan 
man implementera avancerade algoritmer.  

 
 

                                                 
 

2 En multiplexer är en komponent som gör det möjligt att använde flera digitala källor till en 
och samma destination. Detta gör man genom att ha ytterligare ett antal ingångar för att välja 
vilken källa som skall användas, så kallade data-select-input.  [7] 
3 Sekventiell logik är baserat på tillståndsmaskiner och tanken är att samma input kan ge olika 
output beroende på vad som hänt tidigare. Detta hanteras genom att använda register, eller vip-
por, för att lagra bitvärden. 
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Figur 3 Ett klassiskt logiskt element 

 
Även kopplingar mellan logiska block styrs av minnesceller. Genom att kopplingarna 
konfigureras så att olika logiska element kopplas ihop kan man skapa stora funktioner. 
Det finns många olika konstruktioner för programmerbara kopplingar mellan logiska 
block. Ett enkelt sätt är att varje logiskt block är kopplat till sina närmaste grannar vil-
ka kan stängas av eller på  [3]. Ett annat vanligt sätt för programmerbara kopplingar är 
så kallade connection block och swich boxes  [3]. FPGA:n har då en väv med korslagda 
bussar som i Figur 1. Hur de olika delarna i en sådan konstruktion ser ut rent principi-
ellt visas i Figur 4. Ett connection block är en enhet som kopplar in en logisk enhets 
in- eller utgångar på en kabel i bussen. Varje koppling i denna är programmerbar. En 
switch box är en enhet som dirigerar signaler på bussen så att de antingen fortsätter på 
bussen eller så att de dirigeras åt något håll på den korslagda bussen. 

 

 
Figur 4 Programmerbara kopplingar (förenklad figur från  [3]) 

 

2.2.2 Altera Stratix II 

Exakt hur FPGA:er är uppbyggda kan skilja sig väldigt mycket mellan tillverkare och 
produktfamiljer. Det som skiljer dem åt är hur de logiska blocken är konstruerade och 
vilka minnesbanker och ytterligare resurser som de har. I detta stycke presenteras 
uppbyggnaden på FPGA:er ur den produktfamilj som används i detta arbete. Det görs i 
syftet att ge bättre förståelse i hur en FPGA fungerar samt vad som är möjligt att im-
plementera. De FPGA:er som används i detta arbete är från tillverkaren Altera av fa-
miljen Stratix II eftersom dessa var monterade på de utvecklingskort som användes. 
Dessa FPGA:er är SRAM-baserade. Den består av en tvådimensionell rad- och ko-
lumnbaserad arkitektur bestående av olika block och olika kopplingar mellan dessa 
 [17]. Figur 5 visar en schematisk bild över arkitekturen i form av ett utsnitt av block-
väven för att illustrera olika block och kopplingar.  
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Figur 5 Altera Stratix II blockdiagram (förenklad figur från datablad  [17]) 

 
Den blocktyp som är till för att implementera själva logiken är LAB-blocken. Det be-
skrivs mer ingåendes i stycke   2.2.3. Det finns tre olika sorters minnesbanker med oli-
ka storlekar. En av dessa är M512 RAM-blocket som är en minnesbank med 512 bi-
tars kapacitet. Den andra typen är M4K RAM som är en minnesbank för 4 000 bitar. 
Den sista typen är M-RAM-blocket som har 512 000 bitars minne.  En annan blocktyp 
är DSP-block. Dessa utför digital signalbearbetning (Digital Signal Processing) och 
innehåller därför bland annat skiftregister och olika signalfilter  [17]. I dessa kan man 
även implementera multiplicerare som annars skulle kräva en stor yta av logiken. Var-
je DSP-block kan implementera upp till åtta 9×9 bitars, fyra 18×18 bitars eller en 
36×36 bitars multiplicerare, enligt datablad  [17]. Produktfamiljen Stratix II innehåller 
ett antal produkter med varierande storlek som sträcker sig från runt 15 000 ekvivalen-
ta LE till runt 180 000 ekvivalenta LE. Detta arbeta har fokuserat på två FPGA:er ur 
denna familj. De är EP2S15 och EP2S90. (Se Tabell 1).  

 

Tabell 1 Produktinformation om EP2S15 och EP2S90   [18] 

  EP2S15 EP2S90 
ALM 6 240 36 384 
Ekvivalenta LE 15 600 90 960 
M512 RAM 104 488 
M4K RAM 78 408 
M-RAM 0 4 
Totala RAM-bitar 419 328 4 520 448 
DSP 12 48 

 

2.2.3 LAB och ALM 

I Altera Stratix II kallas logikblocken för LAB och det står för Logic Array Block och 
dessa består av en array med åtta logiska block kallade ALM, Adaptive Logic Module. 
En ALM är den minsta logiska elementet i denna FPGA med den skiljer sig mycket 
från en klassisk LE, som visades i Figur 3. En förenklad bild av strukturen på en ALM 
visas i Figur 6.  
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Figur 6 Altera Stratix II ALM (baserad på figur i datablad  [17]) 

 
I stället för att ha en LUT med fyra insignaler för logiska funktioner så har den ett 
block med flera sammankopplade LUT med totalt åtta ingångar som kan anpassas 
(eng. adapt), så att det fungerar som två LUT med olika antal input. Detta block sägs 
klara alla logiska funktioner med 6 input, enligt databladet  [17].  

En ALM har två D-vippor för registerlogik som dessutom kan kedjas ihop med 
vippor i andra ALM:er i LAB:en. Dessutom finns två fulla adderare med carry-in och 
carry-ut så att de kan kedjas ihop med andra ALM:er för att skapa större adderare. Att 
det finns färdiga adderare gör att man inte behöver använda LUT-enheten för att im-
plementera en adderare, vilket annars skulle krävas.  

De här tre olika delarna är ihopkopplade internt men kan fungera var för sig och 
köra helt skiljda funktioner. Varje LAB innehåller programmerbara lokala kopplingar 
mellan de åtta ALM:erna för carry-kedjor, delad aritmetik och registerkedjor.  

 

2.3 FPGA-programmering – en översikt 

Man programmerar ofta en FPGA genom att seriellt mata in en bitsekvens som konfi-
gurerar alla logiska element och alla kopplingsblock. Det är trivialt att implementera 
en enkel kombinatorisk logisk funktion i ett logiskt element. Man fyller helt enkelt 
LUT-minnet med önskat utdata i varje cell där adressen motsvarar indatat. Detta görs i 
regel genom att en bitsekvens skapas och överförs till FPGA:n med något programme-
ringsinterface som till exempel JTAG. Detta förfarandesätt blir dock snabbt komplice-
rat och tidsödande då avancerade algoritmer skall implementeras. Detta försvåras yt-
terligare genom att en FPGA kan innehålla hundratusentals logiska element. Därför 
behövs en automatiserad process för att generera en bitsekvens som konfigurerar alla 
logiska element och kopplingsblock.  

Ofta beskrivs den logiska funktionen som ett grindnät, det vill säga ett nät av 
enkla logiska grindar som AND och XOR och så vidare. Dessa grindnät kan relativt 
enkelt, men tidskrävande, översättas av programvara som är specifik för komponenten 
till en bitsekvent. Man kan till exempel använda ett CAD-liknade program för att rita 
upp grindar och koppla samman dem  [7]. Dock är även grindnät på väldigt låg nivå 
och tidsödande att utveckla. Därför brukar man ofta använda något hårdvarubeskriv-
ningsspråk, HDL (Hardware Description Language) för att beskriva hårdvaran på en 
högre logisk nivå. Denna beskrivning görs sedan om i en särskild programvara till ett 
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grindnät som kan göras om till en bitsekvens för FPGA:n. Denna process kallas synte-
tisering och är i regel komplicerad och tidskrävande.  

 

2.3.1 Hårdvarubeskrivningsspråk  

Det finns flera olika hårdvarubeskrivningsspråk. De två vanligast förekommande är 
VHDL och Verilog HDL. Very-High-Speed Integrated Circuits Hardware Description 
Language (VHDL) är i grunden baserat på språket Ada och Verilog är baserat på C-
syntax  [4]. De flesta system för hårdvarubeskrivningsspråk är inriktade på simulering-
ar av hårdvara och tillhandahåller därför inga verktyg för att syntetisera koden. Ett ex-
empel på ett sådant är språket JHDL som är ett Java-baserat språk och simulerings-
verktyg. Det innehåller visserligen visst stöd för syntetisering men detta är begränsat 
till enstaka FPGA:er. Ett annat exempel är GHDL som är ett open source-baserat sy-
stem för simulering av VHDL-kod. För att syntetisera kod i något hårdvarubeskriv-
ningsspråk så krävs ofta tillverkarspecifik programvara. Då dessa språk i första hand 
utvecklades som ett språk för att beskriva och simulera hårdvara är ofta bara en del-
mängd av ett hårdvarubeskrivningsspråk syntetiserbar, vilket måste tas i beaktande vid 
utveckling mot en FPGA.  

 

2.3.2 VHDL 

VHDL skapades från början som ett språk för att modellera och specificera elektronik 
 [13]. Simuleringsverktyg för språket utvecklades under slutet av 80-talet. VHDL är ett 
standardiserat språk så simulering skall fungera lika på alla plattformar. Dock är språ-
ket begränsat när det gäller syntetisering, både vad beträffar fullständighet och stan-
dardisering. Eftersom VHDL är ett komplext språk, baserat på Ada, och kan beskriva 
konstruktioner från systemnivå och ända ner till logiska grindar, så kommer det endast 
att beskrivas mer översiktligt i detta stycke.  

Det finns många olika abstraktionsnivåer i språket som gör att man kan beskriva 
samma beteende med olika noggrannhet. Man kan till exempel beskriva en addition 
genom att beskriva alla grindar som ingår i en full adderare men man kan också be-
skriva den med additionsoperatorn +. En abstraktionsnivå är den funktionella nivån 
som används för att beskriva algoritmer på en hög nivå  [13]. Denna nivå går dock inte 
att syntetisera eftersom det ej finns tillräckligt detaljerad information. Det finns flera 
nivåer men den som oftast används för syntetisering är RTL (Register Transfer Level). 
Många programkonstruktioner på denna nivå är syntetiserbara.  

Komponenter är ett centralt begrepp inom VHDL. En komponent har in och ut-
gångar som kan kopplas samman med andra komponenter. Beteendet beskrivs i dess 
arkitektur och är dold för andra komponenter. VHDL är objektbaserat och stödjer där-
för generiska komponenter och instansiering men inte arv som i objektorienterade 
språk. I generiska komponenter kan olika egenskaper ändras före instansiering, som 
till exempel bredden på signaler  [13]. En komponent är uppdelad i två delar.  

 
• Entity innehåller deklarationer för komponenters portar och generiska va-

riabler. Den fungerar med andra ord som en ”black box” för det övriga 
systemet. Det kan jämföras med ett interface i objektorienterade språk.  

• Architecture beskriver själva funktionen i komponenten där signaler 
kopplas till varandra och tilldelningar och så vidare sker. En komponent 
kan ha flera olika Architecture-specifikationer och vilken som skall an-
vändas anges vid instansieringen. Det fungerar med andra ord som en 
implementering av interfacet.  
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I Figur 7 beskrivs en enkel adderare med VHDL. Entitydelen deklarerar portarna och 
en generisk variabel som anger datastorleken. Denna generiska variabel kan ändras då 
komponenten instansieras. Architecture-delen innehåller själva funktionaliteten och i 
detta fall kopplas bara utsignalen till summan av insignalerna.  

 
entity adder is 
 generic( 
  DATASIZE : natural := 8 ); 
 port( 
  a, b, : in unsigned(DATASIZE-1 downto 0); 
  res : out unsigned(DATASIZE downto 0)); 
end entity adder; 
 
architecture struct  of adder is  
begin 
 res <-a+b 
end architecture struct; 

Figur 7 En enkel komponent i VHDL 

 
Den kanske viktigaste delen i VHDL är att alla signaltilldelningar sker parallellt. Det 
finns även sekventiella konstruktioner som processer där register används, men signal-
tilldelningar sker alltså parallellt och därmed spelar ordningen ingen roll. Det är fram-
för allt detta, tillsammans med generering av parallella komponenter som skapar det 
parallella skeendet.   

 

2.3.3 Syntetisering 

Syntetisering är den process som gör om en hårdvarudesign i ett hårdvarubeskriv-
ningsspråk, som VHDL, till en nätlista. En nätlista, eller ett grindnät, är en lista med 
enkla logiska grindar och en beskrivning av hur dessa är sammankopplade  [7]. Detta 
kan jämföras med logiska kretsar i digitaltekniken.  

Syntetisering kan jämföras med kompilering i vanlig programmering. Det som 
görs i en syntetisering är att programkonstruktioner och liknande översätts till en nät-
lista och dessutom optimeras logik och överflödiga konstruktioner elimineras för op-
timering..  

Det här är ingen standardiserad process så vilket resultat en syntetisering ger be-
ror helt på vilket verktyg man använder. Det kan dessutom skilja hur stor del av 
VHDL-koden som är möjlig att syntetisera samt hur mycket optimeringar som görs. 
En nätlista är dock bara en listning av grindar och deras kopplingar och är därför inte 
möjlig att programmera direkt i en FPGA, som ju består av logiska block och pro-
grammerbara kopplingar.  

 

2.3.4 Placement and routing 

En FPGA programmeras i vanliga fall genom att generera en bitsekvens som konfigu-
rerar alla LUT-minnen och programmerbara kopplingar  [7]. Detta görs i en process 
som kallas placement and routing eller fitting. Det som görs är att logiska grindar och 
vippor i nätlistan översätts till konfigureringar av logiska element. Sedan översätts 
kopplingar mellan dem till konfigurering för de programmerbara kopplingsblocken. 
Denna process måste göras i verktyg som är unika för varje tillverkare. Detta beror på 
att processen kräver exakt information om utseendet och funktionen på alla delar i 
FPGA:n. I processen tas även hänsyn till eventuella extrakomponenter i FPGA:n så att 
de används istället för att skapa en ekvivalent funktion med vanlig logik, som till ex-
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empel i Alteras Stratix II så används DSP-blocken då multiplicerare instansieras. Det 
är också viktigt att placera implementationen av alla komponenter på ett sådant sätt att 
överföringsfördröjningar minimeras. Det här är en tidskrävande process med tanke på 
att algoritmer består av mycket logik som skall placeras ut och en vanlig FPGA består 
av tusentals logiska element och kopplingsblock.  

 

2.4 Relaterade arbeten 

I tidigare forskning på området har frågan ofta varit inriktad på om system med CPU-
FPGA ger någon prestandaökning vilket är huvudfokus även i detta arbete. I detta 
stycke beskrivs ett antal tidigare arbeten som är relevanta i detta sammanhang. Det här 
är till största del resultatet av en förstudie som gjordes till projektet.  
 

2.4.1 Rekonfigurerbara system i SoCs 

Galanis, Dimitroulakos och Goutis  [8] presenterar i en artikel hur man skulle kunna 
dela upp programkod för att få prestandaökning i CPU-FPGA System-on-Chips 
(SoC).  SoCs är integrerade kretsar som i ett enda chip innehåller minne, CPU och i 
detta fall FPGA och andra nödvändiga komponenter. I artikeln använder de dock inte 
befintliga SoCs utan de satte upp olika system som motsvarar den principiella arkitek-
turen för en sådan komponent. Dessa system gjordes bara i simuleringar, där de kom-
binerade befintliga CPU:er och FPGA:er, för att lättare kunna jämföra vissa isolerade 
komponenter och för att inte behöva ta hänsyn till bussprotokoll och liknande. En så-
dan komponent karaktäriseras då av att CPU:n och FPGA:n har delat minne som 
främsta kommunikationssystem. 

 

FPGA CPU

Delat minne

Konfigurationsminne Instruktionsminne

Intern buss

 
Figur 8 CPU-FPGA-SoC (enl. förlaga från Galanis et.al.  [8]  ) 

 
Galanis et.al.  [8] presenterade en metod att dela upp programkod mellan CPU:n och 
FPGAn. Denna metod bestod i att identifiera så kallade kärnor i programkoden, d.v.s. 
kortare delar i programkoden vars exekveringstid utgör större delen av programkör-
ningstiden. De visade att när man implementerade dessa kärnor i VHDL och flyttade 
över dem till FPGA-delen så ökades prestandan märkbart. De gjorde simuleringar på 
olika typer av system av CPU:er och FPGA:er och kom fram till att den här metoden 
gav en prestandaökning på mellan 1,3 och 3,7 gånger på 32-bitarssystem samt en pre-
standaökning på 3,2 till 68,4 gånger på 8-bitarssystem. De program som användes för 
experimenten var exempelvis för videoavkodning, bildkomprimering och signalbear-
betning. 

Den här artikeln är relevant i det avseendet att den visar att rekonfigurerbara sy-
stem teoretiskt sett kan ge en prestandaökning för en mängd olika problemområden. 
Den visar också metoden att identifiera kärnor i programkoden som lämpligast im-
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plementeras i en FPGA. Dock är detta bara fråga om simuleringar så resultatet i jäm-
förelse med verkliga system är svårt att avgöra. Artikeln visar dock att CPU-FPGA-
SoCs är ett system som teoretiskt kan ge prestandaökning.  

 

2.4.2 Bussbaserade system 

Vikram och Vasudevan  [9] beskriver i en artikel hur en simulator gjordes för att simu-
lera rekonfigurerbara system. Den modell som simulerades är bussbaserade system, se 
Figur 9. De testade systemet för två olika algoritmer, matrismultiplikation och en 
komprimeringsalgortim. Vikram och Vasudevan gjorde tester då var och en av dessa 
algoritmer kördes på detta system samt då de körde i en lång sekvens och på så sätt 
aktivt utnyttjar rekonfigurerbarheten eftersom FPGA-enheten konfigureras om vid 
byte av algoritm. Simuleringen visade att denna modell gav prestandaökning jämfört 
med enbart mjukvaruimplementation, även då båda körde samtidigt på systemet. Detta 
visar att även bussbaserade rekonfigurerbara system i teorin ger prestandaökning. Det 
handlar visserligen om en simulation och därmed sitter ju begränsningen i hur väl det-
ta motsvarar ett verkligt system. Det man kan ta med sig från denna artikel är dock att 
den visar att prestandavinst erhålls även då systemet kräver rekonfigurering vilket är 
vårt huvudsyfte. 

En annan artikel av Benitez  [10] använder bussbaserade system, men i detta fall i 
verkliga tester. Benitez syftar i att utvärdera prestandaökning för bildbehandlig då man 
använder rekonfigurerbara system, samt att påvisa faktorer som kan påverka prestan-
dan i negativ riktning. De presenterar tre olika sätt att kommunicera med en FPGA. 
Det första sättet är att ha, som var fallet i ovan nämnda artikel, FPGA:n och CPU:n in-
tegrerade i en krets (SoC) med högpresterande inbyggda databussar. Den andra meto-
den är att placera FPGA:n i CPU:ns lokala omgivning sammankopplade med hög-
bandbreddsbuss på samma sätt som till exempel cacheminne. Detta illustreras i Figur 
9 där FPGA alt. 1 motsvarar denna metod. Det tredje sättet är att placera FPGA:n som 
en extern komponent och kommunicera med den med en lågbandbreddsbuss med ett 
lämpligt protokoll, som till exempel Inter-Integrated Circuit Communication (I2C). 
Den här metoden illustreras av FPGA Alt. 2 i Figur 9.  

 

 
Figur 9 principerna för två bussbaserade system (Förenklad bild av förlaga från Benitez  [10]) 

 
Benitez syftade i huvudsak på att analysera olika algoritmer som används i bildbe-
handlingssammanhang samt att utföra analys av dessa och försöka avgöra hur de läm-
par sig för rekonfigurerbara system. De gjorde sedan prestandatestet för 4 olika algo-
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ritmer då de implementerat dem i ett rekonfigurerbat system. De gjorde tester med 
FPGA:er av olika storlekar. De visade att för de flesta typer av FPGA:er så blev de en 
prestandaökning för alla algoritmer. De visade också att prestandan är beroende av an-
talet block i FPGA:n. Denna artikel är relevant för det här arbetet då den visar att re-
konfigurerbara system faktiskt kan ge prestandaökningar i verkliga system. Aven om 
alla algoritmer var för bildbehandling låg fokus på aspekter rörande systemarkitektu-
ren. Dessutom visar den vilka faktorer som påverkade prestandan, såsom antalet 
block. Det som gör den mest relevant är att testerna i detta fall inte bara var simule-
ringar vilket visar att det fungerar i praktiken. 

Benitez avslutar med en diskussion av nackdelar med rekonfigurerbara system 
som gör att prestandan inte blir så bra som man tänkt sig. Detta är i hög grad relevant 
att känna till. Just det faktum att FPGA:er är rekunfigurerbara gör att det tar tid att 
konfigurera om den när den skall köra en annan applikation. Det bästa är därför att 
samma algoritm körs upprepade gånger på FPGA:n. Deras tester visade att FPGA:er 
med många logiska block tar längre tid att konfigurera och behöver därför köra en al-
goritm fler gånger innan prestandaförbättringen blir märkbar.  

I artikeln jämfördes också olika FPGA.er med avseende på hur många lokala 
minnesbanker de hade. Det visades att prestandan ökar ju fler minnesbanker en FPGA 
har. Det beror på att ju fler minnersbanker det finns desto fler parallella beräkningar 
kan göras. Bildbehandling som studerades i detta fall är minnesintensiv. Här gjordes 
en jämförelse med vanliga CPU:er där minnessåtkomst sker helt sekvenciellt. Det po-
ängteras dock att en flaskhals i detta system är att själva dataöverföringen till FPGA:n  
sker sekventiellt. Därför är rekonfigurerbara system i hög grad beroende av snabba da-
tabussar för att prestandavinsten i FPGA:n skall ge en prestandavinst för hela syste-
met.  Det föreslås därför att en FPGA placeras så nära processorn som möjligt. Slut-
satsen dras därför att FPGA-CPU-SoCs är det optimala för att dra nytta av prestanda-
vinsten i FPGA.n då det i ett sådant chip används interna höghastighetsdatabussar. 

 

2.5 Prestandavinster  

Detta avsnitt beskriver hur man kan få prestandavinst genom att använda en FPGA 
istället för en vanlig sekventiell mikroprocessor för att realisera algoritmer. I huvudsak 
är det parallellitet som gör att man kan få prestandaökning.  

 

2.5.1 Parallellitet 

Som det har nämnts tidigare är tanken med att använda en FPGA för att få prestanda-
ökning just det faktum att man i den komponenten kan hantera data parallellt. Efter-
som det handlar om programmerbar hårdvara som i grund och botten är ett nät av lo-
giska komponenter så fungerar det i teorin precis som ett vanligt nät av logiska grindar 
där allt sker parallellt, till skillnad från vanliga mikroprocessorer som exekverar en in-
struktion i taget helt sekventiellt. Ju fler operationer som kan utföras samtidigt desto 
fortare blir hela processen klar och därmed ökar prestandan.  

Den bästa prestandavinst man teoretisk kan få för en viss algoritm är i de fall 
man kan göra alla delar av algoritmen parallella och utan behov av sekventiell regis-
terlogik. I det läget kommer hela algoritmen att utföras direkt utan behov av klock-
ning. Då är prestandan endast beroende av den längsta grindfördröjning för implemen-
tationen. Detta förklaras ytterligare i avsnitt  2.6.2.  

För att få denna optimala prestandavinst krävs det dock att algoritmen är fri från 
variabler som beror av varandra  [1]. Används till exempel en räknare som räknar upp 
så krävs tillstånd och därmed register för att det skall fungera och det leder till att man 
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behöver klocka FPGA:n. Man kan fortfarande beräkna all oberoende data parallellt 
vilket leder till viss prestandavinst. Bildbehandlingsalgoritmer har denna karaktär och 
har också varit bland de algoritmer med bäst prestandavinst då de implementeras i en 
FPGA  [1]. 

I en artikel, som handlar om att kompilera C-kod till FPGA.er, visar Callahan och 
DeHon  [6] ett exempel hur en vanlig programkonstruktion i vanliga sekventiella pro-
gramspråk kan effektiviseras genom att det implementeras i parallell hårdvara.  Detta 
ger en bra illustration med fördelarna av parallell programmering. Den programkon-
struktion de tar upp är if-then-else-satsen. I sekventiella program görs först jämförel-
sen i if-satsen varvid antingen koden i if- eller i else-blocket exekveras. Jämförelse-
operationer är i regel kostsamma operationer men i parallellprogrammering kan man 
göra en kanske inte helt uppenbar optimering.  

Även om det bara är koden i det ena blocket som skall exekveras så kan man i 
parallellprogrammerig istället exekvera båda blocken parallellt med jämförelsen och 
istället för att låta jämförelsen välja vilket kodblock som skall exekveras så väljer den 
vilket resultat som skall användas. Även om den ena evalueringen kan tyckas onödig, 
och i sekventiella exekveringar prestandabegränsande, så ger de en prestandavinst i 
parallella sammanhang. 

Ett enkelt exempel utvecklades i detta arbeta för att på ett tydligt sätt illustrera 
hur man genom att definiera hårdvara i ett hårdvarubeskrivningsspråk och implemen-
tera i en FPGA kan generera prestandavinst genom parallellitet. Detta exempel be-
skrivs i stycke  3.4. 

 

2.5.2 Multiplicering med konstanta termer 

Pell och Luk  [5] visar en optimering som kan göras i vissa fall då multiplicerare im-
plementeras i hårdvara. Multiplikationer är en relativt kostsam funktion att implemen-
tera i hårdvara vad beträffar den yta, det antal logiska enheter, den upptar. En multi-
plicerare implementeras vanligen genom att varje bit i indata för tal X AND:as med 
alla bitar i indata för tal Y. Dessa resultat räknas som partiella produkter och dessa 
summeras sedan med en stor adderare. Kostnaden att implementera en multiplicerare 
blir med andra ord kvadratisk med avseende på antalet bitar i talen.  

Då man utför multiplikation men konstanta termer är det möjligt optimera im-
plementationen enligt Pell och Luk  [5]. Eftersom den första delen av multipliceraren, 
AND-delen, utförs bitvis blir den trivial när man har multiplikation med en konstant 
term. Då kan man eliminera AND-funktionen, och de bitar där konstanten är 1 blir den 
partiella produkten lika med det icke konstanta talet och där konstanten är 0 blir den 
partiella produkten alltid 0. Det är bara de partiella produkter där den konstanta biten 
är 1 som behöver adderas. Detta leder till att den yta i FPGA:n som krävs kan minskas 
drastiskt. Detta leder visserligen inte till särskilt stor prestandavinst för själva multi-
plikationen men det leder till en indirekt prestandavinst i och med att en större yta blir 
över för fler parallella processer.  

 

2.6 Prestandabegränsningar 

Rekonfigurerbara system är komplexa och medan det fram för allt är antalet parallella 
operationer som ökar prestandan så det är många faktorer som påverkar prestandan i 
negativ riktning. Detta resonemang utgår från att den optimala prestandavinsten är då 
all data beräknas parallellt, och då beräknas algoritmen direkt och begränsas enbart av 
grindfördröjningen. Här redovisas de viktigaste faktorerna som begränsar prestanda-
vinsten i en FPGA.  



 

     
 

  16
  
  

 
 

 

2.6.1 Storleken på FPGA:n 

Storleken på en FPGA är en avgörande faktor för vilken prestandavinst man kan få för 
en algoritm. Storleken avser här antalet samtidig logik som den kan implementera och 
mäts i antalet klassiska logiska element den innehåller eller är ekvivalent med. Storle-
ken är direkt avgörande för hur många processer som kan köras samtidigt.  
En algoritm som evalueras helt parallellt i en FPGA kan ofta implementeras i en mind-
re FPGA. Det kan man göra genom att ta hjälp av registerlogik och därmed göra algo-
ritmen delvis sekventiell. En avgörande faktor för prestandan är med andra ord hur 
mycket av informationen som kan bearbetas parallellt och detta avgörs framför allt av 
storleken på FPGA:n 

 

2.6.2 Skillnader i klockfrekvens  

En viktig faktor att ta i beaktande när man uppskattar möjliga prestandavinster för re-
konfigurerbara system är skillnaden i klockfrekvens mellan mikroprocessorer och 
FPGA:er. Det sägs att moderna mikroprocessorer har en klockfrekvens som är ungefär 
10 gånger större än dem i FPGA:er  [1]. Detta medför att om man vill ha en prestanda-
vinst på 5-10 gånger av att köra en algoritm i en FPGA så måste den konstrueras så att 
50-100 fler beräkningar görs per klockcykel än med mikroprocessorn  [1].  

Man måste också ta i beräkningen att en vanlig beräkning ofta kräver flera in-
struktioner, som att hämta och lagra i minnet och hantera interupt och så vidare. Detta 
gäller särskilt i RISC-CPU:er då dessa har en reducerad mängd instruktioner och där-
för kräver att fler används för en viss beräkning. FPGA:er programmeras ofta med ett 
hårdvarubeskrivningsspråk som VHDL eller Verilog HDL där man explicit måste de-
finiera alla vippor och så vidare och därför har mer kontroll över hur många klock-
ningar en beräkning kräver. Detta leder till att det är komplicerat att försöka jämföra 
prestanda utifrån antalet beräkningar per tidsenhet. 

Ytterligare en faktor man måste ta hänsyn till är grindfördröjningen i de logiska 
elementen i FPGA:n. Varje grind i elektronik har en viss grindfördröjning (propaga-
tion delay time)  [3] från det att en förändring sker på ingångarna tills utgången uppda-
teras. Många FPGA:ers logiska enheter, som implementerar grindfunktioner, är  base-
rade  på SRAM-lookup tabeller. SRAM är en relativt långsam teknik, i jämförelse 
med standardgrindar, vilket leder till en längre grindfördröjning. Om man dessutom 
seriekopplar många grindar så blir den sammanlagda fördröjningen summan av alla 
ingående grindfördröjningar. Detta påverkar hur hög klockfrekvens man kan ha. Om 
inte alla värden har hunnit blivit uppdaterade innan ny klockning sker så kommer 
felaktiga värden att läsas av. Man måste alltså ha en klockfrekvens sådan att en cykel 
är längre än den längsta grindfördröjningen. I annat fall kommer beräkningarna att bli 
helt felaktiga. Detta leder till att vilken maximal klockfrekvens som är möjlig i en 
FPGA är beroende på vilken implementation man har och hur denna har syntetiserats. 
Detta är ytterligare en faktor som gör det komplicerat att utifrån klockfrekvens jämfö-
ra mikroprocessor och FPGA.  

Alla jämförelser man kan göra måste vara baserade på en specifik implementa-
tion vare sig det är antalet instruktioner för varje beräkning i en mikroprocessor eller 
den längsta grindfördröjningen i en FPGA. 

 

2.6.3 Maximal prestandaökning för SW/HW-partitioner ing 

För att kunna avgöra om en applikation kan få någon markant prestandavinst med re-
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konfigurerbara system kan man uppskatta den maximala prestandaökningen som är 
möjlig för ett system. Vahid och Stitt  [2] förklarar hur man kan avgöra detta då man 
partitionerar en applikation i mjukvara och hårdvara. I det exekveras en delmängd av 
koden seriellt i en mikroprocessor och en annan del parallellt i FPGA:n. Partitionering 
handlar om att identifiera segment i programmet som lämpligen kan exekveras i 
FPGA:n. Vahin och Stitt hänvisar till Amdahls lag  [12] [15]. Amdals lag anger den 
maximala prestandaökning man kan få i ett program4 där en del exekveras parallellt 
och en annan del körs sekventiellt. I dessa fall kommer den totala prestandavinsten att 
påverkas av den del som körs sekventiellt då denna inte kan påverka prestandan. La-
gen kan uttryckas som i Formel 1 där p står för andelen av programmet som körs pa-
rallellt och q är antalet processorer som kör koden parallellt. I detta fall så är antalet 
parallella exekveringar stort på grund av FPGA:n konstruktion så p/q kan försummas i 
dessa fall då det blir mycket litet. Detta kan även utryckas som 1/s där s är andelen av 
programmet som körs sekventiellt.     
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Formel 1 Amdahls lag 

 
Till exempel så skulle en applikation där 75% av programmet har mappats ut till en 
FPGA enligt formeln gen en maximal prestandavinst på 1/(1-0,75)=1/0,25=4. Detta är 
en teoretisk maximal prestandavinst som man kan får om den parallella delen inte tar 
någon exekveringstid. Detta visar att för att man skall ha någon märkbar prestanda-
vinst av rekonfigurerbara system så måste man köra en stor andel av programmet i den 
parallella delen. Vahin och Stitt hänvisar dock till den informella 90-10-regeln som 
säger att 10% av programkoden körs 90% av tiden. I sådana program skulle man få en 
prestandaökning om man identifierar och mappar ut dessa segment. De härleder också 
ur denna lag att om ett segment är mappat till hårdvara så kommer dess prestandavinst 
att begränsa resterande segment som är mappat till hårdvara. Till exempel om ett seg-
ment som körs 80% av tiden får en prestandaökning på 2 gånger så motsvarar detta att 
40% inte får någon prestandaökning. Detta leder till att prestandaökningen för de åter-
stående segmenten begränsas till 1/0.4=2,5. Det här leder till att för att få en bra pre-
standavinst med hårdvaru/mjukvaru-partitionering så måste man rikta in sig på att få 
hög prestandaökning på de segment som körs den större delen av tiden. 

 

2.6.4 I/O:s begränsning av prestandaökning 

En stor flaskhals i rekonfigurerbara system är Input/Output (I/O) mellan processorn 
och FPGA:n. Detta visar Hutchings och Nelson  [1] när de förklarar att data måste 
överföras i hastigheter som kan hålla all parallell hårdvara upptagen. För applikationer 
med hög I/O intensitet kommer prestandan att begränsas av överföringshastigheten för 
I/O:n. Det beror på att de flesta bussar har en låg parallellitet och måste därför överfö-
ras seriellt. Detta gör att mängden data som kan föras över varje klockcykel är begrän-
sad. Därför kan det bli så att FPGA:n parallellitet inte utnyttjas fullt ut eftersom den 

                                                 
 

4 I detta fall syftar program på det totala antalet instruktioner som anropas under en program-
körning 
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behöver vänta på mer data innan en uträkning blir korrekt. Den bästa prestandaförbätt-
ringen kan därför åstadkommas för applikationer med låg I/O intensitet. Hutchings 
och Nelson delar in applikationer i två grupper: I/O-bundna och beräkningsbundna. 
Applikationer är I/O-bundna om antalet I/O-operationer är lika med eller större än an-
talet beräkningar. De säger att I/O-bundna applikationer kräver ökad överföringsband-
bredd för att få prestandaökning. Att göra fler beräkningar parallella har ingen effekt 
för sådana applikationer.    

För att system med hög I/O intensitet skall vara användbara i sådana här system 
krävs en snabb buss mellan processorn och FPGA:n. SoCs  [10] kan användas för att 
lösa detta, antingen i form av mikroprocessor med en inbyggd FPGA eller en FPGA 
där man implementerat en mikroprocessor. Genom att ha båda komponenter i samma 
chip är det möjligt att använda snabba processorbussar så att man kan få effektiv över-
föring.  

 

2.7 Gaussfiltrering – lämplig algoritm för en FPGA  

Gaussfiltrering, eller Gaussian blur, är en algoritm för att skapa verklighetstrogen 
suddighet i bilder. Den gör det genom att beräkna ett sorts medelvärde av de omgi-
vande pixlarna där varje pixel viktas enligt normalfördelning så att nära pixlar påver-
kar mer. Detta kan man göra genom att skapa en matris som innehåller viktvärdet för 
varje pixel. I idealfallet skall alla pixlar i hela bilden påverka en pixel. Detta leder till 
att man måste använda en matris som är oändlig, eller åtminstone lika stor som bilden 
man bearbetar.  Eftersom avlägsna pixlar påverkar värdet väldigt lite så brukar man 
bara beräkna pixlar inom en viss radie. Vikten för en pixel beräknas enligt Formel 2 
där σ är radien för filtreringen, vilket anger filtreringens styrka. I idealfallet beräknas 
sedan varje ny pixels värde enligt Formel 3, enligt Patin  [16], där I är den gamla bil-
den och G är den beräknade gaussmatrisen. Koefficienten k är summan av alla element 
i gaussmatrisen G. 
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Formel 2 Beräkning av kooficienter i gaussmatrisen 
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Formel 3 Gaussfiltreringsfunktionen i idealfallet 

 
I detta arbete används en begränsad form av gaussfiltrering med radien 2. Waltz och 
Millers  [11] koefficienter, för gaussfiltrering användes för att skapa en gaussmatris 
vilken visas i Figur 10. Waltz och Millers  [11] använder pascals triangel för att skapa 
koefficienter och dessa approximerar en normalfördeliningskurva relativt bra ju fler 
koefficienter man har.  
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Figur 10 Gaussmatris som används i implementationen 

 
För att beräkna varje ny pixel används Formel 4. Till skillnad från idealfallet så påver-
kar bara pixlar inom en radie av två den nya pixeln vilket beror på att gaussmatrisen 
bara är av dimensionen 5x5.  
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Formel 4 Beräkning av ny pixel i implementationen 

 
Om man betraktar denna algoritm närmare så blir det uppenbart att den lämpar sig väl 
för programmering i en FPGA. Om man implementerar den rakt av enligt definitionen 
i ett sekventiellt programmeringsspråk så kommer den att innehålla en nästlad loop för 
alla pixlar i en bild som i sin tur innehåller en nästlad loop för matrisberäkningen för 
varje pixel. Tidsåtgången för en sådan beräkning blir då exponentiell vilket inte är sär-
skilt effektivt. I denna algoritm är de nya värdena för varje pixel dock helt oberoende 
av varandra så därför är det möjligt att beräkna varje pixel parallellt. Detta reducerar 
bort den första nästlade loopen. I den första delen av matrisberäkningen, det vill säga 
multipliceringen med pixelvärdet och pixelvikten, är också alla variabler oberoende så 
även detta kan göras parallellt. Det är då bara summeringen av viktade pixelvärden 
som är beroende av andra variabler. Detta leder till att större delen av algoritmen kan 
parallelliseras och därmed kan man teoretiskt uppnå konstant tidsåtgång. Om man 
dessutom alltid använder samma gaussmatris är det möjligt att få ytterligare effektivi-
sering i och med att man då utför multiplikation med konstanta termer, vilket leder till 
effektivisering enlig det som beskrivits i avsnitt  2.5.2. Eftersom en bild innehåller 
många pixlar så är teorin att man då kan öka prestandan mycket om man beräknar alla 
parallellt istället för att beräkna varje pixel sekventiellt.  

Gaussfiltrering är dock speciell i den meningen att det är möjligt att på andra sätt 
effektivisera den utan att behöva implementera den på en FPGA eller liknande. För det 
första så är matrisoperationen linjärt separabel, enligt Waltz och Miller  [11]. Det bety-
der att det är möjligt att dela upp den i en horisontell och en vertikal del och därmed 
eliminera den nästlade loopen för själva matrisoperationen. Originalbilden behandlas 
och filtreras först horisontellt och resultatet filtreras sedan vertikalt. Det leder till att 
resultatet måste mellanlagras.  

Att dela upp filtreringen på detta sätt leder till omfattande optimerig särskilt då 
man använder en stor gaussmatris. I detta arbete kommer denna optimering inte att 
användas och det av två anledningar. För det första så är det demonstrerande exemplet 
tänkt att representera bildbehandlingsalgoritmer i en vidare mening som ofta består av 
omfattande nästlade operationer för varje pixel där detta specialfall med linjär separa-
tion inte alltid är möjligt. Så för att bättre kunna representera en större delmängd av 
applikationer så gjordes inte denna optimering. Den andra anledningen är att just den-
na optimering leder till en teoretisk försämring om den skulle implementeras i en 
FPGA eftersom man då först behöver beräkna den horisontella delen och addera detta 
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resultat med den vertikala delen. Det blir alltså ytterligare ett linjärt beroende när den 
vertikala delen måste vänta på att alla pixlar blir klar. Tidsåtgången blir då dubbla 
grindfördröjningen men tidsåtgången är fortfarande konstant.   

Ett annat sätt att implementera gaussfiltrering, som leder till en optimering, är att 
använda sig av fouriertransformation. Det är möjligt att transformera gaussfunktionen 
för en bild till en fouriertransformation på linjär tid. Sedan kan man på konstant tid ra-
dera höga frekvenser. Då man sedan transformerar tillbaka bilden så har denna gauss-
filtrerats.  Denna metod påverkas inte av radien på gaussfiltreringen. Det gör de andra 
metoderna eftersom man i regel måsta använda större matriser om man ökar radien. 
Denna metod används inte i detta arbete då fouriertransformer är komplexa.  
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3 GENOMFÖRANDE 

Detta avsnitt beskriver själva genomförandet av projektet och inbegriper en metodbe-
skrivning samt genomgång av den hårdvara och utvecklingsverktyg som används, men 
framför allt presenteras de applikationer som utvecklats. Först ett enkelt exempel som 
är tänkt att fördjupa kunskaperna om hur parallell programmering kan ge prestanda-
vinst. Den viktigaste delen i detta avsnitt är presentationen av den slutgiltiga applika-
tionen. Programkod behandlas här som en del av texten.  

 

3.1 Metod 

Huvuddelen av detta arbete kommer att vara utredande till sin natur och kräver därför 
omfattande litteraturstudie. Då rekonfigurerbara system som område inte lärs ut som 
ett ämne på Högskolan i Gävle så krävs först en studie i böcker för att få en över-
gripande bild av området samt att bli bekant med möjliga utvecklingsmetoder. Det 
skall kanske poängteras att många av dessa böcker är mer praktiskt inriktade snarare 
än teoretiskt så en bedömning av deras relevans kan krävas.  

Sedan krävs en analys av tidigare studier och artiklar för att avgöra viktiga aspek-
ter för hur man avgör vad som krävs av en FPGA för att den skall passa för en viss 
sorts applikation. För att avgöra vilka olika system och komponenter som finns att till-
gå och vilka specifikationer dessa har krävs att man söker efter olika företags produk-
ter i detta område. Dessa produkter kan sedan jämföras genom att analysera datablad 
och liknande. Dessutom kan det finnas företag som har gjort liknande lösningar och 
dessa lösningar kan jämföras för att avgöra om de är relevanta. Detta görs för att avgö-
ra vilket system som skall föreslås för Proelec AB.  I detta läge är det väldigt viktigt 
att vara källkritisk då mycket information från tillverkare och företag är till för att 
marknadsföra produkten snarare än att ge tillförlitlig information. 

Då väl ett system valts skall en demonstrerande applikation till detta utvecklas. 
Då krävs det att ett passande uppgift väljs som inte blir alltför omfattande. Huvudsyf-
tet med denna applikation skall vara att visa hur systemet kan användas samt att de-
monstrera lämpliga arbetsmetoder. Dessutom skall exemplet användas till att utvärde-
ra huruvida detta system gett någon prestandaökning. Detta kan göras genom att im-
plementera applikationer i två varianter, där den ena endast kör på CPU:n och den 
andra utnyttjar det rekonfigurerbara systemet. Svarstider kan sedan mätas upp då 
samma data processas för de två implementationerna. 

 

3.2 Hårdvara 

Den hårdvara som kommer att användas i detta fall är Atmels AT91CAP9-
mikroprocessor, eller CAP9 förkortat, tillsammans med Altera Stratix II-FPGA:er. Det 
finns flera anledningar till att Atmels CAP9 valdes. Detta arbete görs i samarbete med 
företaget Proelec AB vilket är inriktad mot inbäddade system, embedded program-
ming. Därför är det lämpligt att använda produkter som passar väl för detta, med låg 
effekt och låg strömförbrukning. En sådan är Atmels CAP9:a som är baserad på en 
ARM-kärna. Dessutom använder företaget redan Atmels ARM7- och ARM9-
mikroprocessor och därför finns redan en vana att använda dessa produkter inom före-
taget. Denna mikroprocessor kan köra upp till 200 Mhz vilket är långsamt om man 
jämför med dagens PC-datorer, men istället är den som sagt gjord för inbäddade sy-
stem och dessutom så gör det faktum att hastigheten för mikroprocessorn är relativt 
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begränsad det intressantare att studera vilka prestandaökningar man kan få med en 
FPGA. 

En annan intressant aspekt med CAP9 är att den innehåller ett så kallat MP-block 
för programmerbar logik  [19]. Detta är inte samma teknik som en FPGA men dess 
funktion med programmerbar logik är densamma. MP-blocket kan bara konfigureras 
en gång och är sedan för alltid inbränt i komponenten. Halfhill  [14] påstår att MP-
blocket inte är lika flexibelt som en FPGA men istället både är snabbare och mindre 
strömförbrukande. Det sägs också vara ekvivalent med en till två miljoner FPGA-
grindar. Användning av detta block kan vara ett intressant alternativ till en extern 
FPGA då man har fördelen av interna snabba bussar. Det är inget som har används i 
det här arbetet med det kommer att diskuteras ytterligare i diskussionsdelen. En tanke 
är att man skulle kunna använda detta block istället för att ha en extern FPGA. 

Atmel har två olika utvecklingskort för CAP9. Båda utvecklingskorten har en Al-
tera Stratix II-FPGA med olika storlek. Det mindre utvecklingskortet har en mindre 
FPGA, EP2S15, med en storlek på 15 000 logiska element. Denna FPGA kostar i 
skrivandets stund omkring 300$ per enhet  [20]. Det större kortet har en FPGA på 
90 000 logiska enheter, EP2S90F, och kostar runt 3000$ per enhet  [21]. Tillgången till 
FPGA:er gör det möjligt att jämföra dem utifrån vilka applikationer som är möjliga att 
realisera med dem samt hur storleken eventuellt påverkar prestandan.  

Det utvecklingskort som används i detta arbete är utvecklingskortet 
AT91CAP9A-DK Development Board med Alteras EP2S90 som FPGA. Det är en re-
lativt stor FPGA som ger möjlighet att utvärdera storlekskrav även för mindre 
FPGA:er.  Det här kortet är tänkt att användas för att utveckla programvara till system 
med Atmels CAP9 och FPGA:n är tänkt att emulera en implementation på MP-
blocket. Tanken är då att man skall utveckla och testa hårdvara på FPGA för test och 
verifiering och sedan i produktion bränna in denna hårdvaran på MP-blocket. I MP-
blocket på den monterade CAP9:an har en speciell buss, kallad MPIO, implementerats 
så att kommunikationen med FPGA:n skall fungera ungefär som kommunikation med 
det interna MP-blocket. MPIO-bussen består av en 32-bitarsbuss och en 46-bitarsbuss 
som kan konfigureras som in eller utdata  [22]. Konceptet för denna kommunikation 
beskrivs i Figur 11. Den här bussen har en maximal överföringshastighet på 100 Mhz 
vilket kan bli en begränsande faktor för prestandavinsten i implementationen.  

 

 
Figur 11 Kommunikation mellan CAP9 och FPGA:n i utvecklingskortet  [22] 

 
Det här leder till att detta bussalternativ inte går att överföra till en riktig implementa-
tion om man inte har ett likadant konfigurerat MP-block på dessa mikroprocessorer. 
Men å andra sidan berättigar detta användandet av MP-blocket istället för en extern 
FPGA. Medan det är just FPGA-delen som är fokus i detta arbeta så finns det många 
andra kommunikationsenheter på utvecklingskortet, såsom nätverk och USB och så 
vidare.  
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3.3 Utvecklingsverktyg 

Här beskrivs kortfattat de utvecklingsverktyg som användes.  
 

3.3.1 Quartus II 

Altera Quartus II är en utvecklingsmiljö för att utveckla hårdvara till FPGA:er från Al-
tera. Quartus II stödjer flera olika hårdvarubeskrivningsspråk och ger också möjlighe-
ten att rita upp grindnät för hand i ett CAD-liknande verktyg. Man väljer vilken kom-
ponent man skall arbeta emot och kan då tilldela ingångar och utgångar till fysiska ben 
på FPGA:n. Då man kompilerar en design syntetiseras den först och sedan genereras 
en komponentspecifik bitsekvens genom placement and routing. Det finns verktyg där 
man kan se var och vilka delar av FPGA:n där hårdvaran är implementerad. Quartus II 
har även simuleringsverktyg så att designen kan verifieras.  

 

3.3.2 IAR Embedded Workbench 

IAR Embedded Workbench är ett utvecklingsverktyg för ARM-processorer. Det är en 
utvecklingsmiljö med bland annat C-kompilator och debugger. Då ARM är en helt an-
nan arkitektur är vanliga PC så behövs en kompilator för detta. IAR fungerar som de 
flesta vanliga IDE:er. En skillnad är att man kan köra och debugga den kompilerade 
koden direkt på ARM-processorn direkt från programmet. För att göra detta krävs en 
JTAG-kompatibel ARM-programmerare5. Den programmerare som användes i det här 
fallet är Atmels SAM-ICE. Med denna programmerare och med IAR är det möjligt att 
köra program, sätta ut breakpoints, analysera register och betrakta och ändra i minnet. 
Detta kan man göra direkt från utvecklingsprogrammet och detta gör att det går snab-
bare att utveckla programvara för processorn då arbetsprocessen mer liknar utvecklig 
mot en vanlig PC. Den här miljön användes för att utveckla alla delar till mikroproces-
sorn.  Programmet skrivs i C och kompileras till ARM-kärnan och exekveras i detta 
fall direkt utan operativsystem. För att använda de olika portarna och komponenterna 
användes ett programbibliotek från Atmel som var gjort för just det kortet.  

 

3.4 Enkelt VHDL-exempel för parallellitet 

För att visa hur prestanda kan förbättras med användning av en FPGA så utvecklades 
inledningsvis ett enkelt exempel i VHDL. Algoritmer med nästlade loopar i procedu-
rella språk är inte särskilt effektiva och har en tidskomplexitet på O(N2). Tanken är att 
man genom att implementera en sådan algoritm i VHDL skulle kunna göra alla beräk-
ningar parallellt och i bästa fall få en konstant tidskomplexitet, O(1). Betrakta följande 
enkla algoritm i C.  

 
int not_in(char a[], char b[]){ 
 int i,j; 
   for(i=0;i<3;i++) 
      for(j=0;j<3;j++) 
        if(a[i]==b[j]) return 0;      
   return 1; 
} 

                                                 
 

5 Programmerare i detta fall är ett verktyg för att föra in programkod i mikroprocessorns pro-
gramminne.  



 

     
 

  24
  
  

 
 

 
Det som algoritmen gör är att avgöra om två arrayer med längden 3 skiljer sig helt från 
varandra. Det vill säga att inget element i array a finns i array b. Det är som synes en 
väldigt enkel algoritm men den nästlade loopen ger en tidskomplexitet på O(N2). Det 
som görs är att varje element i array a jämförs med varje element i array b och är nå-
gon lika så returneras 0 och kommer den igenom hela loopen så är inga element lika 
och då returneras 1. Algoritmen kan skrivas i VHDL på flera olika sätt och kan im-
plementeras så att det fungerar sekventiellt som C-koden med vippor som styr flödet. 

Detta skulle leda till minimala utrymmeskrav på FPGA:n men maximal tidsåt-
gång. Det går istället att utveckla det som en kombination av sekventiell och parallell 
implementation. Den implementation som presenteras här är en helt parallell lösning 
vilket leder till maximal prestanda. Först definieras arrayer som en egen datatyp för att 
de skall kunna användas som signaler mellan komponenter.  

 
library ieee; 
use ieee.numeric_std.all; 
package t is 
 type a_array is array(Integer range <>) of unsigne d(7 downto 0); 
end package; 

 
En entitet skapas som jämför om två 8 bitas unsingned6 inte är lika. (Vilken skall jäm-
föra två element med varandra). 

 
library ieee; 
use ieee.std_logic_1164.all; 
use ieee.numeric_std.all; 
use work.t.all; 
 
entity not_equal is    
 port( 
  a: in unsigned(7 downto 0); 
  b: in unsigned(7 downto 0); 
  q: out boolean 
 ); 
end entity not_equal; 
architecture  struct of not_equal is 
begin 
 q<=not(a = b); 
end architecture struct; 

 
Entiteten som utför själva jämförandet av arrayerna följer här nedanför. Den fungerar 
så att  komponenter som jämför element skapas i en nästlad generate-loop. Det gör att 
varje kombination som skall jämföras får en egen komponent. Detta leder i sin tur att 
antalet logiska enheter implementationen upptar på en FPGA får en kvadratisk utveck-
ling medan tidsåtgången hålls konstant. Resultatet av alla jämförelser lagras i en sig-
nalarray, ca. Dessa resultat AND:as sedan ihop så att 1 returneras endast om alla kom-
ponenter ger 1. 

 
library ieee; 
use ieee.std_logic_1164.all; 
use ieee.numeric_std.all; 
use work.t.all; 
 

                                                 
 

6 I VHDL anger man hur många bitar en datatyp skall vara. I det här fallet används en unsigned 
vilket visar att bitarna representerar ett tal utan tecken.  
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entity not_in is 
 generic( 
  ARRAY_SIZE: natural := 3 
 );   
 port( 
  a: in a_array(ARRAY_SIZE-1 downto 0); 
  b: in a_array(ARRAY_SIZE-1 downto 0); 
  q: out boolean 
 ); 
end entity not_in; 
 
architecture  struct of not_in is 
 type ans is array((ARRAY_SIZE*ARRAY_SIZE)-1 downto  0) of boolean; 
 signal ca: ans; 
 component not_equal 
  port (a,b: in unsigned(7 downto 0); 
          q : out boolean); 
 end component; 
 
begin 
 
 GEN_EQm: for m in 0 to ARRAY_SIZE-1 generate 
  GEN_EQn: for n in 0 to ARRAY_SIZE-1 generate 
   EQ : not_equal port map 
   (a(m),b(n),ca(m*ARRAY_SIZE+n)); 
  end generate; 
 end generate; 
 
process(a,b) is   
  variable i : integer; 
  variable j : integer; 
  variable c: boolean;   
 begin 
   
  c:=true; 
  for j in  0 to (ARRAY_SIZE*ARRAY_SIZE)-1 loop 
   c:=c and ca(j); 
  end loop; 
 
  q<=c;  
 end process;   
end architecture struct; 

 
Detta exempel syntetiserades med Quartus II för arrayer med längden 3 och resultatet 
syns i Figur 12. Som man kan se av grindnätet blir alla jämförande komponenter pa-
rallella och resultatet av dessa går till en 9-input-AND. Av detta kan man konstatera 
att tidsåtgången kommer att vara konstant eftersom inga vippor eller register är med i 
grindnätet. Därför blir tidsåtgången summan av fördröjningen för den not_equal-
komponent som tar längst tid och fördröjningen för AND-grinden. Detta exempel vi-
sar att det är möjligt att uppnå prestandaförbättringar genom att implementera en algo-
ritm parallellt i en FPGA, och i detta fall var det möjligt att gå från O(N2) till O(1). 
Detta exempel visar också tydligt att utveckling i VHDL kräver mer arbete än pro-
grammering i procedurella språk För att VHDL-koden skall kunna syntetiseras på ett 
bra sätt så måste man utveckla algoritmerna på grindnivå vilket är svårare att bemästra 
och leder till mer kod. Detta exempel visar dock principen om hur man kan skapa pre-
standaökningar med parallell programmering i VHDL. 
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Figur 12 Grindnät för exemplet, från Quartus II 

 

3.5 Utveckling av gaussfiltrering 

Det här avsnittet beskriver hur själva huvuddelen i arbetet har implementerats. Det är 
själva exemplet som skall fungera som en demonstration av användning av ett rekon-
figurerbart system samt för att analysera om det går att få prestandaförbättring i jämfö-
relse med att enbart exekvera algoritmen i an vanlig ARM-baserad mikroprocessor.  

Först beskrivs algoritmen skriven på traditionellt vis i språket C, och sedan be-
skrivs algoritmen utvecklad med VHDL. Då det ej fanns tid att utveckla delen för 
kommunikation mellan CAP9:an och FPGA:n kommer den bara att beskrivas rent 
konceptuellt.   

 

3.5.1 Implementation i C för Atmels CAP9 

För att kunna göra jämförelser med en implementation i ett system med en ARM och 
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en FPGA så måste först en implementation som enbart körs på ARM-kärnan skapas 
och den implementationen redovisas här. Som det nämndes i stycke  2.7, om 
gaussfiltrering, så kommer inga optimeringar att göras i denna implementation. Därför 
blir det relativt enkelt att programmera denna algoritm. Två ytterligare förenklingar 
gjordes också. För de första så brukar bilder representeras med RGB-värden och 
består därför av tre värden men för att förenkla det så används svartvita bilder där en 
pixels värde då kan representeras med en enkel byte. Sedan så måste man egentligen 
behandla kanterna på bilden som ett specialfall eftersom gaussmatrisen i de fall 
kommer att peka på element utanför bilden. Detta löstes genom att ignorera dessa 
pixlar och bara göra dem svarta. I en riktig implementation måste man dock hantera 
dessa specialfall. Samma förenkling kommer att göras i FPGA-implementationen så 
att resultaten skall vara jämförbara.  

Den gaussmatris som användes är den som presenterades i Figur 10. Här nedan 
visas den funktion som beräknar varje nytt pixelvärde. 

  
#define IMG_SIZE 15 
char gaussARM_pixel(unsigned char (*img)[IMG_SIZE][ IMG_SIZE], 
      int x, int y){ 
  int i,j; 
  char g_matrix[5][5]={ {1, 4, 6, 4,1}, 
     {4,16,24,16,4}, 
     {6,24,36,24,6}, 
     {4,16,24,16,4}, 
     {1, 4, 6, 4,1}}; 
  float sum=0; 
  for(i=0;i<5;i++){ 
    for(j=0;j<5;j++){ 
      sum+= (float)((g_matrix[j][i])*  
    ((unsigned char)(*img)[x-2+j][y-2+i])); 
    } 
  } 
  sum/=256;  
  return (char)sum; 
}  

 
Funktionen gaussARM_pixel tar som argument en pekare till den bild som skall be-
handlas samt koordinatvärden för aktuell pixel. Bildens storlek definieras med en kon-
stant. Det som funktionen gör är att den i en nästlad loop summerar ihop alla pixlar, 
som viktas enligt gaussmatrisen, inom en radie av två pixlar från angiven koordinat. 
Sedan divideras den beräknade summan med summan av vikterna i gaussmatrisen och 
detta blir det nya pixelvärdet. Funktionen som beräknar hela bilden heter gaussARM 
och den presenteras här nedan.  

 
void gaussARM(unsigned char (*in)[IMG_SIZE][IMG_SIZ E], 
   unsigned char (*out)[IMG_SIZE][IMG_SIZE]){ 
  int i,j; 
  for(i=0;i<=IMG_SIZE ;i++){ 
    for(j=0;j<=IMG_SIZE ;j++){ 
      if(i<2 || i>IMG_SIZE-1 || j<2 || j>IMG_SIZE-1 ){ 
  (*out)[j][i]=(unsigned char)0; 
      }else{ 
  (*out)[j][i]=gaussARM_pixel(in,j,i); 
      } 
    } 
  } 
} 

 
Den tar som argument en pekare till den bild som skall filtreras och en pekare för re-
sultatbilden. Funktionen består av en nästlad loop som anropar gaussARM_pixel och 



 

     
 

  28
  
  

 
 

beräknar nytt värde för varje pixel i originalbilden. De nya värdena lagras i resultatbil-
den.    

En specialimplementation av denna algoritm gjordes även för RGB-bilder med 
storleken 240*240 pixlar. Där lagrades resultatbilden direkt i framebuffern för den in-
byggda LCD-skärmen på utvecklingskortet. Detta gjorde att bilden visades samtidigt 
som den bearbetades. Detta gjorde att man kunde få en överblick i prestandan för att 
filtrera större bilder på detta system. Denna implementering gjordes i huvudsak i de-
monstrationssyfte. Den visade också att algoritmen filtrerade bilden så att den blir 
suddigare.  

 

3.5.2 Implementation i VHDL för FPGA:n 

En komponent skapades för varje pixel. Den fick namnet gaussPixel. Den fungerar 
ungefär på samma sätt som C-varianten. Den har en konstant tvådimensionell lista 
som representerar gaussmatrisen. Det faktum att den är deklarerad som konstant gör 
att optimeringen med konstanta termer vid multiplicering, som beskrivs i  2.5.2, är 
möjlig.  Den har som ingång en array som representerar alla pixlar inom en radie av 
två pixlar. Till en början användes en tvådimensionell array för detta men syntetisera-
ren klarade inte av att hantera tvådimensionella arrayer som signaler mellan kompo-
nenter. Därför användes en vanlig array för att representera bilden. Som utsignal har 
komponenten en unsigned som representerar det nya värdet för målpixeln. Nedan pre-
senteras entity-specifikationen för komponenten.  

 
entity gaussPixel is  
 port( 
  image_in: in img_array(24 downto 0);  
  pixel_out: out unsigned(7 downto 0) ); 
end entity gaussPixel; 

 
En process i komponenten summerar alla pixelvärden då de multiplicerats med vikt-
värdet i gaussmatrisen. Till en början användes en for-loop för denna summerig som 
visas här nedan. Detta gjordes med tanken att syntetiseraren skulle översätta detta till 
parallella beräkningar. Detta fungerade dock inte korrekt eftersom for-konstruktionen 
mer är en sekventiell konstruktion. Här visas den VHDL-kod som genererade fel re-
sultat av syntetiseringen. 

 
for i in  0 to 2*RADIUS loop 
 for j in  0 to 2*RADIUS loop 
  m:=gauss_matrix(i,j);  
  sum:= sum +to_integer(m)*to_integer(image_in(i*5+ j)); 
  sum:= to_integer(image_in(i*5+j))*to_integer(m)+s um; 
 end loop; 
end loop; 

 
För att hantera detta så skulle man kunna skapa en multipliceringskomponent och se-
dan instansiera sådana med en generate-loop. I det här fallet löstes det dock genom att 
för hand utveckla loopen. Det gör man genom att explicit skriva ut varje steg i loopen. 
Detta fungerade eftersom gaussmatrisen hade relativt få element. Nedan visas en del 
av denna summering. Sedan divideras summan med 256. 

 
sum:= to_integer(gauss_matrix(0,0))*to_integer(imag e_in(0)) 
 +to_integer(gauss_matrix(0,1))*to_integer(image_in (1)) 
 +to_integer(gauss_matrix(0,2))*to_integer(image_in (2)) 
 +to_integer(gauss_matrix(0,3))*to_integer(image_in (3)) 
 +to_integer(gauss_matrix(0,4))*to_integer(image_in (4)) 
 +to_integer(gauss_matrix(1,0))*to_integer(image_in (5)) … 
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Denna komponent syntetiserades och nätlistan som genererades visas i Figur 13. Där 
syns det tydligt att optimeringen med konstanta termer har används för multiplikatio-
nerna och divisionen har reducerats bort. Nu består nätlistan endast av adderare. Även 
om alla element är beroende av varandra då de skall summeras så kan man se hur vissa 
additioner har kunnat parallelliseras och detta minimerar grindfördröjningen. Det kan 
också noteras att inga vippor finns i nätlistan för komponenten. Det gör att resultatet 
för en pixel beräknas omedelbart och det är bara grindfördröjningen som begränsar 
prestandan. 
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Figur 13 Nätlista för pixelkomponenten 

 
För att filtrera bilden behövs en komponent som hanterar hela bilden. Därför skapades 
komponenten image_reader. Eftersom bandbredden på bussen mellan CAP9:an och 
FPGA:n, MPIO, är väldigt begränsad och inte kan föra över en hel bild direkt så måste 
data föras över seriellt. Därför består ingångarna av en ingång för en byte data och en 
klockingång. Utgången är också en byte bred. Bandbredden på en byte är satt för att 
detta representerar en pixel i den här algoritmen. Det gör det lättare att analysera resul-
tatet då man kan uttrycka resultatet i relation till inmatandet av pixlar. 

 
entity image_reader is    
 generic( 
  IMAGE_SIZE: natural:= 15 
 ); 
 port( 
  in_byte: in unsigned(7 downto 0); 
  out_byte: out unsigned(7 downto 0); 
  clk: in std_logic 
 ); 
end entity image_reader; 

 
För att hantera den bild som skall filtreras så har image_reader-komponenten två in-
terna signaler som består av arrayer som lagrar alla pixelvärden. Den ena signalen, 
image_in, lagrar hela originalbilden och den andra signalen, image_out, lagrar resul-
tatbilden.  För att skapa hårdvara som beräknar hela bilden används en generate-loop 
så att allt blir parallellt. Generate-loopen är en nästlad loop som görs för alla pixlar i 
bilden förutom en ram i bildens kant om två pixlar, vilket redan nämnts i stycke  3.5.1. 
En komponent skapas för varje pixel och utsignalen riktas till rätt pixel i image_out ar-
rayen. För varje pixel som skall beräknas krävs en insignal som innehåller pixelvärden 
för ett område som är inom en radie av två pixlar från målpixeln. Detta görs genom att 
delar från image_in som motsvarar detta område slås samman med &-operatorn till en 
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ny array. 
 
GEN_Gm: for m in 2 to IMAGE_SIZE-3 generate 
 GEN_Gn: for n in 2 to IMAGE_SIZE-3 generate 
   GAU : gaussPixel port map( 
  image_in(((m-2)*IMAGE_SIZE + n-2) to ((m-2)*IMAGE _SIZE + n+2))  
  &image_in((m-1)*IMAGE_SIZE + n-2 to (m-1)*IMAGE_S IZE + n+2 ) 
  &image_in((m)*IMAGE_SIZE + n-2 to (m)*IMAGE_SIZE + n+2 ) 
  &image_in((m+1)*IMAGE_SIZE + n-2 to (m+1)*IMAGE_S IZE + n+2 ) 
  &image_in((m+2)*IMAGE_SIZE + n-2 to (m+2)*IMAGE_S IZE + n+2 ), 
  image_out(m*IMAGE_SIZE+n)  
   ); 
 end generate; 
end generate; 

 
Med hjälp av generate-loopen så skapas en komponent för varje pixel och därför 
kommer allt att beräknas parallellt. Själva filtreringen är därför bara begränsad av den 
längsta grindfördröjningen. Men eftersom bandbredden för att föra in bilddata i 
FPGA:n är begränsad och här satt till en byte så måste data föras in seriellt och därför 
har komponenten en klockingång. En process som har klockingången i sin känslig-
hetslista7 sköter själva I/O-funktionen. Det som görs i den processen är att en byte förs 
in i image_in-arrayen vid varje klockning tills en hel bild är inmatad. När hela bilden 
är inmatad kommer resultatbilden att vara färdigberäknad; visserligen efter viss grind-
fördröjning. Därefter ställs komponenten om så att den matar ut en byte från resultat-
bilden vid varje klockning. För att filtrera en bild krävs då dubbla antalet klockningar 
mot pixlar i bilden.  

Det som beskrivits i detta stycke är de viktigaste delarna i VHDL-
imlementeringen. De viktigaste är att hela designen är parallell förutom själva I/O-
delen. Detta betyder att det som begränsar prestandan för den här designen är hur 
snabbt man kan överföra data.  Själva grindnätet för hela designen är för stort för att 
redovisa i en figur i rapporten eftersom antalet gaussPixel-komponenter ökar kvadra-
tiskt i förhållande till storleken på bilden. I resultatdelen redovisas det hur många grin-
dar denna design upptog.  

 

3.5.3 Kommunikation mellan CAP9 och FPGA 

För att kunna använda ett rekonfigurerbart system så måsta man ha en kommunikation 
mellan FPGA:n och mikroprocessorn. Tanken var att använda MPIO-bussen för kom-
munikationen i den här implementationen, men på grund av förseningar i leverans av 
programbibliotek för CAP9:an så hann inte denna del bli klar. Tanken var att ha en 
funktion som hade pekare till originalbilden och resultatbilden som argument. Denna 
funktion skulle mata ut originalbilden bytevis via MPIO-interfacet från programbiblio-
teket och samtidigt klocka för varje byte som matas ut. Sedan när hela bilden matats ut 
ställs funktionen om till att mata in data bytevis på samma vis. MPIO-intefacet har två 
bussar som skulle kunna utnyttjas så den ena skulle vara för inmatning och den andra 
för utmatning. För att implementera detta krävs ytterligare utredning i hur programbib-
lioteket skall användas. Då programbiblioteket saknade dokumentation är det dock 
ingen trivial uppgift. Det gjorde att den delen inte hann bli implementerad under utsatt 
tid. Detta leder till att resultatdelen först och främst kommer att vara baserad på simu-
leringar av implementationerna.  

                                                 
 

7 En känslighetslista definieras i början av en process och anger vilka signaler en process skall 
reagera på.  
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4 RESULTAT 

Här redovisas de resultat som erhållits ur arbetet genom simuleringar.  
 

4.1 Syntetisering av designen 

VHDL-designen som beskrevs i genomförandedelen syntetiserades med Quartus II till 
Altera Stratix II av modell EP2S90. EP2S90 valdes eftersom det var den som som satt 
på det utvecklingskort som användes. Resultatet här är alltså baserat på det bästa av 
dessa två och man måste ha i åtanke att användning av den mindre kommer att minska 
antalet parallella beräkningar drastiskt.  
Gaussfiltreringsalgoritmen syntetiserades till FPGA:n. Då en generic-variabel var satt 
för att avgöra bildstorleken så syntetiserades designen för olika storlekar för att avgöra 
hur stor bild som går att beräkna parallellt. Det visade sig att en bild på 17×17 pixlar 
var en maxgräns för denna design. Då användes i stort sett alla LAB-block i FPGA:n. 
Syntetiseringen gjordes på ett par år gammal dator. Tiden för syntetisering och place-
ment och routing blev då ett par timmar så det bedömdes som orimligt att arbeta med i 
testningssyfte.  

Istället valdes en bildstorlek på 15×15 pixlar. Då fylldes stora delar av FPGA:n 
upp och syntetiseringstiden låg på ungefär 30 minuter till en timme vilket är mer över-
komligt. Anmärkas kan att Quartus II hade allvarliga minnesläckor vilket ledde till att 
syntetiseringstiden blev längre för varje gång man körde en syntetisering och i vissa 
fall gjorde detta att programmet kraschade.  Den långa kompileringstiden är i sig ett 
resultat. Det kan vara en viktig insikt för den som överväger att börja använda denna 
teknik. För längre kompileringstider leder också till längre utvecklingstider.   

En slutgiltig kompilering tog 27 minuter på en relativt modern PC. Syntetisering 
utnyttjade 54% av FPGA:ns logik, enligt kompileringsrapporten. Det användes 39 551 
Adaptiva-LUT tabeller i ALM:erna. Det uppskattade antalet använda ALM-block var 
20 116 av de 36 384 som finns på FPGA:n vilket visar att större delen av FPGA:n an-
vänds även i denna syntetisering. De flesta ALUT rapporterades vara inställda för 
aritmetik vilket är en naturlig följd av att större delen av designen består av uträkning-
ar. Den mest kritiska, det vill säga den, längsta grindfördröjningen uppskattades vara 
42 ns. Då inga register användas i själva filtreringen så betyder det att gaussfiltrering-
en för en 15×15 pixlars bild tar 42 ns i den här designen.  Det här kan jämföras med 
standard TTL-grindar där en vanlig grindfördröjning är 11 ns  [7]. Själva beräkningen 
är med andra ord jämförbar med en vanlig grindfunktion.  

 

4.2 Resultat av gaussfiltrering 

För att kunna jämföra hur bra de olika implementationarna fungerade användes sam-
ma bild vid filtrering. Som redan redovisats användes en bildstorlek på 15×15 pixlar i 
FPGA:delen och därför användes samma storlek i ARM-delen på CAP9:an. I Figur 14 
visas resultatet av de olika filtreringarna. Först visas den originalbild som användes 
vid filtreringarna. Det är en väldigt enkel bild bestående av en vit kvadrat i centrum av 
bilden med svart bakgrund. Detta gjorde att bilden var enkel att autogenerera samt att 
resultatet blir enkelt att jämföra. Den andra bilden i Figur 14 är ett resultat då original-
bilden filtrerades med gaussalgoritmen i ett open source program för bildbehandling, 
The GIMP. För att verifiera att algoritmerna verkligen fungerade som gaussfiltrering 
gjordes en jämförelse med den bilden. De två sista bilderna i figuren är gaussfiltrering 
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med CAP9:an och med FPGA:n. Bilden för FPGA-delen är resultatet av en simulering 
och pixelfärgerna har manuellt förts in i bilden utifrån simuleringsdata. Bilden för 
CAP9:an är resultatet av en verklig körning. Båda bilder ser helt lika ut och detta beror 
på att samma algoritm och gaussmatris har implementerats. Av detta härleds slutsatsen 
att båda implementationerna fungerar som de skall. Dessa bilder skiljer sig dock en 
aning från resultatet från GIMP men det kan bero på att en annan normalfördelnings-
kurva användes då man kan se att GIMP-resultatet tar mindre hänsyn till omgivande 
pixlar är vad implementationen i det här projektet gör. Den använder med andra ord en 
smalare normalfördelningskurva. 

 

 
Figur 14 Gaussfiltrering med radie 2 

 
Det faktum att resultatet blir det samma för CA9:an och FPGA:n gör att prestandan för 
de olika implementationerna blir jämförbara då de genererar samma resultat men med 
olika metoder.  

 

4.3 Prestanda i ARM-kärnan 

I början gjordes försök till att mäta tidsåtgången med en klocka på mikroprocessorn 
men den inbyggda realtidsklockan gav resultatet i sekunder vilket är alldeles för låg 
upplösning för att ge ett tillförlitligt resultat. Därför gjordes simuleringar och tidsåt-
gången uppskattades. Uppgiften om att CAP9:an exekverade med en effektiv frekvens 
på 200 Mhz användes. Ett simuleringsverktyg i IAR Embedded Workbench som kal-
las trace användes. Med trace-verktyget kan man spåra en exekvering mellan olika 
breakpoints och se alla instruktioner som anropats. Breakpoints sattes upp mellan an-
ropet av själva gaussfiltreringen så att alla övriga funktioner inte skulle komma med.  

Då gaussfilreringen kördes för en bild på 15×15 pixlar användes över 100 000 in-
struktionsanrop. Med en klockfrekvens på 200 Mhz tar detta då uppskattningsvis 0,5 
ms om ingen hänsyn tas till eventuella interrupt och liknande. Att så många instruktio-
ner används beror till stor del på att ARM använder en RISC arkitektur vilket leder till 
att fler instruktioner måsta anropas för varje beräkning. För att få en känsla för vad 
detta innebar rent prestandamässigt så kördes även implementationen för 240×240 
RGB-bilder som visades på kortets inbyggda LCD-skärm. Då tog varje bild flertalet 
sekunder att filtrera och detta visar att prestanda för implementationar enbart i 
CAP9:an inte är tillräcklig för att till exempel visa film. Det här motiverar användan-
det av en extern komponent som beräknar detta. 
 

4.4 Prestanda i FPGA:n 

Prestandamätningarna för FPGA:n är helt baserad på simuleringar. I vanliga VHDL-
simuleringar brukar man manuellt ange delayer för signaltilldelningar men i Quartus II 
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kan man göra simuleringar som är baserad på designen som är syntetiserad för en viss 
FPGA och i detta fall för Altera Stratix II EP2S90. Först gjordes en funktionell simu-
lering som inte tar hänsyn till några fördröjningar och blir ett resultat för idealfallet. 
Detta gjordes för att verifiera designen och för att ta fram resultat som redovisats i 
Figur 14.  Den användes också som en referenspunkt vid jämförelserna av timingsi-
muleringarna. Sedan gjordes simuleringar där hänsyn togs till fördröjningar och detta 
representerar en verklig körning i FPGA:n. Vid en första timinganalys blev resultatet 
helt felaktigt. Det visade sig att klockfrekvensen hade valts på måfå och den var för 
hög.  

När all data matats in börjar data direkt matas ut nästa klockning. Och då fre-
kvensen är för hög har inte alla parallella vägar hunnit bli färdiga och ett felaktigt re-
sultat matas ut. Manuella tester för olika frekvenser gjordes och det visade sig att det 
krävdes en frekvens under 20 MHz för att resultatet skulle bli korrekt. En analys av 
simuleringen visade att denna fördröjning påverkade resultatet för den utmatade in-
formationen för hela bilden. Om det skulle vara så att fördröjningen enbart berodde på 
själva gaussfiltreringen och inte på I/O-delen så skulle bara enstaka värden vara felak-
tiga och avta med tiden då de hinner bli beräknade. Så var det dock inte, så slutsatsen 
måste dras att själva I/O-delen begränsas av denna fördröjning. Den huvudsakliga be-
gränsningen ligger med andra ord i register-till-register-överföringen i I/O-delen. Där-
för kan det fastslås att klockfrekvensen begränsas till 20 MHz för FPGA:n.   

Antalet klockningar som behövs är enbart beroende på hur många pixlar bilden 
innehåller. Först skall en pixel per klockning matas in och sen skall en pixel per 
klockning matas ut. Antalet klockningar som krävs är med andra ord dubbla antalet 
pixlar i bilden. Med en klockfrekvens på 20 MHz tar det varje klockning 50 ns och 
därmed kan en hel bild (225 pixlar) behandlas på 50*450=22 500 ns = 22,5 µs. I den 
här lösningen är överföringen begränsad till en byte per klockning men om man skulle 
fördubbla bandbredden så skulle exekveringstiden halveras då prestandan är I/O-
bunden. MPIO-bussarna är 46 respektive 32 bitar breda och därmed är det möjligt att 
föra över upp till fyra byte åt gången. I det läget skulle exekveringstiden bli 4 gånger 
kortare vilket motsvarar ungefär 5 µs.  

 

4.5 Sammanfattning av resultatet  

Simuleringarna visar att en bild på 15×15 pixlar kan gaussfiltreras på ungefär 500 µs 
på CAP9:an och på ungefär 5 till 20 µs på FPGA:n. Det betyder att FPGA-lösninen 
enligt simuleringen kan filtrera bilden 25 till 100 gånger snabbare än mikroprocessorn. 
Det här stödjer tesen om att rekonfigurerbara system kan ge prestandaökningar för 
grafiktillämpningar.  
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5 DISKUSSION  

Det här avsnittet innehåller diskussion av resultatet och av intressanta frågeställningar 
arbetet har gett upphov till. 

 

5.1 Diskussion av resultatet 

En analys av designen visar att prestandan av FPGA-delen till största delen bestäms av 
hur mycket data som kan matas in parallellt. Då dessutom de kritiska fördröjningarna 
beror på själva I/O-delen i designen så kan man anta att prestandan är helt beroende på 
hur stor del av bilden som kan matas in samtidigt. I det här fallet blir prestandavinsten 
då antalet pixlar som matas in samtidigt multiplicerat med en faktor på 25.  

Eftersom de mesta av resultaten kommer från simuleringar kan det diskuteras. 
Simuleringar är ju alltid beroende på hur väl simuleringen motsvarar verkligheten. När 
det gäller simuleringen av implementationen för CAP9:an så antas det trace-verktyget 
fungerar väl och verkligen redovisar alla instruktionsanrop som görs, men det fråge-
tecken som återstår är om CAP9:an verkligen utför en instruktion per klockning. Men 
antagandet gjordes att den som bäst kan göra en instruktion per klockcykel. Därmed är 
det uppskattade resultatet ett lägsta värde. 

Vad beträffar simuleringarna av FPGA:n så är dessa verkligen beroende av att 
fördröjningar och liknade uppskattas på ett korrekt sätt. Antagandet har dock gjorts att 
eftersom syntetiserings- och simuleringsprogrammet är gjort av tillverkaren för den 
använda FPGA:n så borde dessa resultat vara någorlunda korrekta. Tidssimuleringarna 
gjordes då designen hade syntetiserats mot en vald komponent. Därför antas det att 
tillverkaren kunna göra en rättvisande simuleringsfunktion eftersom de har utförlig in-
formation av komponenternas konstruktion. 

 

5.1.1 Generaliserbarhet  

Eftersom det här projektet studerar en speciell algoritm på ett unikt system är det svårt 
att dra några generella slutsatser av resultatet. Det som visas är att det är möjligt att få 
en prestandaökning med rekonfigurerbara system för en viss implementation på ett 
visst system. Det går inte att säga att det alltid är möjligt. Hur stor prestandavinst som 
är möjlig att uppnå är ännu svårare att generalisera då detta är hårt knutet till proble-
mets utformning och lösningens implementation.    

 

5.1.2 Behandling av större bilder 

Implementationen i FPGA:n har en stor begränsning. Den kan bara skapa parallell lo-
gik för bilder upp till 15×15 pixlar. Detta kan tyckas vara en stor begränsning eftersom 
vanliga bilder i regel är mycket större. Det gör att frågan uppstår hur prestandan skulle 
påverkas om man skall behandla större med FPGA:n. Det finns åtminstone två sätt att 
hantera större bilder i en liknande implementation.  

En lösning på detta problem skulle vara att man helt enkelt delar upp bilden i 
15×15-enheter i mikroprocessorn och skickar dem var för sig till FPGA:n. Detta inne-
bär dock ett problem. Eftersom en pixel i detta fall beror på andra pixlar inom en radie 
av två så måste detta has i åtanke då man delar upp bilden. Man måste då dela upp bil-
den så att delarna överlappar varandra. Annars skulle pixlar i kanterna av en del vara 
beroende av pixlar från en annan del. Detta överlappande skulle skapa en stor over-
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head som begränsar prestandan. Detta har dock den fördelen att lösningen skulle fun-
gera på alla bildstorlekar som är delbara med 15. 

En annan lösning skulle vara att man i FPGA:n hanterar denna uppdelning. Man 
skulle kunna mata in pixelvärden och ha en gaussfiltreringskomponent som filtrerar 
delar av bilden sekventiellt. Detta skulle man kunna göra samtidigt som man matar in 
värden. Man skulle kunna filtrera varje del så fort tillräckligt med data matats in. Då 
uppstår inte heller problemet att man måste överlappa delar då hela bilden lagras i 
FPGA:n. Då det redan fastslagits att denna algoritm till största del är begränsad av da-
taöverföring så skulle prestandan bli i stort sett den samma som lösningen i det här 
projektet. Detta kräver i och för sig ett stort minnesutrymme i FPGA.n då hela bilden 
skall lagras och många register då ett stort antal tillstånd skall hanteras. Detta kan 
eventuellt minska den möjliga klockfrekvensen och därmed minska prestandan en 
aning.  

Om det är möjligt att dela upp problemet sekventiellt på detta sätt kommer algo-
ritmen fortfarande vara I/O-bunden och därmed till största del beroende av överfö-
ringen av alla pixlar. Tiden för att beräkna en större bild går därför att uppskatta. I 
ARM-delen implementerades en del där en RGB-bild på 240×240 pixlar filtrerades 
och visades på en LSD-skärm och då tog varje filtrerig ett flertal sekunder. En sådan 
bild har 172800 bytevärden. Om man förutsätter att det är möjligt att använda samma 
överföringsfrekvens som i resultatet skulle det vara möjligt att beräkna denna bild på 
2*172800*50 ns = 17280000 ns = 17 ms. Detta är en helt uppskattad beräkning men 
den visar att det skulle kunna vara möjligt att få en stor prestandavinst även för stora 
bilder. 

 

5.2 Merarbete kontra prestandavinst 

En viktig aspekt att beakta då man överväger att använda ett rekonfigurerbart system 
för att uppnå en prestandaförbättring är det merarbeta som krävs. Att utveckla hårdva-
ra är många gånger mer tidskrävande än att programmera i ett traditionellt program-
merigsspråk för instruktionsbaserade arkitekturer. Om man exempelvis studerar det 
enkla exemplet från stycke  3.4 så ser man att en enkel funktion på några få rader i 
språket C, kräver många gånger fler rader kod då samma funktion implementeras i 
VHDL.  

Om man dessutom är van med traditionell programmering innebär det en om-
ställning att börja utveckla hårdvara som inte är helt lätt. För att skapa effektiva im-
plementationer så måste man hela tiden tänka i termer av parallellitet och signaler. Det 
här leder till att det tar många gånger längre tid att utveckla en implementation i 
VHDL än i vanligt programmering.  

Som man kunde se i resultatet är även kompileringstiderna väldigt långa då man 
utnyttjar större delen av en FPGA:s logik. Detta beror på att det är ett väldigt stort an-
tal lokiska block som skall syntetiseras, optimeras, placeras ut och kopplingsblock 
skall konfigureras så att de är rätt kopplade. De här långa kompileringstiderna gör att 
utvecklingstiden ökas ytterligare.  

Det här leder till frågan om merarbetet och den längre utvecklingstid som detta 
innebär motiveras av de prestandavinster som man eventuellt kan uppnå. I vissa fall 
kanske samma prestandavinst skulle kunna uppnås genom att byta till snabbare mik-
roprocessorer.  Det gäller med andra ord att uppskatta om en prestandavinst är tillräck-
ligt nödvändig för att motivera att lägga ner många gånger mer arbete för implementa-
tion.  
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5.3 Storlekskrav på FPGA:n 

En viktig fråga är hur stor FPGA som behövs för att implementera en viss algoritm. 
Det vore bra om man i förväg skulle kunna uppskatta hur stor FPGA man behöver. 
Detta är dock svårt att avgöra eftersom en algoritm kan implementeras på många sätt. 
Ju större del av informationen som bearbetas parallellt desto mer logiska enheter be-
hövs, men genom att behandla delar av informationen sekventiellt så minskas stor-
lekskravet. Detta begränsar istället prestandan.  

Men om man betraktar lösningen i det här arbetet så ser man att större delen av 
tiden går åt till att mata in data sekventiellt och själva beräkningen sker omedelbart då 
all data matats in. Om man tar till vara på detta faktum och istället beräknar en del vid 
varje inmatning i den mån det går så kan man antagligen minska utrymmeskravet be-
tydligt.  

Det finns med andra ord många faktorer som avgör hur mycket logik en imple-
mentation upptar. Därför krävs antagligen en stor praktisk erfarenhet av detta område 
för att kunna uppskatta vilken storlek som behövs. 

 

5.4 CAP9.ans MP-block 

Ett alternativ till att använda en extern FPGA skulle kunna vara att använda in in-
tegrerad krets för programmerbar logik. En sådan är MP-blocket på CAP9:an. Genom 
att använda denna integrerade krets så slipper man använda någon extern kommunika-
tion med en FPGA och man skulle istället kunna använda det färdiga programbibliote-
ket för CAP9:an. Eftersom interna bussar används så kan man ha en relativt hög band-
bredd och överföringshastighet vilket leder till ökad prestanda. En fördel med MP-
blocket är att man inte behöver ha något externt konfigurationsminne då konfiguratio-
nen är inbränd. Detta förenklar designen ytterligare.  

En nackdel är dock att den bara går att konfigurera en gång och dess konfigura-
tion är kvar för alltid. Detta minskar flexibiliteten då denna komponent inte kan konfi-
gureras om. Detta gör att det inte är möjligt att uppdatera hårdvaran på en redan konfi-
gurerad komponent. Med en FPGA skulle man kunna uppdatera konfigurationen man 
använder genom att helt enkelt skapa en ny bitsekvens.  

Man kan inte heller ha flera olika konfigurationer som byts ut under körning. Det 
här arbetet har dock varit inriktat på implementationer som har samma konfiguration 
hela tiden. Det kan därför föreslås att man använder MP-blocket för att implementera 
hårdvara istället för att använda en extern FPGA.  
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6 SLUTSATSER 

Det antagande som uttrycktes som grund för denna utredning var att det är möjligt att 
för en viss typ av problem konstruera ett rekonfigurerbart system som ger en reell pre-
standaökning i jämförelse med en instruktionsbaserad arkitektur. Då gaussfiltreringen 
gav en prestandaökning så kan man dra slutsatsen att denna hypotes stämmer. Här 
nedan repeteras de frågeställningar som utreddes och slutsatserna av dessa. 
 

• Är det möjligt att få en prestandavinst för en viss applikation då man använ-
der ett rekonfigurerbart system i jämförelser med en vanlig instruktionsbase-
rad arkitektur, och hur stor prestandavinst skulle man då kunna få? Resultatet 
visar att detta är möjligt.  I det här fallet beräknas prestandaförbättringen till 
25 gånger, men det beror helt på vilken applikation som implementeras. Det 
som begränsar en möjlig prestandavinst är framför allt dataöverföringen men 
också hur stor del av logiken som kan parallelliseras. Det här motiverar valet 
av en mikroprocessor med en integrerad FPGA eftersom interna högbandb-
reddssbussar då kan användas. 

• Vilka typer av applikationer är mest lämpade att implementera i ett sådant sy-
stem för att uppnå prestandavinst? Eftersom dataöverföring till FPGA:n oftast 
är den mest begränsande faktorn för att får en prestandaökning så är applika-
tioner med låg andel dataöverföring i förhållande till andelen beräkningar bäst 
anpassade för rekonfigurerbara system.  

• Hur kan man avgöra vilken storlek som krävs på FPGA för en viss algoritm? 
Detta är dock svårt att svara på eftersom en algoritm kan implementeras på 
olika sätt som upptar olika mängd logik 
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8 FÖRKORTNINGAR 

ALM   Adaptive Logic Module 
 
ARM   Advanced RISC Machine 
 
ASIC  Application Specific Integrated Circuit 
 
CLB   Configurable Logic Block 
 
CPU  Central Processing Unit 
 
DSP  Digital Signal Processing 
 
FPGA  Field-Programmable Gate Array 
 
HDL Hardware Description Language 
 
I2C Inter-Integrated Circuit Communication 
 
I/O   Input/Output 
 
LAB   Logic Array Block 
 
LE Logic Element 
 
LUT   Lookup-table 
 
MUX   Multiplexer 
 
RISC  Reduced Instruction Set Computing 
 
SoC  System on Chip 
 
SRAM  Static Random Access Memory 
 
VHDL  Very-High-Speed Integrated Circuits Hardware Description Language 
  
  
 


