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D. DISPOSITIUS LÒGICS PROGRAMABLES A LA 
PLACA D’AVALUACIÓ UP2: INTRODUCCIÓ I 
DISSENY 

En aquest annex s’explicarà l’arquitectura emprada en els dispositius lògics programables 
(PLDs) que incorpora la placa d’avaluació UP2 d’Altera, així com la utilització del software 
MAX + Plus II per configurar aquests PLDs. També es detallen els dos dissenys dissenys (un 
per cada dispositiu) creats i emprats per a la realització del projecte. 

Al final de l’annex s’inclouen els arxius de text descriptors dels mòduls funcionals emprats en 
el disseny de la configuració, utilitzant el llenguatge descriptor de hardware VHDL. 

D.1. Introducció als PLDs d’Altera 

Els dos dispositius de lògica programable utilitzats en aquest treball són del fabricant Altera. 
Un dels PLDs és el MAX7128S que té una arquitectura de la família MAX7000, amb 2500 
portes lògiques equivalents. L’altre és el FLEX10K70 amb arquitectura de la família 
FLEX10K d’Altera, amb 70000 portes lògiques equivalents. Quan es parla de portes lògiques 
equivalents s’està quantificant la capacitat de generar configuracions de hardware dins els 
dispositius. Quantes més portes equivalents disponibles, més complex es pot crear el 
hardware, més portes lògiques bàsiques tipus AND o OR pot tenir el circuit a configurar. 

En aquest apartat s’explicarà breument les arquitectures que empren els dos dispositius amb 
els que es treballa. Per més detalls es pot consultar els fulls de dades de les dues 
arquitectures al suport informàtic (carpeta “PLDs” amb noms “Max7000.pdf” i “Flex10k.pdf”). 

D.1.1. Arquitectura MAX7000 

Aquesta família utilitza el concepte de macrocel·la per al seu funcionament. Té un determinat 
nombre d’aquestes (depenent del model dintre de la família) distribuïdes en una matriu i 
agrupades en LABs (cada LAB té 16 macrocel·les) amb interconnexions que es poden 
configurar (Figura D.1).  

Una macrocel·la (Figura D.2) és un bloc lògic elemental format per una matriu lògica (PAL) 
que genera una suma de productes programable per fer la lògica elemental desitjada. També 
te registres i interconnexions diverses que la fan molt flexible. Pot fer lògica combinacional o 
seqüencial degut a la realimentació configurable.  
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Amb aquestes opcions d’interconnexions entre macrocel·les, LABs i pins d’entrada/sortida es 
poden generar dissenys lògics complexos de fins a 2500 portes equivalents en el cas del 
dispositiu de l’arquitectura MAX7000 que es disposa en la placa d’avaluació. 

 

 

Figura D.1    Diagrama de blocs de l'arquitectura MAX7000 
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D.1.2. Arquitectura FLEX10K 

L’arquitectura FLEX10K té un funcionament semblant a la MAX7000. És, però, la primera 
família que incorpora blocs de memòria RAM que li donen la capacitat de guardar dades, a 
més de tenir una configuració en matriu diferenciada de l’anterior família (Figura D.3). Te 
més connexions configurables entre blocs i elements que fan a aquest tipus de dispositius 
més flexibles i potents. 

Els blocs de memòria RAM s’anomenen EABs (Figura D.4) i els blocs lògics LABs (però amb 
diferent configuració que els de l’arquitectura MAX7000) (Figura D.5). 

Els EABs porten uns registres d’entrada i sortida de la RAM que el fan més flexible ja que es 
pot configurar com memòria de només lectura (ROM) o com a memòria per guardar dades 
en temps d’execució. Cada EAB té 2048 bits de memòria amb longitud de paraula 
configurable, es pot elegir guardar paraules de 8 bits (256 paraules), de 4 (514), de 2 (1024) 
o de 1 (2048). Es poden utilitzar EABs conjuntament per donar longituds de paraules majors 
amb combinacions de les bàsiques.  

Figura D.2    Macrocel·la de l'arquitectura MAX7000 
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Figura D.3    Diagrama de blocs de l'arquitectura FLEX10K 

Figura D.4    Bloc de memòria RAM en arquitectura FLEX10K 
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El dispositiu emprat al projecte amb l’arquitectura FLEX10K, el de la placa UP2, té 9 EABs 
fent un total de 18432 bits de memòria RAM. Aquesta memòria serà de molta utilitat per fer el 
disseny lògic de la comanda electrònica com es veurà més endavant. Els blocs LABs 
incorporen 8 elements lògics (Figura D.6). Aquests són molt semblants en funcionalitat a les 
macrocel·les de la família MAX7000. Tots els elements lògics es troben interconnectats 
localment i externament amb connexions configurables. 

 

Cada element té una part combinacional i una part registrada. Incorpora una taula de la 
veritat que es combina amb registres programables, multiplexors i d’altra lògica senzilla. El 
dispositiu d’arquitectura FLEX10K de la placa d’avaluació d’Altera disposa de 3744 elements 
lògics agrupats en 468 LABs. Amb tots aquests elements de lògica bàsica i les 
interconnexions necessàries es poden aconseguir dissenys lògics de 70000 portes 
equivalents, dissenys de fins a 70000 portes de tipus AND. 

Figura D.5    Bloc de matriu lògica en arquitectura FLEX10K 
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D.2. Dissenys dels PLDs 

La configuració dels dispositius lògics programables que es troben a la placa d’avaluació 
UP2 d’Altera es realitza amb l’ajut del software Max+Plus II distribuït lliurement. S’explicarà 
breument les possibilitats i funcionalitat d’aquest programa per tot seguit explicar els dos 
controls realitzats: el Control MAX (que configura el dispositiu de la família MAX7000) i el 
Control FLEX (que configura el PLD de la família FLEX10K). 

Altera ha desenvolupat aquest programa que facilita la configuració d’algun dels dispositius 
de la mateixa casa (xips de la família MAX7000 i FLEX10K inclosos). Aquest programa es 
capaç d’ajudar en l’edició del disseny de hardware que s’implementarà en el dispositiu PLD, 
de simular el comportament d’aquest i de configurar el xip a través del port paral·lel de 
l’ordinador personal (amb un cable especial anomenat ByteBlaster i que se subministra amb 
el paquet d’avaluació d’Altera). 

La configuració dels PLDs a través d’aquest software es realitza per jerarquies de blocs 
funcionals. Com es veurà en l’explicació dels controls dissenyats, cada bloc realitza una 
funció específica (suma, compta, divideix entre 2,...) amb entrades i sortides digitals. Aquests 
blocs es van interconnectant per donar lloc a nous blocs que van “pujant” de nivell en la 
jerarquia fins a obtenir el disseny complet de configuració hardware. Poden existir blocs 
funcionals molt simples (una porta lògica) o blocs amb milers de portes lògiques equivalents 

Figura D.6    Element lògic en l'arquitectura FLEX10K 
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(tipus AND o OR). Per no fer llargs i dificultosos els dissenys de blocs, o fins i tot de la 
configuració final, emprant portes lògiques simples en esquema gràfic, hi ha llenguatges de 
descripció de hardware (com el Verilog, VHDL i AHDL) que faciliten la tasca de disseny de la 
configuració. 

El llenguatge de descripció de hardware que s’utilitzarà en els dos tipus de controls per 
descriure els blocs funcionals que formaran part del disseny és el VHDL. Amb un editor de 
text i coneixent les estructures pròpies del llenguatge es pot aconseguir qualsevol 
configuració en el dispositiu lògic programable (Figura D.7).  

Existeixen blocs descriptors de hardware ja definits que fan funcions específiques amb cost 
reduït en el nombre de portes o amb velocitat molt elevada. Són descripcions de hardware 
molt estudiades. Aquests blocs definits tenen propietat intel·lectual i s’ha de tenir permís per 
utilitzar-los en dissenys nous. Altera subministra alguns blocs gratuïts amb funcions bàsiques 
que poden ser de molta ajuda en els dissenys de noves configuracions de PLDs. Alguns 
d’aquest blocs d’Altera són paramètrics; això vol dir que es pot especificar la longitud de 
paraula dels senyals d’entrada i/o sortida i el bloc fa la funció adaptant-se a aquesta 
configuració prèvia. També existeix la capacitat de generar blocs que facin tasques 
específiques per després cridar-los en un altre disseny i així anar generant les jerarquies. 

El software Max+Plus II també té la possibilitat de fer dissenys més intuïtius amb el seu editor 
gràfic. En aquest editor s’insereixen els blocs predeterminats i es fan les connexions 
necessàries per arribar a la funcionalitat del disseny buscada. Es més fàcil de veure les 
interaccions entre els blocs i la entrada i sortida de senyals del dispositiu amb aquest sistema 
(Figura D.8).  

En els dissenys MAX i FLEX que es generen en aquest projecte s’ha seguit el mètode 
d’utilitzar un arxiu de tipus gràfic com a arxiu principal, mentre que els blocs funcionals que 
van per sota en la jerarquia es dissenyen en llenguatge de descripció de hardware VHDL. 
D’aquesta manera s’aconsegueix una claredat a l’hora de visualitzar la funcionalitat de la 
configuració global i les connexions realitzades, amb les entrades al dispositiu situades a 
l’esquerra i les sortides a la dreta. 

Una vegada aconseguit el disseny buscat es pot simular el funcionament d’aquest amb el 
simulador que incorpora el Max+Plus II. Amb aquesta part del programa es corrobora el 
funcionament esperat de la configuració dissenyada. Es poden definir les entrades i les 
variacions d’aquestes durant el temps i veure quins són els canvis en els senyals digitals de 
sortida. També existeix la possibilitat de punxar alguns senyals interns de la configuració, 
que no són senyals d’entrada o sortida del dispositiu, per observar el correcte funcionament 
bloc a bloc. 



Pàg. 12  Annex D: Introducció i disseny de les PLDs 

 

 

Una vegada comprovada la correcta marxa del disseny, l’últim pas és la implementació sobre 
el dispositiu físic. Això es realitza mitjançant el software programador que incorpora el 
Max+plus II i aprofitant la sortida del port paral·lel de l’ordinador. També és necessari un 
cable especial (ByteBlaster) que se subministra amb el paquet d’avaluació per a estudiant 
d’Altera. 

Per més informació sobre el programa, es trobarà el manual d’ús al suport informàtic del 
projecte (carpeta “PLDs” amb el nom “MAX+PlusII Getting Started Manual.pdf”). 

 

 

 

Figura D.7    Editor de text del Max+Plus II amb descripció de hardware usant VHDL 
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D.1.3. Disseny Control MAX 

El Control MAX, com es comenta al llarg del bloc de la memòria, és una configuració del 
dispositiu de la família MAX7000 que genera els senyals de control del driver adients per 
aconseguir una ona quadrada de sortida en els inversor. Aquesta ona és controlable en 
freqüència i amplada del pols quadrat. Encara i no ser l’objectiu (es vol trobar una 
configuració que generi senyals PWM sinusoïdals), aquesta configuració és útil ja que el 
dispositiu MAX7128S, que incorpora la placa d’avaluació UP2 d’Altera, no es volàtil i es pot 
fer servir sense reconfigurar el xip cada vegada que alimentem de nou la placa UP2. No s’ha 
pogut aconseguir la configuració inicialment buscada en aquest dispositiu degut a les 
limitacions de portes lògiques equivalents d’aquest (la configuració simplificada de sortida 
d’ona quadrada ja ocupa el 75% de la capacitat del dispositiu). El diagrama de blocs del 
Control MAX es mostra a la Figura D.9. 

El Control MAX genera els senyals que governen el driver HIP4081A que a la vegada és el 
que obre o tanca els transistors. Degut a les limitacions del dispositiu de la família MAX7000, 
només s’ha pogut fer una configuració que genera ones quadrades desfasades 90º, variant 

Figura D.8    Editor gràfic del MaxPlusII 
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la freqüència en 16 posicions i variant l’amplada de l’impuls de l’ona quadrada en 8 
posicions.  

Aquesta configuració de hardware incorpora les següents entrades: 

• 4 senyals (sel_num_div[3..0]) que modifiquen la freqüència (4 bits => 16 freqüències 
diferents). 

• 3 senyals (amplada[2..0]) que modifiquen l’amplada (3 bits => 8 freqüències 
diferents). 

• 1 senyal (enable) que habilita en lògica negada el funcionament del driver. 

• El senyal de rellotge (clock_25MHz) del sistema, que el facilita l’oscil·lador de quars 
que incorpora la placa UP2 d’Altera. 

Les sortides de la configuració són: 

• 16 senyals (msd_x i lsd_x) que encenen o apaguen els LEDs dels 2 visualitzadors de 7 
segments que es troben a la placa d’avaluació UP2. 

• 4 senyals (ix_pwmx), mal anomenats PWM, que governen els drivers (2 per a cada 
driver, un senyal per branca del pont ja que el propi circuit integrat HIP4081A s’encarrega 
amb lògica interna de no curtcircuitar la branca). 

• 2 senyals (ix_drv_enable) d’habilitació en lògica negada dels drivers. 

• 1 senyal (vcc_led) encarregat de donar tensió al LED de funcionament en la interfície 
amb l’usuari si el dispositiu es troba ben configurat. 
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Figura D.9    Diagrama de blocs del Control MAX 
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Seguidament s’explica la funcionalitat bàsica de cada bloc que forma part de la configuració 
Control MAX. La configuració hardware d’aquests blocs es realitza mitjançant arxius de text 
amb llenguatge VHDL. Aquests arxius es poden consultar al final d’aquest annex o a la 
carpeta “PLDs\Control Max” del suport informàtic, amb el nom del bloc i l’extensió “.VHD”. 

• CLK_DIV63. Aquest bloc genera un senyal de rellotge a partir d’una entrada també de 
tipus rellotge (ona quadrada). La freqüència de l’ona de sortida és la divisió entre 63 de la 
freqüència del senyal de rellotge d’entrada, o sigui, es genera un senyal de rellotge amb 
freqüència dividida entre 63 amb respecte a la freqüència d’entrada. 

• CLK_DIVNPOT2. La configuració que es tracta s’encarrega de fer una divisió de 
freqüència controlable per senyals d’entrada. És igual que el bloc anterior però en lloc de 
dividir entre 63 es divideix entre un número que es controla a través dels 4 senyals 
d’entrada sel_num_div[3..0]. La relació entre els senyals d’entrada i el número divisor és 
una taula, que es pot consultar a l’annex E, amb valors donats en el moment de la 
configuració. 

• DESREBOT. La funció d’aquest bloc es treure els possibles rebots elèctrics en els 
senyals d’entrada causats pels interruptors mecànics.  

• GEN_PWM. Aquest és el bloc principal de la configuració i realitza la tasca de generació 
dels senyals de control del driver amb el senyal de rellotge que li arriba i el nivell 
d’amplada de l’ona quadrada que es desitja provenint dels senyals amplada[2..0]. També 
genera el desfasament de 90º elèctrics entre els senyals dels dos inversors.  

La simulació del disseny Control MAX ha sigut correcta traient els resultats de funcionalitat 
esperats. Un exemple de simulació que pot ajudar a comprendre el funcionament es mostra 
a la Figura D.10. En aquesta simulació es pot observar com varien els senyals d’ona 
quadrada quan es canvien els valors dels senyals d’entrada sel_num_div[3..0] i 
amplada[2..0]. 
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D.1.4. Disseny Control FLEX 

El Control FLEX és una configuració del dispositiu de la família FLEX10K que genera els 
senyals de control del driver adients per aconseguir una ona de tensió del tipus PWM 
sinusoïdal (veure memòria per explicació). La configuració del dispositiu de la família FLEX té 
més blocs funcionals i és més complexa que la del dispositiu de la família MAX. No obstant, 
aquest disseny de hardware aconsegueix l’objectiu que es marca al bloc de la memòria: 
generar dues ones de tensió sinusoïdals (PWM) desfasades 90º elèctrics i amb variació en 
temps d’execució de la freqüència i l’amplada. Tanmateix, també s’ha pogut incorporar un 
extra degut a l’àmplia capacitat del dispositiu PLD: la variació del desfasament entre les dues 
ones, en un rang entre 0º i 175º. 

L’esquema de l’arxiu principal d’aquesta configuració es pot observar a la Figura D.11. 
Encara que no hi sigui per motius d’espai i resolució de la imatge capturada, hi ha les 
sortides per apagar els LEDs dels visualitzadors 7 segments que incorpora la placa UP2, 
menys un que es deixa encès per verificar la configuració correcta del PLD. 

Figura D.10    Simulació del Control MAX 
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Figura D.11    Diagrama de blocs del Control FLEX 
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Les entrades d’aquest control són (el prefix int en el nom de les senyals indica que aquesta 
prové d’un interruptor de la interfície amb l’usuari): 

• 8 senyals (int_amplada[7..0])  que modifiquen l’amplada.  

• 7 senyals (int_semiperiode[7..1])  que modifiquen la freqüència. 

• 5 senyals (int_desf[4..0])  que modifiquen el desfasament entre ones. 

• 1 senyal (int_funciona) que engega o apaga el funcionament del control, la generació de 
senyals PWM. 

• El senyal de rellotge (clock_25MHz) del sistema que el facilita l’oscil·lador de quars que 
incorpora la placa UP2 d’Altera. 

Les sortides de la configuració són: 

• 16 senyals (msd_x i lsd_x) que encenen o apaguen els LEDs dels 2 visualitzadors de 7 
segments que es troben a la placa d’avaluació UP2. 

• 4 senyals (ix_pwmx), de tipus PWM quan estigui habilitat el control, que governen els 
drivers dels dos inversors. 

• 2 senyals (ix_drv_enable) d’habilitació en lògica negada dels drivers. 

• 1 senyal (vcc_led) encarregats de donar tensió al LED de funcionament en la interfície 
amb l’usuari si el dispositiu es troba ben configurat. 

A continuació s’explica la funcionalitat bàsica de cada bloc que forma part de la configuració 
Control FLEX. La configuració hardware d’aquests blocs es realitza mitjançant arxius de text 
amb llenguatge VHDL, exceptuant quatre blocs que són funcions paramètriques 
predissenyades i agafades de la llibreria gratuïta d’Altera. Els arxius dels blocs dissenyats en 
aquest treball es poden consultar al final d’aquest annex o a la carpeta “PLDs\Control Flex” 
del CD-ROM amb el nom del bloc i l’extensió “.VHD”. 

• TREU_REBOT. La funció d’aquest bloc es treure els possibles rebots elèctrics en els 
senyals d’entrada causats pels interruptors mecànics, com el bloc DESREBOT del 
Control MAX. Un exemple de rebots elèctrics en senyals digitals es pot observar a la 
Figura D.12. 
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• TREU_REBOT_MULT. Fa la funció del bloc TREU_REBOT però amb múltiples senyals 
d’entrada, provinents d’interruptors. S’ha generat, bàsicament, per estalviar espai en 
l’esquema gràfic de l’arxiu principal i pogués ser aquest més comprensible.  

• DIV_CLOCK. Divisor de la freqüència de rellotge. Genera un senyal de tipus clock 
(rellotge) amb freqüència de 10 Hz a partir de la freqüència d’entrada del dispositiu que 
és 25,175 MHz. Aquesta senyal de rellotge de 10 Hz la fan servir els blocs 
TREU_REBOT i TREU_REBOT_MULT per fer les seves funcions (veure arxius “*.vhd” 
per detalls).  

• DIVISIO. Aquest és un bloc predefinit per Altera amb entrades i sortides de longitud de 
paraula variable; és un bloc funcional paramètric que fa la divisió de dos nombres 
codificats en binari natural i treu el resultat en un altre bus de senyals que formen el valor 
en binari natural. La configuració dels paràmetres que s’ha utilitzat en el disseny té les 
següents característiques: 16 senyals (bits) d’entrada del numerador, 8 bits d’entrada del 
denominador i 8 bits de sortida del quocient. També té l’opció de treure el valor en binari 
del residu de la divisió, però en la parametrització del mòdul feta no s’ha inclòs ja que no 
resulta d’utilitat. 

• MEM_ROM. Aquest bloc també és un bloc paramètric distribuït per Altera. Té la capacitat 
de generar una memòria ROM de mida ajustable, tot indicant quin és la llargària de la 
paraula d’entrada o adreça i quin és la llargària de la paraula de sortida o dada.  

La configuració dissenyada pel dispositiu FLEX10K70 utilitza aquesta memòria, que 
porta incorporada la PLD, com a memòria de només lectura (ROM). En la memòria es 
guarda una taula, amb 8 bits d’adreça d’entrada i 9 bits de dades de sortida, on hi ha un 

Figura D.12    Rebot en senyal digital 
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patró de semiperíode sinusoïdal PWM. Dit d’una altra forma, es guarden els valors 
d’amplada, de 0 a 511 en binari (9 bits), del mostreig que es fa al semiperíode sinusoïdal, 
amb 256 mostres (8 bits) a intervals equidistants de π/256 radiants. Així, en funcionament 
normal del hardware configurat, es va recorrent les adreces de la taula i s’agafen els 
valors “patró” de la sinusoide per, amb l’ajut d’altres blocs, modificar aquests valors 
d’amplada agafats i aconseguir les freqüències i amplituds demandades. 

El patró de semiperíode sinusoide es carrega en la memòria en el moment de 
configuració física del dispositiu, amb l’ajuda del software programador i amb la 
informació de un arxiu amb extensió “.mif”. Aquest arxiu, on hi ha el patró PWM de la 
sinusoide, es genera a partir d’una aplicació programada en Visual Basic, anomenada 
PWMDaser (Figura D.13) on es poden modificar els valors de llargària d’adreça d’entrada 
i de dades de sortida. En aquesta aplicació també es pot configurar l’impuls mínim dintre 
d’aquest patró (que també fixa el màxim a partir de 100-impuls mínim, en percentatge). 
Un altre opció d’aquest programa és indicar quin punt dintre de l’interval de semiperíode 
de sinusoide es vol agafar com a referència per crear el patró, tant en la pujada (primera 
meitat semiperíode) com en la baixada (segona meitat semiperíode). L’aplicació i els 
arxius amb el codi es poden trobar al suport informàtic (carpeta “PLDs\VB Genera sinus 
PWM”). 

Aquest mòdul també s’ha configurat per habilitar els canvis d’adreça amb el senyal 
llegir_rom. D’aquesta manera només canvia la sortida del bloc si hi ha un flanc de pujada 
en la senyal d’habilitació. 
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• PRODUCTE1. Bloc paramètric que realitza la multiplicació de dos números codificats en 
binari natural. Aquest mòdul, dissenyat i distribuït lliurement per Altera, es pot configurar, 
com el mòdul DIVISIO, en la llargària dels números d’entrada, que automàticament 
ajusta la longitud de paraula del número de sortida. La parametrització d’aquest bloc 
funcional feta en el disseny Control FLEX consta de 9 bits d’entrada en un dels factors i 8 
bits en l’altre, amb una sortida de 17 bits. 

• PRODUCTE2. Es un bloc idèntic a l’anterior però parametritzat amb 8 bits d’entrada en 
un factor i 5 bits en l’altre, amb una sortida de 13 bits. 

• GEN_PWM. Bloc que realitza la tasca de cervell del disseny, generant els senyals PWM 
que controlen l’obertura i tancament dels transistors dels inversors. Aquests senyals els 
genera a partir del senyal de rellotge del sistema (25,175 MHz) i dels valors que li arriben 
d’amplada, desfasament i número d’intervals en semiperíode.  

Figura D.13    Captura de l'aplicació PWMDaser 
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• Portes lògiques. Hi ha portes lògiques a prop dels senyals de sortida que generen 
lògica de baix nivell per controlar els senyals d’habilitació en lògica negada dels drivers i 
la sortida de les ones PWM. Tot això a partir del senyal digital d’engegada o apagada 
que arriba de la interfície i que correspon a un interruptor en concret. 

En resum, el disseny Control FLEX genera les senyals PWM a 50  kHz que controlen els dos 
inversors, podent variar la freqüència (int_semiperiode[7..1]), l’amplada (int_amplada[7..0]) i 
el desfasament (int_desf[4..0]) de les ones sinusoïdals que es generen, així com podent 
aturar el sistema quan es desitgi (int_funciona).  

La simulació del disseny Control FLEX ha sigut correcta traient els resultats de funcionalitat 
esperats. Un exemple de simulació d’aquesta configuració es mostra a la Figura D.11. En 
aquest es pot observar com varien les senyals PWM quan es canvien els valors dels senyals 
d’entrada int_amplada[7..0], int_semiperiode[7..1], int_desf[4..0] i int_funciona (a la captura 
d’imatge els noms surten sense el prefix int_). 

 

 

Figura D.14    Simulació del Control FLEX 
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D.3. Arxius descriptors de hardware dels mòduls funcionals 

En les següents fulles s’adjunten els arxius de text amb la descripció hardware, a través del 
llenguatge VHDL, dels blocs funcionals. 

D.1.5. Arxius VHDL dels mòduls del Control MAX 

CLK_DIV63.VHD 
LIBRARY IEEE; 
USE  IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 
USE  IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; 
ENTITY clk_div63 IS 
 PORT 
 ( 
  clock_in_div63    : IN STD_LOGIC; 
  clock_out_div63      : OUT STD_LOGIC);  
END clk_div63; 
ARCHITECTURE a OF clk_div63 IS 
 SIGNAL comptador_div63   : INTEGER RANGE 62 DOWNTO 0; 
BEGIN 
 PROCESS(clock_in_div63)  
 BEGIN 
  IF clock_in_div63'EVENT AND clock_in_div63 = '1' THEN  
   IF comptador_div63 /= 62 THEN  
    comptador_div63 <= comptador_div63 + 1; 
   ELSE 
    comptador_div63 <= 0; 
   END IF; 
   IF comptador_div63 < 31 THEN 
    clock_out_div63 <= '1'; 
   ELSE 
    clock_out_div63 <= '0'; 
   END IF; 
  END IF; 
 END PROCESS; 
END a; 

CLK_DIVNPOT2.VHD 
LIBRARY IEEE; 
USE  IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 
USE  IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; 
ENTITY clk_divnpot2 IS 
 PORT 
 ( 
  clock_in_divnpot2     : IN STD_LOGIC; 
  num_divnpot2  : IN INTEGER RANGE 15 DOWNTO 0; 
  clock_out_divnpot2      : OUT STD_LOGIC);  
END clk_divnpot2; 
ARCHITECTURE a OF clk_divnpot2 IS 
 SIGNAL   comptador_divnpot2  : INTEGER RANGE 255 DOWNTO 0; 
BEGIN 
 PROCESS(clock_in_divnpot2)  
  VARIABLE   limit_divnpot2  : INTEGER RANGE 255 DOWNTO 0; 
 BEGIN 
  IF num_divnpot2 = 15 THEN 
   clock_out_divnpot2 <= clock_in_divnpot2; 
  ELSE 
   IF clock_in_divnpot2'EVENT AND clock_in_divnpot2 = '1'THEN 
    CASE num_divnpot2 IS 
     WHEN 0 => limit_divnpot2 := 250;--100Hz 
     WHEN 1 => limit_divnpot2 := 96;--260Hz 
     WHEN 2 => limit_divnpot2 := 60;--420Hz 
     WHEN 3 => limit_divnpot2 := 43;--580Hz 
     WHEN 4 => limit_divnpot2 := 34;--740Hz 
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     WHEN 5 => limit_divnpot2 := 28;--900Hz 
     WHEN 6 => limit_divnpot2 := 24;--1060Hz 
     WHEN 7 => limit_divnpot2 := 20;--1220Hz 
     WHEN 8 => limit_divnpot2 := 18;--1380Hz 
     WHEN 9 => limit_divnpot2 := 16;--1540Hz 
     WHEN 10 => limit_divnpot2 := 15;--1700Hz 
     WHEN 11 => limit_divnpot2 := 13;--1860Hz 
     WHEN 12 => limit_divnpot2 := 12;--2020Hz 
     WHEN 13 => limit_divnpot2 := 11;--2180Hz 
     WHEN 14 => limit_divnpot2 := 10;--2500Hz 
     WHEN 15 => limit_divnpot2 := 0;--25000Hz 
     WHEN OTHERS => limit_divnpot2 := 250;--100Hz 
    END CASE; 
    IF comptador_divnpot2 < limit_divnpot2 THEN  
     comptador_divnpot2 <= comptador_divnpot2 + 1; 
    ELSE 
     comptador_divnpot2 <= 0; 
    END IF; 
    IF comptador_divnpot2 <= CONV_INTEGER(limit_divnpot2 / 2) THEN 
     clock_out_divnpot2 <= '1'; 
    ELSE 
     clock_out_divnpot2 <= '0'; 
    END IF; 
   END IF; 
  END IF; 
 END PROCESS; 
END a; 

DESREBOT.VHD 
LIBRARY IEEE; 
USE  IEEE.STD_LOGIC_1164.all; 
USE  IEEE.STD_LOGIC_ARITH.all; 
USE  IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.all; 
ENTITY desrebot IS 
 PORT(pb, clock         : IN STD_LOGIC; 
   pb_desrebotat  : OUT STD_LOGIC); 
END desrebot; 
ARCHITECTURE a OF desrebot IS 
 SIGNAL comptador  : INTEGER RANGE 127 DOWNTO 0; 
 SIGNAL shift_pb   : STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0); 
BEGIN 
 PROCESS 
 BEGIN 
    WAIT UNTIL (clock'EVENT) AND (clock = '1'); 
  -- Utilitza un registre de desplaçament per filtrar  
  -- el posible espuri de l'interruptor o botó 
  IF comptador = 127 THEN 
     shift_pb(2 DOWNTO 0) <= shift_pb(3 DOWNTO 1); 
     shift_pb(3) <= pb; 
     IF shift_pb(3 DOWNTO 0)= CONV_STD_LOGIC_VECTOR(0,4) THEN 
       pb_desrebotat <= '0'; 
     ELSE  
        pb_desrebotat <= '1'; 
     END IF; 
   comptador <= 0; 
  ELSE 
   comptador <= comptador + 1; 
  END IF;  
 END PROCESS; 
END a; 
 

GEN_PWM.VHD 
LIBRARY IEEE; 
USE  IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 
USE  IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; 
ENTITY gen_pwm IS 
 PORT 
 ( 
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  clock, enable   : IN STD_LOGIC; 
  amplada    : IN INTEGER RANGE 7 DOWNTO 0; 
  i1_pwm1, i1_pwm2, drv_enable : OUT STD_LOGIC; 
  i2_pwm1, i2_pwm2   : OUT STD_LOGIC); 
END gen_pwm; 
ARCHITECTURE a OF gen_pwm IS 
 SIGNAL   comptador : INTEGER RANGE 15 DOWNTO 0; 
 SIGNAL   mem_desf : STD_LOGIC_VECTOR(11 DOWNTO 0); 
BEGIN 
-- Selecció sortida pwm 
 PROCESS (clock) 
 BEGIN 
  IF clock'EVENT AND clock = '1' THEN 
   IF enable = '0' THEN 
    drv_enable <= '0'; 
    IF amplada = 0 THEN 
     i1_pwm1 <= '0'; 
     mem_desf(0) <= '0'; 
    ELSE 
     IF comptador = 15 THEN 
      comptador <= 0; 
      i1_pwm1 <= '1'; 
      mem_desf(0) <= '1'; 
     ELSE 
      IF comptador < CONV_INTEGER(amplada - 1) THEN 
       i1_pwm1 <= '1'; 
       mem_desf(0) <= '1'; 
      ELSE 
       i1_pwm1 <= '0'; 
       mem_desf(0) <= '0'; 
      END IF; 
      comptador <= comptador + 1; 
     END IF; 
    END IF; 
    i1_pwm2 <= mem_desf(7); 
    i2_pwm1 <= mem_desf(3); 
    i2_pwm2 <= mem_desf(11); 
    mem_desf(11 DOWNTO 1) <= mem_desf(10 DOWNTO 0); 
   ELSE 
    drv_enable <= '1'; 
    comptador <= 0; 
    i1_pwm1 <= '0'; 
    i1_pwm2 <= '0'; 
    i2_pwm1 <= '0'; 
    i2_pwm2 <= '0'; 
    mem_desf <= "000000000000"; 
   END IF; 
  END IF;     
 END PROCESS; 
END a; 
 

D.1.6. Arxius VHDL dels mòduls del Control FLEX 

TREU_REBOT.VHD 
LIBRARY IEEE; 
USE  IEEE.STD_LOGIC_1164.all; 
USE  IEEE.STD_LOGIC_ARITH.all; 
USE  IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.all; 
-- Treu el rebot mecànic dels senyals provinents de botons o interruptors 
ENTITY treu_rebot IS 
 PORT(entrada, clock         : IN STD_LOGIC; 
   sortida      : OUT STD_LOGIC); 
END treu_rebot; 
ARCHITECTURE a OF treu_rebot IS 
 SIGNAL reg_despla   : STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0); 
BEGIN 
 -- El rellotge ha de ser aproximadament 10Hz 
 PROCESS 
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 BEGIN 
    WAIT UNTIL (clock'EVENT) AND (clock = '1'); 
  -- S'utilitza un registre de desplaçament per filtrar els espuris 
  -- que apareixen en els botons o interruptors mecànics 
    reg_despla(2 DOWNTO 0) <= reg_despla(3 DOWNTO 1); 
    reg_despla(3) <= entrada; 
    IF reg_despla(3 DOWNTO 0)="0000" THEN 
      sortida <= '0'; 
    ELSIF reg_despla(3 DOWNTO 0) = "1111" THEN 
   sortida <= '1'; 
  ELSE NULL; 
    END IF; 
 END PROCESS; 
END a; 

TREU_REBOT_MULT.VHD 
LIBRARY IEEE; 
USE  IEEE.STD_LOGIC_1164.all; 
USE  IEEE.STD_LOGIC_ARITH.all; 
USE  IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.all; 
-- Treu el rebot mecànic dels senyals provinents de botons o interruptors 
ENTITY treu_rebot_mult IS 
 PORT(e0, e1, e2, e3, e4, e5, e6, e7, e8, e9, clock    : IN STD_LOGIC; 
  e10, e11, e12, e13, e14, e15, e16, e17, e18, e19 : IN STD_LOGIC; 
  s0, s1, s2, s3, s4, s5, s6, s7, s8, s9    : OUT STD_LOGIC; 
  s10, s11, s12, s13, s14, s15, s16, s17, s18, s19 : OUT STD_LOGIC); 
END treu_rebot_mult; 
ARCHITECTURE a OF treu_rebot_mult IS 
BEGIN 
 -- El rellotge ha de ser aproximadament 10Hz 
 PROCESS 
 BEGIN 
    WAIT UNTIL (clock'EVENT) AND (clock = '1'); 
   s0 <= e0; 
   s1 <= e1; 
   s2 <= e2; 
   s3 <= e3; 
   s4 <= e4; 
   s5 <= e5; 
   s6 <= e6; 
   s7 <= e7; 
   s8 <= e8; 
   s9 <= e9; 
   s10 <= e10; 
   s11 <= e11; 
   s12 <= e12; 
   s13 <= e13; 
   s14 <= e14; 
   s15 <= e15; 
   s16 <= e16; 
   s17 <= e17; 
   s18 <= e18; 
   s19 <= e19; 
 END PROCESS; 
END a; 

DIV_CLOCK.VHD 
LIBRARY IEEE; 
USE  IEEE.STD_LOGIC_1164.all; 
USE  IEEE.STD_LOGIC_ARITH.all; 
USE  IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.all; 
ENTITY div_clock IS 
 PORT( 
  clock_25MHz    : IN STD_LOGIC; 
  --clock_1MHz    : OUT STD_LOGIC; 
  --clock_100KHz    : OUT STD_LOGIC; 
  --clock_10KHz    : OUT STD_LOGIC; 
  --clock_1KHz    : OUT STD_LOGIC; 
  --clock_100Hz    : OUT STD_LOGIC; 
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  clock_10Hz    : OUT STD_LOGIC); 
END div_clock; 
ARCHITECTURE a OF div_clock IS 
 SIGNAL count_1Mhz: STD_LOGIC_VECTOR(4 DOWNTO 0);  
 SIGNAL count_100Khz, count_10Khz    : STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0); 
 SIGNAL count_100hz, count_1Khz, count_10hz   : STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0); 
 SIGNAL  clock_1Mhz_int, clock_100Khz_int, clock_10Khz_int  : STD_LOGIC;  
 SIGNAL clock_100hz_int, clock_1Khz_int, clock_10hz_int : STD_LOGIC; 
BEGIN 
 -- Divisor entre 25 
 PROCESS  
 BEGIN 
  WAIT UNTIL clock_25MHz'EVENT and clock_25MHz = '1'; 
   IF count_1MHz < 24 THEN 
    count_1MHz <= count_1MHz + 1; 
   ELSE 
    count_1MHz <= "00000"; 
   END IF; 
   IF count_1MHz < 12 THEN 
    clock_1MHz_int <= '0'; 
   ELSE 
    clock_1MHz_int <= '1'; 
   END IF;  
-- En aquest codi s'utilitzen rellotges encadenats per estalviar hardware 
-- Es sincronitzen els senyals del rellotge al rellotge d'entrada 
-- per tal que les variacions en aquest es propaguin ràpidament als de sortida  
   --clock_1Mhz <= clock_1Mhz_int; 
   --clock_100Khz <= clock_100Khz_int; 
   --clock_10Khz <= clock_10Khz_int; 
   --clock_1Khz <= clock_1Khz_int; 
   --clock_100hz <= clock_100hz_int; 
   clock_10hz <= clock_10hz_int; 
 END PROCESS;  
-- Divisor entre 10 encadenat a l'anterior 
 PROCESS  
 BEGIN 
  WAIT UNTIL clock_1Mhz_int'EVENT and clock_1Mhz_int = '1'; 
   IF count_100Khz /= 4 THEN 
    count_100Khz <= count_100Khz + 1; 
   ELSE 
    count_100khz <= "000"; 
    clock_100Khz_int <= NOT clock_100Khz_int; 
   END IF; 
 END PROCESS;  
 
-- Divisor entre 10 encadenat a l'anterior 
 PROCESS 
 BEGIN 
  WAIT UNTIL clock_100Khz_int'EVENT and clock_100Khz_int = '1'; 
   IF count_10Khz /= 4 THEN 
    count_10Khz <= count_10Khz + 1; 
   ELSE 
    count_10khz <= "000"; 
    clock_10Khz_int <= NOT clock_10Khz_int; 
   END IF; 
 END PROCESS;  
-- Divisor entre 10 encadenat a l'anterior 
 PROCESS  
 BEGIN 
  WAIT UNTIL clock_10Khz_int'EVENT and clock_10Khz_int = '1'; 
   IF count_1Khz /= 4 THEN 
    count_1Khz <= count_1Khz + 1; 
   ELSE 
    count_1khz <= "000"; 
    clock_1Khz_int <= NOT clock_1Khz_int; 
   END IF; 
 END PROCESS;  
-- Divisor entre 10 encadenat a l'anterior 
 PROCESS  
 BEGIN 
  WAIT UNTIL clock_1Khz_int'EVENT and clock_1Khz_int = '1'; 
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   IF count_100hz /= 4 THEN 
    count_100hz <= count_100hz + 1; 
   ELSE 
    count_100hz <= "000"; 
    clock_100hz_int <= NOT clock_100hz_int; 
   END IF; 
 END PROCESS;  
-- Divisor entre 10 encadenat a l'anterior 
 PROCESS  
 BEGIN 
  WAIT UNTIL clock_100hz_int'EVENT and clock_100hz_int = '1'; 
   IF count_10hz /= 4 THEN 
    count_10hz <= count_10hz + 1; 
   ELSE 
    count_10hz <= "000"; 
    clock_10hz_int <= NOT clock_10hz_int; 
   END IF; 
 END PROCESS;  
END a; 

GEN_PWM.VHD 
LIBRARY IEEE; 
USE  IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 
USE  IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; 
USE  IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; 
ENTITY gen_pwm IS 
 PORT( 
  clock    : IN STD_LOGIC; 
  semiperiode   : IN STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0); 
  limit_ampl    : IN STD_LOGIC_VECTOR (8 DOWNTO 0); 
  desfasament   : IN STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0); 
  llegir_rom    : OUT STD_LOGIC; 
  numerador   : OUT STD_LOGIC_VECTOR (15 DOWNTO 0);  
  i1_pwm1, i1_pwm2   : OUT STD_LOGIC;  
  i2_pwm1, i2_pwm2   : OUT STD_LOGIC); 
END gen_pwm; 
ARCHITECTURE a OF gen_pwm IS 
 SIGNAL   comptador_ampl  : STD_LOGIC_VECTOR (8 DOWNTO 0); 
 SIGNAL   signe_semip1, signe_semip2 : STD_LOGIC; 
 SIGNAL   i1, i2, mem_desf  : STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0); 
 SIGNAL   mem_ampl1, mem_ampl2 : STD_LOGIC_VECTOR (8 DOWNTO 0); 
 SIGNAL   limit_ampl_segur1, limit_ampl_segur2 : STD_LOGIC_VECTOR (8 DOWNTO 0); 
 
--  Constants de mínima amplada i màxima amplada. 
--  Fixades al 1 % de l'amplada total(511). 
 CONSTANT  min_ampl   : STD_LOGIC_VECTOR (8 DOWNTO 0) := 
"000000101"; 
 CONSTANT  max_ampl  : STD_LOGIC_VECTOR (8 DOWNTO 0) := "111111010";  
 
BEGIN 
-- Tractament de les variables comptador amplitud, index de  
-- semiperiode i signe de semiperiode de cada inversor. 
 increment_variables: PROCESS 
 BEGIN 
  WAIT UNTIL clock'EVENT AND clock = '1'; 
   IF mem_desf /= desfasament THEN 
    comptador_ampl <= "000000000"; 
    i1 <= desfasament; 
    i2 <= "00000000"; 
    signe_semip1 <= '0'; 
    signe_semip2 <= '0'; 
    mem_desf <= desfasament; 
   ELSE 
    IF comptador_ampl < CONV_STD_LOGIC_VECTOR(510,9) THEN 
     comptador_ampl <= comptador_ampl + 1; 
    ELSE 
     comptador_ampl <= "000000000"; 
     IF i1 = "00000000" THEN 
      signe_semip1 <= NOT signe_semip1; 
     END IF; 
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     IF i2 = "00000000" THEN 
      signe_semip2 <= NOT signe_semip2; 
     END IF; 
     IF i1 < semiperiode THEN 
      i1 <= i1 + 1; 
     ELSE 
      i1 <= "00000000"; 
     END IF; 
     IF i1 /= desfasament THEN 
      i2 <= i2 + 1; 
     ELSE 
      i2 <= "00000000"; 
     END IF; 
    END IF; 
   END IF; 
 END PROCESS; 
-- Càlcul d'amplada per cada fase i memorització en variables 
 calc_amplada: PROCESS 
 BEGIN 
  WAIT UNTIL clock'EVENT AND clock = '1'; 
   CASE comptador_ampl IS 
    WHEN "011001000" => --200 
     numerador <= i1 & "00000000"; 
    WHEN "011010010" => --210 
     llegir_rom <= '1'; 
    WHEN "011011100" => --220 
     llegir_rom <= '0'; 
     mem_ampl1 <= limit_ampl; 
    WHEN "100101100" => --300 
     numerador <= i2 & "00000000"; 
    WHEN "100110110" => --310 
     llegir_rom <= '1'; 
    WHEN "101000000" => --320 
     llegir_rom <= '0'; 
     mem_ampl2 <= limit_ampl; 
    WHEN OTHERS => NULL; 
   END CASE; 
 END PROCESS; 
-- Imposició amplades mínimes i màximes trobant les 
-- variables limit d'amplada segur per cada inversor 
-- just en el moment abans d'un nou impuls 
 cacl_amplades_segures: PROCESS 
 BEGIN 
  WAIT UNTIL clock'EVENT AND clock = '1'; 
   IF comptador_ampl = CONV_STD_LOGIC_VECTOR(510,9) THEN 
    IF mem_ampl1 < min_ampl THEN 
     limit_ampl_segur1 <= "000000000"; 
    ELSIF mem_ampl1 > max_ampl THEN 
     limit_ampl_segur1 <= "111111111"; 
    ELSE 
     limit_ampl_segur1 <= mem_ampl1; 
    END IF; 
    IF mem_ampl2 < min_ampl THEN 
     limit_ampl_segur2 <= "000000000"; 
    ELSIF mem_ampl2 > max_ampl THEN 
     limit_ampl_segur2 <= "111111111"; 
    ELSE 
     limit_ampl_segur2 <= mem_ampl2; 
    END IF; 
   END IF; 
 END PROCESS; 
-- Assignació valors pwm dels inversors en funció del 
-- límit d'amplitud segur i del signe de semiperiode de cadascú 
 senyals_pwm: PROCESS 
 BEGIN 
  WAIT UNTIL clock'EVENT AND clock = '1'; 
   IF comptador_ampl < limit_ampl_segur1 THEN 
    IF signe_semip1 = '1' THEN 
     i1_pwm1 <= '1'; 
     i1_pwm2 <= '0'; 
    ELSE 
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     i1_pwm1 <= '0'; 
     i1_pwm2 <= '1'; 
    END IF; 
   ELSE 
    i1_pwm1 <= '0'; 
    i1_pwm2 <= '0'; 
   END IF; 
   IF comptador_ampl < limit_ampl_segur2 THEN 
    IF signe_semip2 = '1' THEN 
     i2_pwm1 <= '1'; 
     i2_pwm2 <= '0'; 
    ELSE 
     i2_pwm1 <= '0'; 
     i2_pwm2 <= '1'; 
    END IF; 
   ELSE 
    i2_pwm1 <= '0'; 
    i2_pwm2 <= '0'; 
   END IF; 
 END PROCESS; 
END a; 


