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Resum del Projecte
El propòsit d’aquest treball ha estat el de realitzar la descripció hardware en llenguatge
VHDL d’un sistema de detecció de contorns basat en Sobel i multifiltrat per a FPGA. El
procediment ha estat extret d’un treball anterior on s’estudiava aquest nou sistema de
detecció de contorns per aquelles imatges que contenen un alt rang dinàmic d’intensitat
(HDR).
La metodologia que s’ha seguit per a la realització d’aquest projecte ha estat una primera
programació i test funcional del procediment estudiat en el treball anterior. Un cop
obtinguts uns resultats molt semblants als exposats, s’ha procedit a la realització d’un
esquema de mapejat del sistema sobre paper i una posterior descripció hardware bloc per
bloc. Començant per la jerarquia més baixa i ascendint fins a arribar al nivell més elevat, i per
tant al sistema complet. Finalment s’ha sintetitzat el sistema complet i simulat amb els
retards corresponents de primitives lògiques per a comprovar el correcte funcionament. La
programació i test inicial de l’algorisme s’han realitzat amb l’ajuda de l’entorn de MATLAB
R2011a i les eines de processament de senyal disponibles dins aquest entorn. El codi en
VHDL s’ha escrit en text pla i s’ha simulat mitjançant el software de simulació Modelsim 6.4.
Per a la síntesi i el mapejat posterior s’ha utilitzat l’entorn de Xilinx ISE 12.3, el qual permetia
la síntesi per a la família de Virtex5.
Els resultats obtinguts en quant a qualitat del sistema de detecció de contorns han estat
d’un 94’75% en relació als obtinguts mitjançant les simulacions en MATLAB. S’han comparat
els resultats també amb els obtinguts per una publicació recent d’un sistema de detecció
basat en Canny implementat sobre FPGA, amb el qual es millorava la qualitat de la imatge
obtinguda però no la velocitat de processament a causa de la diferència d’algorisme
implementat.
S’ha conclòs que amb aquest sistema de detecció de contorns per multifiltrat la qualitat
del mapa de contorns obtingut és molt superior per a imatges d’alt rang dinàmic, però no és
la solució perfecta per a sistemes de vídeo o imatges en temps real a causa del seu alt temps
de processament.
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Resumen del Proyecto
El propósito de éste trabajo ha sido el de realizar la descripción hardware en lenguaje
VHDL de un sistema de detección de contornos basado en Sobel y Multifiltrado para FPGA. El
procedimiento se extrajo de un trabajo anterior dónde se estudiaba éste nuevo sistema de
detección de contornos para imágenes de un alto rango dinámico en términos de intensidad
(HDR).
La metodología utilizada en éste proyecto ha sido en una primera instancia la
programación y el test funcional del procedimiento estudiado en el trabajo anterior. Una vez
obtenidos unos resultados parecidos a los expuestos, se ha procedido a la realización del
esquema de mapeado del sistema completo y la descripción hardware bloque a bloque. Se
ha comenzado por la jerarquía más baja y se ha ascendido hasta llegar al nivel más elevado,
y por lo tanto al sistema completo. Finalmente se ha sintetizado el sistema completo y
simulado con los retardos correspondientes a las puertas lógicas para comprobar su correcto
funcionamiento. La programación y test iniciales del algoritmo se han realizado con la ayuda
del entorno de MATLAB R2011a y las herramientas disponibles para procesado de señal. El
código en VHDL se ha escrito en texto plano y simulado utilizando el software de simulación
Modelsim 6.4. Para la síntesis y mapeado finales se ha utilizado el entorno Xilinx ISE 12.3, el
cual permitía la síntesis para la familia de Virtex5.
Los resultados obtenidos en cuanto a cualidad del sistema han sido de un 94’75% en
relación a los obtenidos mediante las simulaciones con MATLAB. Se han comparado también
los resultados obtenidos con los de una publicación reciente de un sistema de detección de
contornos basado en Canny e implementado sobre FPGA, con el cual se han visto mejoras en
la cualidad del mapa de contornos obtenido pero no en términos de velocidad de
procesamiento.
En resumen, el sistema de detección de contornos basado en Multifiltrado aumenta la
cualidad del mapa de contornos a la salida para imágenes con un alto rango dinámico, pero
no sería la solución perfecta para la aplicación en sistemas de procesado de vídeo o imagen
en tiempo real, a causa de su alto tiempo de procesado intermedio.
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Abstract
The purpose of this study was to perform the hardware description in VHDL language of
an Edge Detection system based in Sobel operator and Multifiltering for a Virtex-5 FPGA. The
procedure of the algorithm was learned from a previous Master Thesis which studies this
new Edge Detection system for High Dynamic Range (HDR) images.
The study was focused on learning in a first step the procedure, programing the algorithm
and functional testing it until the same results are obtained. Next a mapping scheme and a
hardware description are done block by block. The description was done starting with the
lowest hierarchy and rising until the top level entity. Finally the complete system was
synthesized and simulated with the logic gates delays. The programming and test of the
algorithm was done thanks to the MATLAB R2011a environment and the available image
processing tools. The VHDL code was written in plain text and simulated using the Modelsim
6.4 simulation tool. The synthesis and the mapping were done using the Xilinx ISE 12.3,
which has the libraries for the Virtex5 Family.
The results of the study indicate that the quality of the system described in VHDL is a
94’75% according to the results obtained after the MATLAB simulation. The results are
compared too with the ones obtained with a Canny system implemented in a Virtex5 FPGA;
was found that the Multifiltering system is better in terms of edge map quality but not in
speed of processing.
As a result the Edge Detection system based in Multifiltering is better for HDR images and
obtains a better edge map. However, it is not the best solution for video processing or real
time images due to his huge processing time between the first input pixel and the last
output pixel.
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Capítol 1
Introducció
En aquest capítol s’explicarà breument quin és l’estat actual en el desenvolupament de
sistemes de detecció de contorns i les tècniques generalment implementades sobre FPGA,
quins són els objectius i la motivació que han portat a realitzar aquest projecte i el contingut
i estructura que seguirà la memòria d’aquest treball.

1.1. Estat de l’art
Dia rere dia el processament digital d’imatge és cada vegada més utilitzat a la nostra vida
quotidiana, gràcies al desenvolupament d’algorismes que permeten el tractament de la
informació digital de la imatge, i per tant milloren la nostra qualitat de vida. Ja sigui
mitjançant sistemes de vigilància, l’aplicació en el camp de l’automoció, sistemes de visió,
automatismes en cadenes de producció, tractament d’imatges mèdiques, etc. Els sistemes
de detecció de contorns són una eina essencial, ja que extreuen una informació important
per al processament posterior. Aquesta informació es pot aplicar a detectar posicionament
d’objectes dins el marc d’una imatge, les textures d’aquests i segmentar o distingir zones
que compleixin les mateixes característiques.
Actualment, els sistemes de detecció de contorns es basen majoritàriament en els
algorismes de Canny o Sobel, els quals ofereixen molt bons resultats en la gran majoria
d’entorns. Ambdós són sistemes de primer ordre i per tant són d’una relativa simplicitat
matemàtica, es basen en el càlcul del gradient – primera derivada. Habitualment a més de
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l’operador de detecció de contorns, també és necessari aplicar un pretractament de la
imatge per tal d’eliminar el possible soroll i millorar per tant la detecció final, com per
exemple un filtre pas baix o filtre gaussià, sempre en el domini espaial. Per ampliar la
informació sobre els algorismes utilitzats en processament de senyal en detecció de
contorns es poden consultar les referències [1], [2], [3] i [4].
La implementació d’aquests sistemes es du a terme generalment sobre software,
mitjançant codi MATLAB o C/C++. Això permet una gran facilitat a l’hora de realitzar
operacions matemàtiques i rapidesa en quant a realització i testejat de l’algorisme. D’altra
banda, les implementacions software queden limitades a la potència del processador sobre
el qual s’executen, motiu pel qual la implementació hardware acaba sent una solució a
aquesta limitació.
De la mateixa manera que per una banda hi ha una limitació de velocitat, per l’altra hi ha
una limitació d’operacionalitat, ja que la gran majoria d’operacions utilitzades en
processament d’imatge no són sintetitzables i s’han de realitzar per tant de manera que ho
siguin; com per exemple l’operació de divisió o la convolució en el domini espaial. Per a
sistemes de processament d’imatge és necessari disposar d’una alta velocitat en
processament i càlcul de dades, la qual tant DSP’s com FPGA’s ofereixen aquesta funció. Tot i
això, també requereixen la possibilitat de tractar les dades de forma paral·lela i de realitzar
tècniques de pipeline, les quals no són realitzables amb un DSP. Implementar sobre FPGA
redueix al mínim el cost del temps de llançament al mercat, ofereix un prototipatge ràpid
d’algorismes complexes i simplifica també la depuració d’errors i verificació del sistema
complet. Això converteix la FPGA en l’eina més interessant i més utilitzada per a la
implementació de sistemes de detecció de contorns.
A dia d’avui els sistemes de detecció de contorns estan fins i tot integrats dins les FPGA,
com per exemple la nova placa de Xilinx, Zync-7000, que incorpora un sistema de detecció
de contorns amb acceleració. Es pot executar un programa i al mateix temps fer passar la
imatge de sortida pel sistema de detecció de contorns i mostrar-la per pantalla. Aquest
sistema està basat en Sobel.
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1.2. Motivació i objectius
La principal motivació que ha portat a realitzar aquest projecte ha estat per les
possibilitats que ofereix el processament d’imatge. Ja sigui com s’ha comentat abans pel
tractament d’imatges mèdiques i la millora d’una imatge, com pel fet que es poden realitzar
accions sobre una imatge de forma automatitzada sense la necessitat d’un ull humà que
identifiqui objectes, textures, moviments, etc.
Addicionalment, el fet que la base de la temàtica, el processament d’imatge, era un camp
per descobrir ja que no vaig tenir la oportunitat de cursar en l’estudi de l’enginyeria
electrònica, i per tant un repte a aconseguir i uns nous coneixements a adquirir. S’ha de
pensar també que el camp del tractament d’imatges és una part essencial per a la millora de
qualitat de vida i l’aplicació de les tecnologies a la vida quotidiana, fins i tot per a la millora
de la qualitat de vida de persones discapacitades, en termes de visió, mobilitat i ajuda a les
tasques diàries.
I per acabar, la darrera motivació provenia del fet que era la continuació d’un treball ja
realitzat que es basava en un sistema de detecció de contorns per a imatges HDR, és a dir,
un sistema apte i fiable per a entorns d’intensitat dinàmics. No tots els algorismes es
comporten bé en tots els entorns, i s’han de fer ajustos manuals per tal que siguin aptes per
a cada regió d’exposició dins d’una mateixa imatge. Això fa que s’hagi de calibrar en tot
moment el valor de llindar, fet que amb el nou sistema presentat al treball anterior es
realitza de forma automàtica per a cada entorn.
Aquest projecte té com a objectius principals estudiar de forma acurada l’algorisme
realitzat dins la Tesi Final de Máster de Jing Li (Concordia University) [5], l’escriptura
d’aquest algorisme en codi en MATLAB i la seva síntesi sobre FPGA emprant VHDL. Com a
possible treball futur s’intentarà realitzar la implementació del sistema dins una FPGA. Degut
a l’ambició d’aquest projecte i del temps limitat del que es disposa, s’intentarà realitzar en
un primer terme la síntesi sobre una FPGA i simulació en retards dins el temps establert. En
cas de disposar de més temps es podria passar a la implementació sobre una FPGA real i el
muntatge d’un sistema de detecció de contorns en temps real. En el disseny s’ha prioritzat la
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màxima velocitat en processament de dades i en el processat total de la imatge, deixant en
segon terme l’ocupació d’àrea i consum.
A la figura 1.1 es mostra el diagrama de blocs que seria vàlid per a tot sistema del qual
se’n desitgi fer una implementació hardware sobre FPGA. Marcats en vermell es mostren els
objectius principals i en verd els objectius futurs, que es realitzaran si resta temps disponible.
Es treballarà amb el software propi de l’empresa Xilinx el Xilinx ISE Design Suite 12.3 i les
simulacions es realitzaran amb el software de Modelsim v6.4a. La síntesi es realitzarà amb el
mateix entorn Xilinx ISE.

Figura 1.1 Esquema de blocs dels objectius d'aquest treball
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1.3. Contingut de la memòria
La memòria d’aquest projecte està dividida en cinc capítols. En primera instància la
introducció conté una breu explicació i situació dins el context del camp del processament
d’imatge així com la motivació i els objectius de treball i contingut de la present memòria. En
segon lloc es durà a terme una explicació detallada i pas a pas de la codificació en MATLAB
del sistema de detecció de contorns, recolzada per les corresponents simulacions.
Seguidament, i també de forma detallada, la descripció hardware en VHDL del mateix
algorisme i explicació de la funció de cada entitat, definint en tot cas les parts seqüencials i
combinacionals de la descripció. S’adjuntarà també la simulació de cada bloc per separat. A
continuació, el següent capítol conté la síntesi sobre una FPGA amb els informes d’estimació
d’àrea i de retard i la corresponent simulació amb retards. La memòria es conclou amb un
capítol de conclusions extretes del treball realitzat així com els possibles treballs futurs a
realitzar. Addicionalment també s’han adjuntat els arxius de codi MATLAB i VHDL al final
d’aquesta memòria.
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Capítol 2
Modelació en MATLAB
Cal esmentar que l’algorisme que s’estudiarà a continuació està basat en l’algorisme de
Sobel amb l’aplicació d’un multifiltrat [5] i que el codi realitzat en MATLAB és la interpretació
dels diagrames en blocs i operacions matemàtiques d’aquesta mateixa Tesi. No obstant això
s’han realitzat algunes modificacions que quedaran explícitament especificades en aquest
text.

2.1. Estructura de l’algorisme
Com s’ha comentat abans en la introducció, molts dels algorismes utilitzats en
processament d’imatge només són vàlids per a entorns pels quals s’han programat, és a dir,
si per exemple tenim un entorn on l’exposició a la llum és molt baixa, l’algorisme utilitzat
funcionarà per aquell entorn. D’altra banda aquest no podrà ser aplicat per a un entorn on
l’exposició a la llum és molt elevada, ja que el valor de llindar seria massa baix i detectaria
massa contorns. Això fa que la implementació de l’algorisme sigui molt limitada i que per
tant s’hagi de recórrer a alternatives. La idea bàsica de l’algorisme presentat aquí és la de
tractar de forma separada cada secció d’exposició a la llum, de manera que se seccioni la
imatge en tres regions: zona de sobre exposició, zona intermèdia i zona de sota exposició.
Aquest sistema s’anomena Multi Filtrat [5] i [6].
En processat de senyal, per tal de detectar una discontinuïtat s’ha de realitzar un filtrat
pas alt en el domini freqüencial, ja que aquestes es troben generalment en les freqüències
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altes d’un senyal. A la figura 2.1 es mostra de forma esquematitzada el procés de la detecció
de contorns. En el domini espaial de la imatge, el filtrat pas alt consisteix en el càlcul del
gradient de la imatge, el qual s’obté fent la convolució de la imatge amb un nucli específic
generalment petit (3x3, 5x5). Tal i com s’esmenta en [5] el nucli utilitzat és el de Sobel. A
continuació aquesta imatge és modulada de manera que se’n generen 3 imatges paral·leles,
cadascuna correspon a una regió. Per tal de poder fer una selecció de les parts bones de
cada imatge s’han de normalitzar les imatges pel seu valor màxim i realitzar de forma
posterior un llindaritzat.

Figura 2.1 Esquema de blocs de l'algorisme complet

La imatge d’entrada emprada per les proves és una imatge codificada en l’escala de grisos
de 256 nivells (8 bits), on el valor 0 és la manca de lluminositat i el valor 255 és la màxima
lluminositat. La dimensió de la imatge està preestablerta amb una extensió de 512x512pxels.
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2.1.1. Filtrat pas baix
Per tal de reduir el soroll inicial de la imatge s’aplica un filtre pas baix espaial. Es realitza la
convolució d’un nucli de 5x5 gaussià a la totalitat de la imatge. Un filtre pas baix té un efecte
contrari a la detecció de contorns, i s’ha de determinar per tant un filtre que elimini el soroll
però que no sigui contraproduent en la detecció de contorns posterior, és a dir, que els
suavitzi massa i per tant la detecció final no sigui correcta. Per a aquesta implementació el
filtre gaussià utilitzat és d’extensió 5x5 i amb una desviació estàndard σ=1. Els valors de la
màscara s’han generat mitjançant la funció automàtica fspecial que ofereix MATLAB
fspecial('gaussian', hsize, sigma)on hsize = 5 i sigma = 1. Pensant ja en la futura

descripció hardware s’han multiplicat per 100 i s’han truncat els valors obtinguts de manera
que els coeficients siguin valors enters (Fig. 2.2). Com que en passos futurs aquests valors es
normalitzaran, no és necessari que el filtre sigui normalitzat.

Figura 2.2 Filtre gaussià de dimensió 5x5 i σ = 1

Figura 2.3 Resultat després d'aplicar el filtre pas baix gaussià de la Figura 2.
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Com es pot veure a la Figura 2.3 el resultat de filtrar una imatge amb un filtre pas baix és
el mateix efecte que si la imatge estigués borrosa. El fet de suavitzar la imatge produeix que
el nivell de soroll sigui menor i també que es redueixi la no-homogeneïtat d’intensitat en un
entorn de 5x5 píxels. La no-homogeneïtat d’intensitat consisteix en un píxel amb una
intensitat de llum molt diferent dins un espai concret (5x5 en aquest cas), l’aplicació d’un
filtre pas baix farà que aquest quedi d’un valor més homogeni a la resta de píxels del seu
entorn i per tant la nova zona de 5x5 serà més uniforme. Això implica que en el pròxim pas,
en el moment de calcular el gradient de la imatge, la diferència entre aquest píxel i els seus
contigus sigui menor, i per tant el gradient també. Més endavant s’explicarà el perquè un
gradient massa alt en una zona determinada no és un efecte desitjat.
Per la realització d’aquest algorisme no s’han
tingut en compte en cap cas condicions de
contorn durant la convolució de la imatge.
L’extensió de la imatge ha passat per tant de ser
de 512 x 512 píxels a 508 x 508 píxels (Fig. 2.4).
En cas que es volgués fer ús de condicions de
contorn, es pot generar un marc de 2 píxels de
gruix. Usualment en processament d’imatge
aquest marc està format per o bé el seus
coeficients són tot zeros (zero-bounder) o bé és
com si tinguéssim un mirall a cada extrem de la

Figura 2.4 Nova dimensió d'imatge sense
condicions de contorn de convolució

imatge i els coeficients són els valors del reflex (symmetric-bounder).

2.1.2. Càlcul del gradient per Sobel
El nucli de Sobel o operador Sobel és un dels nuclis de primer ordre més utilitzats en el
camp de la detecció de contorns. L’operador Sobel calcula el gradient d’intensitat d’una
imatge en cada punt o píxel, donant la direcció de la màxima variació (de clar a fosc o de fosc
a clar) i el valor d’aquesta variació màxima. L’operador està format per dos nuclis de 3x3 (Fig.
2.5).

25
Síntesi sobre FPGA d’un sistema de detecció de contorns

Figura 2.5 Nuclis en direcció x i y de l'operador de Sobel

A nivell matemàtic, els nuclis x i y estan formats pel producte de dos vectors: el ⃗=[1 0 -1]
que realitza la funció de la primera derivada i el ⃗=[1 2 1] que mirat en el domini freqüencial
és un filtre triangular que dóna més pes al valor intermedi. El resultat del producte d’aquests
dos vectors són els nuclis de direcció x i y (Eq. 2-1). Per poder calcular el gradient en cada
direcció, els dos nuclis han de ser convolucionats de forma independent amb la imatge “I”
provinent del filtre gaussià explicat a l’apartat 2.2.1., el resultat serà dues matrius Gx i Gy
(Eq. 2-2). A partir d’aquest moment els resultats de les imatges s’anomenaran matrius, on
cada posició de la matriu correspon a cada píxel de la imatge.
⃗

[

⃗

⃗

]

[

⃗

]

(2-1)

(2-2)

El gradient tal com s’ha comentat abans està format per la magnitud i la direcció o fase,
per tal de calcular la magnitud s’ha de fer l’arrel quadrada dels quadrats de Gx i Gy (Eq. 2-3),
i la fase es calcula amb l’arc tangent de la divisió de Gy i Gx. Per aquest algorisme no es
calcularà la fase del gradient exacta però se’n farà ús (Apartat 2.2. Modificacions).
√

(2-3)

On Gx i Gy (Eq. 2.3) no es corresponen a la matriu completa sinó a cada píxel de la matriu.
El conjunt de valors G calculats formaran la matriu del gradient d’intensitats de la imatge
filtrada. El resultat de calcular el gradient es mostra a la Figura 2.6, on es pot comprovar que
el gradient per a zones més homogènies és més baix (zona més fosca dins la imatge) i el
gradient on dins la imatge original hi havia un contorn molt marcat (part clara de la imatge,
contorn de la flor i la taula) és major o màxim. Si ara s’apliqués un llindaritzat, a la part fosca
de la imatge no s’hi detectaria cap contorn, tot i que hi ha informació de contorn. És aquí on
el multi filtrat entra en joc i permetrà detectar aquests contorns.
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Figura 2.6 Gradient d'intensitat de la imatge després de ser filtrada pas baix

De la mateixa manera que pel filtrat pas baix no
s’han tingut en compte condicions de contorn per a la
convolució, per al càlcul del Sobel tampoc, per tant la
imatge ha passat d’una extensió de 508 x 508 píxels a
506 x 506 píxels. Com que per calcular el gradient el
nucli utilitzat és 3x3 la reducció de la dimensió de la
imatge és només d’1 píxel per costat (Fig. 2.7).

Figura 2.7 Nova dimensió d'imatge
sense condicions de contorn i dimensió
definitiva d'imatge

2.1.3. Modulació
El multi filtrat (explicat detalladament en el capítol 3 de [5]) consisteix en separar el
gradient de la imatge en seccions, en aquest cas en tres seccions, la zona de baix gradient
(zona on hi ha variacions d’intensitat baixes), la zona de mig gradient (zona on hi ha
variacions d’intensitat mitjanes) i la zona de màxim gradient (zona on hi ha variacions
d’intensitat altes) i modular-les de forma independent de manera que obtenim:
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a) Zona de baix gradient:
Per aquesta zona el que s’ha d’aconseguir és que les variacions que s’han identificat com
a massa baixes s’intensifiquin, és a dir, donar un valor major a aquests punts on el gradient
és massa baix per ser detectat com a contorn, però on realment hi ha un contorn, i poder
distingir aquets punts de contorn dels que realment no ho són. Per altra banda, no s’han
d’accentuar els punts que ja tenen un gradient massa gran. Per a poder dur a terme aquesta
operació, s’ha de modular la matriu del gradient resultat de Sobel amb la suma dels valors
d’intensitat local elevats a un valor γ (Eq. 2-4). On la intensitat local és la que es comprèn
pels valors de la finestra de 3x3 centrada en el píxel objectiu (Fig. 2.8). Tal i com s’ha realitzat
en [5] s’ha constatat que el millor valor per γL és 0,5, s’utilitzarà a partir d’aquest moment i
també en la descripció γL = 0,5.
∑

⇒

(2-4)

Figura 2.8 Enfinestrat de la intensitat local de dimensió 3x3

Per al càlcul de la intensitat local són necessaris els valors obtinguts després del filtrat pas
baix i es calcularan a partir del mateixa dimensió d’imatge que el resultat del filtre pas baix
(508 x 508 píxels).
b) Zona de gradient mig:
Aquesta zona de gradient serà modulada per la identitat, o dit altrament, no serà
processada. El gradient mitjà serà per tant el mateix gradient resultant de l’operador de
Sobel (Eq. 2-5).
(2-5)
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c) Zona d’alt gradient:
Anàlogament a la zona de baix gradient, però de forma inversa, per aquesta zona s’han
d’atenuar els gradients massa grans. Aquests gradients massa elevats poden ser interpretats
com a falsos píxels de contorn, el qual no és tampoc un efecte desitjat. És per això que es
modularà el gradient de Sobel amb la suma dels valors d’intensitat local elevats a un valor γ
(Eq. 2-6). On la intensitat local també és la que es comprèn pels valors de la finestra de 3x3
centrada en el píxel objectiu (Fig. 2.8). Tal i com s’ha realitzat en [5] s’ha constatat que el
millor valor per γH és 1, s’utilitzarà a partir d’aquest moment i també en la descripció γ H = 1.
∑

⇒

(2-6)

En resum obtenim que el gradient queda modulat de la següent manera (Eq. 2.7):

(2-7)
{

El resultat de la modulació per a cada secció es pot observar a la Figura 2.9, la qual s’ha
obtingut realitzant la simulació mitjançant MATLAB. Es pot apreciar lleugerament com s’ha
incrementat el valor de gradient per a les zones de baix gradient (Glow) i com s’ha atenuat el
gradient per les zones d’alt gradient (Ghigh).

Figura 2.9 Resultat de la modulació del gradient de sobel. Glow, Gmed i Ghigh.
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Les imatges obtingudes es mostren mitjançant la funció de imshow(image, []) de
MATLAB, de manera que es visualitza de la mateixa manera que si els valors estiguessin
normalitzats.

2.1.4. Normalització i selecció
Aquest pas consisteix en comparar dins els tres nivells quin dels tres valors per a cada
píxel és el que correspon al “bon” valor de gradient i per tant el que determinarà si és o no
un píxel contorn. Per tal de poder comparar-los és necessari normalitzar-ne les matrius
(Glow, Gmed i Ghigh) pels seus valors màxims. Acte seguit es compara entre els tres valors
de píxel quin és el màxim, i s’assigna aquest valor a la posició de píxel si aquest és igual al
màxim, en cas contrari serà zero (Fig. 2.10).

Figura 2.10 Esquema del procés de normalització i selecció

El conjunt format per tots els píxels GSIlow, GSImed i GSIhigh són les matrius resultants
del gradient normalitzat seleccionat per a cada secció, és a dir, només quedaran seleccionats
els píxels bons de cada secció de forma independent i la resta tindran un valor de zero (Fig.
2.11).
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Figura 2.11 Resposta al procés de normalització i selecció. Els valors dels coeficients de les matrius estàn
normalitzats.

2.1.5. Llindarització
El darrer pas per obtenir el mapa de contorns (edge map) és el de llindaritzar les tres
imatges. El valor de llindar serà calculat mitjançant el valor mig del conjunt de valors no zero
de cada secció, obtenint així tres valors de llindar independents per a cada zona (Eq. 2-8).
(

(

∑

(

(2-8)

Segons s’indica a [5] es du a terme un
procés de thinning o aprimament dels
contorns obtinguts però no s’especifica en
cap cas quin tipus de procés s’utilitza ni
les seves característiques per tal de poder
reproduir-lo. Degut a les dificultats per
obtenir els mateixos resultats que es
mostraven a la Tesi fent ús dels sistemes
de thinning més corrents (Fig. 2.12), s’han
dut a terme algunes modificacions les
quals s’explicaran de forma detallada a
l’apartat 2.2 per tal d’obtenir un bon
resultat.

Figura 2.12 Mapa de contorns obtingut seguint els
passos explicats en [5]
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2.2. Modificacions
Les modificacions només s’han aplicat a l’últim pas de llindarització, el qual ha estat l’únic
que no s’ha pogut reproduir de forma anàloga al descrit en [5]. Després de fer assajos amb
diferents valors de llindar, ajustant de forma manual, s’ha arribat a la conclusió que no era
possible obtenir els mateixos resultats només ajustant el valor de llindar per un més o menys
restrictiu. S’ha buscat la solució aplicant un sistema de llindaritzat basat en el de nonmaximum suppression, el mateix sistema de llindarització que s’aplica en els sistemes de
Canny.
El sistema de non-maximum supression [7], consisteix en determinar si el píxel objectiu
(píxel sobre el que volem determinar si és píxel contorn o no) és un màxim local dins d’un
enfinestrat de 3x3, i confirmar per tant si el píxel és un píxel contorn real o és soroll.
Entenent com soroll un píxel contorn no desitjat, ja sigui provinent de soroll gaussià o per
una no-homogeneïtat dins l’enfinestrat a l’hora de calcular el gradient. Per tal de determinar
si el píxel és un màxim local es recorrerà a generar dos subpíxels, ambdós en la direcció del
màxim gradient i amb un valor de gradient tal que sigui el valor ponderat dels quatre veïns,
de manera que si el valor del gradient del píxel objectiu és major que el valor de gradient
dels dos subpíxels, aquest és considerat píxel contorn i rebrà per tant el valor de 1; en cas
contrari, rebrà un valor de zero.
El càlcul del valor del gradient del subpíxel es calcula aplicant una interpolació bilineal
dins el veïnat dels quatre píxels que es troben en ambdues direccions del gradient màxim.
Una interpolació bilineal és una extensió d’una interpolació lineal (Fig. 2.13) aplicada en les
dues direccions x i y (Fig. 2.14).
Figura 2.13: Interpolació lineal: aproximació del
valor d’una funció f(x) en qualsevol dels punts de
l’interval [x0, x1] a partir de la funció de la recta
formada pels dos punts (x0, z0) i (x1, z1) (Eq. 2-9).
(2-9)

Figura 2.13 Interpolació lineal d'una funció
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La interpolació bilineal per tant requereix de les tres dimensions, coordenades x, y i z, tal
que x i y són les coordenades de la posició generada a partir dels gradients de Sobel Gx i Gy
normalitzats per G respectivament; i z és el valor del gradient normalitzat i seleccionat GSI. El
resultat de la interpolació bilineal serà el valor del gradient del subpíxel (Fig. 2.14).
Figura 2.14: Interpolació bilineal: Es
calcula en un primer terme la interpolació
lineal R1 entre els punts (x0, y1, z01) i (x1, y1 i
z11) i R2 entre els punts (x0, y0, z00) i (x1, y0,
z10). I posteriorment la interpolació lineal
calculada entre els punts de referència R1 i
R2. Finalment SP és el resultat de la
interpolació bilineal entre els quatre punts
Figura 2.14 Interpolació bilineal. Càlcul del SupPíxel

(x0, y0, z00), (x1, y0, z10), (x0, y1, z01) i (x1, y1 i
z11) (Eq. 2-10, Eq. 2-11, Eq. 2-12).
(2-10)
(2-11)
(2-12)

Per simplicitat de càlculs s’aplicarà el sistema de coordenades unitari tal que el punt (x 0,
y0, z00) passarà a ser el punt (0, 0, GSI00). On GSI00 és el valor del gradient normalitzat i
seleccionat del píxel objectiu i GSI01, GSI10 i GSI11 els valors de gradient normalitzat i
seleccionat dels píxels veïns (Fig. 2.15, Eq. 2-13).

Figura 2.15 Estructura del sistema de coordenades unitari per una finestra de 3x3 (esquerra). Detall de
l'estructura pel primer quadrant de la finestra (dreta).
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(

(

(

(
(2-13)

Es calcularà el valor del subpíxel pel quadrant on la direcció del gradient és màxima, el
qual es determinarà pels signes de x i y, i també pel quadrant oposat. Si el valor de GSI00 és
major al màxim del gradient dels dos subpíxels calculats, es determinarà que el píxel objectiu
és un píxel contorn i per tant s’assignarà a la sortida el valor de 1. En cas contrari s’assignarà
el valor de 0. Per tal de realitzar el mínim de càlculs possibles, es comprovarà en una primera
instància que GSI00 sigui major que el valor de llindar th (Eq. 2-8) corresponent a cada secció.
Si el valor supera el llindar, s’aplicarà el càlcul dels subpíxels; en cas contrari s’assignarà
directament el valor de 0 a la sortida del sistema (Fig. 2.16).

Figura 2.16 Esquema del procés de llindaritzat i aprimament. El conjunt de valors EM obtinguts seran el
conjunt de la matriu de píxels contorn.

El resultat d’aplicar aquest sistema de llindaritzat
pel sistema de non-maximum suppression no
permet obtenir el mateix resultat obtingut per [5],
però tot i això s’obté un bon resultat amb contorns
d’un sol píxel de gruix (Fig. 2.17).

Figura 2.17 Mapa de contorns obtingut a
partir de les modificacions realitzades
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2.3. Simulació i resultats
S’ha aplicat el mateix sistema per a diverses imatges que contenen diferents tipus
d’exposició, amb zones més exposades a la llum i zones menys exposades. Es pot observar
com els resultats aplicant multi filtrat són molt millors que els obtinguts amb Canny o Sobel.
Canny per exemple ofereix un molt bon resultat en la detecció de contorns, però no és
suficient, hi ha contorns molt desafiants que són difícils de detectar, com serien per exemple
les línies horitzontals i els contorns dels sofàs que apareixen a la imatge de la flor (Fig. 2.18).
També és bo en zones sobre exposades com per exemple és capaç de detectar la textura de
la taula, però en aquest cas ens interessen més els contorns que informació extra que pot no
ser rellevant per a l’aplicació. En l’exemple de la imatge de les escultures (Fig. 2.19) els
resultats obtinguts amb Canny són molt bons, però encara hi ha contorns que no han quedat
detectats degut a les dificultats de distingir les diferències de gradient en determinats punts.
És per això que Canny és un dels sistemes més utilitzats en sistemes de detecció de
contorns. És senzill d’implementar, és ràpid i permet obtenir una bona resposta en entorns
molt diferenciats en exposició de llum.
Per altra banda, Sobel, és un sistema molt senzill d’implementar ja que només requereix
de la convolució del nucli de Sobel i d’una comparació amb un llindar ja preestablert. Tot i
això, no té una bona resposta en entorns diferenciats o molt desafiants com són els que es
mostren a les imatges següents. En l’exemple de la imatge de la figura 2.18, la qual és la més
complexa en quan a sota exposició, només s’han detectat els contorns més diferenciats, com
són els dels pètals de la flor o la tija, en canvi de la resta de la imatge no s’ha pogut detectar
cap contorn. A la següent imatge (Fig. 2.19) s’han pogut detectar els contorns dins de
l’entorn sobre exposat. Es pot comprovar per tant que Sobel també obté una bona resposta
en entorns més exposats a la llum, però en la part sota exposada de la imatge no ha estat
capaç de detectar cap contorn tampoc.
Finalment, el sistema de multi filtrat detecta aquells contorns que no han pogut ser
detectats per cap dels altres dos sistemes. La seva complexitat és molt major, i la dificultat
en implementació incrementa pel fet que és necessari mantenir en tot moment les tres
imatges seleccionades de forma paral·lela. Addicionalment, els valors de llindar són calculats
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segons la imatge i no definits amb anterioritat de forma externa al sistema. Això incrementa
també el temps d’execució i la necessitat de recursos.

Figura 2.18 Simulació de la imatge de la flor [8]. D'esquerra a dreta i de dalt a baix: Imatge original, Mapa de
contorns per Canny, Mapa de contorns per Sobel i Mapa de contorns mitjançant el sistema de Multifiltrat
explicat en aquest apartat. Imatge utilitzada en [5].
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Figura 2.19 Simulació de la imatge de l'arc d'un claustre amb escultures. D'esquerra a dreta i de dalt a baix:
Imatge original, Mapa de contorns per Canny, Mapa de contorns per Sobel i Mapa de contorns mitjançant el
sistema de Multifiltrat explicat en aquest apartat. Image extreta de [5].

El codi complet per a la reproducció dels resultats de simulació es troben adjuntats a
l’Annex A.1.
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Capítol 3
Descripció hardware
Qualsevol operació matemàtica pot ser descrita en hardware, i generalment una funció
hardware pot ser més ràpida i optimitzada que una funció realitzada en software. És per
aquest motiu que la implementació hardware és una eina de desenvolupament d’una gran
importància. Es poden realitzar sistemes que requereixin un consum més baix d’energia i
executin les funcions a més velocitat que si fossin executades dins d’un processador. D’altra
banda el llenguatge de descripció hardware permet programar el flux de dades, a diferència
dels llenguatges com C o assembler que l’execució és única i exclusivament seqüencial.
Aquesta característica permet que es puguin executar funcions de forma concurrent i
seqüencial.

3.1. Analogia de l’algorisme
De l’algorisme del sistema de detecció de contorns s’han identificat les parts que es
podien realitzar de forma combinacional i les parts que havien de ser seqüencials, per tal de
poder executar el sistema de la forma més ràpida i complint els objectius anteriorment
esmentats. A la figura 3.1 es mostra un diagrama de blocs que engloba tot el sistema
complet. Es pot observar que hi ha unes etapes de set up, aquestes són etapes que
impedeixen que el sistema es pugui realitzar en un sol període de rellotge. La primera etapa
de set up correspon a la configuració de l’estructura en paral·lel per tal de poder calcular la
convolució amb el filtre gaussià, i la suma del temps comprès per a la configuració de
l’estructura en paral·lel de l’enfinestrat de 3x3 per a un posterior càlcul del gradient de
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Sobel, del valor de modulació de Il i el valor de modulació de Ih. La segona etapa de set up
seria la corresponent a l’espera del càlcul de tots els valors de la imatge i per tant l’obtenció
del màxim del gradient per a cada secció. I com a tercera etapa de set up, és necessària
l’acumulació de tots els valors no zero que conformen la matriu del gradient normalitzat i
seleccionat per a cada secció, per tal de calcular el valor de llindar i s’hi ha de comptar també
el temps de la preparació per a l’estructura paral·lela per a poder realitzar la decisió entre
píxels de contorn reals i els falsos.
El processament d’1 píxel dins la seqüència 1 es realitza en un cicle de rellotge, correspon
al càlcul del gradient de Sobel, el càlcul dels valors de modulació per la secció de baix i alt
gradient i la modulació de cada secció. La seqüència 2 també s’executa tota dins un cicle de
rellotge, es fa la normalització dels gradients i també selecció d’aquests. Finalment a la
seqüència 3 es fa el primer llindaritzat, i la decisió final per determinar el mapa de contorns
de la imatge completa. Per altra banda hi ha un temps de latència provinent de la necessitat
d’emmagatzemar les imatges de forma intermèdia (RAM storage time). El temps de set up th
introdueix també un temps de latència.

Figura 3.1 Diagrama de blocs del sistema complet indicant les parts seqüencials i les combinacionals. El
sistema s’executa de forma combinacional dins de cada sequence. I de forma seqüencial entre cada línia de
punts del diagrama de blocs.

Per tal de fer-ho més entenedor es farà en primer terme una explicació del sistema
complet estructurat en blocs i la jerarquia corresponent i posteriorment s’explicarà la lectura
i escriptura a les RAMs i es farà una descripció de com s’han unit els blocs combinacionals i la
relació que hi ha entre ells.
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3.2. Estructura del sistema
Es tindrà en compte al llarg d’aquest treball que la imatge està guardada en una memòria
ROM (image_in) per tal de simular l’entrada en sèrie de les dades de la imatge. Per altra
banda, la sortida serà simulada amb l’escriptura d’un fitxer tipus text que serà tractat amb
posterioritat amb MATLAB per obtenir la sortida corresponent a cada posició de píxel. Tant
el sistema de detecció de contorns (Edge Detector) com la memòria ROM on està guardada
la imatge de prova estan controlades pel controlador ROM i ED, el qual simularà el
controlador del flux de dades d’entrada i l’activació del sistema mitjançant el senyal
d’habilitació en. Tots els blocs són síncrons a la mateixa freqüència del senyal de rellotge clk
(Fig. 3.2).

Figura 3.2 Esquema de blocs d'alt nivell del sistema complet, senyal d’entrada simulat per la ROM
(image_in), sistema de detecció de contorns (Edge Detector) i senyal de sortida guardat dins un fitxer, cada
bloc controlat pel controlador.

El sistema complet tindrà per tant dues entrades, l’habilitador (en) i les dades d’entrada
(data_in), i dues sortides, l’habilitador per al pas posterior (en) i el senyal binari que
generarà el mapa de contorns (data_out). Estarà sincronitzat a la mateixa freqüència de
rellotge clk i es podrà fer un reset del sistema mitjançant el senyal clearn (reset negat).
L’esquema de blocs de la figura 3.3 mostra el sistema de Edge Detector amb la totalitat dels
seus blocs interns, els quals cadascun correspon a una entitat. En el cas dels controladors
(controlador RAM i control SPRAM) i dels multiplexors (mux) i porta AND corresponen a
processos dins l’entitat edge_detector.vhd.
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Figura 3.3 Esquema de blocs del sistema Edge Detection
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Cada bloc intern del sistema de detecció de contorns és síncron i s’activa per mitjà de
senyals d’habilitació procedents del bloc anterior (generalment reben el nom de enable o
en). D’aquesta manera cada bloc només s’executarà quan sigui necessari i hagi de realitzar la
seva funció.

3.3. Descripció per blocs
Dins aquest apartat es farà una descripció detallada de la funcionalitat de cada bloc els
quals corresponen de forma interna a una entitat dins de l’entitat superior anomenada
edge_detector.vhd. Es tindrà en compte que el tipus de dades del senyal d’entrada és de 8
bits de longitud el qual correspon a la codificació en binari dels 256 valors de lluminància de
la imatge d’entrada.

3.3.1. Filtrat pas baix
El filtrat pas baix ve caracteritzat per la descripció hardware de l’entitat smooth_filter.vhd
la qual es pot trobar a l’Annex A.2. Té com a entrades l’habilitador en_ed (su_flag dins
l’entitat) que activarà el filtrat pas baix en el moment que el primer píxel estigui disponible a
l’entrada d_in (smooth_filter_in). A cada flanc de rellotge del senyal clk hi haurà a l’entrada
d_in una nova dada de píxel. La sortida en_fi (set_up_flag) indica que la primera dada ja està
disponible per la sortida FI (smooth_filter_out) i per tant habilitarà el següent bloc Sobel Il Ih
mod (Fig. 3.4)

Figura 3.4 Bloc d'alt nivell de l'entitat smooth_filter.vhd

La convolució del nucli de 5x5 explicat a l’apartat 2.1.1 es realitza mitjançant l’operador
d’enfinestrat (windowing operator) el qual es basa en un enfinestrat o veïnat d’un píxel
central per tal de calcular la sortida. Com que les dades entren en sèrie, carregant els píxels
de la imatge seguint l’ordre d’esquerra a dreta i de dalt a baix, s’hauran de distribuir les
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dades de manera que formin una estructura paral·lela. Multiplicar els valors de la finestra
pels coeficients del nucli 5x5 i fer-ne la suma per obtenir el resultat (Fig. 3.5).

Figura 3.5 Esquerra: Secció d’una imatge de dimensions MxN i estructura de la finestra 5x5 per a la
convolució amb el filtre gaussià. Dreta: Esquema intern del bloc de smooth filter. Convertidor de sèrie a
paral·lel, producte amb la finestra de 5x5 i suma dels resultats dels productes.

El convertidor de sèrie a paral·lel està format per un array de registres que
emmagatzemen els coeficients de la finestra i unes memòries FIFO que fan el paper de
buffer per als píxels que no s’utilitzen durant la convolució. El codi de l’entitat de la memòria
FIFO syn_fifo.vhd també síncrona amb la resta del sistema es troba a l’Annex A.3. A la figura
3.6 es mostra un esquema de l’estructura necessària per a poder aplicar l’operador
d’enfinestrat i com es realitza la conversió de les dades de sèrie a paral·lel.
M

N

Figura 3.6 Esquerra: Secció d'una imatge de dimensions MxN amb enfinestrat de 3x3. Els píxels Wij
corresponent a cada posició de l’enfinestrat i els de color gris són els que es troben emmagatzemats dins de
les FIFOs. Dreta: Estructura interna d’un convertidor de sèrie-paral·lel per una finestra de 3x3.
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A la figura 3.7 es mostra de forma esquemàtica com es du a terme la convolució d’un
enfinestrat de 3x3. Com es pot veure, l’entrada d’un nou valor en sèrie provoca el
desplaçament de la finestra una posició cap a la dreta, de manera que per a cada nou valor
d’entrada en sèrie, generarà un nou valor de sortida també en sèrie.

Figura 3.7 Exemple del funcionament del convertidor sèrie-paral·lel per una finestra de 3x3.

Per a la convolució d’una finestra de 5x5 s’hauria d’augmentar la dimensió de l’array de
registres que emmagatzemen els valors de la finestra (Wij) i disposar de dues memòries FIFO
més. La dimensió de l’array de registres ha de ser de 5x5 de manera que es puguin
emmagatzemar tots els valors de la finestra. Les 4 FIFOs hauran de tenir una longitud de 505
per una imatge de dimensió M=512, es calcularà tal com es mostra a l’equació (3-1).

(

{

(3-1)

Per tal de poder fer la convolució del nucli de 5x5 explicat a l’apartat 2.1.1, s’adaptaran
els productes de manera que no siguin necessaris multiplicadors, sinó que es puguin realitzar
només mitjançant desplaçaments de bits i sumadors. Els coeficients del nucli del filtre
gaussià són múltiples de 2 o bé es poden separar per un valor múltiple de dos i sumar-li u.
De manera que tots els coeficients seran fàcils de ser operats sense necessitat d’un
multiplicador (Fig. 3.8).
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Figura 3.8 Nucli del filtre gaussià i descomposició dels coeficients en múltiples de dos i els seus
corresponents desplaçaments binaris.

En termes de tipus de dada, s’ha de tenir en compte que l’entrada és de 8 bits. Per
determinar el tamany de les dades de sortida, es calcula el valor màxim que es pot obtenir a
la sortida (Eq. 3-2) suposant que el valor de tots els coeficients de la finestra és de 255 (valor
màxim de lluminància), s’obté per tant que el tipus de les dades de sortida del filtre pas baix
haurà de ser de 15 bits de longitud.
(

(3-2)

Tal com s’ha esmentat anteriorment (apartat 3.1) el pas de les dades sèrie a paral·lel
necessita un temps de set up, el qual vindrà determinat per la longitud de la imatge M i pel
tamany de la finestra de convolució, en aquest cas el temps de set up serà el calculat a
l’equació 3-3.
[

(

]

[

(

]

(3-3)

On Tclk és el temps de període de rellotge. Hauran de passar per tant 2053 flancs de
rellotge per tal d’obtenir a la sortida el resultat de la convolució del primer píxel, en aquest
cas el correponent a la finestra W22 (Fig. 3.5 esquerra).
Simulació del bloc del filtre pas baix
A la figura 3.6 es mostra la simulació del bloc del filtre pas baix. Els valors d’entrada
utilitzats són els corresponents a la imatge de la flor mostrada anteriorment durant el procés
de modelació en MATLAB (Capítol 2). En un primer terme hi ha la càrrega de la imatge, tal i
com s’ha comentat anteriorment es guarden els píxels corresponents a la finestra de 5x5 en
un array de registres (row1..5). A cada flanc de rellotge es realitza una càrrega al següent
registre. El filtre s’activarà mitjançant el senyal su_flag. Quan la primera línia de registres
estigui plena, es guarda a la primera posició de la FIFO el primer valor que ha entrat, per a la
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primera línia el valor és el 239. Quan la FIFO estigui plena es carregarà el valor a la següent
línia de registres i així de forma successiva fins que tota l’array de registres està plena i
l’estructura de la finestra de 5x5 disponible, el qual succeeix després de 2053 flancs de
rellotge (Eq. 3-3). Al final de cada línia els píxels dels contorns seran discriminats, tot i que
seran calculats per tal de no perdre l’estructura d’enfinestrat.

Figura 3.9 Simulació del funcionament del filtre pas baix. De dalt a baix: Inici del sistema, càrrega de la
primera línia de registres. Estructura d’enfinestrat de 5x5 disponible i càlcul del valor filtrat FI
(smooth_filter_out). Analogia amb els valors obtinguts amb la simulació del codi VHDL i del codi MATLAB.
Discriminació dels píxels de contorn de la imatge, enquadrats en vermell.
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3.3.2. Càlcul del gradient i modulació
El càlcul del gradient i la modulació en les tres seccions ve caracteritzat per la descripció
hardware de l’entitat sobel_Il_Ih_mod.vhd el codi del qual es
troba a l’Annex A.4. Té com entrades el senyal d’habilitació
provinent del bloc del filtrat pas baix enable i el senyal de la
imatge filtrada FI. Té un senyal d’habilitació de sortida setup_flag
que indica el moment en que les dades de sortida Glow, Gmed,
Ghigh, XI i YI ja estan disponibles i el senyal de enable que Figura 3.10 Bloc d'alt nivell de
l'entitat sobel_Il_Ih_mod.vhd que

indica quan els valors de màxim Glow_max, Gmed_max i realitza la funció del càlcul de
Sobel i de la modulació per
Ghigh_max estan disponibles a la sortida (Fig. 3.10).
seccions.

Aquesta entitat està formada per diverses entitats combinacionals i una entitat
seqüencial, una entitat per a cada funció: convertidor sèrie-paral·lel (seqüencial), gradient de
Sobel, càlcul de Il, càlcul de Ih i modulació. A l’esquema de la figura 3.11 es mostra de forma
més detallada, que a la figura 3.1, l’estructura de la seqüència 1.

Figura 3.11 Esquema detallat de les funcions executades per cada bloc
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a) Convertidor Sèrie-Paral·lel
El convertidor Sèrie-Paral·lel segueix la mateixa estructura explicada a l’apartat 3.3.1. La
única variació de la descripció anterior a aquesta és la dimensió de l’array de registres per a
guardar els valors de l’enfinestrat i la longitud de les FIFOs necessària per emmagatzemar la
part de la línia que es troba en espera. Seguint la mateixa equació (3.1) la longitud de la FIFO
ha de ser de 507 posicions i serà necessària un array de 3x3 registres per guardar l’estat dels
valors de l’enfinestrat per a la seva utilització futura. El temps necessari per a poder generar
l’estructura de l’enfinestrat es troba aplicant l’equació (3-4) i amb la qual s’obté que hauran
de passar 1027 flancs de rellotge per disposar a la sortida del bloc sèrie-paral·lel els 9
coeficients de la finestra de 3x3.
[

(

]

[

(

]

(3-4)

L’entitat serial_paralel.vhd es troba descrita en VHDL a l’Annex A.5, la qual també utilitza
l’entitat syn_fifo.vhd descrita a l’Annex A.3. L’estructura de sortides Wij correspon a les
entrades de les següents entitats tal com es mostra a la figura 3.12.

Figura 3.12 Estructura de 3x3 de les sortides Wij relacionat amb les entrades in1..in9

Simulació del bloc del convertidor de sèrie a paral·lel
Aquest bloc s’activa en el
moment que el primer valor
de la sortida del filtre pas
baix està disponible, moment
també que s’activa el senyal
sp_in (provinent del bloc del
filtre pas baix). A la figura
3.13 es mostra com el primer Figura 3.13 Simulació del convertidor sèrie paral·lel, càrrega de la
píxel filtrat amb valor 2091

primera dada.

es carrega a l’array de registres que formen la matriu de l’enfinestrat de 3x3.
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Tal i com s’ha calculat a l’equació 3.4, al cap de 1027 flancs de rellotge es carregaran a la
sortida els 9 valors corresponents a la finestra de 3x3 (Fig. 3.14). A cada flanc de rellotge es
carregaran 9 nous valors, el resultat és com si es desplacés la finestra de 3x3 una posició cap
a la dreta.

Figura 3.14 Simulació del convertidor sèrie-paral·lel, càrrega dels valors de l’enfinestrat de 3x3 a cada flanc
de rellotge.

b) Gradient de Sobel
Gràcies a la seva estructura, el nucli de Sobel permet realitzar la convolució d’una forma
relativament senzilla. Tal i com es mostra a la figura 3.15 es substituirà el multiplicador per 2
per un desplaçament d’una posició cap a l’esquerra per realitzar el producte de la part
ponderada del nucli. Se’n farà la suma per cada 3 valors menyspreant el signe de la part
negativa del nucli i fent de forma posterior la resta entre els dos sumands. S’obtindrà el
resultat de Gx i Gy amb una longitud de dades de 18 bits. Per a simplificar els càlculs de
l’arrel quadrada dels quadrats, es guardarà el valor absolut de Gx i Gy per una part i el signe
per l’altra. Això permet reduir la longitud de dades de Gx i Gy en un bit i disminuir el número
de bits necessaris per al càlcul de l’arrel quadrada. El càlcul del valor absolut de Gx i Gy es
farà mitjançant el Complement a 2 (Ca2), ja que internament els valors negatius estan
codificats en Ca2. El signe de Gx i Gy només serà necessari per a XI i YI. La descripció en VHDL
d’aquesta entitat sobel.vhd es troba adjuntada a l’Annex A.6.
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Figura 3.15 Esquema del funcionament intern de l'entitat per al càlcul del gradient de Sobel sobel.vhd

El càlcul de l’arrel quadrada de la suma dels quadrats de Gx i Gy es pot dur a terme o bé
mitjançant una aproximació [8] o bé calculant els quadrats de Gx i Gy i fer-ne l’arrel
quadrada. Utilitzant el primer mètode de l’aproximació (Eq. 3-5 extreta de [8]) es produeix
una reducció de la qualitat del sistema de detecció de contorns del 0,1688% respecte el
càlcul sense aproximació.
√

{

| }

{| | | | |}
{| | | | |}

{

(3-5)

Tot i la diferència d’àrea que hi pugui haver s’ha decidit fer la descripció hardware sense
aproximació ja que l’objectiu principal és el temps i la qualitat del sistema, i ofereix uns
millors resultats si es té en compte el valor exacte del Gradient de Sobel que si es fa ús de
l’aproximació obtinguda per l’equació (3-5).
Així doncs es calcularà el valor del Gradient de Sobel (G) mitjançant el producte de Gx per
ell mateix i Gy per ell mateix, i seguidament l’arrel quadrada del valor de la suma dels
quadrats. L’arrel quadrada segueix una estructura semblant a [9] i a la figura 3.16 es mostra
de forma esquemàtica l’algorisme que segueix. Enlloc de fer ús de la descripció d’una entitat
s’ha descrit mitjançant una funció per fer més senzilla la futura utilització de la operació.
Com que dins d’una funció no prèn partida el senyal de relloge, es realitza el càlcul de l’arrel
quadrada de forma totalment combinacional, i no s’ha d’esperar un cicle de rellotge per a
fer l’operació. Això fa que a l’hora de ser sintetizat la funció de for..loop descrita sigui
implementada de manera que es connecten en cascada els mòduls de la figura 3.16. La
funció

de

l’arrel

quadrada

(sqrt)

es

troba

function_declaration.vhd adjuntat a l’Annex A.7.

descrita

al

paquet

de

funcions
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Figura 3.16 Esquema del funcionament intern de
la funció d'arrel quadrada descrita dins el paquet
de funcions. La imatge s’ha extret de [9] on
també s’explica de forma detallada aquest
sistema. El Shift register s’ha modificat per un
desplaçament combinacional.

El resultat de l’arrel quadrada és G, el qual té una longitud de dada de 17 bits. El valor de
G serà utilitzat per a calcular XI i YI (Eq. 3.5). Per a dur a terme la divisió per obtenir els valors
de XI i YI es fa la descripció hardware d’un divisor binari, el qual s’ha adaptat la descripció
d’un divisor bàsic que es troba a [10] i [11]. Per a que aquesta entitat pugui ser utilitzada per
a cada un dels divisors necessaris per a aquest sistema, se n’ha fet una descripció de forma
generalitzada. En aquest cas es tindrà en compte que la longitud de dada del dividend és
major o igual que la longitud de dada del divisor, però això no implica que el valor del divisor
no pugui ser major, per tant es contemplaran els dos casos:
1. Dividend >= divisor. Tal i com es mostra a la figura 3.17 (esquerra) el divisor és
desplaçat cap a l’esquerra un número de posicions igual a la longitud de dada de
dividend. Si el dividend (D) és menor que LSD (Left Shifted Divisor) llavors Q(i) és zero,
en cas contrari Q(i) valdrà 1 i el nou valor de D serà la resta de D menys LSD. Es
repetirà el procés un nombre de vegades igual al valor de la longitud de dada de
Dividend. L’exemple de la figura 3.14 (dreta) és el càlcul de la divisió de 89/9,
compleix que Divident >= divisor i com es pot comprovar el resultat obtingut és el
correcte (Eq. 3-6)
{

(
(

(3-6)
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Figura 3.17 Esquerra: Diagrama de flux del càlcul de la divisió en binari per a dividend >= divisor. Dreta:
Explicació pas per pas i exemple de la divisió de 89/9, quocient = 9 (b1001), residu = 8 (b1000).

2. Dividend < divisor. El sistema segueix la mateixa estructura que en la situació anterior
però en aquest cas és el dividend el que serà desplaçat cap a l’esquerra un nombre N
de bits on N és el valor de la longitud de dada del divisor. I el divisor també és
desplaçat un nombre N de bits cap a l’esquerra. A partir d’aquest moment es segueix
el mateix procediment explicat a l’apartat anterior i resumit al diagrama de flux de la
figura 3.18 (esquerra), on es mostra també un exemple de la divisió 13/22.

Figura 3.18 Esquerra: Diagrama de flux del càlcul de la divisió en binari per a la situació dividend < divisor.
Dreta: Explicació pas per pas i exemple de la divisió de 13/22, quocient = 0,5898.

El resultat que s’obté de la divisió és directament el resultat codificat en coma fixa, de
manera que el bit més significatiu (MSB) correspon al valor ½, ¼ i així successivament.
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Per a l’exemple de la figura es pot observar que el resultat obtingut és 0.10010111 el qual
correspon al valor decimal de 0.58984375. Pel disseny del sistema s’ha considerat que la
precisió de 8 bits per a la codificació del valor en decimal és suficient (Eq. 3-7).

{

(3-7)

El tipus de dada de quocient a la sortida del divisor serà per tant en el cas que el dividend
sigui major o igual que el divisor, el MSB igual a 1 i la resta de bits el valor enter de la divisió.
En cas que el dividend sigui menor que el divisor, el MSB del quocient serà 0 i la resta de bits
el valor del resultat codificat en coma fixa començant pel segon bit mes significatiu. El codi
de divider.vhd es trobar a l’Annex A.8.
Per a codificar els valors de resultat de XI i YI s’ha generat un tipus de dada que contingui
per una part un flag que indiqui si el valor emmagatzemat és positiu o negatiu (neg_flag), un
flag que indiqui si el valor emmagatzemat és un valor enter o és un valor codificat en coma
fixa (int_flag), i per acabar el valor codificat en decimal o en coma fixa (integer or fixed point
value) (Fig. 3.19).

neg_flag → ‘1’ quan XI_out o YI_out són negatius, sinó ‘0’
int_flag → ‘1’ quan el valor és enter sinó is ‘0’
[
integer o fixed point value → {
[ ⁄

]
⁄

⁄

⁄ ]

Figura 3.19 Estructura en bits del tipus de dada de XI i YI

Exemples de codificació seguint l’estructura de la figura 3.19:




1 : neg_flag = 0, int_flag = 1, valor = 00000001
- 0,5 : neg_flag = 1, int_flag = 0, valor = 10000000
0,625 : neg_flag = 0, int_flag = 0, valor = 10100000
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Els valors de XI i YI són guardats en dues memòries RAM de simple port, les quals
s’especificaran més endavant.
Simulació del bloc del càlcul de Sobel i divisor
En el moment en que els 9 píxels de la finestra estan disponibles a l’entrada del mòdul de
Sobel es processen i s’obtenen els valors de gradient en la direcció x (gx_aux), en la direcció
y (gy_aux) i l’arrel quadrada de la suma dels quadrats d’aquests, el gradient de Sobel
(g_out). La normalització de Gx i Gy per G és el resultat dels valors de XI (xi_out) i YI (yi_out).
A la figura 3.20 es mostra la simulació per als primers sis píxels de la imatge del
funcionament del bloc de Sobel.

Figura 3.20 Simulació de l'entitat de sobel.vhd. Dalt: Simulació amb modelsim dels primers 6 píxels de la
imatge. Baix: analogia amb els valors obtinguts de la simulació amb MATLAB.

Per tal de poder comprovar d’una forma més senzilla el funcionament del sistema s’ha
descrit en VHDL un convertidor de valors en coma fixa a una mena de valor decimal, de
manera que el número que apareix a la simulació són els decimals del valor real. Per als
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primers píxels de la imatge per exemple, el valor binari de XI (xi_decimal) que es troba
enquadrat en blau és b110111011 i la seva conversió a decimal és 0,865234375 (Fig. 3.21).
Els dos bits més significatius indiquen si és negatiu (neg_gx = 1) i si el valor de la variable és
decimal o enter (int_flag = 0). La codificació en coma fixa genera un error màxim del 10,47%
en els resultats dels valors obtinguts.

Figura 3.21 Conversió de la codificació en binari de coma fixa a decimal

c) Càlcul de Il
Aquest bloc ha de fer el càlcul de la suma dels coeficients de la finestra de 3x3 elevats
independentment a 0.5, que és el mateix
que fer-ne l’arrel quadrada (Fig. 3.22).
L’arrel quadrada és calculada de forma
combinacional utilitzant la mateixa funció
explicada amb anterioritat i descrita dins el
paquet function_declaration.vhd que es
troba a l’Annex A.7. El tipus de dada de
l’entrada té una longitud de 15 bits i a la
sortida Il tindrà una longitud de 11 bits.

Figura 3.22 Esquema del càlcul de Il. Entitat Il.vhd la
qual es troba a l'Annex A.9

Simulació del Càlcul de Il
El resultat del càlcul de les arrels quadrades és un valor enter, en relació als valors
obtinguts amb MATLAB es comet un error màxim del 1,7% en els resultats. A la figura 3.23 es
mostra la simulació dels primers 6 píxels de la imatge, il_in1..9 són les entrades a l’entitat de
Il.vhd, i il_out el valor de Il que s’utilitzarà per a la modulació de baix gradient de Sobel. Es fa
de la mateixa manera que amb les simulacions anteriors una analogia dels valors obtinguts
mitjançant la simulació amb MATLAB, on es pot veure la diferència de valors entre una
simulació i l’altra.
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Figura 3.23 Simulació del càlcul de Il i analogia dels valors de simulació amb ModelSim i MATLAB. Dalt:
simulació en Modelsim de l'entitat Il.vhd. Baix: valors obtinguts mitjançant la simulació amb MATLAB

d) Càlcul de Ih
El càlcul de Ih consisteix en la suma dels coeficients de la finestra elevats
independentment a γH = 1, per tant és com si féssim la suma directa dels coeficients de la
finestra de 3x3 (in1..in9). El codi de la descripció d’aquest bloc Ih.vhd es troba a l’Annex
A.10. La longitud de les dades d’entrada és també de 15 bits i la seva sortida serà de 18 bits.
Simulació del Càlcul de Ih
La simulació de la figura 3.24 mostra la suma dels valors de la finestra de 3x3 ih_in1..9. En
aquest cas l’entitat no genera cap tipus d’error ja que consisteix únicament en la suma de 9
valors enters, els valors obtinguts per les dues simulacions són el mateix.

Figura 3.24 Simulació de l'entitat Ih.vhd. Els resultats obtinguts en Modelsim i MATLAB són el mateix.
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e) Modulació
La modulació en les tres seccions es farà de forma
seqüencial i s’integrarà en tres processos independents
descrits dins de l’entitat de sobel_Il_Ih_mod.vhd de
manera que els processos seran síncrons i per tant només
sensibles al senyal de rellotge clk. Per a cada nou conjunt
de coeficients de la finestra de 3x3 (in1..in9) que es
disposi, se’n calcularà de forma combinacional els valors
de Il i Ih i se’n farà la modulació en un sol cicle de rellotge. Figura 3.25 Esquema del procés de
El producte de G i Ih es farà de forma directa utilitzant els

modulació en les tres seccions

multiplicadors integrats a la FPGA, i la divisió de G amb Il es realitzarà mitjançant el divisor ja
descrit anteriorment. És a dir, per a cada nou conjunt de dades, a cada flanc de rellotge hi
haurà una nova dada a les sortides Ghigh, Gmed i Glow, les quals es guardaran en una
memòria RAM que s’explicarà més endavant. Al mateix temps s’ha de tenir en compte que
s’ha de calcular el valor màxim de tots els valors de sortida per a cada secció, per tant a cada
flanc de rellotge es farà una comparació entre el valor registrat i el nou valor guardant al
registre G..._max el màxim entre els dos valors (funció descrita al function_declaration.vhd
adjuntat a A.7). La modulació es mostra de forma esquemàtica a la figura 3.25.
Per tal d’optimitzar al màxim l’espai necessari per emmagatzemar els valors de Glow,
Gmed i Ghigh es durà a terme una conversió de les dades a coma flotant. Els conversors de
coma flotant per a cada secció estan descrits al paquet de function_declaration.vhd amb el
nom de int2fp_low, int2fp_med, int2fp_high (Annex A.7). No s’ha pogut reproduir de forma
exacta el sistema de coma flotant estàndard ja que per al sistema és necessària la codificació
del valor de zero absolut, el qual amb la codificació habitual de coma flotant no queda
representat. Es parteix de la base de l’exponent i la mantissa fent una petita modificació i
afegint al MSB un flag indicador de si el contingut del valor en coma flotant és un nombre
enter o fraccionari. L’estructura dels bits dels tipus de dades de les tres seccions convertides
en coma flotant es mostra a la figura 3.26.

57
Síntesi sobre FPGA d’un sistema de detecció de contorns

Figura 3.26 Estructura de bits de la codificació del convertidor a coma flotant. Exemple de com es descodifica
un valor en coma flotant i es converteix a fraccionari.

La conversió a coma flotant pels valors més crítics és la següent:
-

Valor = 0 → int_flag = 0 | exp = zeros | mantissa = zeros
Valor = 1 → int_flag = 1 | exp = zeros | mantissa = zeros
Valor fraccionari qualsevol → int_flag = 0 | exp = #shifts dreta | mantissa
Valor enter qualsevol → int_flag = 1 | exp = #shifts esq. | mantissa

Aquesta conversió es realitza dins l’entitat de edge_detection.vhd ja que les dades seran
guardades en una memòria RAM de doble port per a cada secció també instanciades dins la
mateixa entitat. El procés finalitzarà quan hagin estat modulats tots els valors de les tres
imatges de forma independent i per tant també s’haurà trobat el valor de màxim per a cada
secció, el qual també serà convertit a coma flotant. Un cop s’hagi calculat el màxim s’activarà
el bit d’habilitació per al pròxim bloc.
Simulació de la modulació de cada secció
El sistema s’iniciarà en el moment de l’activació per nivell alt del senyal su_flag_sp_out.
Per tal de mantenir el sincronisme en tot el sistema, i evitar estats lògics no desitjats, els
resultats de la modulació es troben dins un procés, i per tant es carregarà el valor a la sortida
de l’entitat al següent flanc de rellotge; tal i com es mostra a la simulació de la figura 3.27. Es
generarà el senyal d’activació per a l’escriptura de la RAM set_up_flag_out que passarà a
valdre “1” també al següent flanc de rellotge. Per aquesta simulació també s’ha fet servir el

58
Síntesi sobre FPGA d’un sistema de detecció de contorns

convertidor de valors en coma fixa a “decimal” per tal de poder comprovar de forma més
àgil el correcte funcionament del sistema.

Figura 3.27 Simulació i analogia entre els valors obtinguts per la simulació amb Modelsim i la simulació amb
MATLAB

Es fa servir un comptador intern per tal controlar el moment en el qual s’han de carregar
a la sortida els valors de màxim per a cada secció. A la figura 3.28 s’observa com es
carreguen a la sortida de glow_max_out, gmed_max_out i ghigh_max_out els valors de
màxim quan s’activa el max_flag_ready, això passarà quan counter arribi a 259066 (Eq. 3-8).
(

(

(3-8)
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Figura 3.28 Simulació de la càrrega dels valors de màxim per a cada secció de la modulació i activació del flag
de màxims disponibles

3.3.3. Normalització, selecció i càlcul del llindar
Tal i com s’ha explicat a l’apartat 2.1.4, s’han de normalitzar els valors de Glow, Gmed i
Ghigh per tal de poder comparar-los entre ells i determinar quins són els píxels “bons” en
cada cas i obtenir com a resultat les imatges dels píxels seleccionats GSIlow, GSImed,
GSIhigh. El bloc amb el conjunt d’entrades i sortides i un esquema del funcionament intern
d’aquest es troben representats a la figura 3.29.

Figura 3.29 Esquerra: Bloc norm_select amb les corresponents entrades i sortides de l’entitat
norm_select.vhd descrita a l’Annex A.11. Dreta: Estructura de les funcions internes del bloc que realitza la
funció de normalizació, selecció i càlcul del llindar.

Les entrades de G... i G..._max per a cada secció estan codificades en coma flotant. El
divisor que realitza la funció de normalització és exclusiu per a la secció de baix gradient
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(norm_divider_low.vhd) i generalitzat per a les seccions de mig i alt gradient
(norm_divider.vhd), les entitats es troben descrites als Annexos A.12 i A.13 respectivament.
És necessari implementar dos tipus de normalització ja que els valors de Glow poden ser
enters o bé fraccionaris, però tots dos segueixen la mateixa estructura de divisió.
El funcionament de la divisió en coma flotant es basa en el mateix principi de la divisió de
potències, és a dir, els valors d’exponent es resten i els valors de mantissa es divideixen. De
forma interna es realitzaran dues divisions, de manera que en cas que el valor de la divisió
entre mantisses encara quedi com a resultat un nombre enter, es farà una segona divisió
amb el residu i se sumaran les dues parts fraccionàries. Els valors possibles de sortida es
troben dins l’interval [0, 1], i segueixen la mateixa estructura d’un valor de coma fixa, on el
MSB indica si el valor guardat és enter o és fraccionari. En aquest cas l’únic valor enter que
pot ser emmagatzemat és 1, i la resta de valors tindran el MSB igual a 0 i la resta de bits la
codificació en coma flotant del valor (Fig. 3.30).

Figura 3.30 Estructura de bits de la codificació dels valors de coma fixa dins l'interval de [0, 1]

Seguidament es busca el màxim valor entre els tres valors de gradient normalitzats,
GNlow, GNmed i GNhigh, i es comparen per a cadascuna de les seccions si el valor és igual o
no al valor màxim dels tres, Ggood. El resultat de la comparació és l’entrada a una nova
entitat que s’encarregarà de calcular el valor de llindar accum_th.vhd (la descripció
hardware es troba a l’Annex A.14). En cas que sigui igual el valor es manté i s’activa
l’acumulador, en cas contrari s’assigna un valor de zero i no es compta per a l’acumulador.
L’acumulador s’activa per a tots els valors de GSI (quan GN = Ggood) que no siguin zero, a la
vegada que s’acumulen els valors de GSI també s’activa el comptador que indica la quantitat
de valors no zero que s’han sumat. Un cop han passat tots els píxels de la imatge, es fa la
divisió entre el valor acumulat i el valor del comptador. El resultat d’aquesta divisió per a
cada secció és el valor de llindar que es farà servir en el proper pas. El tipus de dada per al
valor de llindar és el mateix que es mostra a la figura 3.30. Al mateix temps s’activa un
habilitador que indicarà que la pròxima etapa ja pot començar.
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A cada flanc de rellotge es disposa a la sortida del bloc norm_select d’una nova dada, la
qual s’emmagatzema a la mateixa RAM de doble port esmentada al subapartat anterior i
que s’explicarà més endavant.
Simulació del bloc de normalització i selecció
Quan el senyal set_up_ns passa a nivell alt, s’activa el mòdul de normalització i per tant es
fa la normalització i selecció per a cada secció. La figura 3.31 mostra la simulació d’aquest
mòdul. Al següent flanc de rellotge després de l’activació del flag (set_up_ns) es carrega a les
sortides gsi_low, gsi_med i gsi_high els valors ja seleccionats. En cas que no sigui el màxim
es força a zero.

Figura 3.31 Simulació del bloc de normalització i selecció

Tal i com s’ha explicat anteriorment es fa una acumulació dels valors no zero de GSI. A la
figura 3.32 es mostra el funcionament correcte de l’acumulació dels valors no zero. La suma
en coma fixa funciona igual que una suma binària, però en el moment que el valor en coma
fixa és major que 1 s’ha d’augmentar el valor enter de l’acumulació en una unitat. D’aquesta
manera com es pot observar a la simulació, el valor de fraction_part és 495, si hi afegim el
valor de data_in, 5, el resultat és 500. En el moment que superem el valor de 1
(fraction_part = 512), el senyal de integer_part augmenta en una unitat. Si el valor de
data_in és zero, no s’incrementa el valor de fraction_part. Quan s’han transmès tots els
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píxels es fa el càlcul del valor de llindar, i s’activa el flag indicant que el valor ja s’ha calculat i
està disponible a la sortida del mòdul.

MATLAB

Figura 3.32 Dalt: Simulació del correcte funcionament de l'acumulador per a valors no zero de gsi. Baix: càlcul
del valor de llindar al final de l’acumulació (b000010101 = 0,041016, valor matlab = 0,0393) i càrrega del
número de valors no zero trobats (non_zeros). Simulació per al cas de gsi_low.

3.3.4. Llindarització
Les entrades i sortides del procés de llindarització estan
representades al bloc de la figura 3.33 i la seva descripció
hardware es troba a l’Annex A.15.
Per al procés de llindarització s’han implementat les
modificacions explicades a l’apartat 2.2, per el qual és
necessari formar de nou una estructura de sèrie-paral·lel,
on s’utilitzarà el mateix convertidor sèrie-paral·lel ja
descrit en VHDL, i seran necessaris també els valors de XI i
Figura 3.33 Bloc amb les entrades i
sortides corresponents a l'entitat
th_edge_map.vhd

YI emmagatzemats. Caldrà doncs esperar el temps
corresponent al set up de l’estructura en finestra de 3x3
per a poder inicialitzar la decisió final i formar el mapa de

contorns de la imatge completa (Eq. 3-9). Els píxels de GSI es llegeixen directament de la
memòria RAM i els valors de llindar de cada secció s’obtenen de la sortida del bloc anterior.
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(3-9)

Un cop passat el temps de set up es llegiran de la memòria RAM els valors de XI i YI. Per
simplificar els càlculs es calcularan de forma prèvia les quatre constants A, B, C i D que
permetran calcular els valors de subpíxel per l’enfinestrat de cada secció (Eq. 3-10). Aquestes
constants són comunes per a les tres seccions.

{

( | | ( |
| |( | |
( | | | |
| || |

|

(3-10)

Per tal de fer el càlcul de forma independent i paral·lela s’ha descrit una entitat que serà
utilitzada de forma general per a cada secció anomenada threshold.vhd (descrita en VHDL a
l’Annex A.16). De forma interna cada entitat té un convertidor de sèrie-paral·lel
(sèrie_paralel_th.vhd – Annex A.17) que genera l’estructura d’enfinestrat de 3x3 i amb la
que es calculen els dos valors de subpíxel. La decisió es realitza de forma seqüencial, per a
cada flanc de rellotge del senyal de clk hi haurà disponible un nou valor de píxel, i per tant
també es disposarà a la sortida d’un nou píxel del mapa de contorn. Un senyal d’habilitació
en_th indicarà el moment en que es disposa del primer píxel contorn a la sortida i es
desactivarà quan s’hagin obtingut tots els píxels contorn del mapa de contorns.
Per aquesta última entitat s’ha descrit una funció especial per al producte entre dos
valors de coma fixa fixed_point_and, la qual es troba descrita dins el paquet de
function_declaration.vhd (A.7).
Simulació del bloc llindarització
Tal i com s’ha comentat el mòdul de llindarització necessita un temps de set up per a
poder generar l’estructura d’enfinestrat i poder realitzar el càlcul dels valors de subpíxel. A la
simulació de la figura 3.34 es veu clarament el temps que s’ha d’esperar el sistema per a
poder començar a fer els càlculs. La simulació que es mostra és de la càrrega per a la secció
de baix gradient. Quan th_ready s’activa per nivell alt, el subbloc s’activa i amb ell el
convertidor sèrie-paral·lel que prendrà 1015 flancs de rellotge a activar el senyal d’activació
binary_en, el qual iniciarà el càlcul dels subpíxels i per tant la decisió de si el píxel objectiu és
contorn o no.
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temps de set up

Figura 3.34 Simulació amb Modelsim de la subentitat th_low (threshold.vhd). Mostra del temps de set up.

L’entitat th_edge_map.vhd instancia la subentitat threshold.vhd de forma independent
per a cada secció, la qual decideix per a cada cas si els píxels objectiu (gsilow, gsimed,
gsihigh) són o no són píxels contorn. Per a determinar el mapa de contorns final s’aplica una
OR lògica als tres senyals binaris provinents de les tres subentitats. Es mostra una simulació
d’aquest funcionament a la figura 3.35.

OR

Figura 3.35 Simulació del funcionament del procés de decisió del píxels contorn

El codi complet en VHDL de l’entitat superior edge_detector.vhd es troba a l’Annex A.18 i
el package que conté la declaració de totes les constants es troba a l’Annex A.19 amb el nom
de constant_declaration.vhd.
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3.4. Comunicació entre blocs i memòries
Tal i com s’ha anat comentant anteriorment els blocs requereixen de senyals d’habilitació
que indiquin el moment d’iniciació del procés i també el moment de finalització. D’aquesta
manera només s’executaran els processos quan realment siguin necessaris, la resta del
temps estaran deshabilitats. Les memòries també necessiten d’un controlador que generi els
senyals d’habilitació, lectura i adreça, se n’explicarà el funcionament en els pròxims apartats.

3.4.1. Sincronització entre blocs
Per a sincronitzar els blocs entre sí s’han generat uns senyals d’habilitació que controlen
l’activació i desactivació de cada bloc. Quan un bloc ha acabat o les dades estan disponibles
a la seva sortida, activa el bloc subsegüent.
A la figura 3.36 es troba el diagrama de blocs del sistema complet marcant en vermell tots
els senyals d’interconnexió entre blocs. El primer senyal d’habilitació és el senyal en_ed que
és una entrada del sistema de detecció de contorns (Fig. 3.2), i estarà activat durant tot el
procés; es deshabilitarà quan aquest hagi finalitzat. El senyal en_ed activa també l’execució
del convertidor sèrie-paral·lel que es troba dins el filtre gaussià.
El senyal en que es troba entre el filtre pas baix i el bloc de Sobel és un indicador que la
primera dada filtrada ja està disponible i que per tant el convertidor sèrie-paral·lel per a
l’enfinestrat de 3x3 pot iniciar. En el moment en que es calculi la primera dada de Glow,
Gmed i Ghigh s’activarà el senyal setup_flag que passarà de forma directa al controlador de
les RAMs. També s’activa un segon habilitador enable que indica quan s’han acabat de
calcular tots els valors de Glow, Gmed i Ghigh i per tant ja està disponible el valor de màxim
per a cada secció. Aquest està connectat al següent bloc de normalització i selecció que
activarà els divisors i acumuladors. La connexió entre aquest bloc i el llindaritzat final es du a
terme per un darrer senyal d’habilitació enable_th que s’activarà en el moment que els tres
valors de llindar estiguin disponibles a la sortida.
El senyal de sortida en_th indica que el primer píxel contorn està a punt per ser o bé
guardat en una memòria, o bé enviat al perifèric de sortida.
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Figura 3.36 Esquema de blocs del sistema complet mostrant en vermell els senyals d'habilitació i de connexió
entre blocs.

3.4.2. Lectura de la ROM
La simulació d’un senyal d’entrada en streaming es realitza carregant les dades des d’una
memòria ROM de simple port que prèviament s’ha inicialitzat amb els valors de la intensitat
de píxel de la imatge. Es controla la memòria a través d’un controlador (Fig. 3.2) que genera
els senyals d’habilitació i valor de l’adreça a llegir en cada flanc de rellotge. Esta
sincronitzada a la mateixa freqüència de rellotge utilitzada a tot el sistema i per a cada flanc
de rellotge es carrega a la sortida una nova dada de 8 bits de longitud (Fig. 3.37). S’ha fet ús
de les eines del Core Generator de l’entorn de Xilinx per a generar aquesta memòria. Té una
longitud d’adreçament de 262144 posicions (512x512) amb una longitud de paraula de
lectura de 8bits.
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Figura 3.37 Cronograma de lectura de la memòria ROM

3.4.3. Escriptura i lectura de la SP-RAM
Les dues memòries per emmagatzemar els valors de XI i YI també s’han generat amb
l’ajuda de l’eina del Core Generator de Xilinx ISE. Les dues memòries són iguals, amb una
longitud d’adreçament de 256036 posicions (506x506) i una longitud de paraula de lectura i
escriptura de 11 bits. S’han configurat de manera que siguin de mode d’escriptura Read First
(Fig. 3.38), és a dir, que en mode d’escriptura es carreguen al port de sortida DOUTA les
dades prèviament emmagatzemades a la posició de memòria de ADDRA, al mateix temps es
guarda a aquesta mateixa posició de memòria del valor de les dades d’entrada DINA.

Figura 3.38 Exemple del mode d'escriptura Read First Mode. Cronograma extret de la documentació de Xilinx
LogiCORE IP Block Memory.

El control de les dues SP-RAMs es du a terme mitjançant un controlador control SPRAM
que genera els senyals d’habilitació, escriptura i l’adreça d’escriptura o lectura
corresponents (Fig. 3.39). El fet que les dues memòries RAM siguin iguals i continguin el
mateix tipus de dades permet que els senyals de control puguin ser els mateixos per a
ambdues memòries. Degut a que no es contemplen les condicions de contorn durant la
convolució, hi ha valors calculats durant el procés de càlcul del gradient de Sobel que no han
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de ser emmagatzemats a la memòria. No obstant, el sistema no pot aturar-se i recomençar
al final de cada línia ja que són necessaris els
valors de contorn del píxel per fer els càlculs.

El senyal d’habilitació ena serà el que
controlarà quan s’han d’emmagatzemar els
píxels i quan s’ha de desactivar la memòria per Figura 3.39 Esquema de blocs del controlador de
tal que no es guardin els valors no desitjats.

les dues SP-RAM per de XI i YI

Com es pot observar a la figura 3.40 es guarden a la memòria els píxels de la primera línia de
la posició 0 a la posició 505 de la memòria a cada flanc de rellotge. Quan el comptador de
posició de línia ha arribat al valor 505, ena es desactiva. Tot i que les dades d’entrada variïn
no seran emmagatzemades a la memòria, colorades en vermell; es tornarà a activar el senyal
d’habilitació ena després de sis flancs de rellotge, nombre de píxels corresponents als dos
contorns de 3 píxels per banda degut a l’eliminació de les condicions de contorn, tant pel
filtre pas baix (2 píxels) com per la convolució de Sobel (1 píxel). A diferència del senyal
d’habilitació ena, el senyal wea s’activarà només a l’inici de l’escriptura de la imatge i es
desactivarà quan s’hagin transmès tots els píxels.

Figura 3.40 Cronograma del funcionament del controlador de les dues SP-RAM XI i YI. Mode d'escriptura
Read First i habilitació i deshabilitació del senyal en per a l'escriptura de cada línia de la imatge tractada.

En el moment de la lectura el senyal d’habilitació ena s’activarà només a l’inici de la
lectura de la imatge completa i es desactivarà al final de la transmissió, ja que les dades ja
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han estat ben emmagatzemades i la posició 506 de la memòria serà ja la primera posició de
píxel de la segona línia corresponent a la imatge. Durant el procés de lectura el senyal wea
està desactivat.
Simulació del procés d’escriptura i lectura de la SP-RAM
A les figures 3.41 i 3.42 es mostra la simulació en Modelsim del funcionament dels dos
blocs de SP-RAM durant el procés de lectura i escriptura de les dades de XI i YI
respectivament. A la figura 3.41 es pot observar com la memòria és deshabilitada quan la
imatge arriba al final de línia, i per tant els píxels dels marges no són emmagatzemats a les
memòries.

No escriptura

Figura 3.41 Simulació del procés d'escriptura als blocs de SP-RAM XI i YI.

Durant el procés de lectura (Fig. 3.42) no hi ha deshabilitació al final de línia ja que les
dades ja s’han emmagatzemat amb les dimensions de la imatge corresponent. El senyal wea
està deshabilitat “0”.

Figura 3.42 Simulació del procés de lectura dels blocs de SP-RAM XI i YI.

70
Síntesi sobre FPGA d’un sistema de detecció de contorns

3.4.1. Escriptura i lectura de la DP-RAM
A diferència de la memòria RAM utilitzada per a emmagatzemar els valors de XI i YI, la
memòria utilitzada per guardar les tres seccions és de doble port, això permet aprofitar la
mateixa memòria per a emmagatzemar els valors de Glow, Gmed i Ghigh i els valors de
GSIlow, GSImed i GSIhigh. Per a dur a terme el control de l’escriptura i lectura dels valors
corresponents, serà necessari un controlador que gestioni les entrades i sortides de la RAM
(controlador RAM dual port).
A la figura 3.43 es mostra l’esquema de blocs del control de la RAM que emmagatzema
els valors de Gmed, per a les altres dues RAM’s (Glow i Ghigh) els senyals de control són els
mateixos. El controlador té com a entrades els senyals d’habilitació setup_flag i enable que
permetran generar els senyals d’habilitació ena i el senyal d’escriptura wea. Tanmateix, el
senyal d’habilitació de lectura de la RAM és connectat de forma directa al senyal enable.
Aquest senyal d’habilitació és generat en el moment de finalitzar el càlcul del màxim de
Glow, Gmed i Ghigh, i per tant és també el moment en que el mòdul de normalització i
selecció s’activarà i serà necessària la lectura dels valors de gradient per a cada secció per a
calcular el valor normalitzat i fer-ne la selecció (GSIlow, GSImed i GSIhigh).
Per a seleccionar en cada cas quin és el senyal que s’haurà d’emmagatzemar a la memòria
dinA, si el valor de gradient (Glow, Gmed, Ghigh) o el valor de gradient normalitzat i
seleccionat (GSIlow, GSImed, GSIhigh), aquest senyals han de ser també entrades del
controlador. A més a més, les longituds de dada de per a cada cas són diferents i és necessari
forçar a zero els bits que no s’utilitzen en el cas de GSI. La freqüència del senyal de rellotge
clk és la mateixa per a tots els casos, tant per al controlador de RAM com per als cicles de
lectura i escriptura de les DP-RAMs. Les adreces de memòria de lectura i escriptura es
generen de forma consecutiva mitjançant dos comptadors totalment independents, un per a
cada cicle.
El senyal de sortida dout variarà segons quin període ens trobem de la memòria, en el
d’escriptura, el de lectura i escriptura o el de només lectura. Per aquest motiu la sortida està
demultiplexada amb un demux d’una entrada i dues sortides, el senyal de selecció prové del
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producte lògic AND entre el senyal enable i enable_th, provinents de la disponibilitat dels
valors de màxim de gradient i del valors de llindar per a cada secció respectivament.

Figura 3.43 Esquema de blocs del controlador per a la RAM de doble port DP-RAM.

El cronograma dels períodes d’escriptura, lectura i escriptura i només lectura de les RAMs
de doble port DP-RAM, es mostra a la figura 3.44. En un primer terme hi ha una fase
d’escriptura, els valors a escriure són els píxels de la imatge del gradient per a cada secció
(Glow, Gmed, Ghigh), el qual seguirà la mateixa organització que es mostra a la figura 3.40,
on el senyal d’habilitació s’activa i es desactiva al final i inici de cada línia, per tal de no
emmagatzemar els sis píxels corresponents als contorns de la imatge (3 píxels per cada
costat). El senyal d’habilitació enB es troba desactivat i per tant no es carrega cap valor a la
sortida doutB. La longitud dels senyals d’entrada i de sortida és la mateixa, i correspon a la
longitud de tipus de dada de cada secció especificades a la figura 3.26.
Seguidament hi ha una segona fase de lectura i escriptura. El mode d’escriptura de les
RAMs és de tipus Read First, el qual permet que es llegeixin les dades amb anterioritat de la
posició de memòria especificada per addrB (procés 1 dins el cronograma), siguin
processades pel bloc de normalització i selecció, i la sortida GSI sigui emmagatzemada a la
mateixa posició de memòria, especificada per addrA

(procés 2 dins el cronograma).

D’aquesta manera es pot fer ús de la mateixa memòria RAM i optimitzar el requeriment de
memòria del sistema.
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Figura 3.44 Cronograma dels processos d'escriptura, lectura i escriptura i lectura de la RAM de doble port DPRAM

Finalment, els senyals d’escriptura weA i habilitació enA són desactivats i enB es manté
actiu a nivell alt, és la última fase de només lectura, on es carregaran a la sortida els valors
de GSI emmagatzemats anteriorment (procés 3 dins el cronograma) i seran utilitzats per a
l’últim mòdul de llindaritzat. Al finalitzar la transmissió de tots els píxels de la imatge el
senyal enB és desactivat.
Simulació del procés d’escriptura i lectura de la DP-RAM
El procés d’escriptura a la DP-RAM es mostra a la figura 3.45, on es pot observar que el
senyal ena es deshabilita quan la imatge ha arribat al final de línia (període de No
escriptura), i el senyal d’habilitació de les dades de sortida enb està inactiu (nivell baix). La
longitud de les dades d’entrada és de 14 bits, i segueixen l’estructura de la figura 3.26. Per
aquest cas, a la posició 1011 del bloc de memòria de Glow s’escriurà el valor binari
corresponent a 0 00100 01111011, el primer bit significa que el valor emmagatzemat és
fraccionari (coma fixa), els 5 bits següents són l’exponent i els 8 menys significatius
representen la mantissa. S’haurà emmagatzemat doncs el valor: 0,091797 (b0.000101111).
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No escriptura

Figura 3.45 Simulació del procés d'escriptura a la DP-RAM per al cas de baix gradient, Glow.

Es mostra la simulació del procés de lectura i escriptura a la DP-RAM a la figura 3.46, es
pot observar que els valors es llegeixen en un primer terme de la RAM, es processen i es
guarden de nou a la RAM modificant la seva estructura de dades. De manera que per
exemple el senyal gsi_low, passarà de tenir 10 bits de longitud a tenir-ne 14 (concatenació
de 4 bits de valor zero per l’esquerra).

“0000”&

Figura 3.46 Simulació del procés de lectura i escriptura de la DP-RAM per al cas de baix gradient, Glow.

El procés de només lectura es mostra a la figura 3.47, els senyals d’escriptura ena i wea
estan deshabilitats. El senyal enb restarà actiu fins a la finalització de la lectura de la imatge.

Figura 3.47 Simulació del procés de lectura de la DP-RAM per al casa de baix gradient, Glow.
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Capítol 4
Síntesi sobre FPGA
La síntesi s’ha fet sobre la FPGA Virtex-5 xc5vsx240t, la qual complia les necessitats
teòriques del sistema. Amb una freqüència màxima de funcionament de 550MHz i una RAM
integrada a la mateixa freqüència de rellotge suficientment gran per emmagatzemar de
forma interna les imatges intermèdies, d’aquesta manera no s’ha hagut de disposar d’una
memòria externa.

4.1. Informe d’àrea
L’àrea ocupada pel sistema dins la FPGA ve determinada per dos valors dins de l’informe
d’àrea que s’extreu després de la síntesi, els Slice Logic Utilization i els Slice Logic
Distribution. En aquest estudi s’ha utilitzat el valor de occupied slices que es troba a la secció
de Slice Logic Distribution, ja que només se’n vol fer un estudi de l’espai ocupat dins de la
mateixa FPGA. El Slice Logic Utilitzation és normalment utilitzat per comparar l’àrea ocupada
entre diferents dispositius, ja que un Slice pot contenir més d’un Flip Flop, i si es vol fer un
estudi acurat per a comparar diversos dispositius serà necessari també tenir en compte els
FFs (Flip Flops) i els LUTs (Look Up Tables).
Després de la síntesi de cada entitat i subentitat de primer nivell de jerarquia, s’obtenen
els resultats en valor numèric mostrats a la Taula 4.1, i a la figura 4.1 es pot observar la
relació d’àrea ocupada per cada bloc dins el sistema complet en tant per cent. El sistema
complet representa el 16% de l’àrea disponible a la FPGA. En primer lloc, el bloc que ocupa

76
Síntesi sobre FPGA d’un sistema de detecció de contorns

més àrea és el que fa la funció de Normalització i Selecció, el qual està format per tres
divisors de coma flotant que realitzen el càlcul de la normalització, i els tres divisors que
calculen el valor de llindaritzat per a cada secció (Fig. 4.2). En segon lloc, el bloc de Sobel
requereix d’una bona quantitat d’àrea, degut també als divisors i a les funcions d’arrel
quadrada que s’instancien (Fig. 4.3). Els controladors de les RAMs requereixen d’una bona
part de l’àrea també, ja que són necessaris diversos comptadors per a indicar l’adreça de
lectura i escriptura en cada cas i els senyals registrats per a la comunicació interna entre
blocs. L’espai ocupat pel bloc de llindaritzat és d’un 21% del sistema complet provinent de
les 3 FIFOs que requereix i els productes en coma fixa necessaris per al càlcul dels valors de
decisió, els quals són els que ocupen la major part d’aquest blog (Fig. 4.4). El bloc de
smooth_filter és el que menys ocupa, ja que només està format per FIFO’s i per
desplaçaments i sumes en binari. A cada figura la part d’àrea “altres” correspon als senyals
de connexió entre les entitats i registres.
Resultats de la síntesi
ENTITAT
smooth_filter
sobel_Il_Ih_mod

Virtex5 (Slices Logic Distribution)
SUBENTITAT
391
1615
seial_parallel
sobel
Il
Ih
divider
altres

norm_select

329
756
231
46
109
144
1904

norm_divider_low
norm_divider
accum_th
altres
th_edge_map

233
464
924
283
906

threshold
altres

843
63

control RAMs

1210

edge_map

6026

Taula 4-1 Resultats de la síntesi del sistema complet sobre una FPGA Virtex 5 xc5vsx240t, indicant els Slices
ocupats per cada entitat i també per cada sub entitat (Slice Logic Distribution)
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Àrea ocupada per cada bloc
6%
20%

smooth_filter
27%

15%

sobel_Il_Ih_mod
norm_select
th_edge_map

32%

control RAMs

Figura 4.1 Relació d'àrea ocupada per cada bloc dins el sistema complet en tant per cent. La llegenda
correspon al nom de cada entitat.

Àrea ocupada per cada sub
entitat de norm_select.vhd
norm_divider_low

15% 12%
24%
49%

norm_divider
accum_th
altres

Figura 4.2 Relació d'àrea de cada sub entitat de l'entitat norm_select.vhd. La part corresponent a
norm_divider és la suma dels dos divisors que fan la funció de normalitzar Gmed i Ghigh. Accum_th
correspon a la suma dels 3 blocs per a cada secció.

Àrea ocupada per cada sub
entitat de sobel_Il_Ih_mod.vhd
3%

7%

seial_parallel
9%

20%

sobel
Il

14%

Ih
47%

divider
altres

Figura 4.3 Relació d’àrea de cada subentitat de l’entitat sobel_il_ih_mod.vhd. La part de Sobel té implícits els
dos divisors pel càlcul de XI i YI i l’arrel quadrada de la suma de quadrats.
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Àrea ocupada per la sub
entitat de th_edge_map.vhd
7%

threshold
altres
93%

Figura 4.4 Relació d'àrea de les tres sub entitats threshold de l’entitat th_edge_map.vhd. Threshold
correspon a la suma de les 3 seccions, cadascuna formada per dues FIFO’s i multiplicadors per a calcular els
valors de decisió. Altres correspon al càlcul dels coeficients A, B, C i D explicats a l’apartat 3.3.4.

Per al cas de la implementació d’aquest algorisme en concret s’ha necessitat una
quantitat de RAM molt superior a la resta de sistemes implementats, ja que
s’emmagatzemen de forma interna les imatges intermèdies per tal de recalcular els valors de
llindar per a cada exposició. S’han necessitat per tant 482 blocs RAM, dels quals 463 són de
36k i 21 de 18k. Això correspon al 93% del total de blocs RAM disponibles a la FPGA (516
blocs RAM totals).

4.2. Informe i simulació de retards
Amb els valors obtinguts a l’informe de temps després de la síntesi sobre la FPGA, i també
amb els temps de retard calculats amb la simulació realitzada s’han calculat els temps de
latència i freqüència d’entrada que permeten el sistema de detecció de contorns realitzat.
L’informe de retard indica que el mínim període al qual pot funcionar el sistema és de
59,205ns, i per tant s’ha fet la simulació amb retards amb l’ajuda de ModelSim a 60ns i a
períodes més petits per comprovar el funcionament correcte del sistema.
S’ha determinat que treballant amb un període de 60ns el sistema funciona correctament
i per tant es determinarà aquest com a període mínim, el qual correspon a la freqüència
màxima de 16,66MHz. Considerant aquest període mínim obtenim els valors de latència i de
freqüència d’entrada. S’ha de tenir en compte que el sistema acaba el processament de tota
una imatge completa després de 775237 cicles de rellotge, els quals corresponen a la suma
de la dimensió total de la imatge i el temps de sincronització amb la RAM més la dimensió de
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les imatges emmagatzemades a la RAM i el temps de set up durant la llindarització (Eq. 4-1),
i si es consideren els 60ns de període mínim, la latència serà per tant de 46,51ms (Eq. 4-2).

(

(

(4-1)
(4-2)

Per altra banda s’ha de calcular també el temps mínim d’entrada d’una nova imatge, ja
que el sistema està pensat per a processament de vídeo. Es considera que són necessaris
262150 cicles de rellotge per a finalitzar la primera seqüència del sistema, és a dir, la suma
dels cicles necessaris per al càlcul de la imatge filtrada més el càlcul del gradient de Sobel per
a tots els píxels de la imatge, i sumant també els cicles fins que es llegeix la primera dada de
la memòria. Considerant el mateix període de rellotge mínim, el temps mínim d’entrada
d’una nova imatge és 15,729ms (Eq. 4-3).
(4-3)

L’objectiu del sistema de detecció de contorns és poder ser utilitzat en processament de
vídeo, i per tant ha de complir les especificacions de la velocitat d’imatge de vídeo, 24fps.
Fent els càlculs corresponents per a saber el temps d’entrada de cada imatge de 512x512
píxels, es comprova que el sistema funcionaria per a una entrada de vídeo a 24fps (Eq. 4-4).

⁄

⁄
(
⁄

⁄

(4-4)

A les següents simulacions es mostren els temps de retard que es generen a cada bloc.
Començant pel bloc del filtrat pas baix, el qual introdueix un retard màxim de 4ns (Fig. 4.5).

Figura 4.5. Simulació del sistema de detecció de contorns amb els retards interns.
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El bloc de Sobel té un retard màxim de 15ns per tenir un valor estable a la sortida. El
subbloc que genera el màxim retard correspon al càlcul del valor de modulació Il, el qual s’ha
generat amb la suma de les arrels quadrades dels coeficients de la finestra de 3x3, i on els
valors d’entrada són de 15bits cadascun (Fig. 4.6).

Figura 4.6 Simulació amb retards del mòdul de Sobel. Genera un retard màxim de 15ns per a tenir un valor
estable a la sortida corresponent al càlcul de Il.

En el bloc intermedi de normalització i selecció, la funció que genera més retard és la del
divisor en coma flotant, el qual genera un retard combinacional de 41ns. Això és degut a que
en alguns casos es realitza dues vegades la divisió de la part de mantissa segons si el valor
resultant és major a 1 o és ja un valor decimal (Fig. 4.7).

Figura 4.7 Simulació amb retards del mòdul de normalització i selecció. Genera un retard de 41ns.

El llindaritzat i la decisió del píxel contorn generen un retard màxim de 8ns, en aquest cas
és degut als multiplicadors en coma fixa que generen els valors de A, B, C i D per a cada píxel
objectiu d’entrada (Fig. 4.8).
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Figura 4.8 Simulació amb retards del mòdul de llindarització i decisió. El retard màxim generat és de 8ns.

El mapa de contorns obtingut mitjançant la simulació amb retards s’ha guardat en un
fitxer de text que s’ha tractat amb posterioritat amb MATLAB per tal de poder mostrar-ne la
imatge i fer-ne un estudi de la qualitat del sistema de detecció de contorns (el codi es troba
a l’Annex A.1). A la figura 4.9 es mostra el resultat per a la imatge de la flor utilitzada també
en [5], a simple vista el resultat obtingut mitjançant la simulació amb retards és la mateixa
que s’ha obtingut després de la simulació amb MATLAB. Tot i això, per a realitzar una
avaluació objectiva es fa servir en processament d’imatge el Pratt’s Figure Of Merit (PFOM),
el qual dóna com a resultat una taxa de la relació “senyal-soroll” referida als punts de
contorn obtinguts. Consisteix en calcular el mòdul de la distància entre els píxels contorn
trobats i els de la imatge de referència.

Figura 4.9 Esquerra: Mapa de contorns obtingut amb MATLAB. Dreta: Mapa de contorns obtingut després de
la simulació mitjançant ModelSim i aplicant els retards de primitives lògiques corresponents. S’ha fet un
tractament de l’arxiu de text per tal de poder llegir-lo amb MATLAB i poder mostrar la imatge.
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Aplicant PFOM (Eq. 4-5) als dos mapes de contorn s’obté que la qualitat del sistema és
del 94,75% respecte el mapa de contorn obtingut amb MATLAB el qual es considera en
aquest cas la referència. La funció de PFOM realitzada amb MATLAB s’ha adaptat de la
funció creada per Gang Dong de la Universitat de Virginia per tal que les dues entrades de la
funció de PFOM siguin els dos mapes de contorn en binari (Annex A.1).

(

∑

(

(4-5)

4.3. Comparació del resultat amb un sistema actual
Per a donar una idea de la qualitat obtinguda amb aquest sistema, es farà la comparació
amb un sistema de detecció basat en Canny i implementat en una Virtex 5 [12]. No es pot
compatir en termes de latència ja que, el sistema implementat introdueix de forma externa
els valors de llindar, i tampoc emmagatzema en cap moment la imatge intermèdia. Per altra
banda, es mostrarà la millora en la qualitat de la imatge resultant en relació al temps que
s’ha trigat a obtenir-la. Segons es mostra en [12] el temps de latència per una imatge de
512x512 píxels és de 0,66ms, i el temps de latència per al sistema de detecció de contorns
realitzat en aquest treball és de 46,5ms, el qual és 70 vegades més gran, però com s’ha
comentat amb anterioritat, hi ha una gran diferència en la realització de l’algorisme. La
freqüència de treball és quasi 5 vegades més gran en el sistema de [12], però tal i com s’ha
comentat abans, la qualitat de la imatge resultant és superior.
Es mostren els resultats a les següents figures 4.10 i 4.11. Per ambdues figures es veu
clarament una millora de la qualitat del mapa de contorns. No es pot fer un estudi objectiu
aplicant PFOM ja que no es disposa del mapa de contorns original, però es pot confirmar
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observant els dos mapes de contorn obtinguts, que el que s’ha obtingut amb l’algorisme
descrit en aquest projecte obté millors resultats de píxels contorn i amb més detall.

Figura 4.10 Mapa de contorns de Lena. De dalt
a baix i d'esquerra a dreta: Imatge original de
Lena. Mapa de contorns obtingut mitjançant el
sistema de Canny de [12]. Mapa de contorns
obtingut mitjançant la simulació amb retards amb
Modelsim del sistema de detecció de contorns
descrit en aquest treball. Imatge extreta i
obtinguda de forma original de la referència [12].
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Figura 4.11 Mapa de contorns de la imatge diskbrake. De dalt a baix i d'esquerra a dreta: Imatge
original de disc-brake. Mapa de contorns obtingut
mitjançant el sistema de Canny de [12]. Mapa de
contorns obtingut mitjançant la simulació amb
retards amb Modelsim del sistema de detecció de
contorns descrit en aquest treball. La imatge s’ha
obtingut de forma original contactant amb l’autor
de la referència [12].
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Capítol 5
Conclusions
En aquest apartat es farà una descripció de les conclusions que s’han extret del treball
realitzat, quins són els trets característics del sistema que han s’han aportat de nou, així
mateix com les dificultats que han aparegut al llarg dels deu mesos de treball. També es farà
una visió de futur de les possibles aplicacions futures o treball futur que es pot realitzar a
partir d’aquest projecte.

5.1. Treball realitzat
Del present treball se’n poden extreure diverses conclusions. En primer lloc, s’ha
aconseguit realitzar la síntesi d’un sistema de detecció de contorns que millora la qualitat del
mapa de contorns per a imatges en entorns d’intensitat dinàmics; el qual pot ser aplicat en
sistemes de processament de vídeo ja que compleix els marges mínims de throughput de la
senyal de vídeo de 24fps. Aquest sistema de detecció de contorns a més té un retard màxim
de 46,5ms en el processament de cada fotograma.
En segon lloc, l’algorisme escollit per a fer la implementació no és un algorisme que pugui
ser sintetitzable sobre qualsevol FPGA de forma integrada. Un dels motius és degut a la seva
alta necessitat de RAM per tal de poder realitzar els càlculs interns dels valors de llindar, i
mantenir a la vegada el throughput mínim de senyal de vídeo. S’afegeix el fet que s’han
marcat uns objectius difícils a aconseguir tenint en compte l’algorisme a implementar.
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Finalment, s’ha observat que els sistemes de detecció de contorns estan encara en procés
de desenvolupament, i que els resultats obtinguts són encara poc objectius. El PFOM ofereix
una taxa de qualitat prou objectiva, però es basa en la referència també obtinguda
mitjançant un sistema de detecció de contorns que no és 100% fiable. Queda encara molt de
camí per endavant i aquest treball n’és només una petita contribució.

Al llarg de la realització d’aquest treball s’han tingut certes dificultats. La dificultat
principal ha vingut de la impossibilitat de reproduir els resultats obtinguts en la tesi de Jing Li
[5], tot i seguir pas a pas les seves explicacions. Tampoc es disposava del codi en MATLAB
original ni del mapa de contorns obtingut mitjançant l’algorisme per tal de fer la
comprovació dels resultats obtinguts en aquest treball. Es va solucionar aplicant el sistema
de llindaritzat basat en non-maximum suppression i obtenint uns resultats molt semblants
als obtinguts amb anterioritat. El temps dedicat a la millora dels resultats obtinguts ha
impedit destinar el temps previst i que s’hagués desitjat en la descripció i síntesi de
l’algorisme sobre la FPGA.
Una altra dificultat important ha estat la de la descripció de l’arquitectura i la conversió
de les dades a coma flotant. Així com la divisió en coma flotant que s’ha hagut de descriure
de forma exclusiva. El fet que s’havia d’estalviar al màxim la RAM necessària per al sistema,
ha exigit que es descrivís un controlador per a RAM de doble port que permetés llegir un
valor, processar-los i escriure’l en el següent flanc de rellotge.
Un problema general en la descripció de sistemes complexos recau en els llargs temps de
simulació dels sistemes complets, ja sigui sense o amb retards interns de primitives lògiques.
Això fa que el temps destinat a la descripció hardware augmenti a causa d’un temps
d’espera massa llarg per obtenir els resultats. El qual s’ha solucionat realitzant la simulació
amb retards en un servidor remot del departament d’Electrònica de la UPC.
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5.2. Treball futur
A causa de la manca de temps, un primer treball futur a realitzar seria una optimització de
la freqüència de treball del sistema complet. Tenint en compte la freqüència màxima de la
FPGA utilitzada, la freqüència de treball actual és força baixa i seria possible millorar-la. Per
una part, segmentar la divisió del bloc de normalització de manera que es realitzés de forma
seqüencial la comprovació de la segona divisió en cas que es necessités. D’aquesta manera
podria ser que el retard disminuís a la meitat i per tant la freqüència es doblés.
Degut a que no s’han pogut complir els objectius inicials del projecte, un possible treball
futur seria el de realitzar la implementació sobre la FPGA Virtex5 xc5vsx240t i realitzar-ne la
comprovació en temps real. Incorporar al sistema una càmera de vídeo de sortida en
monocroma i una pantalla LCD que permetés observar el mapejat de contorns de la imatge
de vídeo. Caldria per tant fer els controladors del senyal d’entrada i de sortida per tal de
poder adaptar el sistema als perifèrics connectats.
Tal i com s’ha explicat a la introducció d’aquest treball, el processament d’imatge millora
dia a dia la nostra qualitat de vida. Ja sigui per a aplicacions industrials com a nivell civil.
Aquest sistema de detecció de contorns en entorns d’intensitat dinàmics podria ser aplicable
a salvar les distàncies a persones invidents. El sistema requeriria evidentment d’un posterior
processament en detecció d’objectes, però partint en aquest cas d’un mapa de contorns
molt detallat i d’alta qualitat com el que s’ha presentat en aquest treball. Un sistema de
detecció d’objectes és capaç de detectar un objecte i identificar-lo mitjançant plantilles
incorporades amb un previ aprenentatge, permetent així que una persona invident pugui
rebre informació provinent d’una nova font. Caldria per tant optimitzar al màxim el sistema
per tal que requerís el mínim d’àrea possible i el mínim consum, podent ser aplicat a un
dispositiu portàtil.
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Annexos
Annex A.1.

Codi en MATLAB del sistema de detecció de contorns

%edge detection test file done as if implemented on a FPGA
% clear;
image_in = imread('flower3.png');
image_in = rgb2gray(image_in);
image_in = image_in(1:512, 1:512);
%sobel operator
mask_x = [-1 0 1;
-2 0 2;
-1 0 1];
mask_y = [-1 -2 -1;
0 0 0;
1 2 1];
%% gaussian filter
smoothing_filter = [0
1
2
1
0

1
5
9
5
1

2 1 0;
9 5 1;
16 9 2;
9 5 1;
2 1 0];

image_in = double(image_in);
[M, N] = size(image_in);
FI2 = image_in;
FI2(3:M-2, 3:N-2) = 0;
for j = 3:(M-2)
for i = 3:(N-2)
win = [image_in(j-2, i-2) image_in(j-2, i-1)
image_in(j-2, i+1) image_in(j-2, i+2);
image_in(j-1, i-2) image_in(j-1, i-1)
image_in(j-1, i+1) image_in(j-1, i+2);
image_in(j, i-2)
image_in(j, i-1)
image_in(j, i+1)
image_in(j, i+2);
image_in(j+1, i-2) image_in(j+1, i-1)
image_in(j+1, i+1) image_in(j+1, i+2);
image_in(j+2, i-2) image_in(j+2, i-1)
image_in(j+2, i+1) image_in(j+2, i+2)];
mig = win.*smoothing_filter;
FI2(j, i) = sum(mig(:));
end
end
%% variable size declaration
[M, N] = size(image_in);
Ggood = zeros(506, 506);
GSIlow = zeros(506, 506);
GSImed = zeros(506, 506);
GSIhigh = zeros(506, 506);
EM1L = zeros(506, 506);
EM1M = zeros(506, 506);
EM1H = zeros(506, 506);

image_in(j-2, i)
image_in(j-1, i)
image_in(j, i)
image_in(j+1, i)
image_in(j+2, i)
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EM2L = zeros(M, N);
EM2M = zeros(M, N);
EM2H = zeros(M, N);
img_hdr = zeros(M, N);
EM1 = zeros(M, N);
EM2 = zeros(M, N);
Gx = zeros(M, N);
Gy = zeros(M, N);
G = zeros(M, N);
Il = zeros(M, N);
Ih = zeros(M, N);
Glow = zeros(M, N);
Gmed = zeros(M, N);
Ghigh = zeros(M, N);
GNlow = zeros(506, 506);
GNmed = zeros(506, 506);
GNhigh = zeros(506, 506);
gl = 0.5;
gh = 1;
%% Gradient map using sobel operator and sobel edge map
for j = 3:(M-2)
for i = 3:(N-2)
%gradients Gx, Gy and G
Gx(j, i) = 2*(- FI2(j, i+1) + FI2(j, i-1)) - (FI2(j-1, i+1) + FI2(j+1,
i+1)) + (FI2(j+1, i-1) + FI2(j-1, i-1));
Gy(j, i) = 2*(- FI2(j+1, i) + FI2(j-1, i)) - (FI2(j+1, i-1) + FI2(j+1,
i+1)) + (FI2(j-1, i+1) + FI2(j-1, i-1));
G(j, i) = sqrt(Gx(j, i)^2 + Gy(j, i)^2);
%intensity calculus
win = [FI2(j-1, i-1) FI2(j-1, i) FI2(j-1, i+1);
FI2(j, i-1) FI2(j, i) FI2(j, i+1);
FI2(j+1, i-1) FI2(j+1, i) FI2(j+1, i+1)];
Il(j, i) = sum(sum(win.^gl, 1), 2);
if Il(j, i) == 0, Il(j, i) = eps; end
Ih(j, i) = sum(sum(win.^gh, 1), 2);
%modulation with Il, Ih
Glow(j, i) = G(j, i)/Il(j, i);
Gmed(j, i) = G(j, i);
Ghigh(j, i) = G(j, i)*Ih(j, i);
end
end
%maximum values
Gx = Gx(4:509, 4:509);
Gy = Gy(4:509, 4:509);
Glow_new = Glow(4:509, 4:509);
Gmed_new = Gmed(4:509, 4:509);
Ghigh_new = Ghigh(4:509, 4:509);
MaxL = max(Glow_new(:));
MaxM = max(Gmed_new(:));
MaxH = max(Ghigh_new(:));

for j = 1:(506)
for i = 1:(506)
%normalization
GNlow(j, i) = Glow_new(j, i)/MaxL;
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GNmed(j, i) = Gmed_new(j, i)/MaxM;
GNhigh(j, i) = Ghigh_new(j, i)/MaxH;
%selection
Ggood(j, i) = max([GNlow(j, i) GNmed(j, i) GNhigh(j, i)]);
if GNlow(j, i) == Ggood(j, i),
GSIlow(j, i) = GNlow(j, i);
elseif GNmed(j, i) == Ggood(j, i),
GSImed(j, i) = GNmed(j, i);
elseif GNhigh(j, i) == Ggood(j, i),
GSIhigh(j, i) = GNhigh(j, i);
end
end
end
G_new = G(4:509, 4:509);
XI_aux =Gx./G_new;
YI_aux = Gy./G_new;
%
%
%
%
%
%
%
%

figure('Name','GNlow'), imshow(GNlow)
figure('Name','GNmed'), imshow(GNmed)
figure('Name','GNhigh'), imshow(GNhigh)
figure('Name','GSIlow'), imshow(GSIlow)
figure('Name','GSImed'), imshow(GSImed)
figure('Name','GSIhigh'), imshow(GSIhigh)

%% thresholding process 1
GSIlow_nz = GSIlow(find(GSIlow));
GSImed_nz = GSImed(find(GSImed));
GSIhigh_nz = GSIhigh(find(GSIhigh));
thL = mean2(GSIlow(find(GSIlow))); th_L = 'GSIlow';
thM = mean2(GSImed(find(GSImed))); th_M = 'GSImed';
thH = mean2(GSIhigh(find(GSIhigh))); th_H = 'GSIhigh';

%% thresholding process 2
alfaL = 1;
alfaM = 1;
alfaH = 1;
betaL = 1;
betaM = 1;
betaH = 1;
A
B
C
D

=
=
=
=

zeros(506,
zeros(506,
zeros(506,
zeros(506,

506);
506);
506);
506);

% Thresholding (Using interpolation to find the pixels where the norms of
% gradient are local maximum.)
[n,m]=size(Ggood);
I_edge = zeros(506, 506);
for i=2:505,
for j=2:505,
A(i, j) = (1-abs(XI_aux(i, j)))*(1-abs(YI_aux(i, j)));
B(i, j) = abs(XI_aux(i, j))*(1-abs(YI_aux(i, j)));
C(i, j) = (1-abs(XI_aux(i, j)))*abs(YI_aux(i, j));
D(i, j) = abs(XI_aux(i, j))*abs(YI_aux(i, j));
if GSIlow(i,j) >= alfaL*thL,
EM2(i, j) = 1;
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if XI_aux(i, j) > 0
if YI_aux(i, j) > 0
ZI(1) = GSIlow(i,j)*A(i, j) + GSIlow(i,j+1)*B(i, j) +
GSIlow(i+1,j)*C(i, j) + GSIlow(i+1,j+1)*D(i, j);
ZI(2) = GSIlow(i,j)*A(i, j) + GSIlow(i,j-1)*B(i, j) + GSIlow(i1,j)*C(i, j) + GSIlow(i-1,j-1)*D(i, j);
elseif YI_aux(i, j) < 0
ZI(1) = GSIlow(i,j)*A(i, j) + GSIlow(i,j+1)*B(i, j) + GSIlow(i1,j)*C(i, j) + GSIlow(i-1,j+1)*D(i, j);
ZI(2) = GSIlow(i,j)*A(i, j) + GSIlow(i,j-1)*B(i, j) +
GSIlow(i+1,j)*C(i, j) + GSIlow(i+1,j-1)*D(i, j);
elseif YI_aux(i, j) == 0
ZI(1) = GSIlow(i,j)*(1-abs(XI_aux(i, j))) +
GSIlow(i,j+1)*abs(XI_aux(i, j));
ZI(2) = GSIlow(i,j)*(1-abs(XI_aux(i, j))) + GSIlow(i,j1)*abs(XI_aux(i, j));
end
elseif XI_aux(i, j) < 0
if YI_aux(i, j) > 0
ZI(1) = GSIlow(i,j)*A(i, j) + GSIlow(i,j-1)*B(i, j) +
GSIlow(i+1,j)*C(i, j) + GSIlow(i+1,j-1)*D(i, j);
ZI(2) = GSIlow(i,j)*A(i, j) + GSIlow(i,j+1)*B(i, j) + GSIlow(i1,j)*C(i, j) + GSIlow(i-1,j+1)*D(i, j);
elseif YI_aux(i, j) < 0
ZI(1) = GSIlow(i,j)*A(i, j) + GSIlow(i,j-1)*B(i, j) + GSIlow(i1,j)*C(i, j) + GSIlow(i-1,j-1)*D(i, j);
ZI(2) = GSIlow(i,j)*A(i, j) + GSIlow(i,j+1)*B(i, j) +
GSIlow(i+1,j)*C(i, j) + GSIlow(i+1,j+1)*D(i, j);
elseif YI_aux(i, j) == 0
ZI(1) = GSIlow(i,j)*(1-abs(XI_aux(i, j))) + GSIlow(i,j1)*abs(XI_aux(i, j));
ZI(2) = GSIlow(i,j)*(1-abs(XI_aux(i, j))) +
GSIlow(i,j+1)*abs(XI_aux(i, j));
end
elseif XI_aux (i, j) == 0
if YI_aux (i, j) > 0
ZI(1) = GSIlow(i,j)*(1-abs(YI_aux(i, j))) + GSIlow(i1,j)*abs(YI_aux(i, j));
ZI(2) = GSIlow(i,j)*(1-abs(YI_aux(i, j))) +
GSIlow(i+1,j)*abs(YI_aux(i, j));
elseif YI_aux (i, j) < 0
ZI(1) = GSIlow(i,j)*(1-abs(YI_aux(i, j))) +
GSIlow(i+1,j)*abs(YI_aux(i, j));
ZI(2) = GSIlow(i,j)*(1-abs(YI_aux(i, j))) + GSIlow(i1,j)*abs(YI_aux(i, j));
end
end
Z = max(ZI(1), ZI(2));
if GSIlow(i,j) >= betaL*Z,
I_edge(i,j)=1;
EM1H(i, j) = 1;
else
I_edge(i,j)=0;
EM1L(i, j) = 0;
end
elseif GSImed(i,j) >= thM,
EM2(i, j) = 1;

if XI_aux(i, j) > 0
if YI_aux(i, j) > 0
ZI(1) = GSImed(i,j)*A(i, j) + GSImed(i,j+1)*B(i, j) +
GSImed(i+1,j)*C(i, j) + GSImed(i+1,j+1)*D(i, j);
ZI(2) = GSImed(i,j)*A(i, j) + GSImed(i,j-1)*B(i, j) + GSImed(i1,j)*C(i, j) + GSImed(i-1,j-1)*D(i, j);
elseif YI_aux(i, j) < 0
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ZI(1) = GSImed(i,j)*A(i, j) + GSImed(i,j+1)*B(i, j) + GSImed(i1,j)*C(i, j) + GSImed(i-1,j+1)*D(i, j);
ZI(2) = GSImed(i,j)*A(i, j) + GSImed(i,j-1)*B(i, j) +
GSImed(i+1,j)*C(i, j) + GSImed(i+1,j-1)*D(i, j);
elseif YI_aux(i, j) == 0
ZI(1) = GSImed(i,j)*(1-abs(XI_aux(i, j))) +
GSImed(i,j+1)*abs(XI_aux(i, j));
ZI(2) = GSImed(i,j)*(1-abs(XI_aux(i, j))) + GSImed(i,j1)*abs(XI_aux(i, j));
end
elseif XI_aux(i, j) < 0
if YI_aux(i, j) > 0
ZI(1) = GSImed(i,j)*A(i, j) + GSImed(i,j-1)*B(i, j) +
GSImed(i+1,j)*C(i, j) + GSImed(i+1,j-1)*D(i, j);
ZI(2) = GSImed(i,j)*A(i, j) + GSImed(i,j+1)*B(i, j) + GSImed(i1,j)*C(i, j) + GSImed(i-1,j+1)*D(i, j);
elseif YI_aux(i, j) < 0
ZI(1) = GSImed(i,j)*A(i, j) + GSImed(i,j-1)*B(i, j) + GSImed(i1,j)*C(i, j) + GSImed(i-1,j-1)*D(i, j);
ZI(2) = GSImed(i,j)*A(i, j) + GSImed(i,j+1)*B(i, j) +
GSImed(i+1,j)*C(i, j) + GSImed(i+1,j+1)*D(i, j);
elseif YI_aux(i, j) == 0
ZI(1) = GSImed(i,j)*(1-abs(XI_aux(i, j))) + GSImed(i,j1)*abs(XI_aux(i, j));
ZI(2) = GSImed(i,j)*(1-abs(XI_aux(i, j))) +
GSImed(i,j+1)*abs(XI_aux(i, j));
end
elseif XI_aux (i, j) == 0
if YI_aux (i, j) > 0
ZI(1) = GSImed(i,j)*(1-abs(YI_aux(i, j))) + GSImed(i1,j)*abs(YI_aux(i, j));
ZI(2) = GSImed(i,j)*(1-abs(YI_aux(i, j))) +
GSImed(i+1,j)*abs(YI_aux(i, j));
elseif YI_aux (i, j) < 0
ZI(1) = GSImed(i,j)*(1-abs(YI_aux(i, j))) +
GSImed(i+1,j)*abs(YI_aux(i, j));
ZI(2) = GSImed(i,j)*(1-abs(YI_aux(i, j))) + GSImed(i1,j)*abs(YI_aux(i, j));
end
end
Z = max(ZI(1), ZI(2));
if GSImed(i,j) >= betaM*Z,
I_edge(i,j)=1;
EM1H(i, j) = 1;
else
I_edge(i,j)=0;
EM1M(i, j) = 0;
end
elseif GSIhigh(i,j) >= thH,
EM2(i, j) = 1;
if XI_aux(i, j) > 0
if YI_aux(i, j) > 0
ZI(1) = GSIhigh(i,j)*A(i, j) + GSIhigh(i,j+1)*B(i, j) +
GSIhigh(i+1,j)*C(i, j) + GSIhigh(i+1,j+1)*D(i, j);
ZI(2) = GSIhigh(i,j)*A(i, j) + GSIhigh(i,j-1)*B(i, j) +
GSIhigh(i-1,j)*C(i, j) + GSIhigh(i-1,j-1)*D(i, j);
elseif YI_aux(i, j) < 0
ZI(1) = GSIhigh(i,j)*A(i, j) + GSIhigh(i,j+1)*B(i, j) +
GSIhigh(i-1,j)*C(i, j) + GSIhigh(i-1,j+1)*D(i, j);
ZI(2) = GSIhigh(i,j)*A(i, j) + GSIhigh(i,j-1)*B(i, j) +
GSIhigh(i+1,j)*C(i, j) + GSIhigh(i+1,j-1)*D(i, j);
elseif YI_aux(i, j) == 0
ZI(1) = GSIhigh(i,j)*(1-abs(XI_aux(i, j))) +
GSIhigh(i,j+1)*abs(XI_aux(i, j));
ZI(2) = GSIhigh(i,j)*(1-abs(XI_aux(i, j))) + GSIhigh(i,j1)*abs(XI_aux(i, j));
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end
elseif XI_aux(i, j) < 0
if YI_aux(i, j) > 0
ZI(1) = GSIhigh(i,j)*A(i, j) + GSIhigh(i,j-1)*B(i, j) +
GSIhigh(i+1,j)*C(i, j) + GSIhigh(i+1,j-1)*D(i, j);
ZI(2) = GSIhigh(i,j)*A(i, j) + GSIhigh(i,j+1)*B(i, j) +
GSIhigh(i-1,j)*C(i, j) + GSIhigh(i-1,j+1)*D(i, j);
elseif YI_aux(i, j) < 0
ZI(1) = GSIhigh(i,j)*A(i, j) + GSIhigh(i,j-1)*B(i, j) +
GSIhigh(i-1,j)*C(i, j) + GSIhigh(i-1,j-1)*D(i, j);
ZI(2) = GSIhigh(i,j)*A(i, j) + GSIhigh(i,j+1)*B(i, j) +
GSIhigh(i+1,j)*C(i, j) + GSIhigh(i+1,j+1)*D(i, j);
elseif YI_aux(i, j) == 0
ZI(1) = GSIhigh(i,j)*(1-abs(XI_aux(i, j))) + GSIhigh(i,j1)*abs(XI_aux(i, j));
ZI(2) = GSIhigh(i,j)*(1-abs(XI_aux(i, j))) +
GSIhigh(i,j+1)*abs(XI_aux(i, j));
end
elseif XI_aux (i, j) == 0
if YI_aux (i, j) > 0
ZI(1) = GSIhigh(i,j)*(1-abs(YI_aux(i, j))) + GSIhigh(i1,j)*abs(YI_aux(i, j));
ZI(2) = GSIhigh(i,j)*(1-abs(YI_aux(i, j))) +
GSIhigh(i+1,j)*abs(YI_aux(i, j));
elseif YI_aux (i, j) < 0
ZI(1) = GSIhigh(i,j)*(1-abs(YI_aux(i, j))) +
GSIhigh(i+1,j)*abs(YI_aux(i, j));
ZI(2) = GSIhigh(i,j)*(1-abs(YI_aux(i, j))) + GSIhigh(i1,j)*abs(YI_aux(i, j));
end
end
Z = max(ZI(1), ZI(2));
if GSIhigh(i,j) >= betaH*Z,
I_edge(i,j)=1;
EM1H(i, j) = 1;
else
I_edge(i,j)=0;
EM1H(i, j) = 0;
end
else
I_edge(i,j)=0;
EM2(i, j) = 0;
end
end
end
figure('Name', 'Edge Map'), imshow(I_edge, []);
xlabel({['thL = ', th_L, ' - thM = ', th_M, ' - thH = ', th_H];
['\alphaL = ', num2str(alfaL), ' - \alphaM = ', num2str(alfaM), ' - \alphaH
= ', num2str(alfaH), ' | \betaL = ', num2str(betaL), ' - \betaM = ',
num2str(betaM), ' - \betaH = ', num2str(betaH)];});
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% Pratt - Pratt's figure of merit
%
% Reference:
% W. K. Pratt, Digital Image Processing. Wiley, New York, 1978.
%
% Notion: x: the set of x coordinates of edge pixels in the ground truth image
%
y: the set of y coordinates of edge pixels in the ground truth image
%
Img: segmented image
%
FOM: the value of pratt's figure of merit
%
% Author: Gang Dong gd7p@virginia.edu
% Department of Electrical and Computer Engineering
% The University of Virginia
%
% March 2002
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%
% Readapted by Núria Orduña - Oct. 2011
%
%
hdr_img, edge_img imputs: binary edge map.
%
function FOM = PFOM(hdr_img, edge_img)
% Img = double(Img);
% edgy = edge(hdr_img,'canny');% edge pixels in the segmented image
edgy = hdr_img;
[x,y] = find(edgy == 1);
[h,w] = size(edge_img);
% contruct gaussian smoothing kernel with std = 0.1;
%s = 0.1;
%R = ceil(3*s); % cutoff radius of the gaussian kernal
%for i = -R:R,
%
for j = -R:R,
%
for k = -R:R,
%
M(i+R+1,j+R+1,k+R+1) = exp(-(i*i+j*j+k*k)/2/s/s);
%
end
%
end
%end
%M = M/sum(M(:));
% normalize the gaussian mask so that the sum is equal to 1
%Img = convn(Img,M,'same');
%Img=gauss(Img,3,0.1);
l1 = length(x); % number of edge pixels in the ground true image
l2 = length(find(edge_img == 1)); % number of edge pixels in the segmented image
alpha = 1/9;
FOM = 0;
for i = 1:h,
for j = 1:w,
if edge_img(i,j)==1,
diff = (i-x).^2+(j-y).^2;
FOM = FOM + 1/(1+min(min(diff))*alpha);
end;
end;
end;
FOM = FOM/max(l1,l2);
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Annex A.2. Codi en VHDL de la descripció hardware de l’entitat del filtre pas baix
smooth_filter.vhd
------------------------------------------------------------------------- Design of a Sobel Edge detector
-- 2nd level of hierarchy - smooth_filter
-- Author: Núria Orduña
-- Concordia University
-- 2012
-----------------------------------------------------------------------library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
use work.constant_declaration.all;

entity smooth_filter is
port ( clk, clearn
su_flag
smooth_filter_in
smooth_filter_out
set_up_flag
end smooth_filter;

: in std_logic;
: in std_logic;
: in std_logic_vector(pixel_coding-1 downto 0);
: out std_logic_vector (FI_size-1 downto 0);
: out std_logic);

architecture behavior of smooth_filter is
component syn_fifo is
generic ( wide : natural := pixel_coding; -- data type
deep : natural := image_size_M-5); -- fifo size
port ( clk, clearn : in std_logic;
data_in
: in std_logic_vector (wide-1 downto 0);
data_out
: out std_logic_vector (wide-1 downto 0));
end component;
------------------------------------------------------------------------- Signal Declarations
-----------------------------------------------------------------------type data_win is array (0 to 4) of std_logic_vector (pixel_coding-1 downto 0);
signal row1
: data_win;
signal row2
: data_win;
signal row3
: data_win;
signal row4
: data_win;
signal row5
: data_win;
signal
signal
signal
signal
signal
signal
signal
signal

data_in1
data_out1
data_in2
data_out2
data_in3
data_out3
data_in4
data_out4

signal t_setup
signal activated
begin
fifo1: syn_fifo

fifo2: syn_fifo

: std_logic_vector (pixel_coding-1
: std_logic_vector (pixel_coding-1 downto
: std_logic_vector (pixel_coding-1
: std_logic_vector (pixel_coding-1 downto
: std_logic_vector (pixel_coding-1
: std_logic_vector (pixel_coding-1 downto
: std_logic_vector (pixel_coding-1
: std_logic_vector (pixel_coding-1 downto

downto
0);
downto
0);
downto
0);
downto
0);

0);
0);
0);
0);

: std_logic_vector (tsu_fi_lenght-1 downto 0);
: std_logic;

generic map ( wide => pixel_coding,
deep => image_size_M-7)
port map (
clk => clk,
clearn => clearn,
data_in => data_in1,
data_out => data_out1);
generic map ( wide => pixel_coding,
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port map (

fifo3: syn_fifo

generic map ( wide => pixel_coding,
deep => image_size_M-7)
port map (

fifo4: syn_fifo

deep => image_size_M-7)
clk => clk,
clearn => clearn,
data_in => data_in2,
data_out => data_out2);

clk => clk,
clearn => clearn,
data_in => data_in3,
data_out => data_out3);

generic map ( wide => pixel_coding,
deep => image_size_M-7)
port map (
clk => clk,
clearn => clearn,
data_in => data_in4,
data_out => data_out4);

------------------------------------------------------------------------- Module Implementation
-----------------------------------------------------------------------process (clk)
begin
if (clk'event and clk = '1') then
if (clearn = '0') then
t_setup <= (others => '0');
else
if su_flag = '1' and t_setup < 262143 then
t_setup <= t_setup + 1;
end if;
end if;
end if;
end process;
process (clk)
variable sync_cnt : integer range 0 to 6 := 0;
begin
if (clk'event and clk = '1') then
if (clearn = '0') then
set_up_flag <= '0';
activated <= '0';
for j in 0 to 4 loop -- fifo reset
row1(j) <= (others => '0');
row2(j) <= (others => '0');
row3(j) <= (others => '0');
row4(j) <= (others => '0');
row5(j) <= (others => '0');
end loop;
smooth_filter_out <= (others => '0');
data_in1 <= (others => '0');
data_in2 <= (others => '0');
data_in3 <= (others => '0');
data_in4 <= (others => '0');
elsif su_flag = '1' then
row1(0) <= smooth_filter_in;
row1(1 to 4) <= row1(0 to 3);
data_in1 <= row1(4);
row2(0) <= data_out1;
row2(1 to 4) <= row2(0 to 3);
data_in2 <= row2(4);
row3(0) <= data_out2;
row3(1 to 4) <= row3(0 to 3);
data_in3 <= row3(4);
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row4(0) <= data_out3;
row4(1 to 4) <= row4(0 to 3);
data_in4 <= row4(4);
row5(0) <= data_out4;
row5(1 to 4) <= row5(0 to 3);
if t_setup >= tsu_fi_ctt and t_setup < image_dim-1 then
set_up_flag <= '1';
activated <= '1';
sync_cnt := 0;
smooth_filter_out <= ("0000000"&row1(1)) +
("000000"&row1(2)&'0') + ("0000000"&row1(3)) +
("0000000"&row2(0)) +
("00000"&row2(1)&"00") + ("0000000"&row2(1)) + ("0000"&row2(2)&"000") + ("0000000"&row2(2)) +
("00000"&row2(3)&"00") + ("0000000"&row2(3)) + ("0000000"&row2(4)) +
("000000"&row3(0)&'0') +
("0000"&row3(1)&"000") + ("0000000"&row3(1)) + ("000"&row3(2)&"0000") + ("0000"&row3(3)&"000")
+ ("0000000"&row3(3)) + ("000000"&row3(4)&'0') +
("0000000"&row4(0)) +
("00000"&row4(1)&"00") + ("0000000"&row4(1)) + ("0000"&row4(2)&"000") + ("0000000"&row4(2)) +
("00000"&row4(3)&"00") + ("0000000"&row4(3)) + ("0000000"&row4(4)) +
("0000000"&row5(1)) +
("000000"&row5(2)&'0') + ("0000000"&row5(3));
else
if activated <= '1' then
if sync_cnt < 6 then
sync_cnt := sync_cnt + 1;
else
set_up_flag <= '0';
end if;
end if;
end if;
end if;
end if;
end process;
------------------------------------------------------------------------- Outputs
-----------------------------------------------------------------------end behavior;
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Annex A.3. Codi en VHDL de la descripció hardware de l’entitat de les memòries FIFO
syn_fifo.vhd
------------------------------------------------------------------------- Design of a Sobel Edge detector
-- Synchronous FIFO
-- Author: Núria Orduña
-- Concordia University
-- 2012
-----------------------------------------------------------------------library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity syn_fifo is
generic ( wide : natural := 4; -- data type
deep : natural := 508); -- fifo size
port ( clk, clearn : in std_logic;
data_in
: in std_logic_vector (wide-1 downto 0);
data_out
: out std_logic_vector (wide-1 downto 0));
end syn_fifo;
architecture behavior of syn_fifo is
------------------------------------------------------------------------- Signal Declarations
-----------------------------------------------------------------------type memory_type is array (0 to deep-1) of std_logic_vector (wide-1 downto 0);
signal fifo
: memory_type;
------------------------------------------------------------------------- Module Implementation
-----------------------------------------------------------------------begin
process(clk)
begin
if (clk'event and clk = '1') then
if clearn = '0' then -- synchronous reset
data_out <= (others => '0');
for j in 0 to deep-1 loop -- fifo reset
fifo(j) <= (others => '0');
end loop;
else
fifo(0) <= data_in;
fifo(1 to deep-1) <= fifo(0 to deep-2);
data_out <= fifo(deep-1);
end if;
end if;
end process;
------------------------------------------------------------------------- Outputs
-----------------------------------------------------------------------end behavior;
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Annex A.4. Codi en VHDL de la descripció hardware de l’entitat del bloc corresponent al
càlcul de Sobel i modulació sobel_Il_Ih_mod.vhd
------------------------------------------------------------------------- Design of a Sobel Edge detector
-- 2n level of hierarchy - sobel_Il_Ih
-- Author: Núria Orduña
-- Concordia University
-- 2012
-----------------------------------------------------------------------library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
use work.constant_declaration.all;
use work.function_declaration.all;

entity sobel_Il_Ih_mod is
port ( clk, clearn
: in std_logic;
data_in
: in std_logic_vector (FI_size-1 downto 0);
set_up_flag
: in std_logic;
set_up_flag_out
: out std_logic_vector (0 downto 0);
XI
: out std_logic_vector (XI_size-1 downto 0);
YI
: out std_logic_vector (YI_size-1 downto 0);
Glow_max_out
: out std_logic_vector (Glow_size-1 downto 0);
Glow_out
: out std_logic_vector (Glow_size-1 downto 0);
Gmed_max_out
: out std_logic_vector (Gmed_size-1 downto 0);
Gmed_out
: out std_logic_vector (Gmed_size-1 downto 0);
Ghigh_max_out
: out std_logic_vector (Ghigh_size-1 downto 0);
Ghigh_out
: out std_logic_vector (Ghigh_size-1 downto 0);
max_flag_ready
: out std_logic);
end sobel_Il_Ih_mod;
architecture behavior of sobel_Il_Ih_mod is
------------------------------------------------------------------------- Component declaration
-----------------------------------------------------------------------component serial_paralel is
port ( clk, clearn : in
sp_in
su_flag
sp_out1
sp_out2
sp_out3
sp_out4
sp_out5
sp_out6
sp_out7
sp_out8
su_flag_sp
sp_out9
end component;

std_logic;
: in std_logic_vector(FI_size-1 downto 0);
: in std_logic;
: out std_logic_vector (FI_size-1 downto 0);
: out std_logic_vector (FI_size-1 downto
: out std_logic_vector (FI_size-1 downto
: out std_logic_vector (FI_size-1 downto
: out std_logic_vector (FI_size-1 downto
: out std_logic_vector (FI_size-1 downto
: out std_logic_vector (FI_size-1 downto
: out std_logic_vector (FI_size-1 downto
: out std_logic;
: out std_logic_vector (FI_size-1 downto

component sobel is
port ( in1
: in std_logic_vector (FI_size-1 downto
in2
: in std_logic_vector (FI_size-1
in3
: in std_logic_vector (FI_size-1
in4
: in std_logic_vector (FI_size-1
in6
: in std_logic_vector (FI_size-1
in7
: in std_logic_vector (FI_size-1
in8
: in std_logic_vector (FI_size-1
in9
: in std_logic_vector (FI_size-1
G_out
: out std_logic_vector (G_size-1

0);
downto
downto
downto
downto
downto
downto
downto
downto

0);
0);
0);
0);
0);
0);
0);
0);

0);
0);
0);
0);
0);
0);
0);
0));
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XI_out

: out std_logic_vector (XI_size-1 downto 0); -- fixed point 8

bits RAM
YI_out
bits RAM);
end component;
component Il is
port ( Il_in1

: out std_logic_vector (YI_size-1 downto 0)); -- fixed point 8

: in std_logic_vector (FI_size-1 downto 0);
Il_in2
: in std_logic_vector (FI_size-1 downto 0);
Il_in3
: in std_logic_vector (FI_size-1 downto 0);
Il_in4
: in std_logic_vector (FI_size-1 downto 0);
Il_in5
: in std_logic_vector (FI_size-1 downto 0);
Il_in6
: in std_logic_vector (FI_size-1 downto 0);
Il_in7
: in std_logic_vector (FI_size-1 downto 0);
Il_in8
: in std_logic_vector (FI_size-1 downto 0);
Il_in9
: in std_logic_vector (FI_size-1 downto 0);
Il_out
: out std_logic_vector (Il_size-1 downto 0)); -- need to be

reescaled
end component;
component Ih is
port ( Ih_in1

: in std_logic_vector (FI_size-1 downto 0);
Ih_in2
: in std_logic_vector (FI_size-1 downto 0);
Ih_in3
: in std_logic_vector (FI_size-1 downto 0);
Ih_in4
: in std_logic_vector (FI_size-1 downto 0);
Ih_in5
: in std_logic_vector (FI_size-1 downto 0);
Ih_in6
: in std_logic_vector (FI_size-1 downto 0);
Ih_in7
: in std_logic_vector (FI_size-1 downto 0);
Ih_in8
: in std_logic_vector (FI_size-1 downto 0);
Ih_in9
: in std_logic_vector (FI_size-1 downto 0);
Ih_out
: out std_logic_vector (Ih_size-1 downto 0));

end component;
component divider is
generic ( wide_A : natural := 8; -- divident size
wide_B : natural := 8); -- divisor size
port ( divident
: in std_logic_vector (wide_A-1 downto 0);
divisor
: in std_logic_vector (wide_B-1 downto 0);
quotient
: out std_logic_vector (wide_A downto 0);
remain
: out std_logic_vector (wide_A-1 downto 0));
end component;
------------------------------------------------------------------------- Signal Declarations
-----------------------------------------------------------------------signal sp_aux1 : std_logic_vector (FI_size-1 downto 0);
signal sp_aux2 : std_logic_vector (FI_size-1 downto 0);
signal sp_aux3 : std_logic_vector (FI_size-1 downto 0);
signal sp_aux4 : std_logic_vector (FI_size-1 downto 0);
signal sp_aux5 : std_logic_vector (FI_size-1 downto 0);
signal sp_aux6 : std_logic_vector (FI_size-1 downto 0);
signal sp_aux7 : std_logic_vector (FI_size-1 downto 0);
signal sp_aux8 : std_logic_vector (FI_size-1 downto 0);
signal sp_aux9 : std_logic_vector (FI_size-1 downto 0);
signal su_flag_sp_out : std_logic;
signal G_out_aux
: std_logic_vector (G_size-1 downto 0);
signal XI_aux : std_logic_vector (XI_size-1 downto 0);
signal YI_aux : std_logic_vector (YI_size-1 downto 0);
signal Il_out_aux
signal Ih_out_aux

: std_logic_vector (Il_size-1 downto 0);
: std_logic_vector (Ih_size-1 downto 0);

------------------------------------------------------- signal Glow_decimal : std_logic_vector (29 downto 0);
-- constant zeros_decimal : std_logic_vector (12 downto 0) := (others => '0');
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signal Glow_out_aux
: std_logic_vector (Glow_size-1 downto
-- signal Gmed_out_aux
: std_logic_vector (Gmed_size-1 downto
signal Ghigh_out_aux : std_logic_vector (Ghigh_size-1 downto 0);
signal Glow_max_aux
: std_logic_vector (Glow_size-1 downto
signal Gmed_max_aux
: std_logic_vector (Gmed_size-1 downto
signal Ghigh_max_aux : std_logic_vector (Ghigh_size-1 downto 0);

0);
0);
0);
0);

signal counter : integer range 0 to 259066 := 0;
------------------------------------------------------------------------- Module Implementation
-----------------------------------------------------------------------begin
sp : serial_paralel port map ( clk => clk,
clearn => clearn,
sp_in => data_in,
su_flag => set_up_flag,
sp_out1 => sp_aux1,
sp_out2 => sp_aux2,
sp_out3 => sp_aux3,
sp_out4 => sp_aux4,
sp_out5 => sp_aux5,
sp_out6 => sp_aux6,
sp_out7 => sp_aux7,
sp_out8 => sp_aux8,
su_flag_sp => su_flag_sp_out,
sp_out9 => sp_aux9);
sobl : sobel port map ( in1 => sp_aux1,
in2 => sp_aux2,
in3 => sp_aux3,
in4 => sp_aux4,
in6 => sp_aux6,
in7 => sp_aux7,
in8 => sp_aux8,
in9 => sp_aux9,
G_out => G_out_aux,
XI_out => XI_aux,
YI_out => YI_aux);
int_l : Il port map ( Il_in1 => sp_aux1,
Il_in2
Il_in3
Il_in4
Il_in5
Il_in6
Il_in7
Il_in8
Il_in9
Il_out

=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>

sp_aux2,
sp_aux3,
sp_aux4,
sp_aux5,
sp_aux6,
sp_aux7,
sp_aux8,
sp_aux9,
Il_out_aux);

int_h : Ih port map ( Ih_in1 => sp_aux1,
Ih_in2
Ih_in3
Ih_in4
Ih_in5
Ih_in6
Ih_in7
Ih_in8
Ih_in9
Ih_out

=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>

sp_aux2,
sp_aux3,
sp_aux4,
sp_aux5,
sp_aux6,
sp_aux7,
sp_aux8,
sp_aux9,
Ih_out_aux);

div_l : divider generic map ( wide_A => G_size, -- divident size
wide_B => Il_size) -- divisor size
port map ( divident
=> G_out_aux,
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divisor => Il_out_aux,
quotient => Glow_out_aux,
remain => open);
-- Glow_decimal <= fp2fract (Glow_out_aux (Glow_size-1 downto Glow_size-fixed_point_size))
when Glow_out_aux(Glow_size-1) = '0' else
-- zeros_decimal & Glow_out_aux (Glow_size-2 downto 0);
-- if I do it like this I will calculate the max a clk after
mod_low: process (clk)
begin
if (clk'event and clk = '1') then
if (clearn = '0') then
Glow_max_aux <= (others => '0');
Glow_out <= (others => '0');
else
if su_flag_sp_out = '1' and counter < 259066 then
Glow_out <= Glow_out_aux;
if Glow_out_aux(Glow_size-1) > Glow_max_aux(Glow_size-1) then
Glow_max_aux <= Glow_out_aux;
elsif Glow_out_aux(Glow_size-1) = Glow_max_aux(Glow_size-1) then
if Glow_out_aux(Glow_size-2 downto 0) >
Glow_max_aux(Glow_size-2 downto 0) then
Glow_max_aux <= Glow_out_aux;
end if;
end if;
end if;
end if;
end if;
end process;
mod_med: process (clk)
begin
if (clk'event and clk = '1') then
if (clearn = '0') then
Gmed_max_aux <= (others => '0');
Gmed_out <= (others => '0');
else
if su_flag_sp_out = '1' and counter < 259066 then
Gmed_out <= G_out_aux;
if G_out_aux > Gmed_max_aux then
Gmed_max_aux <= G_out_aux;
end if;
end if;
end if;
end if;
end process;
Ghigh_out_aux <= Ih_out_aux * G_out_aux;
mod_high: process (clk)
begin
if (clk'event and clk = '1') then
if (clearn = '0') then
Ghigh_max_aux <= (others => '0');
Ghigh_out <= (others => '0');
else
if su_flag_sp_out = '1' and counter < 259066 then
Ghigh_out <= Ghigh_out_aux;
if Ghigh_out_aux > Ghigh_max_aux then
Ghigh_max_aux <= Ghigh_out_aux;
end if;
end if;
end if;
end if;
end process;
sync : process (clk)
begin
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if (clk'event and clk = '1') then
if (clearn = '0') then
set_up_flag_out <= "0";
XI <= (others => '0');
YI <= (others => '0');
elsif su_flag_sp_out = '1' and counter < 259066 then
set_up_flag_out <= "1";
XI <= XI_aux;
YI <= YI_aux;
end if;
end if;
end process;
count : process (clk)
begin
if (clk'event and clk = '1') then
if (clearn = '0') then
counter <= 0;
elsif su_flag_sp_out = '1' and counter < 259066 then
counter <= counter + 1;
end if;
end if;
end process;

------------------------------------------------------------------------- Outputs
-----------------------------------------------------------------------Glow_max_out <= Glow_max_aux when counter = 259066 else (others => '0');
Gmed_max_out <= Gmed_max_aux when counter = 259066 else (others => '0');
Ghigh_max_out <= Ghigh_max_aux when counter = 259066 else (others => '0');
max_flag_ready <= '1' when counter = 259066 else '0';
-- set_up_flag_out <= "1" when su_flag_sp_out = '1' else "0";
end behavior;
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Annex A.5. Codi en VHDL de la descripció hardware de l’entitat del bloc que correspon
al convertidor de sèrie a paral·lel serial_paralel.vhd
------------------------------------------------------------------------- Design of a Sobel Edge detector
-- 3rd level of hierarchy - serial_paralel
-- Author: Núria Orduña
-- Concordia University
-- 2012
-----------------------------------------------------------------------library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
use work.constant_declaration.all;

entity serial_paralel is
port ( clk, clearn :
sp_in
su_flag
sp_out1
sp_out2
sp_out3
sp_out4
sp_out5
sp_out6
sp_out7
sp_out8
su_flag_sp
we for RAM
sp_out9
end serial_paralel;

in std_logic;
: in std_logic_vector(FI_size-1 downto 0);
: in std_logic;
: out std_logic_vector (FI_size-1 downto 0);
: out std_logic_vector (FI_size-1 downto 0);
: out std_logic_vector (FI_size-1 downto 0);
: out std_logic_vector (FI_size-1 downto 0);
: out std_logic_vector (FI_size-1 downto 0);
: out std_logic_vector (FI_size-1 downto 0);
: out std_logic_vector (FI_size-1 downto 0);
: out std_logic_vector (FI_size-1 downto 0);
: out std_logic; -- enable for the Glow,med,high calculation and
: out std_logic_vector (FI_size-1 downto 0));

architecture behavior of serial_paralel is
component syn_fifo is
generic ( wide : natural := 4; -- data type
deep : natural := 508); -- fifo size
port ( clk, clearn : in std_logic;
data_in
: in std_logic_vector (wide-1 downto 0);
data_out
: out std_logic_vector (wide-1 downto 0));
end component;

------------------------------------------------------------------------- Signal Declarations
-----------------------------------------------------------------------type data_win is array (0 to 8) of std_logic_vector (FI_size-1 downto 0);
signal win
: data_win;
signal
signal
signal
signal

data_in1
data_out1
data_in2
data_out2

signal t_setup
begin
fifo1: syn_fifo

: std_logic_vector (FI_size-1
: std_logic_vector (FI_size-1 downto
: std_logic_vector (FI_size-1
: std_logic_vector (FI_size-1 downto

downto 0);
0);
downto 0);
0);

: std_logic_vector (tsu_sp_lenght-1 downto 0);

generic map ( wide => FI_size,
port map (

deep => image_size_M-5) -- -9
clk => clk,
clearn => clearn,
data_in => data_in1,
data_out => data_out1);
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fifo2: syn_fifo

generic map ( wide => FI_size,
deep => image_size_M-5)
clk => clk,
clearn => clearn,
data_in => data_in2,
data_out => data_out2);

port map (

------------------------------------------------------------------------- Module Implementation
-----------------------------------------------------------------------process (clk)
begin
if (clk'event and clk = '1') then
if (clearn = '0') then
t_setup <= (others => '0');
else
if su_flag = '1' then
t_setup <= t_setup + 1;
end if;
end if;
end if;
end process;
process (clk)
begin
if (clk'event and clk = '1') then
if (clearn = '0') then
su_flag_sp <= '0';
for j in 0 to 8 loop -- fifo reset
win(j) <= (others => '0');
end loop;
data_in1 <= (others => '0');
data_in2 <= (others => '0');
sp_out1
sp_out2
sp_out3
sp_out4
sp_out5
sp_out6
sp_out7
sp_out8
sp_out9

<=
<=
<=
<=
<=
<=
<=
<=
<=

(others
(others
(others
(others
(others
(others
(others
(others
(others

=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>

'0');
'0');
'0');
'0');
'0');
'0');
'0');
'0');
'0');

else
win(0) <= sp_in;
win(1) <= win(0);
win(2) <= win(1);
data_in1 <= win(2);
win(3) <= data_out1;
win(4) <= win(3);
win(5) <= win(4);
data_in2 <= win(5);
win(6) <= data_out2;
win(7) <= win(6);
win(8) <= win(7);
if t_setup >= tsu_sp_ctt+8 then
su_flag_sp <= '1';
sp_out1 <= win(8);
sp_out2 <= win(7);
sp_out3 <= win(6);
sp_out4 <= win(5);
sp_out5 <= win(4);
sp_out6 <= win(3);
sp_out7 <= win(2);
sp_out8 <= win(1);
sp_out9 <= win(0);
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end if;
end if;
end if;
end process;
------------------------------------------------------------------------- Outputs
------------------------------------------------------------------------

end behavior;
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Annex A.6. Codi en VHDL de la descripció hardware de l’entitat del bloc que correspon
al càlcul del gradient de Sobel sobel.vhd
------------------------------------------------------------------------- Design of a Sobel Edge detector
-- 3rd level of hierarchy - Sobel
-- Author: Núria Orduña
-- Concordia University
-- 2012
-----------------------------------------------------------------------library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_SIGNED.ALL;
use work.constant_declaration.all;
use work.function_declaration.all;

entity sobel is
port ( in1
in2
in3
in4
in6
in7
in8
in9
G_out
XI_out
YI_out
end sobel;
-- Note that
-- | in1 in2
-- | in4 in5
-- | in7 in8

the
in3
in6
in9

: in std_logic_vector (FI_size-1 downto 0);
: in std_logic_vector (FI_size-1 downto 0);
: in std_logic_vector (FI_size-1 downto 0);
: in std_logic_vector (FI_size-1 downto 0);
: in std_logic_vector (FI_size-1 downto 0);
: in std_logic_vector (FI_size-1 downto 0);
: in std_logic_vector (FI_size-1 downto 0);
: in std_logic_vector (FI_size-1 downto 0);
: out std_logic_vector (G_size-1 downto 0);
: out std_logic_vector (XI_size-1 downto 0);
: out std_logic_vector (YI_size-1 downto 0));

inputs in1..in9 are distributed as a matrix:
|
|
|

architecture behavior of sobel is
component sqrt_a2_b2 is
generic (wide_in
port ( in_a, in_b
result
end component;

: integer := 8);
: in std_logic_vector (wide_in-1 downto 0);
: out std_logic_vector (wide_in-1 downto 0));

component divider is
generic ( wide_A : natural := 8; -- divident size
wide_B : natural := 8); -- divisor size
port ( divident
: in std_logic_vector (wide_A-1 downto 0);
divisor
: in std_logic_vector (wide_B-1 downto 0);
quotient
: out std_logic_vector (wide_A downto 0);
remain
: out std_logic_vector (wide_A-1 downto 0));
end component;
------------------------------------------------------------------------- Signal Declarations
-----------------------------------------------------------------------signal sobel_Gx : std_logic_vector (Gx_Gy_size-1 downto 0);
signal Gx_aux : std_logic_vector (Gx_Gy_size-1 downto 0);
signal sobel_Gy : std_logic_vector (Gx_Gy_size-1 downto 0);
signal Gy_aux : std_logic_vector (Gx_Gy_size-1 downto 0);
signal sobel_G : std_logic_vector (G_size-1 downto 0);
signal neg_Gx : std_logic;
signal neg_Gy : std_logic;
signal XI_aux : std_logic_vector (XI_YI_size-1 downto 0);
signal YI_aux : std_logic_vector (XI_YI_size-1 downto 0);
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------------------------------------------------------------------------- signal XI_decimal : std_logic_vector (29 downto 0);
-- signal YI_decimal : std_logic_vector (29 downto 0);
-- constant zeros_decimal : std_logic_vector (28 downto 0) := (others => '0');
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Module Implementation
-----------------------------------------------------------------------begin
sobel_Gy <= (("000"&in1) + ("00"&in2&'0') + ("000"&in3)) (("000"&in7) + ("00"&in8&'0') + ("000"&in9));
neg_Gx <= '1' when sobel_Gx < 0 else '0';
sobel_Gx <= (("000"&in1) + ("00"&in4&'0') + ("000"&in7)) (("000"&in3) + ("00"&in6&'0') + ("000"&in9));
neg_Gy <= '1' when sobel_Gy < 0 else '0';
Gx_aux <= ((not sobel_Gx) + 1) when sobel_Gx < 0 else sobel_Gx; -- absolute value of Gx
Gy_aux <= ((not sobel_Gy) + 1) when sobel_Gy < 0 else sobel_Gy; -- absolute value of Gy
sqroot: sqrt_a2_b2

div_x: divider

generic map (wide_in => Gx_Gy_size-1)
port map ( in_a => Gx_aux(Gx_Gy_size-2 downto 0),
in_b => Gy_aux(Gx_Gy_size-2 downto 0),
result => sobel_G);

generic map ( wide_A => Gx_Gy_size, -- divident size
wide_B => G_size) -- divisor size
port map ( divident
=> Gx_aux,
divisor => sobel_G,
quotient => XI_aux,
remain => open);

div_y: divider

generic map ( wide_A => Gx_Gy_size, -- divident size
wide_B => G_size) -- divisor size
port map ( divident
=> Gy_aux,
divisor => sobel_G,
quotient => YI_aux,
remain => open);
------------------------------------------------------------------------- Outputs
-----------------------------------------------------------------------XI_out <= neg_Gx & XI_aux(XI_YI_size-1 downto XI_YI_size-fixed_point_size) when
XI_aux(XI_YI_size-1) = '0' else
neg_Gx & '1' & XI_aux(fixed_point_size-2 downto 0);
YI_out <= neg_Gy & YI_aux(XI_YI_size-1 downto XI_YI_size-fixed_point_size) when
YI_aux(XI_YI_size-1) = '0' else
neg_Gy & '1' & YI_aux(fixed_point_size-2 downto 0);
G_out <= sobel_G;
------------------------------------------------------------------------- test_signals
------------------------------------------------------------------------- XI_decimal <= fp2fract (XI_aux(XI_YI_size-1 downto XI_YI_size-fixed_point_size));
-- YI_decimal <= fp2fract (YI_aux(XI_YI_size-1 downto XI_YI_size-fixed_point_size));
-----------------------------------------------------------------------end behavior;
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Annex A.7. Codi en VHDL del paquet de funcions cridades en la descripció del codi del
sistema de detecció de contorns function_declaration.vhd
------------------------------------------------------------------------- Design of a Sobel Edge detector
-- Package - declaration of functions
-- Author: Núria Orduña
-- Concordia University
-- 2012
-----------------------------------------------------------------------library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
use ieee.numeric_std.all;
-- for UNSIGNED
use work.constant_declaration.all;
package function_declaration is
function fixed_point_and (A: std_logic_vector; B: std_logic_vector) return
std_logic_vector;
function one_sub_fixed_point (A: std_logic_vector) return std_logic_vector;
function max (A: std_logic_vector; B: std_logic_vector) return std_logic_vector;
function sqrt ( sqrt_in : std_logic_vector ) return std_logic_vector;
function sqrt34 ( sqrt_in : std_logic_vector ) return std_logic_vector;
function int2fp_low (integer_in : std_logic_vector) return std_logic_vector;
function int2fp_med (integer_in : std_logic_vector) return std_logic_vector;
function int2fp_high (integer_in : std_logic_vector) return std_logic_vector;
function fp2fract (fixed_point_in : std_logic_vector) return std_logic_vector;
function fp2int (wide_input : integer; wide_output : integer; floatp_in :
std_logic_vector) return std_logic_vector;
end function_declaration;
package body function_declaration is
--------------------------------------------------------------------------- function fixed_point_and: multiplier for 2 fixed point numbers
--------------------------------------------------------------------------function fixed_point_and (A: std_logic_vector; B: std_logic_vector) return std_logic_vector is
constant size : integer := A'length;
constant and_size : integer := 2*size-2;
alias in_a : std_logic_vector (size-1 downto 0) is A;
alias in_b : std_logic_vector (size-1 downto 0) is B;
variable result : std_logic_vector (size-1 downto 0) := (others => '0');
variable result_aux : std_logic_vector (and_size-1 downto 0) := (others => '0');
variable int_flag : std_logic_vector (1 downto 0) := "00";
begin
int_flag := in_a(size-1) & in_b(size-1);
case int_flag is
when "00" => result_aux := in_a(size-2 downto 0) * in_b (size-2 downto 0); -both fraction
result := '0' & result_aux(and_size-1 downto size-1);
when "01" => result := in_a; -- in_a is fraction, in_b is 1
when "10" => result := in_b; -- in_b is fraction, in_a is 1
when "11" => result := in_a; -- both are 1
when others => result := (others => '0');
end case;
return result;
end fixed_point_and;
--------------------------------------------------------------------------- function one_sub_fixed_point: 1 minus a fixed point value
--------------------------------------------------------------------------function one_sub_fixed_point (A: std_logic_vector) return std_logic_vector is
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constant size : integer := A'length;
alias in_a : std_logic_vector (size-1 downto 0) is A;
variable result : std_logic_vector (size-1 downto 0) := (others => '0');
variable in_a_aux : std_logic_vector (size-1 downto 0) := (others => '0');
begin
in_a_aux := (not in_a) + 1;
result := '0' & in_a_aux(size-2 downto 0);
return result;
end one_sub_fixed_point;
--------------------------------------------------------------------------- function max: maximum value
--------------------------------------------------------------------------function max (A: std_logic_vector; B: std_logic_vector) return std_logic_vector is
constant size : integer := A'length;
alias in_a : std_logic_vector (size-1 downto 0) is A;
alias in_b : std_logic_vector (size-1 downto 0) is B;
variable result : std_logic_vector (size-1 downto 0) := (others => '0');
begin
if in_a >= in_b then
result := in_a;
else
result := in_b;
end if;
return result;
end max;

--------------------------------------------------------------------------- function sqrt: square root function for a 16 bit input
--------------------------------------------------------------------------function sqrt ( sqrt_in : std_logic_vector ) return std_logic_vector is
variable a : std_logic_vector(15 downto 0) := sqrt_in; --original input.
variable result : std_logic_vector(7 downto 0) := (others => '0'); --result.
variable left, right, r : std_logic_vector(9 downto 0) := (others => '0'); --input to
adder/sub.r-remainder.
variable i : integer:=0;
begin
for i in 0 to 7 loop
right(0) := '1';
right(1) := r(9);
right(9 downto 2) := result;
left(1 downto 0) := a(15 downto 14);
left(9 downto 2) := r(7 downto 0);
a(15 downto 2) := a(13 downto 0); --shifting by 2 bit.
if ( r(9) = '1') then
r := left + right;
else
r := left - right;
end if;
result(7 downto 1) := result(6 downto 0);
result(0) := not r(9);
end loop;
return result;
end sqrt;
--------------------------------------------------------------------------- function sqrt34: square root function for a 34 bit input
---------------------------------------------------------------------------
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function sqrt34 ( sqrt_in : std_logic_vector ) return std_logic_vector is
variable a : std_logic_vector(33 downto 0) := sqrt_in; --original input.
variable q : std_logic_vector(16 downto 0) := (others => '0'); --result.
variable left, right, r : std_logic_vector(18 downto 0) := (others => '0');
adder/sub.r-remainder.
-- variable i : integer := 0;

--input to

begin
for i in 0 to 16 loop
right(0) := '1';
right(1) := r(18);
right(18 downto 2) := q;
left(1 downto 0) := a(33 downto 32);
left(18 downto 2) := r(16 downto 0);
a(33 downto 2) := a(31 downto 0); --shifting by 2 bit.
if ( r(18) = '1') then
r := left + right;
else
r := left - right;
end if;
q(16 downto 1) := q(15 downto 0);
q(0) := not r(18);
end loop;
return q;
end sqrt34;
--------------------------------------------------------------------------- function int2fp_low: conversor from integer to floating point
--------------------------------------------------------------------------function int2fp_low (integer_in : std_logic_vector) return std_logic_vector is
constant wide_input : integer := integer_in'length;
alias int_in : std_logic_vector (wide_input-1 downto 0) is integer_in;
variable float_point : std_logic_vector (Glow_fp_size-1 downto 0) := (others => '0');
variable
variable
variable
variable
variable

int_flag : std_logic;
exponent_aux : std_logic_vector (Glow_exp_size-1 downto 0);
float_p : std_logic_vector (mantissa-1 downto 0);
zeros : std_logic_vector (mantissa-1 downto 0) := (others => '0');
in_zero : std_logic_vector (wide_input-1 downto 0) := (others => '0');

begin
int_flag := integer_in(wide_input-1);
if integer_in = in_zero then
exponent_aux := (others => '0');
float_p := zeros;
else
for i in wide_input-2 downto 0 loop
-- check for the first '1'
if integer_in(i) = '1' then
if integer_in(wide_input-1) = '1' then
-- exponent_aux for a integer number is number of
positions to switch to the left
exponent_aux := conv_std_logic_vector(i, Glow_exp_size);
else
-- exponent_aux for a fraction number is number of
positions to switch to the right
exponent_aux := conv_std_logic_vector(wide_input-1-i,
Glow_exp_size); -- wide_input-2-(i+1)
end if;
if i < mantissa then
float_p := integer_in(i-1 downto 0) & zeros(mantissa-i-1
downto 0);
else
-- taking only the first bits according to mantissa size
float_p := integer_in(i-1 downto i-mantissa);
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end if;
exit;
end if;
end loop;
end if;
float_point := integer_in(wide_input-1) & exponent_aux & float_p;
return float_point;
end int2fp_low;
--------------------------------------------------------------------------- function int2fp_med: conversor from integer to floating point
--------------------------------------------------------------------------function int2fp_med (integer_in : std_logic_vector) return std_logic_vector is
constant wide_input : integer := integer_in'length;
alias int_in : std_logic_vector (wide_input-1 downto 0) is integer_in;
variable float_point : std_logic_vector (Gmed_fp_size-1 downto 0) := (others => '0');
variable
variable
variable
variable
variable

int_flag : std_logic;
exponent_aux : std_logic_vector (Gmed_exp_size-1 downto 0);
float_p : std_logic_vector (mantissa-1 downto 0);
zeros : std_logic_vector (mantissa-1 downto 0) := (others => '0');
in_zero : std_logic_vector (wide_input-1 downto 0) := (others => '0');

begin
if integer_in = in_zero then
exponent_aux := (others => '0');
float_p := zeros;
int_flag := '0';
else
for i in wide_input-1 downto 0 loop
-- check for the first '1'
if integer_in(i) = '1' then
exponent_aux := conv_std_logic_vector(i, Gmed_exp_size);
if i < mantissa then
float_p := integer_in(i-1 downto 0) & zeros(mantissa-i-1
downto 0);
else
-- taking only the first bits according to mantissa size
float_p := integer_in(i-1 downto i-mantissa);
end if;
exit;
end if;
end loop;
int_flag := '1';
end if;
float_point := int_flag & exponent_aux & float_p;
return float_point;
end int2fp_med;
--------------------------------------------------------------------------- function int2fp_high: conversor from integer to floating point
--------------------------------------------------------------------------function int2fp_high (integer_in : std_logic_vector) return std_logic_vector is
constant wide_input : integer := integer_in'length;
alias int_in : std_logic_vector (wide_input-1 downto 0) is integer_in;
variable float_point : std_logic_vector (Ghigh_fp_size-1 downto 0) := (others => '0');
variable
variable
variable
variable
variable

int_flag : std_logic;
exponent_aux : std_logic_vector (Ghigh_exp_size-1 downto 0);
float_p : std_logic_vector (mantissa-1 downto 0);
zeros : std_logic_vector (mantissa-1 downto 0) := (others => '0');
in_zero : std_logic_vector (wide_input-1 downto 0) := (others => '0');
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begin
if integer_in = in_zero then
exponent_aux := (others => '0');
float_p := zeros;
int_flag := '0';
else
for i in wide_input-1 downto 0 loop
-- check for the first '1'
if integer_in(i) = '1' then
exponent_aux := conv_std_logic_vector(i, Ghigh_exp_size);
if i < mantissa then
float_p := integer_in(i-1 downto 0) & zeros(mantissa-i-1
downto 0);
else
-- taking only the first bits according to mantissa size
float_p := integer_in(i-1 downto i-mantissa);
end if;
exit;
end if;
end loop;
int_flag := '1';
end if;
float_point := int_flag & exponent_aux & float_p;
return float_point;
end int2fp_high;
--------------------------------------------------------------------------- function fp2int: conversor from floating point to integer value
-- only for test purpose
-------------------------------------------------------------------------function fp2int (wide_input : integer; wide_output : integer; floatp_in : std_logic_vector)
return std_logic_vector is
variable float_point : std_logic_vector (wide_input-1 downto 0) := floatp_in;
variable
variable
variable
variable
constant
constant

int_flag : std_logic;
exponent : integer range 0 to wide_output;
float_p : std_logic_vector (mantissa-1 downto 0);
integer_out : std_logic_vector (wide_output-1 downto 0);
zeros : std_logic_vector (wide_output-1 downto mantissa+1) := (others => '0');
abs_zero : std_logic_vector (wide_input-2 downto mantissa) := (others => '0');

begin
int_flag := float_point (wide_input-1);
exponent := conv_integer (float_point (wide_input-2 downto mantissa));
float_p := float_point (mantissa-1 downto 0);
if int_flag = '1' then
integer_out := To_StdLogicVector((to_bitvector(zeros & '1' & float_p)) sll
(exponent - mantissa));
else
if floatp_in (wide_input-2 downto mantissa) /= abs_zero then
integer_out := To_StdLogicVector((to_bitvector('1' & float_p & zeros))
srl (exponent));
else
integer_out := (others => '0');
end if;
end if;
return integer_out;
end fp2int;
--------------------------------------------------------------------------- function fp2fract: conversor from fixed point to fractional/integer value
-- only for test purpose
-------------------------------------------------------------------------function fp2fract (fixed_point_in : std_logic_vector) return std_logic_vector is
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alias fp_in : std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto 0) is fixed_point_in;
variable result : std_logic_vector (29 downto 0) := (others => '0');
variable
variable
variable
variable
variable
variable
variable
variable
variable
variable

int_flag : std_logic;
bit8 : std_logic_vector
bit7 : std_logic_vector
bit6 : std_logic_vector
bit5 : std_logic_vector
bit4 : std_logic_vector
bit3 : std_logic_vector
bit2 : std_logic_vector
bit1 : std_logic_vector
bit0 : std_logic_vector

(29
(29
(29
(29
(29
(29
(29
(29
(29

downto
downto
downto
downto
downto
downto
downto
downto
downto

0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)

:=
:=
:=
:=
:=
:=
:=
:=
:=

(others
(others
(others
(others
(others
(others
(others
(others
(others

=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>

'0');
'0');
'0');
'0');
'0');
'0');
'0');
'0');
'0');

begin
int_flag := fp_in(fixed_point_size-1);
if int_flag = '0' then
if fp_in(0) = '1'then
bit8 := conv_std_logic_vector(1953125, 30);
else bit8 := (others => '0'); end if;
if fp_in(1) = '1' then
bit7 := conv_std_logic_vector(3906250, 30);
else bit7 := (others => '0'); end if;
if fp_in(2) = '1' then
bit6 := conv_std_logic_vector(7812500, 30);
else bit6 := (others => '0'); end if;
if fp_in(3) = '1' then
bit5 := conv_std_logic_vector(15625000, 30);
else bit5 := (others => '0'); end if;
if fp_in(4) = '1' then
bit4 := conv_std_logic_vector(31250000, 30);
else bit4 := (others => '0'); end if;
if fp_in(5) = '1' then
bit3 := conv_std_logic_vector(62500000, 30);
else bit3 := (others => '0'); end if;
if fp_in(6) = '1' then
bit2 := conv_std_logic_vector(125000000, 30);
else bit2 := (others => '0'); end if;
if fp_in(7) = '1' then
bit1 := conv_std_logic_vector(250000000, 30);
else bit1 := (others => '0'); end if;
if fp_in(8) = '1' then
bit0 := conv_std_logic_vector(500000000, 30);
else bit0 := (others => '0'); end if;
result := bit8 + bit7 + bit6 + bit5 + bit4 + bit3 + bit2 + bit1 + bit0;
else result := conv_std_logic_vector(1, 30); end if;
return result;
end fp2fract;

end function_declaration;
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Annex A.8. Codi en VHDL de la descripció hardware de l’entitat que fa la funció de la
divisió binària divider.vhd
------------------------------------------------------------------------- Design of a Sobel Edge detector
-- Divider special for Glow
-- Author: Núria Orduña
-- Concordia University
-- 2012
-----------------------------------------------------------------------library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity divider is
generic ( wide_A : natural := 9; -- divident size
wide_B : natural := 9); -- divisor size
port ( divident
: in std_logic_vector (wide_A-1 downto 0);
divisor
: in std_logic_vector (wide_B-1 downto 0);
quotient
: out std_logic_vector (wide_A downto 0);
remain
: out std_logic_vector (wide_A-1 downto 0));
end divider;
------------------------------------------------------------------------- Note: if divident < divisor -> quotient is codified in fixed point.
-if divident >= divisor -> quotient is directly the result in
-integer (std_logic_vector) data
type.
-----------------------------------------------------------------------architecture behavior of divider is
------------------------------------------------------------------------- Signal Declarations
-----------------------------------------------------------------------constant zeros
: std_logic_vector (wide_A-1 downto 0) := (others => '0');
constant fill
: std_logic_vector (wide_A-wide_B-1 downto 0) := (others => '0');
-- fill: to keep the same size between divisor and divident
type div_structure1 is array (wide_A-1 downto 0) of std_logic_vector ((2*wide_A)-1 downto 0);
signal LSD : div_structure1; -- LSD is for the left shifted divisor
type div_structure2 is array (wide_A downto 0) of std_logic_vector ((2*wide_A)-1 downto 0);
signal D
: div_structure2; -- D is for the divident
signal Q
: std_logic_vector (wide_A-1 downto 0) := (others => '0');
signal Q_aux
: std_logic_vector (wide_A-1 downto 0);
signal div0_aux
: std_logic := '0';
signal int_flag
: std_logic; -- flag to indicate if the quotient is integer or fixed
point
-- int_flag = 1 -> if integer
-- int_flag = 0 -> if fixed point
begin
------------------------------------------------------------------------- Module Implementation
-----------------------------------------------------------------------LSD(0) <= zeros & fill & divisor;
D(wide_A) <= zeros & divident when divisor <= divident else divident & zeros;
int_flag <= '1' when divisor <= divident else '0';
left_shift_div: for i in 1 to wide_A-1 generate
LSD(i) <= LSD(i-1)(2*wide_A-2 downto 0) & '0';
end generate;
zero_divident: for i in wide_A-1 downto 0 generate
Q(i) <= '1' when (D(i+1) >= LSD(i)) else '0';
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D(i) <= (D(i+1) - LSD(i)) when Q(i) = '1' else D(i+1);
end generate;
------------------------------------------------------------------------- Outputs
-----------------------------------------------------------------------div0_aux <= '1' when (fill & divisor) = zeros else '0';
Q_aux <= Q when div0_aux = '0' else zeros;
quotient <= '1' & Q_aux when int_flag = '1' else '0' & Q_aux;
remain <= D(0)(wide_A-1 downto 0);
end behavior;
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Annex A.9. Codi en VHDL de la descripció hardware de l’entitat corresponent al càlcul
de Il Il.vhd
------------------------------------------------------------------------- Design of a Sobel Edge detector
-- 3rd level of hierarchy - Ih
-- Author: Núria Orduña
-- Concordia University
-- 2012
-----------------------------------------------------------------------library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
use work.constant_declaration.all;
use work.function_declaration.all;
use IEEE.NUMERIC_BIT.ALL;
entity Il is
port ( Il_in1

: in std_logic_vector (FI_size-1 downto 0);
Il_in2
: in std_logic_vector (FI_size-1 downto 0);
Il_in3
: in std_logic_vector (FI_size-1 downto 0);
Il_in4
: in std_logic_vector (FI_size-1 downto 0);
Il_in5
: in std_logic_vector (FI_size-1 downto 0);
Il_in6
: in std_logic_vector (FI_size-1 downto 0);
Il_in7
: in std_logic_vector (FI_size-1 downto 0);
Il_in8
: in std_logic_vector (FI_size-1 downto 0);
Il_in9
: in std_logic_vector (FI_size-1 downto 0);
Il_out
: out std_logic_vector (Il_size-1 downto 0));

end Il;
architecture behavior of Il is
------------------------------------------------------------------------- Signal Declarations
-----------------------------------------------------------------------signal Il_aux1 : std_logic_vector (size_sqrt_out-1 downto 0);
signal Il_aux2 : std_logic_vector (size_sqrt_out-1 downto 0);
signal Il_aux3 : std_logic_vector (size_sqrt_out-1 downto 0);
signal Il_aux4 : std_logic_vector (size_sqrt_out-1 downto 0);
signal Il_aux5 : std_logic_vector (size_sqrt_out-1 downto 0);
signal Il_aux6 : std_logic_vector (size_sqrt_out-1 downto 0);
signal Il_aux7 : std_logic_vector (size_sqrt_out-1 downto 0);
signal Il_aux8 : std_logic_vector (size_sqrt_out-1 downto 0);
signal Il_aux9 : std_logic_vector (size_sqrt_out-1 downto 0);
signal
signal
signal
signal
signal
signal
signal
signal
signal

aux1
aux2
aux3
aux4
aux5
aux6
aux7
aux8
aux9

:
:
:
:
:
:
:
:
:

std_logic_vector
std_logic_vector
std_logic_vector
std_logic_vector
std_logic_vector
std_logic_vector
std_logic_vector
std_logic_vector
std_logic_vector

(FI_size_sqrt-1
(FI_size_sqrt-1
(FI_size_sqrt-1
(FI_size_sqrt-1
(FI_size_sqrt-1
(FI_size_sqrt-1
(FI_size_sqrt-1
(FI_size_sqrt-1
(FI_size_sqrt-1

downto
downto
downto
downto
downto
downto
downto
downto
downto

0);
0);
0);
0);
0);
0);
0);
0);
0);

------------------------------------------------------------------------- Module Implementation
-----------------------------------------------------------------------begin
-- implementation of the sqrt for each Il_in(i)
-- if sqrt input 2^16 => output 2^8
aux1 <= '0' & Il_in1;
aux2 <= '0' & Il_in2;
aux3 <= '0' & Il_in3;
aux4 <= '0' & Il_in4;
aux5 <= '0' & Il_in5;
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aux6
aux7
aux8
aux9

<=
<=
<=
<=

Il_aux1
Il_aux2
Il_aux3
Il_aux4
Il_aux5
Il_aux6
Il_aux7
Il_aux8
Il_aux9

'0'
'0'
'0'
'0'
<=
<=
<=
<=
<=
<=
<=
<=
<=

&
&
&
&

Il_in6;
Il_in7;
Il_in8;
Il_in9;

sqrt
sqrt
sqrt
sqrt
sqrt
sqrt
sqrt
sqrt
sqrt

(aux1);
(aux2);
(aux3);
(aux4);
(aux5);
(aux6);
(aux7);
(aux8);
(aux9);

Il_out <= ("000"&Il_aux1) + ("000"&Il_aux2) + ("000"&Il_aux3) +
("000"&Il_aux4) + ("000"&Il_aux5) + ("000"&Il_aux6) +
("000"&Il_aux7) + ("000"&Il_aux8) + ("000"&Il_aux9);

------------------------------------------------------------------------- Outputs
-----------------------------------------------------------------------end behavior;
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Annex A.10. Codi en VHDL de la descripció hardware de l’entitat corresponent al càlcul
de Ih Ih.vhd
------------------------------------------------------------------------- Design of a Sobel Edge detector
-- 3rd level of hierarchy - Ih
-- Author: Núria Orduña
-- Concordia University
-- 2012
-----------------------------------------------------------------------library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
-- use IEEE.NUMERIC_BIT.ALL;
use work.constant_declaration.all;

entity Ih is
port ( Ih_in1

: in std_logic_vector (FI_size-1 downto 0);
Ih_in2
: in std_logic_vector (FI_size-1 downto 0);
Ih_in3
: in std_logic_vector (FI_size-1 downto 0);
Ih_in4
: in std_logic_vector (FI_size-1 downto 0);
Ih_in5
: in std_logic_vector (FI_size-1 downto 0);
Ih_in6
: in std_logic_vector (FI_size-1 downto 0);
Ih_in7
: in std_logic_vector (FI_size-1 downto 0);
Ih_in8
: in std_logic_vector (FI_size-1 downto 0);
Ih_in9
: in std_logic_vector (FI_size-1 downto 0);
Ih_out
: out std_logic_vector (Ih_size-1 downto 0));

end Ih;
architecture behavior of Ih is
------------------------------------------------------------------------- Signal Declarations
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Module Implementation
-----------------------------------------------------------------------begin
Ih_out <= ("000"&Ih_in1) + ("000"&Ih_in2) + ("000"&Ih_in3) +
("000"&Ih_in4) + ("000"&Ih_in5) + ("000"&Ih_in6) +
("000"&Ih_in7) + ("000"&Ih_in8) + ("000"&Ih_in9);
------------------------------------------------------------------------- Outputs
-----------------------------------------------------------------------end behavior;
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Annex A.11. Codi en VHDL de la descripció hardware de l’entitat que correspon a la
funció de normalització, selecció i càlcul del llindar norm_select.vhd
------------------------------------------------------------------------- Design of a Sobel Edge detector
-- Normalization, selection and th calculation
-- Author: Núria Orduña
-- Concordia University
-- 2012
-----------------------------------------------------------------------library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
use work.constant_declaration.all;
use work.function_declaration.all;
-- use IEEE.NUMERIC_BIT.ALL;
entity norm_select is
port ( clk, clearn
set_up_ns
Glow
Glow_max
Gmed
Gmed_max
Ghigh
Ghigh_max
GSI_low
GSI_med
GSI_high
thL
thM
thH
th_flag
end norm_select;

: in std_logic;
: in std_logic;
: in std_logic_vector (Glow_fp_size-1 downto 0);
: in std_logic_vector (Glow_fp_size-1 downto 0);
: in std_logic_vector (Gmed_fp_size-1 downto 0);
: in std_logic_vector (Gmed_fp_size-1 downto 0);
: in std_logic_vector (Ghigh_fp_size-1 downto 0);
: in std_logic_vector (Ghigh_fp_size-1 downto 0);
: out std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto
: out std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto
: out std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto
: out std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto
: out std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto
: out std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto
: out std_logic);

architecture behavior of norm_select is
component norm_divider_low is
generic ( exp
: integer := 17;
wide_input
: integer := 14); -- input size
port ( divident
: in std_logic_vector (wide_input-1 downto 0); -G(low/med/high)
divisor
: in std_logic_vector (wide_input-1 downto 0); -Gmax(low/med/high)
norm_value : out std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto 0));
-- divident = int_flag & exponential_part & mantissa_part(8bits)
-- divider = int_flag & exponential_part & mantissa_part(8bits)
-- norm_value = int_flag & fixed_point_value (9bits)
end component;
component norm_divider is
generic ( exp
: integer := 17;
wide_input
: integer := 13); -- input size
port ( divident
: in std_logic_vector (wide_input-1 downto 0); -G(low/med/high)
divisor
: in std_logic_vector (wide_input-1 downto 0); -Gmax(low/med/high)
norm_value : out std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto 0));
-- divident = exponential_part & mantissa_part(8bits)
-- divider = exponential_part & mantissa_part(8bits)
-- norm_value = int_flag & fixed_point_value (9bits)
end component;
component accum_th is
port ( clk, clearn

: in std_logic;

0);
0);
0);
0);
0);
0);
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set_up_cnt
data_in

: in std_logic; -- initialize the counter
: in std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto 0); --

GSI(low/med/high)
threshold
: out std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto 0); -threshold(low/med/high)
th_ready
: out std_logic);
-- threshold = int_flag & fixed_point_value (9bits)
end component;
------------------------------------------------------------------------- Signal Declarations
-----------------------------------------------------------------------signal Glow_aux : std_logic_vector (Glow_fp_size-1 downto 0);
signal Gmed_aux : std_logic_vector (Gmed_fp_size-1 downto 0);
signal Ghigh_aux : std_logic_vector (Ghigh_fp_size-1 downto 0);
signal GNlow : std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto 0);
signal GNmed : std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto 0);
signal GNhigh : std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto 0);
------------------------------------------------------------------------- test_signals - must be deleted at the end
------------------------------------------------------------------------- signal GNlow_frac, Ggood_frac : std_logic_vector (29 downto 0) := (others => '0');
-- signal GNmed_frac : std_logic_vector (29 downto 0) := (others => '0');
-- signal GNhigh_frac : std_logic_vector (29 downto 0) := (others => '0');
-----------------------------------------------------------------------signal Ggood : std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto 0);
signal int_flag : std_logic_vector (2 downto 0);
signal max_flag : std_logic_vector (2 downto 0);
-- fixed point type is int_flag (1bit) & fixed point number
-- if fixed point => "1000000001" = 1
signal GSIlow_aux : std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto 0);
signal GSImed_aux : std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto 0);
signal GSIhigh_aux : std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto 0);
------------------------------------------------------------------------- test_signals - must be deleted at the end
------------------------------------------------------------------------- signal Glow_integer : std_logic_vector (Glow_size-1 downto 0);
-- signal Gmed_integer : std_logic_vector (Gmed_size-1 downto 0);
-- signal Ghigh_integer : std_logic_vector (Ghigh_size-1 downto 0);
-----------------------------------------------------------------------signal set_up_ns_aux : std_logic;
signal th_flag_L, th_flag_M, th_flag_H : std_logic;

begin
------------------------------------------------------------------------- Module Implementation
-----------------------------------------------------------------------sync_enable : process (clk)
begin
if clk'event and clk = '1' then
if clearn = '0' then
set_up_ns_aux <= '0';
elsif set_up_ns = '1' then
set_up_ns_aux <= '1';
else
set_up_ns_aux <= '0';
end if;
end if;
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end process sync_enable;

Glow_aux <= Glow when set_up_ns_aux = '1' else (others => '0');
Gmed_aux <= Gmed when set_up_ns_aux = '1' else (others => '0');
Ghigh_aux <= Ghigh when set_up_ns_aux = '1' else (others => '0');
------------------------------------------------------------------------- test_signals - must be deleted at the end
------------------------------------------------------------------------- Glow_integer <= fp2int(Glow_fp_size, Glow_size, Glow_aux);
-- Gmed_integer <= fp2int(Gmed_fp_size, Gmed_size, Gmed_aux);
-- Ghigh_integer <= fp2int(Ghigh_fp_size, Ghigh_size, Ghigh_aux);
-----------------------------------------------------------------------Glow_norm : norm_divider_low generic map ( exp => Glow_size,
wide_input =>
Glow_fp_size) -- input size
port map ( divident => Glow_aux, -G(low/med/high)
divisor => Glow_max,
-- Gmax(low/med/high)
norm_value =>
GNlow);
Gmed_norm : norm_divider generic map ( exp => Gmed_size,
wide_input =>
Gmed_fp_size) -- input size
port map ( divident => Gmed_aux, -G(low/med/high)
divisor => Gmed_max, -Gmax(low/med/high)
norm_value => GNmed);
Ghigh_norm : norm_divider generic map ( exp => Ghigh_size,
wide_input =>
Ghigh_fp_size) -- input size
port map ( divident => Ghigh_aux, -G(low/med/high)
divisor => Ghigh_max,
-- Gmax(low/med/high)
norm_value =>
GNhigh);
------------------------------------------------------------------------- test_signals - must be deleted at the end
------------------------------------------------------------------------- GNlow_frac <= fp2fract(GNlow);
-- GNmed_frac <= fp2fract(GNmed);
-- GNhigh_frac <= fp2fract(GNhigh);
------------------------------------------------------------------------

int_flag <= GNlow(fixed_point_size-1) & GNmed(fixed_point_size-1) & GNhigh(fixed_point_size1);
max_flag <= "100" when GNlow(fixed_point_size-2 downto 0) >= GNmed(fixed_point_size-2 downto
0) and GNlow(fixed_point_size-2 downto 0) >= GNhigh(fixed_point_size-2 downto 0) else
"010" when GNmed(fixed_point_size-2 downto 0) >= GNlow(fixed_point_size2 downto 0) and GNmed(fixed_point_size-2 downto 0) >= GNhigh(fixed_point_size-2 downto 0) else
"001" when GNhigh(fixed_point_size-2 downto 0) >=
GNlow(fixed_point_size-2 downto 0) and GNhigh(fixed_point_size-2 downto 0) >=
GNmed(fixed_point_size-2 downto 0);
Ggood <= GNlow when (int_flag and "100") = "100" or max_flag = "100" else
GNmed when (int_flag and "010") = "010" or max_flag = "010" else
GNhigh when (int_flag and "001") = "001" or max_flag = "001";
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------------------------------------------------------------------------- test_signals - must be deleted at the end
------------------------------------------------------------------------- Ggood_frac <= fp2fract(Ggood);
-----------------------------------------------------------------------GSIlow_aux <= GNlow when Ggood = GNlow else (others => '0');
GSImed_aux <= GNmed when Ggood = GNmed else (others => '0');
GSIhigh_aux <= GNhigh when Ggood = GNhigh else (others => '0');

accum_th_L : accum_th port map ( clk => clk,
clearn => clearn,
set_up_cnt => set_up_ns_aux,
data_in => GSIlow_aux,
threshold => thL,
th_ready => th_flag_L);
accum_th_M : accum_th port map ( clk => clk,
clearn => clearn,
set_up_cnt => set_up_ns_aux,
data_in => GSImed_aux,
threshold => thM,
th_ready => th_flag_M);
accum_th_H : accum_th port map ( clk => clk,
clearn => clearn,
set_up_cnt => set_up_ns_aux,
data_in => GSIhigh_aux,
threshold => thH,
th_ready => th_flag_H);
------------------------------------------------------------------------- Outputs
-----------------------------------------------------------------------GSI_low <= GSIlow_aux;
GSI_med <= GSImed_aux;
GSI_high <= GSIhigh_aux;
th_flag <= '1' when th_flag_L = '1' and th_flag_M = '1' and th_flag_H = '1' else '0';
end behavior;
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Annex A.12. Codi en VHDL de la descripció hardware de l’entitat corresponent al procés
de normalització per a la imatge de baix gradient norm_divider_low.vhd
------------------------------------------------------------------------- Design of a Sobel Edge detector
-- Normalized divider
-- Author: Núria Orduña
-- Concordia University
-- 2012
-----------------------------------------------------------------------library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
use work.constant_declaration.all;
use work.function_declaration.all;
entity norm_divider_low is
generic ( exp
: integer := 17;
wide_input
: integer := 14); -- input size
port ( divident
: in std_logic_vector (wide_input-1 downto 0); -G(low/med/high)
divisor
: in std_logic_vector (wide_input-1 downto 0); -Gmax(low/med/high)
norm_value : out std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto 0));
-- divident = exponential_part & mantissa_part(8bits)
-- divider = exponential_part & mantissa_part(8bits)
-- norm_value = int_flag & fixed_point_value (9bits)
end norm_divider_low;
architecture behavior of norm_divider_low is
component divider is
generic ( wide_A : natural := 9; -- divident size
wide_B : natural := 9); -- divisor size
port ( divident
: in std_logic_vector (wide_A-1 downto 0);
divisor
: in std_logic_vector (wide_B-1 downto 0);
quotient
: out std_logic_vector (wide_A downto 0);
remain
: out std_logic_vector (wide_A-1 downto 0));
end component;
------------------------------------------------------------------------- Signal Declarations
-----------------------------------------------------------------------signal divident_mantissa
: std_logic_vector (mantissa downto 0);
signal divisor_mantissa
: std_logic_vector (mantissa downto 0);
signal divident_exp
: integer range 0 to exp;
signal result_exp
: integer range 0 to exp;
signal divisor_exp
: integer range 0 to exp;
signal int_flag : std_logic_vector (1 downto 0); -- int_flag = int_flag_divisor &
int_flag_divident
signal second_div_en : std_logic;
signal integer_part
: std_logic_vector (mantissa+1 downto 0);
signal decimal_part
: std_logic_vector (mantissa downto 0);
signal fp_result
: std_logic_vector (mantissa+1 downto 0);
signal norm_value_aux : std_logic_vector (fixed_point_size-2 downto 0);
signal zero_flag : std_logic; -- indicates if the input is a zero
constant abs_zero : std_logic_vector (wide_input-1 downto 0) := (others => '0');
constant zeros : std_logic_vector (fixed_point_size-2 downto 0) := (others => '0');
------------------------------------------------------------------------- test signals
------------------------------------------------------------------------- signal divident_int : std_logic_vector (Glow_size-1 downto 0);
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-- signal divisor_int : std_logic_vector (Glow_size-1 downto 0);
-- signal norm_value_aux2 : std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto 0);
-- signal norm_value_int : std_logic_vector (29 downto 0);
-----------------------------------------------------------------------begin
------------------------------------------------------------------------- Module Implementation
-----------------------------------------------------------------------zero_flag <= '1' when divident (wide_input-1 downto 0) = abs_zero else '0';
int_flag <= divisor (wide_input-1) & divident (wide_input-1);
divident_exp <= conv_integer (divident (wide_input-2 downto mantissa));
divisor_exp <= conv_integer (divisor (wide_input-2 downto mantissa));
divident_mantissa <= '1' & divident (mantissa-1 downto 0);
divisor_mantissa <= '1' & divisor (mantissa-1 downto 0);
first_div: divider generic map ( wide_A => mantissa+1, -- divident size
wide_B => mantissa+1) -divisor size
port map ( divident => divident_mantissa,
divisor => divisor_mantissa,
quotient => integer_part, -- int_flag &
quotient
remain => decimal_part);
second_div: divider generic map ( wide_A => mantissa+1, -- divident size
wide_B => mantissa+1) -divisor size
port map ( divident => decimal_part,
divisor => divisor_mantissa,
quotient => fp_result, -- int_flag & quotient
remain => open);
-- the result_exp will always be positive or zero
result_exp <= divisor_exp - divident_exp when int_flag = "11" else
divident_exp + divisor_exp when int_flag = "10" else
divident_exp - divisor_exp when int_flag = "00" else
0;
second_div_en <= '1' when integer_part (mantissa+1) = '1' else '0';
norm_value_aux <= integer_part (mantissa downto 0) when result_exp = 0 else
To_StdLogicVector((to_bitvector(integer_part (mantissa downto
0))) srl (result_exp)) when result_exp > 0 and second_div_en = '0' and int_flag = "11" else
To_StdLogicVector((to_bitvector('1' & fp_result(mantissa downto
1))) srl (result_exp-1)) when result_exp > 0 and second_div_en = '1' and int_flag = "11" else
To_StdLogicVector((to_bitvector(integer_part (mantissa downto
0))) srl (result_exp+1)) when result_exp > 0 and second_div_en = '0' and int_flag = "00" else
To_StdLogicVector((to_bitvector('1' & fp_result(mantissa downto
1))) srl (result_exp-1)) when result_exp > 0 and second_div_en = '1' and int_flag = "10" else
(others => '0');
------------------------------------------------------------------------- Outputs
-----------------------------------------------------------------------norm_value <= '0' & zeros when zero_flag = '1' else -- value = zero
'1' & norm_value_aux when result_exp = 0 and second_div_en = '1' else
-- integer value (1)
'0' & norm_value_aux; -- fixed_point value fraction

------------------------------------------------------------------------ test signals
-----------------------------------------------------------------------
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-- divident_int <= fp2int (wide_input, Glow_size, divident);
-- divisor_int <= fp2int (wide_input, Glow_size, divisor);
-- norm_value <= norm_value_aux2;
-- norm_value_int <= fp2fract (norm_value_aux2);
----------------------------------------------------------------------end behavior;
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Annex A.13. Codi en VHDL de la descripció hardware de l’entitat corresponent al procés
de normalització per a la imatge de mig i alt gradient norm_divider.vhd
------------------------------------------------------------------------- Design of a Sobel Edge detector
-- Normalized divider
-- Author: Núria Orduña
-- Concordia University
-- 2012
-----------------------------------------------------------------------library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
use work.constant_declaration.all;
use work.function_declaration.all;
entity norm_divider is
generic ( exp
wide_input

: integer := 17;
: integer := 14); -- input size
: in std_logic_vector (wide_input-1 downto 0); --

port ( divident
G(low/med/high)
divisor
: in std_logic_vector (wide_input-1 downto 0); -Gmax(low/med/high)
norm_value : out std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto 0)); -GN(low/med/high)
-- divident = int_flag & exponential_part & mantissa_part(8bits)
-- divider = int_flag & exponential_part & mantissa_part(8bits)
-- norm_value = int_flag & fixed_point_value (9bits)
end norm_divider;
architecture behavior of norm_divider is
component divider is
generic ( wide_A : natural := 9; -- divident size
wide_B : natural := 9); -- divisor size
port ( divident
: in std_logic_vector (wide_A-1 downto 0);
divisor
: in std_logic_vector (wide_B-1 downto 0);
quotient
: out std_logic_vector (wide_A downto 0);
remain
: out std_logic_vector (wide_A-1 downto 0));
end component;
------------------------------------------------------------------------- Signal Declarations
-----------------------------------------------------------------------signal
signal
signal
signal
signal
signal
signal
signal
signal
signal

divident_mantissa
: std_logic_vector (mantissa downto 0);
divisor_mantissa
: std_logic_vector (mantissa downto 0);
divident_exp
: integer range 0 to exp;
result_exp
: integer range 0 to exp;
divisor_exp
: integer range 0 to exp;
second_div_en : std_logic;
integer_part
: std_logic_vector (mantissa+1 downto 0);
decimal_part
: std_logic_vector (mantissa downto 0);
fp_result
: std_logic_vector (mantissa+1 downto 0);
norm_value_aux : std_logic_vector (fixed_point_size-2 downto 0);

signal zero_flag : std_logic; -- indicates if the input is a zero
constant abs_zero : std_logic_vector (wide_input-1 downto 0) := (others => '0');
constant zeros : std_logic_vector (fixed_point_size-2 downto 0) := (others => '0');
begin
------------------------------------------------------------------------- Module Implementation
------------------------------------------------------------------------
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zero_flag <= '1' when divident (wide_input-1 downto 0) = abs_zero else '0';
divident_exp <= conv_integer (divident (wide_input-2 downto mantissa));
divisor_exp <= conv_integer (divisor (wide_input-2 downto mantissa));
divident_mantissa <= '1' & divident (mantissa-1 downto 0);
divisor_mantissa <= '1' & divisor (mantissa-1 downto 0);
first_div: divider generic map ( wide_A => mantissa+1, -- divident size
wide_B => mantissa+1) -divisor size
port map ( divident => divident_mantissa,
divisor => divisor_mantissa,
quotient => integer_part, -- int_flag &
quotient
remain => decimal_part);
second_div: divider generic map ( wide_A => mantissa+1, -- divident size
wide_B => mantissa+1) -divisor size
port map ( divident => decimal_part,
divisor => divisor_mantissa,
quotient => fp_result, -- int_flag & quotient
remain => open);
result_exp <= divisor_exp - divident_exp; -- the result_exp will always be positive or zero
second_div_en <= '1' when integer_part (mantissa+1) = '1' else '0';
norm_value_aux <= integer_part (mantissa downto 0) when result_exp = 0 else
To_StdLogicVector((to_bitvector(integer_part (mantissa downto
0))) srl (result_exp)) when result_exp > 0 and second_div_en = '0' else
To_StdLogicVector((to_bitvector('1' & fp_result(mantissa downto
1))) srl (result_exp-1)) when result_exp > 0 and second_div_en = '1' else
(others => '0');
------------------------------------------------------------------------- Outputs
-----------------------------------------------------------------------norm_value <= '0' & zeros when zero_flag = '1' else -- zero
'1' & norm_value_aux when result_exp = 0 and second_div_en = '1' else
-- integer
'0' & norm_value_aux; -- fractional

end behavior;
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Annex A.14. Codi en VHDL de la descripció hardware de l’entitat corresponent al càlcul
del valor de llindar accum_th.vhd
------------------------------------------------------------------------- Design of a Sobel Edge detector
-- Accumulator and threshold calculation
-- Author: Núria Orduña
-- Concordia University
-- 2012
-----------------------------------------------------------------------library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
use work.constant_declaration.all;
entity accum_th is
port ( clk, clearn
: in std_logic;
set_up_cnt : in std_logic; -- initialize the counter
data_in
: in std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto 0); -GSI(low/med/high)
threshold
: out std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto 0); -threshold(low/med/high)
th_ready
: out std_logic); -- indicates if the th is calculated
-- threshold = int_flag & fixed_point_value (9bits)
end accum_th;
architecture behavior of accum_th is
component divider is
generic ( wide_A : natural := 9; -- divident size
wide_B : natural := 9); -- divisor size
port ( divident
: in std_logic_vector (wide_A-1 downto 0);
divisor
: in std_logic_vector (wide_B-1 downto 0);
quotient
: out std_logic_vector (wide_A downto 0);
remain
: out std_logic_vector (wide_A-1 downto 0));
end component;
component divider2 is
generic ( wide_A : natural := 4; -- divident size
wide_B : natural := 8); -- divisor size
port ( divident
: in std_logic_vector (wide_A-1 downto 0);
divisor
: in std_logic_vector (wide_B-1 downto 0);
quotient
: out std_logic_vector (wide_B downto 0);
remain
: out std_logic_vector (wide_B-1 downto 0));
end component;
------------------------------------------------------------------------- Signal Declarations
-----------------------------------------------------------------------signal
N_size
signal
signal
signal
signal
signal

integer_part
: std_logic_vector (17 downto 0); -- 18 bits (2^18 < M_size x
= 265036)
fraction_part : std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto 0); -- 10 bits
non_zeros
: std_logic_vector (17 downto 0);
int_part
: std_logic_vector (18 downto 0);
fract_part
: std_logic_vector (18 downto 0);
nz : integer range 0 to 256035;

constant zeros : std_logic_vector (8 downto 0) := "000000000";
begin
------------------------------------------------------------------------- Module Implementation
-----------------------------------------------------------------------process (clk)

133
Síntesi sobre FPGA d’un sistema de detecció de contorns
variable counter : integer range 0 to 256035;
variable nz_counter : integer range 0 to 256035;
begin
if clk'event and clk = '1' then
if clearn = '0' then
counter := 0;
integer_part <= (others => '0');
fraction_part <= (others => '0');
non_zeros <= (others => '0');
th_ready <= '0';
elsif counter < 256035 and set_up_cnt = '1' then
if data_in (fixed_point_size-1) = '1' then -- data_in is integer
integer_part <= integer_part + (zeros & data_in
(fixed_point_size-2 downto 0));
else -- data_in is fraction
fraction_part <= fraction_part + data_in;
if fraction_part(fixed_point_size-1) = '1' then
integer_part <= integer_part + 1;
fraction_part(fixed_point_size-1) <= '0';
end if;
end if;
if data_in (fixed_point_size-2 downto 0) /= zeros and nz_counter <
265035 then
nz_counter := nz_counter + 1;
end if;
counter := counter + 1;
elsif counter = 256035 then
non_zeros <= conv_std_logic_vector (nz_counter, 18);
th_ready <= '1';
end if;
end if;
nz <= counter;
end process;
integer_div: divider generic map ( wide_A => 18, -- divident size
wide_B => 18) -- divisor
size
port map ( divident => integer_part,
divisor => non_zeros,
quotient => int_part,
remain => open);
fraction_div: divider2 generic map ( wide_A => 9, -- divident size
wide_B => 18) -- divisor
size
port map ( divident => fraction_part(fixed_point_size-2
downto 0),
divisor => non_zeros,
quotient => fract_part,
remain => open);
------------------------------------------------------------------------- Outputs
-----------------------------------------------------------------------threshold <= int_part (18 downto 18-fixed_point_size+1) + fract_part (18 downto 18fixed_point_size+1) when nz = 256035 else (others => '0');
end behavior;
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Annex A.15. Codi en VHDL de la descripció hardware de l’entitat corresponent al
llindaritzat i decisió dels píxels contorn que engloba les tres seccions th_edge_map.vhd
------------------------------------------------------------------------- Design of a Sobel Edge detector
-- Thresholding and Edge Map
-- Author: Núria Orduña
-- Concordia University
-- 2012
-----------------------------------------------------------------------library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
use work.constant_declaration.all;
use work.function_declaration.all;
entity th_edge_map is
port ( clk, clearn
: in std_logic;
th_ready
: in std_logic;
GSIlow
: in std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto 0);
GSImed
: in std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto
GSIhigh
: in std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto
thL
: in std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto
thM
: in std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto
thH
: in std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto
XI
: in std_logic_vector (XI_size-1 downto 0);
YI
: in std_logic_vector (YI_size-1 downto 0);
edge_map_en : out std_logic;
edge_map
: out std_logic);
end th_edge_map;

0);
0);
0);
0);
0);

architecture behavior of th_edge_map is
component threshold is
port ( clk, clearn
th_ready
GSI
input
th
threshold value
xy_sign
A
coefficient A
B
coefficient B
C
coefficient C
D
coefficient D
binary_en
binary_out
end component;

: in std_logic;
: in std_logic; -- when the threshold is calculated
: in std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto 0); -- GSI
: in std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto 0); -: in std_logic_vector (1 downto 0); -- sign of XI and YI
: in std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto 0); -: in std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto 0); -: in std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto 0); -: in std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto 0); -: out std_logic; -- enable for edge map RAM
: out std_logic); -- edge pixel

------------------------------------------------------------------------- Signal Declarations
------------------------------------------------------------------------- values of GSI that are over the threshold value
signal G_th_low : std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto 0);
signal G_th_med : std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto 0);
signal G_th_high : std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto 0);
-- fixed point type is int_flag (1bit) & fixed point number
-- if fixed point => "1000000001" = 1
signal GSIlow_aux : std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto 0);
signal GSImed_aux : std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto 0);
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signal GSIhigh_aux : std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto 0);
signal int_xi, int_yi : std_logic;
signal xy_sign_aux : std_logic_vector (1 downto 0);
constant zeros : std_logic_vector (fixed_point_size-2 downto 0) := (others => '0');
signal XI_aux : std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto 0);
signal YI_aux : std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto 0);
signal
signal
signal
signal

A_aux
B_aux
C_aux
D_aux

:
:
:
:

std_logic_vector
std_logic_vector
std_logic_vector
std_logic_vector

(fixed_point_size-1
(fixed_point_size-1
(fixed_point_size-1
(fixed_point_size-1

downto
downto
downto
downto

0);
0);
0);
0);

signal one_sub_X : std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto 0);
signal one_sub_Y : std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto 0);
signal xy_in_en_low, xy_in_en_med, xy_in_en_high : std_logic;
signal b_en_low, b_en_med, b_en_high : std_logic;
signal edge_map_low, edge_map_med, edge_map_high : std_logic;
------------------------------------------------------------------------- test_signals - must be deleted at the end
------------------------------------------------------------------------- signal A_aux_frac, B_aux_frac, C_aux_frac, D_aux_frac : std_logic_vector (29 downto 0);
-- signal neg_x, neg_y : std_logic;
-----------------------------------------------------------------------begin
------------------------------------------------------------------------- Module Implementation
------------------------------------------------------------------------- note: XI and YI follow the structure: neg_flag & int_flag & fract_value(9bits)
int_xi <= '1' when XI(XI_size-2) = '1' else '0';
int_yi <= '1' when YI(YI_size-2) = '1' else '0';
xy_sign_aux <= XI(XI_size-1) & YI(YI_size-1);
-- changes the 1 in fixed point to 1&zeros to make the subtraction
XI_aux <= XI(XI_size-2 downto 0) when int_xi = '0' else '1' & zeros;
YI_aux <= YI(XI_size-2 downto 0) when int_yi = '0' else '1' & zeros;

one_sub_X <= one_sub_fixed_point(XI_aux);
one_sub_Y <= one_sub_fixed_point(YI_aux);
A_aux <= fixed_point_and(one_sub_X, one_sub_Y) when int_xi = '0' and int_yi = '0' else '0' &
zeros;
B_aux <= fixed_point_and(XI_aux(fixed_point_size-1 downto 0), one_sub_Y) when int_xi = '0'
else one_sub_X;
C_aux <= fixed_point_and(one_sub_X, YI_aux(fixed_point_size-1 downto 0)) when int_yi = '0'
else one_sub_Y;
D_aux <= fixed_point_and(XI_aux(fixed_point_size-1 downto 0), YI_aux(fixed_point_size-1 downto
0)) when int_xi = '0' and int_yi = '0' else '1' & zeros(fixed_point_size-3 downto 0) & '1' ;
------------------------------------------------------------------------- test_signals - must be deleted at the end
------------------------------------------------------------------------- neg_x <= XI(XI_size-1);
-- neg_y <= YI(YI_size-1);
-- A_aux_frac <= fp2fract(A_aux);
-- B_aux_frac <= fp2fract(B_aux);
-- C_aux_frac <= fp2fract(C_aux);
-- D_aux_frac <= fp2fract(D_aux);
-----------------------------------------------------------------------th_low : threshold port map ( clk => clk,
clearn => clearn,
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th_ready => th_ready, -- when the
threshold is calculated
GSI => GSIlow, -- GSI input
th => thL, -- threshold value
xy_sign => xy_sign_aux, -- sign of XI
and YI
A => A_aux, -- coefficient A
B
=> B_aux, -- coefficient B
C => C_aux, -- coefficient C
D
=> D_aux, -- coefficient D
binary_en
=> b_en_low, -- enable for
edge map RAM
binary_out => edge_map_low); -- edge
pixel
th_med : threshold port map ( clk => clk,
clearn => clearn,
th_ready => th_ready, -- when the
threshold is calculated
GSI => GSImed, -- GSI input
th => thM, -- threshold value
xy_sign => xy_sign_aux, -- sign of XI
and YI
A => A_aux, -- coefficient A
B
=> B_aux, -- coefficient B
C => C_aux, -- coefficient C
D
=> D_aux, -- coefficient D
binary_en
=> b_en_med, -- enable for
edge map RAM
binary_out => edge_map_med); -- edge
pixel
th_high : threshold port map ( clk => clk,
clearn => clearn,
th_ready => th_ready, -- when the
threshold is calculated
GSI => GSIhigh, -- GSI input
th => thH, -- threshold value
xy_sign => xy_sign_aux, -- sign of XI
and YI
A => A_aux, -- coefficient A
B
=> B_aux, -- coefficient B
C => C_aux, -- coefficient C
D
=> D_aux, -- coefficient D
binary_en
=> b_en_high, -- enable for
edge map RAM
binary_out => edge_map_high); -- edge
pixel

------------------------------------------------------------------------- Outputs
-----------------------------------------------------------------------edge_map_en <= '1' when b_en_low = '1' and b_en_med = '1' and b_en_high = '1' else '0';
edge_map <= edge_map_low or edge_map_med or edge_map_high;
end behavior;
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Annex A.16. Codi en VHDL de la descripció hardware de l’entitat corresponent al
llindaritzat i decisió per a una sola secció threshold.vhd
------------------------------------------------------------------------- Design of a Sobel Edge detector
-- Thresholding
-- Author: Núria Orduña
-- Concordia University
-- 2012
-----------------------------------------------------------------------library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
use work.constant_declaration.all;
use work.function_declaration.all;
use IEEE.NUMERIC_BIT.ALL;
entity threshold is
port ( clk, clearn
th_ready
GSI
input
th
threshold value
xy_sign
A
coefficient A
B
coefficient B
C
coefficient C
D
coefficient D
binary_en
binary_out
end threshold;

: in std_logic;
: in std_logic; -- when the threshold is calculated
: in std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto 0); -- GSI
: in std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto 0); -: in std_logic_vector (1 downto 0); -- sign of XI and YI
: in std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto 0); -: in std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto 0); -: in std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto 0); -: in std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto 0); -: out std_logic; -- enable for edge map RAM
: out std_logic); -- edge pixel

architecture behavior of threshold is
component serial_paralel_th is
port ( clk, clearn : in std_logic;
sp_in
: in std_logic_vector(fixed_point_size-1 downto 0);
su_flag
: in std_logic;
sp_out1
: out std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto 0);
sp_out2
: out std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto
sp_out3
: out std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto
sp_out4
: out std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto
sp_out5
: out std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto
sp_out6
: out std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto
sp_out7
: out std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto
sp_out8
: out std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto
sp_out9
: out std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto
su_flag_sp : out std_logic); -- enable for we for edge map RAM
end component;
------------------------------------------------------------------------- Signal Declarations
-----------------------------------------------------------------------signal counter : integer range 0 to GSI_image_size;
-- values of GSI that are over the threshold value
signal gsi1 : std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto 0);
signal gsi2 : std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto 0);
signal gsi3 : std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto 0);
signal gsi4 : std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto 0);
signal gsi5 : std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto 0);

0);
0);
0);
0);
0);
0);
0);
0);
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signal
signal
signal
signal

gsi6
gsi7
gsi8
gsi9

:
:
:
:

std_logic_vector
std_logic_vector
std_logic_vector
std_logic_vector

(fixed_point_size-1
(fixed_point_size-1
(fixed_point_size-1
(fixed_point_size-1

downto
downto
downto
downto

0);
0);
0);
0);

signal
signal
signal
signal
signal
signal

z_en : std_logic;
z1 : std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto 0);
z2 : std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto 0);
z_aux : std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto 0);
gsi_kern : std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto 0);
binary_aux : std_logic;

------------------------------------------------------------------------- test_signals
-----------------------------------------------------------------------signal gsi1_frac, gsi2_frac, gsi3_frac, gsi4_frac, gsi5_frac, gsi6_frac, gsi7_frac, gsi8_frac,
gsi9_frac : std_logic_vector (29 downto 0);
------------------------------------------------------------------------

begin
------------------------------------------------------------------------- Module Implementation
-----------------------------------------------------------------------sp : serial_paralel_th port map ( clk => clk,
clearn => clearn,
sp_in => GSI,
su_flag => th_ready,
sp_out1 => gsi1,
sp_out2 => gsi2,
sp_out3 => gsi3,
sp_out4 => gsi4,
sp_out5 => gsi5,
sp_out6 => gsi6,
sp_out7 => gsi7,
sp_out8 => gsi8,
sp_out9 => gsi9,
su_flag_sp => z_en); -- enable
for we for edge map RAM
count : process (clk)
begin
if (clk'event and clk = '1') then
if (clearn = '0') then
counter <= 0;
elsif z_en = '1' and counter < GSI_image_size then -- 256036 = 506x506
binary_en <= z_en;
counter <= counter + 1;
else
binary_en <= '0';
end if;
end if;
end process count;
gsi_kern <= fixed_point_and (A, gsi5) when gsi5 >= th else (others => '0');
with xy_sign select
z1 <= gsi_kern + fixed_point_and (B, gsi6) + fixed_point_and (C, gsi8) +
fixed_point_and (D, gsi9) when "00",
gsi_kern + fixed_point_and (B, gsi6) + fixed_point_and (C, gsi2) +
fixed_point_and (D, gsi3) when "01",
gsi_kern + fixed_point_and (B, gsi4) + fixed_point_and (C, gsi8) +
fixed_point_and (D, gsi7) when "10",
gsi_kern + fixed_point_and (B, gsi4) + fixed_point_and (C, gsi2) +
fixed_point_and (D, gsi1) when "11",
(others => '0') when others;
with xy_sign select
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z2 <= gsi_kern + fixed_point_and (B, gsi4) + fixed_point_and (C, gsi2) +
fixed_point_and (D, gsi1) when "00",
gsi_kern + fixed_point_and (B, gsi4) + fixed_point_and (C, gsi8) +
fixed_point_and (D, gsi7) when "01",
gsi_kern + fixed_point_and (B, gsi6) + fixed_point_and (C, gsi2) +
fixed_point_and (D, gsi3) when "10",
gsi_kern + fixed_point_and (B, gsi6) + fixed_point_and (C, gsi8) +
fixed_point_and (D, gsi9) when "11",
(others => '0') when others;
z_aux <= max(z1, z2);
process (clk)
begin
if clk'event and clk = '1' then
if clearn = '0' then
binary_aux <= '0';
elsif gsi5 >= z_aux and gsi5 >= th then
-- elsif gsi5 >= th then
binary_aux <= '1';
else binary_aux <= '0';
end if;
end if;
end process;
------------------------------------------------------------------------- test_signals
------------------------------------------------------------------------- gsi1_frac <= fp2fract (gsi1);
-- gsi2_frac <= fp2fract (gsi2);
-- gsi3_frac <= fp2fract (gsi3);
-- gsi4_frac <= fp2fract (gsi4);
-- gsi5_frac <= fp2fract (gsi5);
-- gsi6_frac <= fp2fract (gsi6);
-- gsi7_frac <= fp2fract (gsi7);
-- gsi8_frac <= fp2fract (gsi8);
-- gsi9_frac <= fp2fract (gsi9);
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Outputs
-----------------------------------------------------------------------binary_out <= binary_aux;
end behavior;
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Annex A.17. Codi en VHDL de la descripció hardware del convertidor sèriel-paral·lel
serial_paralel_th.vhd, es basa en la descripció del convertidor sèrie-paral·lel de l’A.5
però amb la modificació del temps d’espera intern.
------------------------------------------------------------------------- Design of a Sobel Edge detector
-- 3rd level of hierarchy - serial_paralel for the decision calculation
-- Author: Núria Orduña
-- Concordia University
-- 2012
-----------------------------------------------------------------------library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
use work.constant_declaration.all;

entity serial_paralel_th is
port ( clk, clearn :
sp_in
su_flag
sp_out1
sp_out2
sp_out3
sp_out4
sp_out5
sp_out6
sp_out7
sp_out8
sp_out9
su_flag_sp
end serial_paralel_th;

in std_logic;
: in std_logic_vector(fixed_point_size-1 downto 0);
: in std_logic;
: out std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto 0);
: out std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto
: out std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto
: out std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto
: out std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto
: out std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto
: out std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto
: out std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto
: out std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto
: out std_logic); -- enable for we for edge map RAM

architecture behavior of serial_paralel_th is
component syn_fifo is
generic ( wide : natural := 4; -- data type
deep : natural := 508); -- fifo size
port ( clk, clearn : in std_logic;
data_in
: in std_logic_vector (wide-1 downto 0);
data_out
: out std_logic_vector (wide-1 downto 0));
end component;

------------------------------------------------------------------------- Signal Declarations
-----------------------------------------------------------------------type data_win is array (0 to 8) of std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto 0);
signal win
: data_win;
signal
signal
signal
signal

data_in1
data_out1
data_in2
data_out2

signal t_setup
begin
fifo1: syn_fifo

: std_logic_vector (fixed_point_size-1
: std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto
: std_logic_vector (fixed_point_size-1
: std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto

downto 0);
0);
downto 0);
0);

: std_logic_vector (tsu_sp_lenght-1 downto 0);

generic map ( wide => fixed_point_size,
deep => size_gsi-5)
port map (
clk => clk,
clearn => clearn,
data_in => data_in1,
data_out => data_out1);

0);
0);
0);
0);
0);
0);
0);
0);
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fifo2: syn_fifo

generic map ( wide => fixed_point_size,
deep => size_gsi-5)
port map (
clk => clk,
clearn => clearn,
data_in => data_in2,
data_out => data_out2);

------------------------------------------------------------------------- Module Implementation
-----------------------------------------------------------------------process (clk)
begin
if (clk'event and clk = '1') then
if (clearn = '0') then
t_setup <= (others => '0');
else
if su_flag = '1' then
t_setup <= t_setup + 1;
end if;
end if;
end if;
end process;
process (clk)
begin
if (clk'event and clk = '1') then
if (clearn = '0') then
su_flag_sp <= '0';
for j in 0 to 8 loop -- fifo reset
win(j) <= (others => '0');
end loop;
data_in1 <= (others => '0');
data_in2 <= (others => '0');
sp_out1 <= (others =>
sp_out2 <= (others =>
sp_out3 <= (others =>
sp_out4 <= (others =>
sp_out5 <= (others =>
sp_out6 <= (others =>
sp_out7 <= (others =>
sp_out8 <= (others =>
sp_out9 <= (others =>
elsif su_flag = '1' then
win(0) <= sp_in;
win(1) <= win(0);
win(2) <= win(1);
data_in1 <= win(2);
win(3) <= data_out1;
win(4) <= win(3);
win(5) <= win(4);
data_in2 <= win(5);
win(6) <= data_out2;
win(7) <= win(6);
win(8) <= win(7);

'0');
'0');
'0');
'0');
'0');
'0');
'0');
'0');
'0');

if t_setup >= tsu_edge_map-1 and t_setup < 257052 then
su_flag_sp <= '1';
else su_flag_sp <= '0'; end if;
if t_setup >= tsu_edge_map+2 then
-- su_flag_sp <= '1';
sp_out1 <= win(8);
sp_out2 <= win(7);
sp_out3 <= win(6);
sp_out4 <= win(5);
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sp_out5
sp_out6
sp_out7
sp_out8
sp_out9

<=
<=
<=
<=
<=

win(4);
win(3);
win(2);
win(1);
win(0);

end if;
end if;
end if;
end process;
------------------------------------------------------------------------- Outputs
------------------------------------------------------------------------

end behavior;
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Annex A.18. Codi en VHDL de la descripció hardware de l’entitat superior
edge_detector.vhd.
------------------------------------------------------------------------- Design of a Sobel Edge detector
-- Top level - edge_detector
-- Author: Núria Orduña
-- Concordia University
-- 2012
-----------------------------------------------------------------------library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
use work.constant_declaration.all;
use work.function_declaration.all;
library XilinxCoreLib;
-- use work.input_image_rom.vhd;
entity edge_detector is
port ( clk, clearn
: in std_logic;
enable_ed
: in std_logic;
data_in
: in std_logic_vector (pixel_coding-1 downto 0);
edge_map_ready : out std_logic;
data_out
: out std_logic);
end edge_detector;
architecture behavior of edge_detector is
------------------------------------------------------------------------- Component declaration
-----------------------------------------------------------------------component smooth_filter is
port ( clk, clearn
su_flag
smooth_filter_in
smooth_filter_out
set_up_flag
end component;

: in std_logic;
: in std_logic;
: in std_logic_vector(7 downto 0);
: out std_logic_vector (14 downto 0);
: out std_logic);

component sobel_Il_Ih_mod is
port ( clk, clearn
: in std_logic;
data_in
: in std_logic_vector (FI_size-1 downto 0);
set_up_flag : in std_logic;
set_up_flag_out : out std_logic_vector(0 downto 0);
XI
: out std_logic_vector (XI_size-1 downto 0);
YI
: out std_logic_vector (YI_size-1 downto 0);
Glow_max_out : out std_logic_vector (Glow_size-1 downto 0);
Glow_out
: out std_logic_vector (Glow_size-1 downto 0);
Gmed_max_out : out std_logic_vector (Gmed_size-1 downto 0);
Gmed_out
: out std_logic_vector (Gmed_size-1 downto 0);
Ghigh_max_out
: out std_logic_vector (Ghigh_size-1 downto 0);
Ghigh_out
: out std_logic_vector (Ghigh_size-1 downto 0);
max_flag_ready : out std_logic);
end component;
component Glow_ram_block
port (
clka: IN std_logic;
ena: IN std_logic;
wea: IN std_logic_VECTOR(0 downto 0);
addra: IN std_logic_VECTOR(17 downto 0);
dina: IN std_logic_VECTOR(13 downto 0);
clkb: IN std_logic;
enb: IN std_logic;
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addrb: IN std_logic_VECTOR(17 downto 0);
doutb: OUT std_logic_VECTOR(13 downto 0));
end component;
component Gmed_ram_block
port (
clka: IN std_logic;
ena: IN std_logic;
wea: IN std_logic_VECTOR(0 downto 0);
addra: IN std_logic_VECTOR(17 downto 0);
dina: IN std_logic_VECTOR(13 downto 0);
clkb: IN std_logic;
enb: IN std_logic;
addrb: IN std_logic_VECTOR(17 downto 0);
doutb: OUT std_logic_VECTOR(13 downto 0));
end component;
component Ghigh_ram_block
port (
clka: IN std_logic;
ena: IN std_logic;
wea: IN std_logic_VECTOR(0 downto 0);
addra: IN std_logic_VECTOR(17 downto 0);
dina: IN std_logic_VECTOR(14 downto 0);
clkb: IN std_logic;
enb: IN std_logic;
addrb: IN std_logic_VECTOR(17 downto 0);
doutb: OUT std_logic_VECTOR(14 downto 0));
end component;
component XI_ram_block is
port (
clka: IN std_logic;
ena: IN std_logic;
wea: IN std_logic_VECTOR(0 downto 0);
addra: IN std_logic_VECTOR(17 downto 0);
dina: IN std_logic_VECTOR(10 downto 0);
douta: OUT std_logic_VECTOR(10 downto 0));
end component;
component YI_ram_block is
port (
clka: IN std_logic;
ena: IN std_logic;
wea: IN std_logic_VECTOR(0 downto 0);
addra: IN std_logic_VECTOR(17 downto 0);
dina: IN std_logic_VECTOR(10 downto 0);
douta: OUT std_logic_VECTOR(10 downto 0));
end component;
component norm_select is
port ( clk, clearn
set_up_ns
Glow
Glow_max
Gmed
Gmed_max
Ghigh
Ghigh_max
GSI_low
GSI_med
GSI_high
thL
thM
thH
th_flag

: in std_logic;
: in std_logic;
: in std_logic_vector (Glow_fp_size-1 downto 0);
: in std_logic_vector (Glow_fp_size-1 downto 0);
: in std_logic_vector (Gmed_fp_size-1 downto 0);
: in std_logic_vector (Gmed_fp_size-1 downto 0);
: in std_logic_vector (Ghigh_fp_size-1 downto 0);
: in std_logic_vector (Ghigh_fp_size-1 downto 0);
: out std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto 0);
: out std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto 0);
: out std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto 0);
:
:
:
:

out
out
out
out

std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto 0);
std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto 0);
std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto 0);
std_logic);
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end component;
component th_edge_map is
port ( clk, clearn
: in std_logic;
th_ready
: in std_logic;
GSIlow
: in std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto 0);
GSImed
: in std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto
GSIhigh
: in std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto
thL
: in std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto
thM
: in std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto
thH
: in std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto
XI
: in std_logic_vector (XI_size-1 downto 0);
YI
: in std_logic_vector (YI_size-1 downto 0);
edge_map_en : out std_logic;
edge_map
: out std_logic);
end component;

0);
0);
0);
0);
0);

------------------------------------------------------------------------- Signal Declarations
-----------------------------------------------------------------------attribute syn_black_box : boolean;
attribute syn_black_box of Glow_ram_block
: component is true;
attribute syn_black_box of Gmed_ram_block
: component is true;
attribute syn_black_box of Ghigh_ram_block : component is true;
attribute syn_black_box of XI_ram_block
: component is true;
attribute syn_black_box of YI_ram_block
: component is true;
signal
signal
signal
signal

addra_ram, addrb_ram : std_logic_vector (17 downto 0);
addr_ram_XY : std_logic_vector (17 downto 0);
g_en, en_B, en_A
: std_logic;
line_g_en : std_logic;

signal
signal
signal
signal

smooth_filter_aux
: std_logic_vector (FI_size-1 downto 0);
set_up_sp
: std_logic; -- set up for serial to paralel and sobel block
set_up_mem
: std_logic_vector (0 downto 0);
g_write_en
: std_logic_vector (0 downto 0);

signal
signal
signal
signal
signal
signal
signal
signal

XI_aux : std_logic_vector (XI_size-1 downto 0);
YI_aux : std_logic_vector (XI_size-1 downto 0);
XI_ram_out : std_logic_vector (XI_size-1 downto 0);
YI_ram_out : std_logic_vector (XI_size-1 downto 0);
xi_yi_en : std_logic;
ram_xi_yi_en :std_logic;
line_xi_yi_en : std_logic;
xy_write_en : std_logic_vector (0 downto 0);

signal
signal
signal
signal
signal
signal
signal

Glow_out : std_logic_vector (Glow_size-1 downto 0); -- Glow output
Gmed_out : std_logic_vector (Gmed_size-1 downto 0); -- Gmed output equal to G sobel
Ghigh_out : std_logic_vector (Ghigh_size-1 downto 0); -- Ghigh output
Glow_max_out : std_logic_vector (Glow_size-1 downto 0); -- maximum of Glow values
Gmed_max_out : std_logic_vector (Gmed_size-1 downto 0); -- maximum of Gmed values
Ghigh_max_out : std_logic_vector (Ghigh_size-1 downto 0); -- maximum of Ghigh values
max_flag_aux : std_logic; -- flag that indicates the maximum values are ready

signal din_low_ram, dout_low_ram : std_logic_vector (Glow_fp_size-1 downto 0);
signal din_med_ram, dout_med_ram : std_logic_vector (Gmed_fp_size-1 downto 0);
signal din_high_ram, dout_high_ram : std_logic_vector (Ghigh_fp_size-1 downto 0);
------------------------------------------------------------------------- test signals
------------------------------------------------------------------------- signal Glow_integer, Glow_max_integer : std_logic_vector (Glow_size-1 downto 0);
-- signal Gmed_integer, Gmed_max_integer : std_logic_vector (Gmed_size-1 downto 0);
-- signal Ghigh_integer, Ghigh_max_integer : std_logic_vector (Ghigh_size-1 downto 0);
------------------------------------------------------------------------
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signal Glow_out_fp
in RAM
signal Gmed_out_fp
in RAM
signal Ghigh_out_fp
stored in RAM
signal Glow_max_fp
signal Gmed_max_fp
signal Ghigh_max_fp
signal Glow_ram_out
Glow stored in RAM
signal Gmed_ram_out
Gmed stored in RAM
signal Ghigh_ram_out
stored in RAM

: std_logic_vector (Glow_fp_size-1 downto 0); -- fp value of Glow stored

signal Glow_norm
signal Gmed_norm
signal Ghigh_norm

: std_logic_vector (Glow_fp_size-1 downto 0);
: std_logic_vector (Gmed_fp_size-1 downto 0);
: std_logic_vector (Ghigh_fp_size-1 downto 0);

: std_logic_vector (Gmed_fp_size-1 downto 0); -- fp value of Gmed stored
: std_logic_vector (Ghigh_fp_size-1 downto 0); -- fp value of Ghigh
: std_logic_vector (Glow_fp_size-1 downto 0); -- fp value of Glow max
: std_logic_vector (Gmed_fp_size-1 downto 0); -- fp value of Gmed max
: std_logic_vector (Ghigh_fp_size-1 downto 0); -- fp value of Ghigh max
: std_logic_vector (Glow_fp_size-1 downto 0); -- fp value of
: std_logic_vector (Gmed_fp_size-1 downto 0); -- fp value of
: std_logic_vector (Ghigh_fp_size-1 downto 0); -- fp value of Ghigh

signal GSIlow_out
: std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto 0);
signal GSImed_out : std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto 0);
signal GSIhigh_out : std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto 0);
------------------------------------------------------------------------- test signals
------------------------------------------------------------------------- signal XI_fract, YI_fract : std_logic_vector (29 downto 0) := (others => '0');
-- signal GSImed_frac, GSIlow_frac : std_logic_vector (29 downto 0) := (others => '0');
-- signal GSIhigh_frac : std_logic_vector (29 downto 0) := (others => '0');
-- signal neg_x, neg_y : std_logic;
-----------------------------------------------------------------------signal GSIlow_ram_out : std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto 0);
signal GSImed_ram_out : std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto 0);
signal GSIhigh_ram_out : std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto 0);
signal
signal
signal
signal

thL_out
thM_out
thH_out
th_set_up

:
:
:
:

std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto 0);
std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto 0);
std_logic_vector (fixed_point_size-1 downto 0);
std_logic;

signal xy_read_en : std_logic;
signal edge_map_out : std_logic;
------------------------------------------------------------------------- Module Implementation
-----------------------------------------------------------------------begin
filter : smooth_filter port map ( clk => clk,
clearn => clearn,
su_flag => enable_ed,
smooth_filter_in => data_in,
smooth_filter_out =>
smooth_filter_aux,
set_up_flag => set_up_sp);
sobel : sobel_Il_Ih_mod port map ( clk => clk,
clearn => clearn,
data_in => smooth_filter_aux,
set_up_flag => set_up_sp,
set_up_flag_out => set_up_mem,
XI => XI_aux,
YI => YI_aux,
Glow_max_out => Glow_max_out,
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Glow_out => Glow_out,
Gmed_max_out => Gmed_max_out,
Gmed_out => Gmed_out,
Ghigh_max_out => Ghigh_max_out,
Ghigh_out => Ghigh_out,
max_flag_ready => max_flag_aux);

-- conversion from std_logic to floating point codification
Glow_out_fp <= int2fp_low (Glow_out);
Gmed_out_fp <= int2fp_med (Gmed_out);
Ghigh_out_fp <= int2fp_high (Ghigh_out);
-- Maximum values for Glow, Gmed, Ghigh
Glow_max_fp <= int2fp_low (Glow_max_out);
Gmed_max_fp <= int2fp_med (Gmed_max_out);
Ghigh_max_fp <= int2fp_high (Ghigh_max_out);
------------------------------------------------------------------------- test_signals
------------------------------------------------------------------------- Glow_integer <= fp2int (Glow_fp_size, Glow_size, Glow_out_fp);
-- Gmed_integer <= fp2int (Gmed_fp_size, Gmed_size, Gmed_out_fp);
-- Ghigh_integer <= fp2int (Ghigh_fp_size, Ghigh_size, Ghigh_out_fp);
-- Glow_max_integer <= fp2int(Glow_fp_size, Glow_size, Glow_max_fp);
-- Gmed_max_integer <= fp2int(Gmed_fp_size, Gmed_size, Gmed_max_fp);
-- Ghigh_max_integer <= fp2int(Ghigh_fp_size, Ghigh_size, Ghigh_max_fp);
------------------------------------------------------------------------

-- RAM input and output data
din_low_ram <= Glow_out_fp when set_up_sp = '1' else "0000" & GSIlow_out;
din_med_ram <= Gmed_out_fp when set_up_sp = '1' else "0000" & GSImed_out;
din_high_ram <= Ghigh_out_fp when set_up_sp = '1' else "00000" & GSIhigh_out;
Glow_ram_out <= dout_low_ram when en_B = '1' and th_set_up = '0' else (others => '0');
Gmed_ram_out <= dout_med_ram when en_B = '1' and th_set_up = '0' else (others => '0');
Ghigh_ram_out <= dout_high_ram when en_B = '1' and th_set_up = '0' else (others => '0');
GSIlow_ram_out <= dout_low_ram(fixed_point_size-1 downto 0) when en_B = '1' and th_set_up =
'1' else (others => '0');
GSImed_ram_out <= dout_med_ram(fixed_point_size-1 downto 0) when en_B = '1' and th_set_up =
'1' else (others => '0');
GSIhigh_ram_out <= dout_high_ram(fixed_point_size-1 downto 0) when en_B = '1' and th_set_up =
'1' else (others => '0');
-- RAM instantiations
Glow_ram : Glow_ram_block port map ( clka => clk,
ena => en_A,
wea => g_write_en,
addra => addra_ram,
dina => din_low_ram,
clkb => clk,
enb => en_B,
addrb => addrb_ram,
doutb => dout_low_ram);
Gmed_ram : Gmed_ram_block port map ( clka => clk,
ena => en_A,
wea => g_write_en,
addra => addra_ram,
dina => din_med_ram,
clkb => clk,
enb => en_B,
addrb => addrb_ram,
doutb => dout_med_ram);
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Ghigh_ram : Ghigh_ram_block port map ( clka => clk,
ena => en_A,
wea => g_write_en,
addra => addra_ram,
dina =>
din_high_ram,
clkb => clk,
enb => en_B,
addrb => addrb_ram,
doutb =>
dout_high_ram);
XI_ram : XI_ram_block port map ( clka => clk,
ena => xi_yi_en,
wea => xy_write_en,
addra => addr_ram_XY,
dina => XI_aux,
douta => XI_ram_out);
YI_ram : YI_ram_block port map ( clka => clk,
ena => xi_yi_en,
wea => xy_write_en,
addra => addr_ram_XY,
dina => YI_aux,
douta => YI_ram_out);

------------------------------------------------------------------------- test_signals - must be deleted at the end
------------------------------------------------------------------------- XI_fract <= fp2fract(XI_ram_out(XI_size-2 downto 0));
-- YI_fract <= fp2fract(YI_ram_out(YI_size-2 downto 0));
-- neg_x <= XI_ram_out(XI_size-1);
-- neg_y <= YI_ram_out(YI_size-1);
------------------------------------------------------------------------

-- write and read control for Glow, Gmed and Ghigh RAMs
g_en <= '1' when set_up_mem = "1" and th_set_up = '0' else '0';
g_write_en <= "1" when set_up_mem = "1" and th_set_up = '0' else "0";
en_A <= line_g_en and g_en when th_set_up = '0' else '0';
en_B <= '1' when max_flag_aux = '1' else '0';
add_G_ram_block: process (clk)
variable adda_count : integer range -1 to 256035 := 0;
variable addb_count : integer range 0 to 256035 := 0;
begin
if (clk'event and clk = '1') then
if (clearn = '0') then
adda_count := 0;
addb_count := 0;
elsif set_up_mem = "1" then
if en_A = '1' then
if adda_count < 256035 then
adda_count := adda_count + 1;
elsif adda_count = 256035 then
adda_count := -1;
end if;
end if;
if en_B = '1' then
if addb_count < 256035 then
addb_count := addb_count + 1;
elsif addb_count = 256035 then
addb_count := 0;
end if;
end if;
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end if;
end if;
addra_ram <= conv_std_logic_vector (adda_count, 18);
addrb_ram <= conv_std_logic_vector (addb_count, 18);
end process add_G_ram_block;
G_ram_line_counter: process (clk)
variable line_count : std_logic_vector (8 downto 0) := (others => '0'); -- 506 final image
length
begin
if (clk'event and clk = '1') then
if (clearn = '0') then
line_count := (others => '0');
line_g_en <= '1';
elsif set_up_mem = "1" and addra_ram < 256035 and g_write_en = "1" and en_B =
'0' then
-- count the 506 values that will be stored in the RAM
line_count := line_count + 1;
if line_count < 506 then
line_g_en <= '1';
else
line_g_en <= '0';
end if;
elsif en_B = '1' then
line_g_en <= '1';
end if;
end if;
end process G_ram_line_counter;
-- write and read control for XI and YI RAMs
xy_write_en <= "1" when set_up_mem = "1" and set_up_sp = '1' else "0";
add_XY_ram_block: process (clk)
variable add_count : integer range 0 to 256035 := 0;
begin
if (clk'event and clk = '1') then
if (clearn = '0') then
add_count := 0;
ram_xi_yi_en <= '1';
elsif set_up_mem = "1" and xi_yi_en = '1' then
if add_count < 256035 then
add_count := add_count + 1;
elsif add_count = 256035 then
ram_xi_yi_en <= '0';
add_count := 506;
end if;
elsif xy_read_en = '1' then
ram_xi_yi_en <= '1';
end if;
end if;
addr_ram_XY <= conv_std_logic_vector (add_count, 18);
end process add_XY_ram_block;
XI_ram_line_counter: process (clk)
variable line_count : std_logic_vector (8 downto 0) := (others => '0'); -- 506 final image
length
begin
if (clk'event and clk = '1') then
if (clearn = '0') then
line_count := (others => '0');
line_xi_yi_en <= '1';
elsif set_up_mem = "1" and addr_ram_XY < 256035 and th_set_up = '0' then
-- count the 506 values that will be stored in the RAM
line_count := line_count + 1;
if line_count < 506 then
line_xi_yi_en <= '1';
else
line_xi_yi_en <= '0';
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end if;
elsif xy_write_en = "0" then
line_xi_yi_en <= '1';
end if;
end if;
end process XI_ram_line_counter;
xi_yi_en <= line_xi_yi_en and ram_xi_yi_en when th_set_up = '0' else ram_xi_yi_en;

enable_norm_select : process (clk)
begin
if clk'event and clk = '1' then
if clearn = '0' then
Glow_norm <= (others => '0');
Gmed_norm <= (others => '0');
Ghigh_norm <= (others => '0');
elsif max_flag_aux = '1' then
Glow_norm <= Glow_ram_out;
Gmed_norm <= Gmed_ram_out;
Ghigh_norm <= Ghigh_ram_out;
else
Glow_norm <= (others => '0');
Gmed_norm <= (others => '0');
Ghigh_norm <= (others => '0');
end if;
end if;
end process enable_norm_select;

norm_select_th : norm_select port map ( clk => clk,
clearn => clearn,
set_up_ns => max_flag_aux,
Glow => Glow_norm,
Glow_max => Glow_max_fp,
Gmed => Gmed_norm,
Gmed_max => Gmed_max_fp,
Ghigh => Ghigh_norm,
Ghigh_max => Ghigh_max_fp,
GSI_low => GSIlow_out,
GSI_med => GSImed_out,
GSI_high => GSIhigh_out,
thL => thL_out,
thM
=> thM_out,
thH => thH_out,
th_flag => th_set_up);
------------------------------------------------------------------------- test_signals
------------------------------------------------------------------------- GSIlow_frac <= fp2fract (GSIlow_out);
-- GSImed_frac <= fp2fract (GSImed_out);
-- GSIhigh_frac <= fp2fract (GSIhigh_out);
-----------------------------------------------------------------------threshold_edge_map : th_edge_map port map ( clk => clk,
clearn => clearn,
th_ready => th_set_up,
GSIlow => GSIlow_ram_out,
GSImed => GSImed_ram_out,
GSIhigh => GSIhigh_ram_out,
thL => thL_out,
thM
=> thM_out,
thH
=> thH_out,
XI => XI_ram_out,
YI => YI_ram_out,
edge_map_en => xy_read_en,
edge_map => edge_map_out);
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------------------------------------------------------------------------- Outputs
-----------------------------------------------------------------------data_out <= edge_map_out when xy_read_en = '1' else '0';
edge_map_ready <= xy_read_en;
end behavior;
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Annex A.19. Codi en VHDL del Package que conté la declaració de constants del sistema,
constant_declaration.vhd.
------------------------------------------------------------------------- Design of a Sobel Edge detector
-- Package - declaration of general parameters
-- Author: Núria Orduña
-- Concordia University
-- 2012
-----------------------------------------------------------------------library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
package constant_declaration is
-- initial image constants and filtered image size
constant image_size_M : integer := 512;
constant image_size_N : integer := 512;
constant image_dim
: integer := 262144;
constant pixel_coding : integer := 8; -- 2^8 = 256 level of codification
constant FI_size
: integer := 15;
-- setup constants for smooth filter block
constant tsu_fi_ctt
: integer := (image_size_M*4) + 5; -- tsu_fi_ctt =
image_size_M*4 + 5
constant tsu_fi_lenght
: integer := 18; -- 2^tsu_fi_lenght >
image_size_M*image_size_N
-- setup constants for serial to parallel block (sobel)
constant tsu_sp_ctt
: integer := ((image_size_M-4)*2) + 3; -- t_setup_ctt =
image_size_M*4 + 5
constant tsu_sp_lenght
: integer := 18; -- 2^t_setup_lenght > t_setup_ctt
-- sobel
constant
constant
constant

constants
Gx_Gy_size
: integer := FI_size + 3;
XI_YI_size
: integer := Gx_Gy_size + 1;
fixed_point_size : integer := 10; -- fixed_point + 1bit (int_flag)

-- constants for Ihigh and Ilow matrix addition
constant FI_size_sqrt : integer := FI_size + 1; -- keep FI_size_sqrt even number of
bits
constant size_sqrt_out : integer := 8; -- size_sqrt_out = FI_size_sqrt/2;
constant Ih_size
: integer := FI_size + 3; -- Ih size after addition,
before multiplication
constant Il_size
: integer := 11; -- Il size after addition, before
division
-- constants for the floating point converter and storage in RAM
constant mantissa
: integer := 8; -- 8 bits for the mantissa, floating
point codification
constant XI_size
: integer := fixed_point_size + 1; -- XI = Gx/G =
sign_flag & int_flag & value
constant YI_size
: integer := fixed_point_size + 1; -- YI = Gy/G =
sign_flag & int_flag & value
constant Glow_size
: integer := 18; -- Il size after division by G (17
+1flag_bit)
constant Glow_exp_size : integer := 5; -- exponent max value for Il
constant Glow_fp_size : integer := Glow_exp_size + mantissa + 1; -- 14 bits (13 +
1int_flag_bit)
constant
constant
constant
constant
1int_flag_bit)

G_size
: integer := 17; -- G size
Gmed_size
: integer := G_size; -- Gmed size is the same as G size
Gmed_exp_size : integer := 5; -- exponent max value for G
Gmed_fp_size : integer := Gmed_exp_size + mantissa + 1; -- 14 bits (13 +

constant Ghigh_size

: integer := 35; -- Ih size after multiplication times G
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constant Ghigh_exp_size
: integer := 6; -- exponent max value for Ih
constant Ghigh_fp_size : integer := Ghigh_exp_size + mantissa + 1; -- 15 bits (14 +
1int_flag_bit)
constant RAM_G_size
: integer := 256036; -- = 506x506
constant RAM_add_size : integer := 18; -- 2^18 = 262144 > 506x506
constant size_gsi
: integer := 506;
constant tsu_edge_map : integer := 1015; --((size_gsi-4)*2) + 3
constant GSI_image_size : integer := 256036; -- 506x506
end package constant_declaration;

