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Resum 
 
El projecte desenvolupa completament una plataforma de simulació que 
consisteix en el disseny i implementació d’un software que equival als mòduls 
de memòria SRAM de la placa amb hardware reconfigurable (FPGA) de l’Altix 
4700 i els cores propietaris de SGI, RASCLib i Core Services per a la 
comunicació dels codis HDL amb aquesta SRAM. 
 
Això permet la simulació de codis de programes escrits en Verilog, un 
llenguatge de descripció de hardware (HDL) sense la necessitat de mapejar-
los físicament en el hardware configurable. 
 
La plataforma de simulació s’ha implementat en Verilog. A més a més, per 
permetre que l’usuari modifiqui la capacitat, l’amplada, la latència i la longitud 
de la cua d’accés a memòria; la generació d’aquests codis s’ha automatitzat 
mitjançant un programa parametritzable desenvolupat amb C#. El protocol 
d’accés a memòria utilitzat no varia perquè és un estàndard àmpliament estès. 
 
El mateix sistema de generació automàtica de la plataforma possibilita generar 
automàticament un programa de proves (testbench) parametritzable segons el 
tipus i la quantitat d’operacions a realitzar. 
 
També permet generar un fitxer associat que connecta el mòdul de memòria 
creat amb un core adaptat a la RASCLib interface d’SGI. La connexió del core 
amb el Core Services es fa seguint un API dins d’un fitxer que anomenen 
alg_block_top.v. 
 
Finalment, els codis generats s’han testejat amb cores que funcionen a la 
FPGA real de l’Altix i s’ha comprovat el correcte funcionament. 
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Overview 
 
 
This project fully develops a simulation software design and implementation 
platform that has the same behavior than the SRAM memory in the FPGA 
board from Altix 4700 and the proprietary cores from SGI, RASCLib and Core 
Services in order to communicate HDL codes with the SRAM. 
 
This allows simulating Verilog written software, a Hardware Description 
Language (HDL) with no need to map it physically on the configurable 
hardware. 
 
The simulating platform is also implemented in Verilog. Furthermore, code 
generation has been automated with a C# developed software to allow user 
modify capacity, width, latency and length of memory access queue. Memory 
access protocol has not been modified since it’s a widely extended standard.  
 
The same platform automated generation system offers the possibility to 
automatically generate a configurable testbench according to the kind and 
quantity of operations to do. 
 
It also allows user to generate an associated file that connects the created 
memory module to an adapted to RASCLib interface SGI core. The connection 
between the core and Core Services is done following an API inside a file 
named alg_block_top.v. 
 
Finally, generated codes have been checked with working cores, tested on the 
real Altix FPGA. 
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INTRODUCCIÓ 
 
Aquest document conté el pla de desenvolupament del projecte així com la 
descripció del disseny, la implementació i el testeig que s’han dut a terme per a 
la elaboració de la plataforma de simulació d’un mòdul de memòria SRAM 
(Static Random Access Memory) d’una FPGA i el seu protocol d’accés. 

Les FPGA (Field Programmable Gate Array), són dispositius programables per 
a aplicacions específiques, cosa que permet realitzar càlculs a altes velocitats, 
amb l’avantatge de ser reprogramables. És a dir, un cop una FPGA és 
programada, es pot borrar el contingut i tornar a programar per a una altra 
aplicació. 

Wikipedia defineix el terme FPGA[1] com: 

“Una FPGA (Field Programmable Gate Array) és un dispositiu 
semiconductor que conté blocs de lògica que permeten ser 
programats. La lògica programable pot reproduir des de funcions 
tan senzilles com les que realitza una porta lògica fins a sistemes 
complexos en un xip. 

Les FPGAs s'utilitzen en aplicacions similars als circuits integrats 
d’aplicació específica (ASIC per les seves sigles en anglès, 
Application Specific Integrated Circtuit) encara que són més 
lentes, tenen un major consum de potència i no poden 
comprendre sistemes tan complexes com ells. Encara així, les 
FPGAs tenen els avantatges de ser reprogramables (el que 
afegeix una gran flexibilitat al flux de disseny), els seus costos de 
desenvolupament i adquisició són molt menors per a petites 
quantitats de dispositius i el temps de desenvolupament és també 
menor.”  

Actualment, està augmentant l’ús de les FPGA’s i s’utilitzen en molt diversos 
camps tals com processament digital de senyals, reconeixement de veu, 
bioinformàtica, sistemes aeroespacials i de defensa i, en general, qualsevol 
aplicació que requereixi un alt paral·lelisme i una alta velocitat de 
processament. 

La figura 1.1 mostra una fotografia d’una placa FPGA, concretament del model 
utilitzat per l’Altix 4700[2] de SGI (Silicon Graphics, Inc.). Aquests dispositius 
conten amb memòria interna configurable (Distributed RAM i Block RAM 
comentada en el punt 5.3), i memòria externa de la placa, que pot ser SRAM [3] 
o DRAM [4]. En el cas de la Altix 4700 és SRAM. 
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Fig. 1.1 Fotografia d’una Altix 4700 extreta de [5], una FPGA de Xilinx Inc. 
 
 
Per programar les FPGA’s, s’utilitzen Llenguatges de Descripció de Hardware o 
HDL[6] (Hardware Description Language), sent Verilog i VHDL els més usats. 
 
Aquests llenguatges permeten la descripció formal de circuits electrònics i més 
específicament, la lògica digital. Poden descriure el funcionament del circuit, el 
seu disseny i la seva organització ja que estan basats en instruccions que 
determinen l’estructura espaial i temporal i el comportament de circuits 
electrònics. També permeten la realització de proves per comprovar el seu 
correcte funcionament a través de la simulació. 
  
A tall d’exemple, en la figura 1.2, es mostra un codi d’un comptador escrit en 
Verilog que es comenta a continuació per tal d’oferir una breu introducció a 
aquest llenguatge. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 1.2 Exemple de codi Verilog extret de www.asic-world.com. Veure [7] 

 1 module counter (clk,rst,enable,count); 
 2 input clk, rst, enable; 
 3 output [3:0] count; 
 4 reg [3:0] count;               
 5 always @ (posedge clk or posedge rst) 
 6 if (rst) begin 
 7   count <= 0; 
 8 end else begin : COUNT 
 9   while (enable) begin 
10     count <= count + 1; 
11     disable COUNT; 
12   end 
13 end 
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En la línia 1 de la figura 2 s’observa la declaració del mòdul amb module 
seguida del nom assignat i les senyals d’entrada i sortida que aquest tindrà 
entre parèntesis, definides a les línies 2 i 3 com a entrades (inputs) o sortides 
(outputs), respectivament. 
 
Les variables es poden definir com a registres (reg) o cables (wire) segons 
l’ús que tinguin. 
 
A continuació la resta del codi s’estructura en blocs. En aquest cas es troba el 
bloc always (línies 5 a la 13) que s’executa constantment i de forma paral·lela 
als altres mòduls en cas que hi siguin presents sempre que les senyals de clk 
o rst s’activin, al posedge de les senyals. 
 
Aquesta estructura i la finalització amb endmodule (línia 14) és comú per a 
qualsevol programa generat en Verilog. 
 
Respecte al funcionament d’aquest codi, si s’activa el reset (senyal rst) el 
contador count es posa a 0 (línies 6 i 7), en cas contrari augmenta 1 unitat a 
cada cicle de rellotge (de la línia 8 fins a la 12).  
 
Consultar [7] per a una introducció més detallada a aquest llenguatge de 
programació i [8] i [9] per a veure més exemples escrits en Verilog. 
 
Un cop es té generat el codi en HDL que es vol provar a la FPGA, se’n crea un 
bitstream que és un fitxer binari generat pel compilador a partir del codi i permet  
configurar la FPGA segons aquest. 
  
El principal problema es dona quan la FPGA o bé no permet debuggar o és 
molt difícil fer-ho, la qual cosa augmenta considerablement el temps requerit 
per a la depuració del codi. 
 
Això fa que sigui necessari poder simular els dissenys prèviament en software 
ja que tota aquesta problemàtica desapareix al permetre debuggar fàcilment. 
Aquí és on el present projecte fa incidència, doncs permet emular el controlador 
i l’accés a memòria de la FPGA de l’Altix 4700. 
 
En la figura 1.3 s’observa el comportament d’un core adaptat a les RASCLib de 
SGI en condicions normals i sobre una FPGA real. Aquest sistema no permet la 
simulació ja que no es tenen els codis dels Core Services ni la SRAM real. En 
la figura 1.4 es mostra la plataforma desenvolupada pel projecte presentat, que 
ofereix a l’usuari una plataforma de simulació del protocol d’accés i d’un mòdul 
de memòria SRAM (Static Random Access Memory) simulat i parametritzable. 
 
Així, es pot connectar el programa escrit en el llenguatge de descripció de 
hardware (HDL) a sintetitzar i comprovar el funcionament sense haver d’utilitzar 
la FPGA fins que s’està segur de la correcció del codi. 
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El protocol d’accés a memòria emprat per la plataforma de simulació és el 
definit a la RASCLib.  
 
La RASC és la tecnologia d’SGI que ens permet utilitzar ordinadors 
reconfigurables per a aplicacions específiques mitjançant FPGA’s, oferint un alt 
rendiment respecte sistemes convencionals. La RASCLib fa d’interfície amb la 
memòria SRAM. 
 
L’API de RASC i la RASCLib són el component clau de la RASC que faciliten 
l’execució de l’algorisme de l’usuari. Ajuda a sincronitzar la E/S, la memòria i 
les operacions de l’algorisme. Per a més informació s’inclou en l’annex en 
l’apartat C la definició de SGI al respecte. 
 
La plataforma dissenyada està realitzada amb Verilog (HDL) i la seva generació 
està automatitzada amb codi escrit en C# que permet l’elecció de la capacitat, 
l’amplada, la latència i la longitud de la cua d’accés a memòria. 
 
Partint de l’abast que ha de tenir el projecte i considerant la seva interrelació 
amb la qualitat, el cost i el temps per a la seva realització es descriuen els 
següents objectius: 
 
Abast: Creació d’un programa que permet parametritzar la capacitat, 
l’amplada, la latència i la longitud de la cua de peticions a la memòria SRAM i 
que integri el protocol d’accés de la RASCLib. 
 
Qualitat: El mòdul generat pel programa ha de tenir el mateix comportament 
que la SRAM de la màquina i els Core Services de la RASCLib. 
 
Cost econòmic: El cost del projecte implica el cost del desenvolupament del 
software, el de l’ordinador de treball per al testeig i comprovació dels resultats. 
 

Fig. 1.3 Funcionament 
normal 

Fig. 1.4 Funcionament amb 
la plataforma dissenyada 
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Temps: El temps de realització del projecte ha sigut de 7 mesos incloent el 
disseny del mòdul de memòria i la parametrització del mateix, el testeig i el 
redactat.  
 
Aquest projecte s’engloba dins d’un treball d’investigació del departament 
d’Arquitectura de Computadors (DAC) amb l’objectiu de facilitar la programació 
de plaques FPGA’s, centrant-se en la portabilitat.  
 
L’estructura del document segueix l’ordre cronològic del desenvolupament fins 
al capítol 5 exceptuant la planificació que s’inclou en el sisè. A partir d’aquest 
venen les conclusions, referències i informació adjunta. 
 
Després de la introducció en el primer capítol es tracta l’entorn de treball en el 
segon, és a dir tant el software com el hardware que han permès la realització 
del projecte i la FPGA sobre la que s’ha efectuat el testeig. 
 
El tercer capítol descriu les característiques i criteris de disseny. La seva 
posterior implementació constitueix el quart i, el cinquè capítol, mostra els 
resultats obtinguts en els tests. El sisè és constituït per la planificació del 
projecte, el pla de treball i les previsions de costs temporals i econòmics. El 
setè són les conclusions a les que s’ha arribat en la realització del projecte i la 
projecció futura prevista pel mateix.  
 
Després s’inclouen les referències bibliogràfiques i, en el següent apartat, els 
annexos. 
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CAPÍTOL 2. ENTORN DE TREBALL 
 
 
L’entorn de treball descriu les característiques i eines tant de software com de 
hardware que han permès la realització del projecte. 
 
Inclou els simuladors usats, el Sistema Operatiu i l’ordinador en la que s’ha 
desenvolupat el treball. 
 
El capítol es divideix en dos subapartats: Simulador, on es detallen les eines de 
software utilitzades pel desenvolupament de la plataforma i Màquina, on es 
descriu l’equip emprat i el Sistema Operatiu. 
 
 

2.1 Simulador 
 
Per a la creació de la plataforma de simulació en Verilog s’ha utilitzat ModelSim 
ALTERA STARTER EDITION 6.4a revisat a l’agost de 2008, amb llicència 
FLEXnet v10.8.5 i Mentor Graphics Licensing MSL v2007.3 amb MGLS 
v8.5_0.5 i PCLS 2007.291.  
 
Per a la comprovació amb el simulador s’ha utilitzat el simulador intern del 
ModelSim. La figura 2.1 mostra una captura de pantalla del mateix. 
 
Per obtenir una còpia del programa per Windows consultar [10]. Està disponible 
també per Linux. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.1 Captura de pantalla del simulador de ModelSim 
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Pel disseny del codi en C# s’ha utilitzat Microsoft Visual Studio 2008 amb versió 
9.0.30729.1 SP i utilitzant Microsoft .NET Framework versió 3.5 i Service Pack 
1.  
 
Per depurar el codi en C# s’ha utilitzat el simulador que incorpora el Visual 
Studio i per a la comprovació del codi generat s’ha emprat el del ModelSim.  
 
Si es desitja compilar el codi en C# des de Linux o Mac OS es pot utilitzar 
mono, que es pot descarregar des de la web del projecte. Per a més 
informació, veure [11]. 
 
 
2.2 Màquina 
 
Pel desenvolupament del software i el testeig en ordinador, tant pel mòdul de 
memòria (Verilog) com el programa que genera els mòduls (C#), s’ha utilitzat 
Windows com a sistema operatiu. 
 
L’ordinador és un equip multiprocessador ACPI QuadCore Intel Wolfdale de 
3,4GHz (72x47), amb una placa base P5E Deluxe i 4Gb de RAM APOGEE 
distribuïda en 2 mòduls de 2Gb DDR2-1066 CL5. 
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CAPÍTOL 3. DISSENY DE LA PLATAFORMA 
 
El disseny especifica tots aquells paràmetres que s’han de tenir en 
consideració abans de començar amb l’elaboració de la plataforma i 
l’estructuració de la mateixa. 
 
S’ha dividit el capítol entre la documentació referent al protocol d’accés i el 
disseny de la memòria SRAM desenvolupada per la plataforma 
 
 
3.1. Protocol 
 
El protocol de memòria a dissenyar comprèn tant la descripció de les senyals 
en sí com el comportament en les operacions de lectura i escriptura, que han 
de ser iguals als descrits pels Cores Services de la RASCLib [14]. 
 
 
3.1.1. Senyals 
 
La taula 3.1 mostra una relació del nom i les dimensions assignades a les 
diferents senyals, si són d’entrada o sortida i una breu descripció del seu ús. 
Informació extreta de [14]. 
 
Per determinar si una senyal és una entrada o una sortida s’ha considerat des 
de la memòria. És a dir, entrades són les senyals externes que introdueixen 
algun valor a la memòria i sortides les senyals que surten d’aquesta. 
 
Respecte als noms assignats, mem_n_[...], n indica el número de mòdul al 
que en cada cas s’estigui tractant. És la mateixa nomenclatura que s’utilitza en 
els Core Services i la mateixa que s’emprarà per definir els protocols de la 
nostra plataforma. 
 
 
Taula 3.1 Senyals d’entrada/sortida presents en el mòdul de memòria 
 

Nom i Dimensions E/S Ús 

mem_n_rd_cmd_vld Entrada 

Quan està activa, mem_n_rd_addr és 
vàlida. Al cap d’uns cicles, 
mem_n_rd_data_vld i mem_n_rd_data 
tindran dades vàlides. Si s’activa 
mem_n_rd_busy, aquesta senyal s’ha de 
desactivar en 2 cicles. 

mem_n_wr_cmd_vld Entrada 

Quan està activa, mem_n_wr_addr, 
mem_n_wr_be, i mem_n_wr_data són 
vàlides. Si s’activa mem_n_wr_busy, 
aquesta senyal s’ha de desactivar en 2 
cicles. 

mem_n_rd_busy Sortida Quan està activa indica que la senyal 
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mem_n_rd_cmd_vld s’ha de desactivar 
en 2 cicles. 

mem_n_wr_busy Sortida 
Quan està activa indica que la senyal 
mem_n_wr_cmd_vld s’ha de desactivar 
en 2 cicles. 

mem_n_wr_be 
[15:0 or 7:0] Entrada 

Cada bit d’aquesta senyal s’utilitza per 
indicar un write enable de cada byte de la 
dada a mem_n_wr_data. 

mem_n_rd_addr 
[23:0 or 22:0] Entrada 

Indica l’adreça de bytes per a una petició 
de lectura a la memòria.  
Per a un port de 64 bits, aquesta senyal té 
una longitud de 23 bits i els 3 LSB han de 
ser 0.  Si el port és de 128 bits, la longitud 
serà de 24 bits i els 4 LSB hauran de 
valdre 0. 

mem_n_wr_addr 
[23:0 or 22:0] Entrada 

Indica l’adreça de bytes per a una petició 
d’escriptura a la memòria.  
Per a un port de 64 bits, aquesta senyal té 
una longitud de 23 bits i els 3 LSB han de 
ser 0.  Si el port és de 128 bits, la longitud 
serà de 24 bits i els 4 LSB hauran de 
valdre 0. 

mem_n_wr_data 
[127:0 or 63:0] Entrada Aquesta senyal són les dades per a un 

accés d’escriptura a la memòria.  

mem_n_rd_data_vld Sortida Quan està actiu, mem_n_rd_data és 
vàlid. 

mem_n_rd_data 
[127:0 or 63:0] Sortida Dades d’una petició de lectura prèvia. Les 

dades es retornen en ordre de petició. 
 
 
3.1.2. Protocol de lectura 
 
Quan es fa una petició de lectura, s’activa la senyal mem_n_rd_cmd_vld i 
s’introdueix l’adreça a llegir en mem_n_rd_addr. Al cap d’uns cicles, s’activarà 
mem_n_rd_data_vld indicant-nos que ja estan disponibles les dades en 
mem_n_rd_data. 
 
En les figures 3.2 i 3.3 es pot observar, respectivament, un accés de lectura a 
la memòria sense que s’activi la senyal de busy i un accés on si s’activa. 
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Fig. 3.2 Petició de lectura sense busy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 3.3 Petició de lectura amb busy 
 
 
La senyal de busy ens indica si la cua està plena i no serà possible introduir 
noves peticions. És a dir, quan s’activa el rd_cmd_vld es poden introduir 
adreces de peticions de lectura (mem_n_rd_addr) fins que s’activi el 
mem_n_rd_busy; si això passa, al cap de 2 cicles mem_n_rd_cmd_vld i 
mem_n_rd_addr hauran de valdre 0. Passat un cicle es podrà enviar peticions 
de nou. 
 
 
3.1.3. Protocol d’escriptura 
 
Per a l’escriptura el procés és similar. Tal com s’observa en la figura 3.4, s’ha 
d’activar el mem_n_wr_cmd_vld i introduir les dades en mem_n_wr_data, 
l’adreça en mem_n_wr_addr i el byte enable per cada byte que vulguem 
escriure a la memòria. 
 
Igual que en el cas de lectura, si s’activa el busy (mem_n_wr_busy), al cap de 
2 cicles totes les senyals d’escriptura (mem_n_wr_cmd_vld, mem_n_wr_addr, 
mem_n_wr_be i mem_n_wr_data) hauran de valdre 0 durant un cicle. 
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Fig. 3.4 Petició d’escriptura amb busy 

 
 
3.2 Disseny 
 
La nostra plataforma, a part de l’ús de les mateixes senyals que la RASCLib  
descrites en l’apartat 3.1, ha de contemplar diverses propietats de la memòria 
que seran parametritzables tal i com s’explicarà més endavant. 
 
Primer s’expliquen les característiques de la memòria: entrades, sortides i 
paràmetres. Després el controlador de memòria i, finalment, l’estructura interna 
de la memòria. 
 
 
3.2.1. Entrades, sortides i paràmetres 
 
La taula 3.2 mostra les senyals d’entrada i sortida i la seva descripció. La taula 
3.1 explica de forma més detallada l’activació i la longitud de les senyals. 
 
 
Taula 3.2 Senyals Entrada i Sortida i la seva descripció 
 

Nom i Dimensions E/S Ús 
Clk Entrada Clock 
mem_rd_cmd_vld Entrada Peticions de lectura 
mem_wr_cmd_vld Entrada Peticions d’escriptura 
mem_wr_be 
[WR_BE_LN-1:0] Entrada Defineix els bancs on es permetrà o no 

l’escriptura. 
mem_rd_addr 
[RDWR_ADDR_LN-1:0] Entrada Adreça de lectura. 

mem_wr_addr 
[RDWR_ADDR_LN-1:0] Entrada Adreça d’escriptura. 

mem_wr_data 
[RDWR_DATA_LN-1:0] Entrada Contingut de les dades a escriure. 

mem_rd_data_vld Sortida Notifica que les dades són accessibles 
per lectura. 

mem_rd_data 
[RDWR_DATA_LN-1:0] Sortida Contingut de les dades llegides. 
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mem_wr_busy Sortida 
Notifica que la memòria està ocupada i 
només acceptarà l’última petició 
realitzada (escriptura). 

mem_rd_busy Sortida 
Notifica que la memòria està ocupada i 
només acceptarà l’última petició 
realitzada (lectura). 

 
 
Definides les senyals d’entrada i sortida, ja descrites amb el protocol de la 
RASCLib a la Taula 3.3, es comenten els paràmetres que es poden modificar a 
la nostra plataforma. L’amplitud i la capacitat de la memòria poden variar en 
funció del nombre de bancs presents en el mòdul. Per adaptació a l’estructura 
de la SRAM, l’amplada podrà anar entre 1 i 32 bytes. A més a més, la 
plataforma pot modificar la latència amb que lliurarà els resultats de les 
operacions de lectura en un rang de 3 a 30 cicles. 
 
I, si s’envia més d’una petició, aquestes s’han de poder quedar pendents en 
una cua i ser processades més tard en cas que s’estiguin tractant altres dades. 
El nombre concret de peticions que poden romandre en cua no està especificat 
a la RASCLib. 
 
 
Taula 3.3 Paràmetres de la plataforma de memòria 
 

Paràmetre Rang de valors Definició 
Amplada [1, 2, 4, 8, 16, 32] Quantitat de bytes adreçables amb una 

adreça. 
Capacitat [32 * amplada - 

1024 * amplada] 
Dimensió total en bytes de la memòria, 
resultat del producte amplada per alçada. 

Latència [3 – 30] Cicles de retard compresos entre la 
petició de dades i l’obtenció dels 
resultats 

Longitud de la 
cua de peticions 

[4 – 300] Nombre de peticions que es poden 
mantenir a la cua fins que s’activa la 
senyal de busy. 

 
 
3.2.2. Controlador de memòria 
 
La memòria està gestionada per un controlador de memòria. Aquest 
controlador s’encarrega de: 
 
Inicialització: Realitzar un reset de tota la memòria 
 
Acceptació de peticions: Es llegeixen les peticions i s’afegeixen a la cua. En 
cas que la cua s’ompli i no es puguin processar més dades, adverteix segons si 
s’estan processant peticions de lectura o escriptura. 
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Accés a memòria: Quan les peticions poden ser processades es realitzen les 
operacions de lectura i escriptura corresponents.  
 
Obtenció de resultats i latència: Retarda la sortida de les dades processades 
tants cicles com s’hagi especificat en el paràmetre de latència. 
 
La figura 3.5 mostra un graf d’estats simplificat dels processos per a la gestió 
de la memòria dissenyada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.5 Relació entre els blocs principals de la plataforma 
 
 

S’observa que el graf d’estats s’inicia amb l’estat Inicial. És l’estat amb que 
comença el codi. Serveix per assignar valors a variables al inici de l’execució. 
  
Després es passa a l’estat d’Espera on s’espera l’arribada de peticions, ja 
siguin d’escriptura o de lectura. 
 

Inicial 

Espera 

petició 

no petició 

latència 

  

 

Fi lectura 

[…] 

Afegir a 
la cua 

Activa 
busy 

Llegir de 
la 

memòria 

cua plena 

no cua plena 
petició lectura 

no cua plena 
petició escriptura 

Escriure 
a 

memòria 
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Aquestes passen a l’estat Afegir a la cua que, en cas que no estigui plena (de 
ser així s’aniria a l’estat Activa busy) s’afegeixen a la cua per posteriorment ser 
processades. 
 
D’aquí es passa a l’estat d’Escriure a memòria o a Llegir de la memòria segons 
el tipus de petició i, un cop completades, es va altra vegada a l’espera. 
 
En les peticions de lectura pot haver-hi una latència addicional per obtenir les 
dades. Aquest retràs l’hem expressat en un conjunt d’estats corresponents als 
cicles de latència. 
 
 
3.2.3. Estructura de la memòria 
 
La memòria simulada ha de tenir un comportament igual al de la SRAM de la 
placa de la Altix 4700. És asíncrona i amb 1 port d’entrada i 1 de sortida però 
les característiques concretes d’implementació d’aquesta SRAM no es 
coneixen.  
 
Per tant, s’ha decidit dissenyar una memòria entrellaçada de com a màxim 32 
bytes d’amplada i de capacitat màxima la de la SRAM de la placa de la Altix 
4700. 
 
Per a tal fi, s’ha optat per la creació d’un mòdul constituït per bancs de memòria 
entrellaçats pels bits baixos. Aquesta elecció és deu a que la implementació 
d’un sol banc de grans dimensions no permetria accedir a més d’un byte a la 
vegada amb una única adreça de memòria. 
 
Si a més a més s’entrellaça també la memòria pels bits alts, s’ampliarà la 
capacitat total al augmentar el nombre d’adreces de vàlides. 
 
Aquests bancs de memòria tenen les senyals d’entrada i sortida que es 
mostren a la figura 3.6 i es comenten a la taula 3.4. 
 

 

 
 

Fig 3.6 Esquema de l’estructura del banc de memòria 
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Taula 3.4 Senyals d’entrada/sortida del banc de memòria 
 
Nom i Dimensions E/S Ús 
en Entrada Activa/Desactiva el mòdul de memòria. 

we Entrada Permet o no l’escriptura en la posició a de 
memòria segons si està activat o no. 

clk Entrada És la senyal del rellotge. El seu valor oscil·la 
periòdicament. 

a [m-1:0] Entrada És la direcció de memòria d’m bits. S’usa la 
mateixa tant per lectura com per escriptura. 

di [n-1:0] Entrada S’hi introdueixen les dades d’n bits i escriu a 
memòra si en i we estan actius. 

do [n-1:0] Sortida 
S’obtenen les dades de memòria que 
corresponen a l’adreça a, sempre que en 
estigui actiu. 

 
 
A la figura 3.7 es mostra el disseny simplificat d’un mòdul de 4 bytes 
d’amplada. Així, per a cada direcció de memòria podrem adreçar a la vegada 
(índex en la figura) 4 bytes de memòria. 
 
 

 
 

Fig. 3.7 Mòdul entrellaçat pels bits baixos 
 
 
S’observa també que es necessiten 4 senyals de we, és a dir, una per banc per 
tal de permetre o no que s’hi escrigui en cada un. 
 
A més a més, com que el banc de memòria no pot ser molt gran per raons 
d’implementació, s’ha de treballar amb bancs més petits i entrellaçar també 
pels bits alts. La figura 3.8 mostra un exemple de com entrellaçar bancs de 
memòria pels bits més significatius per aconseguir memòries de 2n bytes amb 
mòduls de memòria de 2m bytes de capacitat, sempre que m < n. Els (n – m) 
bits més significatius s’utilitzen per saber quin mòdul es selecciona per llegir o 
escriure la dada. A la figura 3.8 només es mostren les senyals per a la lectura. 
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Per a l’escriptura necessitem també activar el we (write enable) de cada mòdul. 
Cadascun dels mòduls de memòria emprats en la figura 3.8 pot ser un mòdul 
com el mostrat a la figura 3.7. 

 
 

 
 

Fig. 3.8 Mòdul entrellaçat pels bits alts 
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CAPÍTOL 4. IMPLEMENTACIÓ 
 
En aquest apartat es desenvolupa la implementació en Verilog de la plataforma 
dissenyada. 
  
Es distingeix entre el banc de memòria i controlador de memòria. 
 
 
4.1. Banc de memòria 
 
El mòdul de memòria que s’ha desenvolupat està constituït per bancs tal i com 
s’ha mostrat en l’apartat 3.2 Disseny. 
 
Cada banc s’ha implementat perquè es pugui mapejar a la Block RAM (BRAM) 
de la FPGA Virtex 4. Així, s’han seguit les indicacions donades en el document 
[12].  De no seguir aquestes directrius s’estaria treballant amb Distributed RAM. 
 
En les FPGA’s de Xilinx, la BRAM és una memòria dedicada de 2 ports d’uns 
pocs kilobytes de RAM. La FPGA conté varis d’aquests blocs de BRAM. En la 
figura 4.1 es pot veure la distribució dels blocs de BRAM en la FPGA. 
 
La Distributed RAM, en canvi, utilitza els components de lògica programable 
(PLB, per les sigles en anglès Programmable Logic Block) que formen les 
FPGA’s. Cada un d’aquests components té una lookup table que pot ser 
reconfigurada com a uns pocs bits de RAM, combinant-ne varis s’obté una 
RAM més gran 
 
Treballar amb BRAM enlloc de Distributed RAM proporciona diversos 
avantatges. En primer lloc, usar Distributed RAM redueix l’espai disponible per 
el programa que es vulgui carregar en la FPGA al emprar els PLB’s per a 
l’emmagatzemament. A més a més la BRAM permet treballar amb espais de 
memòria més grans i és més ràpida. 
 
En la pàgina 192 del document [12], es troba la implementació en Verilog, 
mostrada en la figura 4.2. Únicament s’han afegit comentaris i canviat les 
dimensions de la memòria per adaptar-les als requeriments de la BRAM de la 
nostra FPGA. 
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Fig. 4.1 Arquitectura esquematitzada de Virtex [13] 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 4.2 Implementació de la BRAM per a les FPGA de l’Altix 4700 en Verilog 

 
 

Les senyals d’entrada i sortida, input i output respectivament, es poden veure 
en el codi de la figura 4.2 des de les línies 7 fins a la 12. Corresponen a les de 
la figura 3.6 i estan comentades a la taula 3.1 amb la única diferència que la 
BRAM no inclou les senyals de rd o wr per distingir si s’està realitzant un 

 1 module ram_mod (clk,   //Rellotge 
 2                en,     //Byte Enable 
 3                we,     //Write Enable 
 4                a,      //Read/Write Address 
 5                di,     //Data Input 
 6                do);    //Data Output 
 7 input clk; 
 8 input en; 
 9 input we; 
10 input [14:0] a; 
11 input [7:0] di; 
12 output [7:0] do; 
13 reg [7:0] ram [32767:0]; //32*1024 
14 reg [14:0] read_a; 
15 assign do = ram[read_a]; 
16 always @(posedge clk) 
17 begin 
18   if (en) begin 
19     if (we)  
20       ram[a] <= di; 
21     read_a <= a; 
22   end 
23 end 
24 endmodule 
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accés d’escriptura o de lectura. Mentre estigui activa (en=1) en do hi haurà 
l’últim valor llegit. 
 
La línia 13 és la declaració del banc de memòria que està format per una matriu 
de 32K elements de mida byte. 
 
L’adreça de lectura està declarada en la línia 14 i el seu valor s’actualitza a 
cada cicle segons el valor d’a. 
 
Si el we està actiu s’efectua una escriptura de les dades (di) i es sobreescriu 
qualsevol valor que hi hagués prèviament (línia 20) en la posició de memòria 
amb adreça a. En el següent cicle a do hi haurà el contingut que s’ha introduït 
en el cicle anterior des de di (línia 15). 
 
Si es fa una petició de lectura, en = 1 i s’introdueix l’adreça en a, el valor de do 
al següent cicle serà el sol·licitat (línia 21). 
 
Però això és per a un sol banc. Si es vol una memòria amb més capacitat s’ha 
vist que cal entrellaçar-la. 
 
La figura 4.3 mostra el codi per a la implementació d’escriptura d’una memòria 
entrellaçada pels bits baixos (veure figura 3.7) de 4 bytes d’amplada, 1 sol banc 
d’alçada i una longitud d’adreça de 16bits. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.3 Implementació de 4 bancs de memòria entrellaçats pels bits baixos 
 
 
En la segona línia s’indica l’adreça que és comú per a tots els bancs 
entrellaçats pels bits baixos. De la tercera fins a la sisena s’activa o es 
desactiva qualsevol dels bancs modificant el valor de en. 
 
Després les dades s’escriuen en cada banc, dividint el contingut total de data 
en 4 parts, cadascuna d’amplada igual a l’amplada del banc, un byte. Això es 
pot veure de la línia 8 fins a la 11. 

 1 $display("Inicia escriptura RAM"); 
 2 a <= addr[15:2]; 
 3 en00 <= be[0]; 
 4 en01 <= be[1]; 
 5 en10 <= be[2]; 
 6 en11 <= be[3]; 
 7 we <= 1; 
 8 di00 <= data[7:0]; 
 9 di01 <= data[15:8]; 
10 di10 <= data[23:16]; 
11 di11 <= data[31:24]; 
12 $display("Modul escrit"); 
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La figura 4.4 en canvi, mostra un exemple d’implementació en que l’entrellaçat 
és pels bits alts, és a dir, per augmentar el nombre d’adreces vàlides (veure 
figura 3.8). En aquest cas la memòria té un byte d’amplada i 2 bancs d’alçada. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 4.4 Implementació de 2 bancs de memòria entrellaçats pels bits alts 
 
 

Com es veu en la figura 4.4, en aquest cas només es requereix un bit (el més 
alt, addr[15], en les línies 1 i 7) per distingir el banc. La resta (addr[14:0], 
línies  2 i 8) formen l’adreça de memòria dins del banc en si. 
 
En aquest cas s’ha seleccionat la implementació de lectura, però el mateix 
s’aplica per escriptura ja que les línies per seleccionar el banc i l’adreça (1,2, 7 i 
8) són iguals.  
 
 
4.2. Controlador de memòria 
 
El controlador de memòria segueix el protocol definit per la RASCLib de SGI. 
Les senyals i els seus usos s’han descrit en l’apartat 3.1. Per a la 
implementació en Verilog del controlador s’han tingut en consideració diversos 
aspectes. En primer lloc s’ha optat per una cua circular de longitud 
parametritzable [14] per a l’emmagatzematge de les dades a processar ja que 
és necessari afegir i eliminar elements de forma constant. La figura 4.5 en 
mostra la implementació en Verilog. La primera línia determina que s’activi o no 
quan es rebi una petició (mem_[wr/rd]_cmd_vld = 1) segons si hi ha 
espai a la cua (counter < QUEUE_LENGTH) i la senyal de busy no ha estat 
activa el cicle anterior (busy_ant_act = 0). 
 
Si es compleixen aquests requisits es poden introduir noves peticions. Així 
doncs, les línies 4 fins a la 7 augmenten l’índex de peticions (q_add_element) 
per garantir que no es sobreescriguin les dades ja que aquesta variable 
determina la posició de la cua on es guardaran. 

 1 if (addr[15]== 0) begin 
 2   a0 <= addr[14:0]; 
 3   we0 <= 0; 
 4   modul_a_llegir <= 1'b0; 
 5   llegir_1_cicle_tard <= 1; 
 6 end 
 7 if (addr[15]== 1) begin 
 8   a1 <= addr[14:0]; 
 9   we1 <= 0; 
10   modul_a_llegir <= 1'b1; 
11   llegir_1_cicle_tard <= 1; 
12 end 
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Després es diferència segons si la petició és de lectura (mem_rd_cmd_vld = 
1) o d’escriptura (mem_wr_cmd_vld = 1) en les línies 8 i 12, respectivament i, 
s’emmagatzemen les dades corresponents, línies 9 i 10 per lectura i de la 13 a 
la 16 per escriptura.  
 
El paràmetre BITS_TO_MOVE (línies 10 i 14) permet desplaçar l’adreça on es 
pretén accedir. S’introdueix en un vector que treu els bits menys significatius en 
funció de la seva longitud (mem_n_rd_addr o mem_n_wr_addr, segons el 
tipus de petició). Per dades de 16 bytes (128 bits) s’eliminen els 4 bits menys 
significatius, per dades de 8 bytes (64 bits) són 3, i així successivament fins a 
dades d’1 byte (8 bits) on no es treu cap LSB.  
 
Finalment, s’incrementa el comptador (counter) per indicar que hi ha noves 
dades afegides pendents de ser processades. 
 
 

 
Fig. 4.5 Implementació de la cua circular 

 
 
De la cua es passen les dades al bloc encarregat de realitzar les peticions. Per 
poder determinar el grup de blocs de BRAM que s’hauran d’activar es realitza 
l’accés entrellaçat ja descrit; tant pels bits baixos com pels alts com es veu en 
els esquemes i les implementacions en Verilog de les figures 3.7 i 4.3 pels 
baixos i de les figures 3.8 i 4.4 pels alts. 

 1 always @ (posedge clk && (mem_rd_cmd_vld == 1 ||     
   mem_wr_cmd_vld == 1) && counter < QUEUE_LENGTH     
   && busy_ant_act == 0) 
 2 begin : ADD_QUEUE 
 3   @ (negedge clk) 
 4   if (q_add_element < QUEUE_LENGTH - 1) 
 5     q_add_element = q_add_element + 1; 
 6   else 
 7     q_add_element = 0; 
 8   if (mem_rd_cmd_vld == 1) begin 
 9     q_wr_rd[q_add_element] = 0; 
10     q_addr[q_add_element] = mem_rd_addr >> BITS_TO_MOVE; 
11   end 
12   if (mem_wr_cmd_vld == 1) begin 
13     q_wr_rd[q_add_element] = 1; 
14     q_addr[q_add_element] = mem_wr_addr >> BITS_TO_MOVE; 
15     q_data[q_add_element] = mem_wr_data; 
16     q_be[q_add_element] = mem_wr_be; 
17   end 
18   counter = counter + 1; 
19 end 
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Un cop s’ha accedit a la BRAM, aquesta ofereix el resultat. Per realitzar aquest 
procés es produeix un retard (latència) de 2 cicles. A més a més es produeix un 
retard d’1 cicle des de que s’obtenen les dades fins que s’ofereixen a l’usuari 
de manera que el retard total mínim és de 3 cicles.  
 
També s’ha creat una cua per endarrerir l’accés a lectura de les dades 
obtingudes de la BRAM en cas que la latència requerida per la plataforma de 
simulació sigui superior als 3 cicles esmentats. En cas contrari es faciliten les 
dades directament. 
 
 
4.3 Generació automàtica de la plataforma 
 
Com s’ha esmentat anteriorment, la plataforma de simulació s’ha dissenyat 
perquè sigui parametritzable. 
 
Lògicament realitzar canvis en els paràmetres impliquen canvis significatius en 
el codi de la memòria i en el del controlador deguts a les característiques del 
llenguatges HDL. És per aquesta raó que s’ha optat per a l’automatització en la 
generació del codi de la plataforma de simulació. 
 
Això ha sigut possible gràcies a la creació d’un programa escrit en C#, format 
pel fitxer Program.cs, adjunt a l’annex en l’apartat de peticions, on la 
capacitat, l’amplada de memòria, la latència i la longitud de la cua són 
modificades per l’usuari. En la taula 3.3 consta el rang de valors vàlids i la seva 
funció. 
 
Per verificar el correcte funcionament del codi s’ha decidit oferir la possibilitat 
d’automatitzar també la creació d’un testbench associat que comprova que no 
s’hagin produït errors. 
 
En la figura 4.6 es pot veure la pantalla inicial del programa. S’inicia demanant 
l’amplada, la capacitat, la latència i la longitud de cua (veure taula 3.3 i figura 
4.7 per a més informació) per a la generació automàtica del fitxer ram.v. Un 
exemple de ram.v es pot trobar en l’apartat D de l’annex. Aquest ha estat 
generat amb els següents paràmetres: 1 byte d’amplada, 32 Kbytes de 
capacitat, una latència de 8 cicles i una longitud de cua de 10 elements. 
 
Per a simular i verificar el correcte funcionament dels codis generats es 
necessari crear programes que realitzin escriptures i lectures a memòria es 
pugui i comprovar així que les dades introduïdes i les obtingudes coincideixen. 
Com que cada tipus de memòria creada requereix un test de proves que 
s’adapti als seus paràmetres, s’ha optat per automatitzar també la generació 
dels testbenchs. En l’apart E de l’annex hi ha el testbench associat al fitxer 
ram.v de l’apartat D amb el nom de ram_tb.v. Per generar aquests fitxers 
s’ha emprat la plataforma realitzada. Al executar-la, el programa sol·licita per 
pantalla els paràmetres requerits ja descrits. El valor que està entre els 
claudàtors a cada pregunta és el per defecte i és el quin s’utilitzarà en cas que 
el camp de resposta es deixi en blanc. La figura 4.7 n’és un exemple. 
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En cas que es desitgi utilitzar qualsevol altre valor dins del rang especificat, 
aquest s’ha de teclejar i prémer <ENTER>. Per a les preguntes de Sí/No, n’hi ha 
prou amb contestar amb S + <ENTER> o N + <ENTER>, respectivament. 
 
 

 
 

Fig. 4.6 Inici de l’execució del generador automàtic de la plataforma 
 
 

 
 

Fig. 4.7 Generació per defecte 
 
 

Si es vol crear un testbench associat s’ha de canviar la resposta per defecte 
per S (Sí) quan es pregunta si així es desitja i els paràmetres que es 
sol·licitaran són els mostrats en la figura 4.8. 
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Fig 4.8 Generació del testbench associat amb inicialització de la memòria 
 
 

A més a més, com es pot veure en la figura 4.8, s’ofereix la possibilitat de que 
el testbench (ram_tb.v) inicialitzi primer la memòria amb uns valors que o bé 
poden ser determinats per l’usuari (carregats des d’un fitxer o introduïts 
manualment en el programa) o bé generats automàticament de forma aleatòria. 
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CAPÍTOL 5. RESULTATS I TESTS DE PROVES 
 
Per a la avaluació dels resultats s’han realitzat diversos tests de proves. D’una 
banda, operacions de lectura i escriptura a través dels testbenchs generats 
automàticament que comproven el correcte funcionament de la memòria BRAM 
i del controlador. De l’altra, s’ha emprat el fitxer alg_block_top.v que testeja 
tot l’entorn de la RASC. 
 
Els testsbenchs automatitzats realitzen proves tant de la lectura com 
d’escriptura i la combinació d’aquestes i garanteixen que la latència sigui 
l’assignat en tots els casos. 
  
Respecte al funcionament dels fitxers ram.v i ram_tb.v obtinguts a partir del 
codi en C#, s’han comparat els resultats amb els obtinguts pels dissenys 
realitzats manualment i de funcionament prèviament comprovat. També s’ha 
verificat el funcionament del bloc de BRAM que utilitza ram.v. 
 
Al usar l’alg_block_top.v, de funcionament comprovat en la FPGA, s’ha 
comparat el resultat obtingut amb el model i el real. 
 
Per a tal fi s’han utilitzat dos mecanismes en la simulació: la visualització de 
missatges al simulador utilitzat i el cronograma de temps. 
 
 
5.1 Mecanismes de simulació  
 
 
5.1.1 Visualització 
 
Per comprovar que s’afegeixin correctament les peticions a la cua s’ha emprat 
l’ordre $display que permet imprimir per pantalla els valors de qualsevol 
variable si no es té accés a les variables internes del mòdul. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5.2 Resultat de 
l’execució de la figura 5.1 

Fig. 5.1 Codi amb la instrucció 
$display 

 

1  module display(); 
2  reg [14:0] a; 
3  initial begin 
4  a = 15’b100100000001001; 
5  $display(“a”); 
6  $display(“%b”, a); 
7  end 
8  endmodule 



26       Memòries SRAM en HDL per una plataforma de simulació i testing de codis en HDL en la Altix 4700 

En la figura 5.1 s’observa un codi senzill escrit en Verilog per mostrar el 
funcionament de $display. En la figura 5.2 s’observa el resultat de l’execució 
del mateix codi. Com es pot observar, les línies 5 i 6 de la figura 5.1 són les que 
imprimeixen els valors per pantalla en la figura 5.2. 
 
 
5.1.2 Cronograma 
 
El cronograma és l’altre mecanisme de visualització emprat i permet comprovar 
el funcionament de la memòria com a mòdul/bloc sencer. Així fàcilment 
s’observa si el comportament és l’adequat al poder observar l’evolució de les 
senyals en funció de les entrades del testbench. 
 
Per comprovar el bon funcionament de la memòria i el controlador, s’ha partit 
del comportament esperat en la lectura i l’escriptura (com es pot veure en les 
figures 3.2, 3.3 i 3.4) i s’ha comparat amb l’obtingut. 
 
La figura 5.3 mostra un exemple d’un cronograma. Per fer referència a algun 
instant de temps concret es comptabilitzen el nombre de cicles realitzats per la 
senyal del rellotge, és a dir, cada vegada que la clk passa a 1. 
 
D’aquesta manera en la figura 5.3 des de la marca A a la B passa 1 cicle, de la 
marca B a la C el segon, de la marca C a la D el tercer, etcètera. 
 

 
 

  
Fig. 5.3 Cronograma on s’observa la senyal clk al llarg de diversos cicles 

 
 
5.2 Unit test 
 
Els tests unitaris comproven el funcionament dels diferents blocs del codi en 
Verilog d’un en un. En primer lloc es garanteix el correcte funcionament de la 
BRAM. Un cop funciona degudament, es comproven els blocs d’afegir peticions 
a la cua, activar la senyal de busy, realitzar l’accés al grup de blocs de BRAM 
pertinents, correcta lectura i escriptura i obtenir la latència especificada per a 
les peticions. 
 
 

A B C D ... 
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5.2.1. BRAM 
 

El codi del mòdul de BRAM ve determinat per les especificacions donades pel 
compilador i el sintetizador de Xilinx. De totes formes s’ha aplicat un petit 
testbench per assegurar que funcioni degudament ja que són part 
indispensable de la plataforma de simulació. 

 
En la figura 5.4 es pot veure el cronograma d’aquest testbench creat per 
realitzar probes d’escriptura i lectura directament sobre un bloc de BRAM. 
 
La majoria de les senyals emprades han sigut comentades a la taula 3.4. La 
resta són senyals de control: do_final permet emmagatzemar el valor de do 
perquè pugui ser comparat a posteriori per confirmar la correcta lectura; dread 
endarrereix la lectura fins que estiguin disponibles les dades i error_counter 
ens indica si s’ha produït algun error al llarg de les operacions. Aquest 
testbench s’ha realitzat manualment i està disponible a l’annex apartat G amb 
el nom de mod_mem_tb.v. 
 
 

 
 

Fig. 5.4 Cronograma d’un testbench d’un bloc de BRAM 
 

 
Així, en el cicle 1 s’inicialitzen les variables, en el següent es realitza una 
operació d’escriptura (en = 1, we = 1 i a i di tenen valor assignat diferent de 0).  
 
En el cicle 3 no es realitza cap operació però les dades de sortida (do) 
reflecteixen la informació introduïda prèviament. 
En el cicle 4 es realitza una operació de lectura i en el 5, s’introdueixen més 
dades i es llegeixen les demanades en el cicle anterior. 
 
Els següents combinen les mateixes operacions descrites de diferents formes. 
 
Per tant, s’observa que el funcionament és correcte. A més a més, tampoc 
s’activa la senyal d’error_counter que indicaria que s’ha obtingut un valor 
erroni. 
 
 
5.2.2. Memòria i controlador 
 
Un cop el bloc de BRAM funciona degudament, es comproven la resta de 
blocs.  
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Per a l’activació de la senyal de busy, al no ser possible arribar a omplir la cua 
en la simulació, se n’ha reduït la mida i s’han eliminat les línies de codi que la 
buiden cada cop que es processa una petició. D’aquesta manera cada petició 
omple la cua fins saturar-la i així es pot comprovar el comportament de la 
senyal tant per lectura com escriptura, senyals rd_busy i wr_busy, 
respectivament.  
 
En la figura 5.5 s’observa l’activació del wr_busy en les condicions 
esmentades i per a una cua de 3 elements. Notar que a la segona petició 
s’activa el busy  (cicle 3). Això indica que es pot donar una petició més (cicle 4) 
però que al següent tant les senyals de mem_wr_cmd_vld com 
mem_rd_cmd_vld han de valdre 0 (cicle 5). Després ja es poden tornar a 
introduïr dades de nou (cicle 6). 
 
Com s’ha vist, la senyal clk oscil·la a cada mig cicle; per tant el flanc de 
pujada d’aquesta senyal marca l’inici de cada cicle. S’ha afegit també una 
senyal per a la comprovació del correcte funcionament, error_counter, que 
ens indica si s’ha produït algun error durant la operació; de ser així, valdria 1. 
 
Per comprovar que s’escrigui en uns blocs de BRAM concrets es realitza una 
operació d’escriptura. Després es llegeixen les dades de tots els blocs de 
BRAM en la mateixa adreça. Si s’obtenen les dades en la posició on s’ha escrit 
i només en aquesta és perquè tot el procés s’ha realitzat correctament. 

 
 

 
 

Fig. 5.5 Mostra d’activació de la senyal wr_busy  
 

 
Per garantir la correcta escriptura s’ha utilitzat també l’ordre $display però en 
aquest cas dins del mòdul de BRAM ja que és qui guarda les dades en última 
instància. En la figura 5.6 s’observa un cronograma d’escriptura. 
 
Com es pot observar fàcilment en la part ampliada, el valor de be en aquestes 
proves és 1. Així es pot testejar tota l’amplada dels blocs de BRAM. Per a 
l’escriptura, és requisit que el mem_wr_cmd_vld sigui 1 i que hi hagi 
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assignada una adreça a mem_wr_addr i les dades a mem_wr_data. Tot això 
es pot veure en la figura 5.6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 5.6 Cronograma d’escriptura 

 
 
Un cop l’escriptura funciona correctament, s’ha testejat la lectura. S’han 
introduït peticions de lectura en posicions de memòria prèviament inicialitzades 
i s’ha comprovat que les dades obtingudes coincidissin.  
 
Això s’observa en la figura 5.7 on els primers 4 cicles mostren peticions de 
lectura (mem_rd_data_vld = 1 i la direcció de memòria de lectura 
assignada, mem_rd_addr). Del cicle 5 en endavant es faciliten els resultats 
(mem_rd_cmd_vld = 1, que indica que aquests ja estan disponibles) doncs 
s’ha provat amb una memòria amb una latència de 4 cicles. 
 
Finalment, per assegurar que la latència obtinguda era la mateixa que la 
sol·licitada s’han emprat les mateixes proves de lectura/escriptura però posant 
especial èmfasis en el temps en que s’obtenien les dades. Per exemple, tal i 
com s’ha comentat en la figura 5.7 (marcat amb color groc) s’observa un retràs 
de 4 cicles des de que s’ha fet la petició fins que s’ha obtingut la resposta. 
Aquest retràs ha de ser constant i coincidir amb l’especificat en els paràmetres.  
 
Per a tots els tests, tant els de lectura com d’escriptura, s’ha de considerar la 
possible activació de la senyal de busy i la seva interferència en el test. 
 
En les figures 5.6 i 5.7 no s’activa la senyal de busy perquè no s’arriba a omplir 
la cua però el comportament és el que caldria esperar en aquest cas. 
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Fig. 5.7 Cronograma de lectura 
 
 

5.3. General 
 
Els tests generals combinen les proves de lectura i les d’escriptura i comparen 
els resultats obtinguts amb els valors teòrics esperats tal i com s’observa en la 
figura 5.8. El test general s’aplica un cop s’ha comprovat el funcionament de 
tots els blocs individuals mitjançant els unit tests. D’aquesta manera es testejen 
els blocs de forma global i es garanteix el correcte funcionament del conjunt. 
 
En la figura 5.8 s’observa el resultat del cronograma d’un testbench d’escriptura 
i lectura per a la simulació d’un mòdul de memòria de 2048Kbytes amb una 
amplada de 64bits i una latència de 8 cicles. Les senyals emprades són les 
comentades a la taula 3.2 i l’error_counter per comptabilitzar si s’han 
produït errors. 

 
 
A B C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 5.8 Cronograma de lectura/escriptura 
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En quant a l’evolució cronològica, s’observa la inicialització de les variables 
amb assignació del valor 0 a totes les senyals de sortida de la memòria des de 
l’instant 0 fins a la marca A (cicle 1). 
 
De la marca A fins a la B (cicle 2 fins l’11), s’introdueixen les dades a escriure. 
La senyal de mem_wr_cmd_vld està activa, el mem_wr_be assginat i el 
mem_wr_addr i mem_wr_data contenen la direcció de memòria i les dades a 
escriure, respectivament. Les dades i la direcció varien a cada cicle, constituint 
noves peticions.  
 
De la marca B fins a la C (cicle 12 fins el 19), es desactiva la senyal d’escriptura 
i s’inicien les peticions de lectura (senyal mem_rd_cmd_vld = 1 i 
mem_wr_cmd_vld = 0) en les direccions de memòria corresponents 
(mem_rd_addr). 
 
De la marca C (cicle 20) en endavant (notar que han passat 8 cicles: 20-12 = 8), 
es recuperen les dades en l’ordre sol·licitat (mem_rd_data_vld notifica que 
estan disponibles) a ritme d’una per cicle. 
 
 
5.4. Comprovació i comparació amb un mòdul real de 

memòria 
 
Per assegurar el correcte funcionament dels mòduls realitzats s’ha comparat el 
resultat obtingut amb un programa HDL que s’ha implementat prèviament sobre 
la FPGA real. D’aquesta manera es garanteix que el comportament de la 
simulació és igual al que s’obté en realitzar una implementació real en la FPGA. 
 
L’alg_block_top.v és un codi generat per la Algorithm Configuration Tool 
de Silicon Graphics, Inc. i per tant, de funcionament garantit sobre la FPGA. 
S’ha implementat doncs, un mòdul per connectar l’alg_block_top.v amb la 
nostra plataforma permetent així comprovar el correcte funcionament. 
 
El codi per fer el testeig es troba en el fitxer linker.v que utilitza el mòdul de 
ram ram_alg.v generat automàticament i segons els paràmetres que 
requereix alg_block_top.v 
 
El linker.v, per l’exemple provat, declara l’alg_block_top.v i dos mòduls 
de RAM a ram_alg.v. El fitxer linker.v està disponible a l’annex, apartat 
H. 
 
La figura 5.9 il·lustra les relacions entre els diferents mòduls operant sobre la 
plataforma dissenyada. 
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Fig. 5.9 Relació entre mòduls treballant sobre la plataforma dissenyada 
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CAPÍTOL 6. PLANIFICACIÓ 
 

La planificació comprèn la creació d’un marc de referència a partir del qual 
queda establert com desenvolupar el projecte i quins límits i característiques té.  

Inclou el pla de treball així com també una previsió de temps i costos. 
 
 
6.1. Pla de treball 
 
El pla de treball descriu els passos que s’han dut a terme per realitzar el 
projecte. 
 
S’ha seguit la proposta inicial formada per les etapes descrites a continuació: 
 
Familiarització amb l’entorn: Estudi del protocol de la SRAM dels manuals de 
la RASCLib. Aprenentatge de programació amb HDL (Verilog) mitjançant la 
realització de petits programes per a la familiarització amb el llenguatge i 
l’entorn de simulació.  
 
Investigació amb simulació: Disseny de models de SRAM inicialment 
simplificats i la seva progressiva ampliació fins obtenir el mateix comportament 
que el model descrit en la RASCLib. 

 
Primer testeig i comprovació: Realització de bancs de proves de lectura i 
escriptura generals que permeten determinar el correcte funcionament de la 
memòria. Ús del fitxer “alg_block_top.v” facilitat per SGI per comparar els 
resultats obtinguts en el model simulat. 
 
Automatització: Disseny i realització d’un programa amb C# que permet 
parametritzar certs valors i generar codis dels mòduls d’SRAM i el controlador 
de memòria. 
 
Segon testeig: Comparació dels resultats obtinguts amb el codi en C# amb els 
del primer testeig i correcció d’errors fins a obtenir el mateix comportament. 
 
Escriptura del TFC: De forma paral·lela als passos descrits, s’ha realitzat la 
redacció de la memòria del TFC. 
 
No hi ha hagut variacions en quant a l’estructura i s’ha procedit segons la 
proposta inicial. Les úniques modificacions respecte al model proposat han 
sigut de caràcter temporal. 
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6.2. Previsió de costs 
 
Els costs de realització s’han subdividit en 2 parts, la temporal i l’econòmica, 
que es tracten a continuació.  
 
Els preus aquí reflectits fan referència a preus de mercat a la data de realització 
del projecte. 
 
 
6.2.1. Costs de temps per parts 
 
El cost temporal del projecte inclou les hores dedicades tant al 
desenvolupament del software com a l’aprenentatge de Verilog així com també 
la simulació i correcció d’errors i el redactat final. 
 
El diagrama de Gantt està inclòs en l’apartat d’annexos on estàn detallats els 
temps dedicats a cada període, tant els previstos com els realitzats a la pràctica 
(Gantt teòric, Gantt realitzat). 
 
En quant al temps dedicat, s’han considerat les hores de forma promitjada. De 
manera que, per exemple, una dedicació de 2 dies a la setmana i 5 hores al dia 
equivaldria a 2 hores/dia.  
 
És aquest valor al que es fa referència en el comput per determinar les hores 
per fase que es pot observar a la taula 6.1. 
 
 
Taula 6.1 Temps de dedicació per fase 
 

Etapa Dies 
dedicats 

Dedicació 
promitjada 

Comput 
d’hores totals 

Familiarització amb l’entorn 30 1,5 45 
Investigació amb simulació 42 3 126 
Primer testeig i comprovació 65 2 130 
Automatització 21 4,5 94,5 
Segon testeig 11 3,5 38,5 
Escriptura del TFC 120 0,8 96 

TOTAL   530 
 
 
Com es veu a la taula 6.1 el temps de dedicació total ha sigut d’unes 530 hores 
de treball. Essent les tasques d’investigació amb simulació i testeig (tant per a 
l’automatització del codi com per a la generació, en primera instància, del 
model en Verilog) les que major temps han requerit en constituir l’objectiu 
principal del projecte. 
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6.2.2. Costs econòmics 
 
El cost total del projecte ve determinat per l’ús d’un PC de treball i el cost del 
desenvolupament del software. 
 
Les característiques del PC estan descrites en l’apartat 2.2 i el preu de mercat 
a data de 29 de novembre de 2009 és de 766,24€ segons el centre consultat, 
veure [15] per a informació del centre o un llistat de preus més actualitzat. 
 
Tenint en compte les competències requerides pel desenvolupament de les 
tasques compreses en el treball, s’ha assignat el preu de les hores dedicades 
al corresponent al càrrec de programador, en aquest cas, 39€/hora. 
 
En la taula 6.2 s’observen els costs desglossats i el total. 
 
 
Taula 6.2 Cost econòmic del projecte 
 

Concepte Preu unitat Quantitat Total 
Ordinador de treball 766,24€ 1 766,24€ 
Hores de treball* 39,00€ 530 20.670,00€ 

TOTAL   21.436,24€ 
 
* Dades obtingudes a partir de les xifres calculades en l’apartat 6.2.1 
 
 
El cost total del projecte és d’uns 20.000€, preu que correspon principalment a 
les hores dedicades. Cal tenir en consideració que el resultat és especialment 
econòmic al no haver sigut necessària la compra d’una FPGA. 
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CAPÍTOL 7. CONCLUSIONS I TREBALL FUTUR 
 
El mòdul generat en aquest TFC permet la simulació de la RASCLib i la SRAM 
de les plaques FPGA que hi ha a la Altix 4700. 
  
Això constitueix una enorme avantatge pel desenvolupador ja que actualment, 
sense aquest mòdul no es pot simular. Per poder-ho fer es necessita un 
compilador propietari amb llicència. 
 
En el cas de les FPGA de la Altix 4700 és pot utilitzar  el debugger (gdbfpga) 
per depurar programes però requereix molt més temps que si s’empra la nostra 
plataforma de simulació ja que no cal sintetitzar. 
 
A més a més el protocol implementat per la RASCLib per a l’accés a memòria 
és un protcol àmpliament estès entre controladors de memòria que hagin 
d’accedir a SRAM. Això constitueix una avantatge afegida doncs permet 
ampliar l’ús d’aquesta plataforma a no només les FPGA de les Altix 4700 sinó a 
qualsevol FPGA que suporti el mateix protocol d’accés a memòria. 
 
Finalment, el TFC inclou també un generador automàtic de mòduls de memòria 
parametritzables que permet la simulació d’altres tipus de SRAM amb diferents 
capacitats, ample de memòria, latència i longitud de cua de peticions a 
memòria. Això dona flexibilitat per realitzar investigació en latències en codis 
que funcionen sobre FPGA’s. 
 
Per altra banda, aquest mòdul serà utilitzat per investigar tant en simulació de 
cores que treballin amb accés a memòria com per provar cores dins de la placa 
sense accedir a la memòria SRAM i, conseqüentment, estalviant tota la 
implementació d’un controlador nou a memòria per a la placa en qüestió. Això 
s’aconsegueix encapsulant el core amb els mòduls implementats en aquest 
TFC.  
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9. ANNEXOS 
 

A. Diagrama de Gantt teòric: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Diagrama de Gantt realitzat: 
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C. Memòria implementada i protocol de memòria de la 
RASCLib segons SGI 

 
RASC és la tecnologia d’SGI que ens permet utilitzar ordinadors 
reconfigurables per a aplicacions específiques, per aquest propòsit utilitza 
FPGA’s oferint un alt rendiment respecte sistemes convencionals. 
 
SGI defineix la RASC i la RASCLib com: 
 
“Silicon Graphics Reconfigurable Application-Specific Computing (RASC) […] 
program leverages more than 20 years of SGI experience accelerating 
algorithms in hardware. […], RASC uses FPGA technology to develop a full-
featured reconfigurable computer. The RASC program also addresses the ease 
of use and performance issues present in typical RC environments. 
[…] 
RASC defines a set of APIs through the RASC Abstraction Layer (RASCAL). 
The abstraction layer can abstract the hardware to provide deep and wide 
scaling or direct and specific control over each hardware element in the system. 
[…] 
RASC supports the common hardware description languages (HDLs) for 
generating algorithms […] Verilog- and VHDL-based algorithms.” 
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D. Fitxer ram.v generat per a una memòria d’1 byte 
d’amplada, amb una capacitat de 32 Kbytes, una latència 
de 8 cicles i una cua de 10 elements 

 
1. /*------------------------------------------ 
2. ------MODUL RAM GENERAT AUTOMATICAMENT------ 
3. ------------------------------------------*/ 
4.  
5. module ram ( 
6. clk                , // Entrada rellotge 
7. mem_rd_cmd_vld     , // Comando de lectura valid 
8. mem_wr_cmd_vld     , // Comando d'escriptura valid 
9. mem_wr_be          , // Bit Enable d'escriptura 
10. mem_rd_addr        , // Addr de lectura 
11. mem_wr_addr        , // Addr d'escriptura 
12. mem_wr_data        , // Dades a escriure 
13. mem_rd_data_vld    , // Dades de lectura valides 
14. mem_rd_data        , // Dades de lectura 
15. mem_rd_busy        , // Cua plena per lectura 
16. mem_wr_busy);        // Cua plena per escriptura 
17.  
18.  
19. //Parametres 
20.  
21. parameter WR_BE_LN = 1;       /*This signal is used to indicate a write enable of 

64 bits of 
22.                                mem_<n>_wr_data. For a 64-bit port, bit 0 is used 

for bits 
23.                                [63:0], and for a 128-bit port, bits 0 and 8 are 

used for bits 
24.                                [63:0] and [127:64], respectively.*/ 
25. parameter RDWR_ADDR_LN = 23;   /*For a 128-bit port, this signal indicates the byte 

address for 
26.                                a memory read (or write) request. The lower four 

bits must 
27.                                be zero. For a 64-bit port, this signal has a 23 bit 

address 
28.                                and only the last 3 bits need to be zero.*/ 
29. parameter RDWR_DATA_LN = 8; 
30. parameter MEM_SIZE_KB = 32; 
31. parameter QUEUE_LENGTH = 10; 
32. parameter QUEUE_DELAY = 8; 
33. parameter BITS_TO_MOVE = 3;   //Nombre de bits desplassats segons la mida de la 

memoria 
34.  
35.  
36. //Ports d'entrada 
37.  
38. input clk; 
39. input mem_rd_cmd_vld; 
40. input mem_wr_cmd_vld; 
41. input [WR_BE_LN-1:0] mem_wr_be; 
42. input [RDWR_ADDR_LN-1:0] mem_rd_addr; 
43. input [RDWR_ADDR_LN-1:0] mem_wr_addr; 
44. input [RDWR_DATA_LN-1:0] mem_wr_data; 
45.  
46. //Ports de sortida 
47.  
48. output reg mem_rd_data_vld; 
49. output reg [RDWR_DATA_LN-1:0] mem_rd_data; 
50. output reg mem_wr_busy; 
51. output reg mem_rd_busy; 
52.  
53.  
54. //Memoria 
55.  
56. reg [QUEUE_LENGTH-1:0] q_add_element; 
57. reg [QUEUE_LENGTH-1:0] q_prs_element; 
58. reg [QUEUE_LENGTH-1:0] q_wr_rd;   //wr = 1   || rd = 0 
59. reg [RDWR_ADDR_LN-1:0] q_addr [QUEUE_LENGTH-1:0]; 
60. reg [RDWR_DATA_LN-1:0] q_data [QUEUE_LENGTH-1:0]; 
61. reg [WR_BE_LN-1:0] q_be [QUEUE_LENGTH-1:0]; 
62.  
63.  
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64. //Moduls de memoria en si 
65.  
66. //variables pels moduls 
67.  
68. reg en; 
69.  
70. reg we; 
71.  
72. reg [14:0] a; 
73.  
74. reg [7:0] di; 
75.  
76. wire [7:0] do; 
77.  
78. reg [7:0] temp_output_data; 
79. reg llegir_1_cicle_tard; 
80. reg llegir_2_cicle_tard; 
81.  
82. ram_mod ram ( 
83.         .clk             (clk),       //Rellotge 
84.         .en              (en),     //Byte Enable 
85.         .we              (we),     //Write Enable 
86.         .a               (a),      //Read/Write Address 
87.         .di              (di),//Data Input 
88.         .do              (do) //Data Output 
89.         ); 
90.  
91. //Variables internes 
92.  
93. reg [8:0] counter; //Contador per saber el nombre d'elements a la cua (if counter = 

QUEUE_LENGTH -1 -> busy) 
94. reg busy_ant_act; //Per saber si s'ha activat al busy al cicle anterior. 
95.  
96. //Delays 
97.  
98. reg [RDWR_DATA_LN-1:0] delay0; 
99. reg delay_data_vld0; 
100. reg [RDWR_DATA_LN-1:0] delay1; 
101. reg delay_data_vld1; 
102. reg [RDWR_DATA_LN-1:0] delay2; 
103. reg delay_data_vld2; 
104. reg [RDWR_DATA_LN-1:0] delay3; 
105. reg delay_data_vld3; 
106. reg [RDWR_DATA_LN-1:0] delay4; 
107. reg delay_data_vld4; 
108. reg [RDWR_DATA_LN-1:0] delay5; 
109. reg delay_data_vld5; 
110. reg [RDWR_DATA_LN-1:0] delay6; 
111. reg delay_data_vld6; 
112.  
113.  
114. //--------------------------------INICI CODI--------------------------------// 
115.  
116.  
117. //INICIALITZACIO 
118.  
119. initial 
120. begin 
121.   if (clk == 0) 
122.     @ (posedge clk) 
123.   q_add_element <= QUEUE_LENGTH-1; 
124.   q_prs_element <= QUEUE_LENGTH-1; 
125.   mem_rd_busy <= 0; 
126.   mem_wr_busy <= 0; 
127.   counter <= 0; 
128.   busy_ant_act <= 0; 
129.  
130.   we <= 0; 
131.   a <= 0; 
132.   en <= 0; 
133.  
134.   llegir_1_cicle_tard <= 0; 
135.   llegir_2_cicle_tard <= 0; 
136. end 
137.  
138. //AFEGIR A LA CUA 
139.  
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140. always @ (posedge clk && (mem_rd_cmd_vld == 1 || mem_wr_cmd_vld == 1) && counter < 
QUEUE_LENGTH && busy_ant_act == 0) 

141. begin : ADD_QUEUE 
142.   @ (negedge clk) 
143.   //AFEGIM (si esta plena ja s'ha descartat el cami, si entra es que pot afegir) 
144.   if (q_add_element < QUEUE_LENGTH - 1) 
145.     q_add_element = q_add_element + 1; 
146.   else //if (q_add_element == QUEUE_LENGTH - 1) 
147.     q_add_element = 0; 
148.  
149.   //Afegim les dades de la cua en la posicio on toca (actual q_add_element) 
150.  
151.   if (mem_rd_cmd_vld == 1) begin 
152.     q_wr_rd[q_add_element] = 0; 
153.     q_addr[q_add_element] = mem_rd_addr >> BITS_TO_MOVE; //Desplacem 3 bits a la 

dreta 
154.     $display("Dades afegides per lectura"); 
155.   end 
156.  
157.   if (mem_wr_cmd_vld == 1) begin 
158.     q_wr_rd[q_add_element] = 1; 
159.     q_addr[q_add_element] = mem_wr_addr >> BITS_TO_MOVE; //Desplacem 3 bits a la 

dreta 
160.     q_data[q_add_element] = mem_wr_data; 
161.     q_be[q_add_element] = mem_wr_be; 
162.     $display("Dades afegides per escriptura"); 
163.   end 
164.   counter = counter + 1; 
165. end 
166.  
167. //ACCES A LA MEMORIA 
168.  
169. always @ (posedge clk && counter > 0) //Processem quan hi hagi elements a la cua 
170. begin : MEM_ACT 
171.   counter <= counter - 1; 
172.   if (q_prs_element < QUEUE_LENGTH -1) 
173.     q_prs_element = q_prs_element + 1; 
174.   else 
175.     q_prs_element = 0; 
176.  
177.   //Llegeix 
178.   if (q_wr_rd[q_prs_element] == 0) begin 
179.  
180.     $display("Inicia lectura RAM"); 
181.     a <= q_addr[q_prs_element][14:0]; 
182.     en <= 1; 
183.     we <= 0; 
184.     llegir_1_cicle_tard <= 1; 
185.   end 
186.  
187.   //Escriu 
188.   if (q_wr_rd[q_prs_element] == 1) begin 
189.  
190.     $display("Inicia escriptura RAM"); 
191.     a <= q_addr[q_prs_element][14:0]; 
192.     en <= 1; 
193.     we <= 1; 
194.     temp_output_data = q_data[q_prs_element]; 
195.     di = temp_output_data; 
196.     $display("Modul escrit. Dades %b", temp_output_data[7:0]); 
197.   end 
198. end 
199.  
200. //LLEGIR1 (Retrassem 1 cicle per donar temps a la BRAM a obtenir les dades) 
201.  
202. always @ (posedge clk & llegir_1_cicle_tard == 1) 
203. begin : READ 
204.   @ (posedge clk) 
205.   llegir_2_cicle_tard <= 1; 
206.   llegir_1_cicle_tard = 0; 
207. end 
208.  
209. //LLEGIR2 (Retrassem un segon i ultim cicle per obtenir les dades de la BRAM) 
210.  
211. always @ (posedge clk & llegir_2_cicle_tard == 1) 
212. begin : READ2 
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213.   //delay2 i no delay0 perque portem 2 cicles de retras, aixi mantenim el 
desfasament 

214.   @ (posedge clk) 
215.     delay2 <= {do}; 
216.   llegir_2_cicle_tard = 0; 
217.   delay_data_vld2 <= 1; 
218.  end 
219.  
220. //FUNCIONS NO PRINCIPALS 
221.  
222. //DELAY 
223.  
224. always @ (posedge clk) 
225. begin : DELAY 
226.   //Desplacem tots els elements una posicio 
227.   delay1 <= delay0; 
228.   delay_data_vld1 <= delay_data_vld0; 
229.  
230.   delay2 <= delay1; 
231.   delay_data_vld2 <= delay_data_vld1; 
232.  
233.   delay3 <= delay2; 
234.   delay_data_vld3 <= delay_data_vld2; 
235.  
236.   delay4 <= delay3; 
237.   delay_data_vld4 <= delay_data_vld3; 
238.  
239.   delay5 <= delay4; 
240.   delay_data_vld5 <= delay_data_vld4; 
241.  
242.   //Assignem els ultims valors de la cua a la sortida 
243.   mem_rd_data <= delay5; 
244.   mem_rd_data_vld <= delay_data_vld5; 
245. end 
246.  
247. //BUSY 
248.  
249. always @ (posedge clk && counter == QUEUE_LENGTH - 1 && (mem_rd_cmd_vld == 1 || 

mem_wr_cmd_vld == 1) && busy_ant_act == 0) 
250. begin : BUSY 
251.   if (mem_rd_cmd_vld == 1) 
252.     mem_rd_busy <= 1; 
253.   else 
254.     mem_wr_busy <= 1; 
255.   @ (posedge clk) 
256.   mem_rd_busy <= 0; 
257.   mem_wr_busy <= 0; 
258.   busy_ant_act <= 1; 
259.   @ (posedge clk) 
260.   busy_ant_act <= 0; 
261. end 
262.  
263. //Un cop llegides totes les dades les posem a 0 
264. always @ (posedge clk && counter == 0) 
265.   begin : RD_DATA_EMPTY 
266.   delay0 <= 0; 
267.   delay_data_vld0 <= 0; 
268. end 
269.  
270. //Desactivem el WE i el EN dels moduls que no estan actius 
271. always @ (posedge clk) 
272. begin : WE_EN 
273.  
274.   if (q_wr_rd[q_prs_element] == 0) we <= 0; 
275.  
276. end 
277.  
278. //Retornar punter a la primera posicio si la cua esta buida i no hi ha peticions 

noves 
279. always @ (posedge clk) 
280. begin : RETURN 
281. if (counter == 0 && mem_wr_cmd_vld == 0 && mem_rd_cmd_vld == 0) begin 
282.     q_prs_element <= QUEUE_LENGTH - 1; 
283.     q_add_element <= QUEUE_LENGTH - 1; 
284.   end 
285. end 
286. endmodule 
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E. Fitxer ram_tb.v generat per a un testbench d’una 
memòria d’1 byte d’amplada, amb una capacitat de 32 
Kbytes, una latència de 8 cicles i una cua de 10 elements 

 
1. /*----------------------------------------- 
2. -------TB RAM GENERAT AUTOMATICAMENT------- 
3. -----------------------------------------*/ 
4. module ram_tb; 
5. //Parametres (igual que en ram.v) 
6. parameter WR_BE_LN = 1; 
7. parameter RDWR_ADDR_LN = 23; 
8. parameter RDWR_DATA_LN = 8; 
9. //Per assignar els valors corresponents a la memoria 
10. reg clk; 
11. reg mem_rd_cmd_vld; 
12. reg mem_wr_cmd_vld; 
13. wire mem_rd_data_vld; 
14. reg mem_rd_data_vld_tmp; 
15. reg [WR_BE_LN-1:0] mem_wr_be; 
16. reg [RDWR_ADDR_LN-1:0] mem_rd_addr; 
17. reg [RDWR_ADDR_LN-1:0] mem_wr_addr; 
18. reg [RDWR_DATA_LN-1:0] mem_wr_data; 
19. wire [RDWR_DATA_LN-1:0] mem_rd_data; 
20. //Per comprovar que no s'ha produit cap error 
21. reg error_counter; 
22. ram ram1 ( 
23. .clk             (clk), 
24. .mem_rd_cmd_vld  (mem_rd_cmd_vld), 
25. .mem_wr_cmd_vld  (mem_wr_cmd_vld), 
26. .mem_wr_be       (mem_wr_be), 
27. .mem_rd_addr     (mem_rd_addr), 
28. .mem_wr_addr     (mem_wr_addr), 
29. .mem_wr_data     (mem_wr_data), 
30. .mem_rd_data_vld (mem_rd_data_vld), 
31. .mem_rd_data     (mem_rd_data), 
32. .mem_rd_busy     (mem_rd_busy), 
33. .mem_wr_busy     (mem_wr_busy) ); 
34. initial 
35. begin : TB 
36. //Inicialitzem totes les variables 
37. error_counter <= 0; 
38. mem_rd_cmd_vld <= 0; 
39. mem_wr_cmd_vld <= 0; 
40. mem_wr_be <= 0; 
41. clk <= 1; 
42. mem_rd_addr <= 0; 
43. mem_wr_addr <= 0; 
44. mem_rd_data_vld_tmp <= 0; 
45. $display(" temps,  clk,rd_cmd_vld,wr_cmd_vld, \twr_be, \t\t\trd_addr, 

\t\t\twr_addr, \t\t\twr_data, \t\t      rd_data_vld,   rd_data"); 
46. $monitor("%d,\t%b,\t%b,\t%b,\t%b,\t%b,\t%b,\t%b,\t%b,\t%b", 
47. $time, 
48. clk, 
49. mem_rd_cmd_vld, 
50. mem_wr_cmd_vld, 
51. mem_wr_be, 
52. mem_rd_addr, 
53. mem_wr_addr, 
54. mem_wr_data, 
55. mem_rd_data_vld_tmp, 
56. mem_rd_data); 
57. //Escrivim 
58. #10  mem_wr_addr <= 23'b01100100001111000100000; 
59. mem_wr_data <= 8'b11111011; 
60. mem_wr_be <= 1'b1; 
61. mem_wr_cmd_vld <= 1; 
62. //Escrivim 
63. #10  mem_wr_addr <= 23'b11110111101011110101000; 
64. mem_wr_data <= 8'b00100010; 
65. mem_wr_be <= 1'b1; 
66. //Escrivim 
67. #10  mem_wr_addr <= 23'b10001011110101001000000; 
68. mem_wr_data <= 8'b01011100; 
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69. mem_wr_be <= 1'b1; 
70. //Escrivim 
71. #10  mem_wr_addr <= 23'b11110010110000101111000; 
72. mem_wr_data <= 8'b01000111; 
73. mem_wr_be <= 1'b1; 
74. //Escrivim 
75. #10  mem_wr_addr <= 23'b01101110110110111101000; 
76. mem_wr_data <= 8'b01111000; 
77. mem_wr_be <= 1'b1; 
78. //Escrivim 
79. #10  mem_wr_addr <= 23'b10100101100011000110000; 
80. mem_wr_data <= 8'b01010100; 
81. mem_wr_be <= 1'b1; 
82. //Escrivim 
83. #10  mem_wr_addr <= 23'b00100101111001101100000; 
84. mem_wr_data <= 8'b00011010; 
85. mem_wr_be <= 1'b1; 
86. //Escrivim 
87. #10  mem_wr_addr <= 23'b10011101000100000101000; 
88. mem_wr_data <= 8'b10001011; 
89. mem_wr_be <= 1'b1; 
90. //Escrivim 
91. #10  mem_wr_addr <= 23'b01001101110000001000000; 
92. mem_wr_data <= 8'b01000010; 
93. mem_wr_be <= 1'b1; 
94. //Escrivim 
95. #10  mem_wr_addr <= 23'b00001011110101101111000; 
96. mem_wr_data <= 8'b10011010; 
97. mem_wr_be <= 1'b1; 
98. //Posem totes les variables d'escriptura a 0 
99. #10  mem_wr_cmd_vld <= 0; 
100. mem_wr_addr <= 0; 
101. mem_wr_data <= 0; 
102. mem_wr_be <= 0; 
103. //Inicialitzem per a la lectura 
104. mem_rd_cmd_vld <= 1; 
105. mem_rd_addr <= 23'b01100100001111000100000; 
106. #10 mem_rd_cmd_vld <= 1; 
107. mem_rd_addr <= 23'b11110111101011110101000; 
108. #10 mem_rd_cmd_vld <= 1; 
109. mem_rd_addr <= 23'b10001011110101001000000; 
110. #10 mem_rd_cmd_vld <= 1; 
111. mem_rd_addr <= 23'b11110010110000101111000; 
112. #10 mem_rd_cmd_vld <= 1; 
113. mem_rd_addr <= 23'b01101110110110111101000; 
114. #10 mem_rd_cmd_vld <= 1; 
115. mem_rd_addr <= 23'b10100101100011000110000; 
116. #10 mem_rd_cmd_vld <= 1; 
117. mem_rd_addr <= 23'b00100101111001101100000; 
118. #10 mem_rd_cmd_vld <= 1; 
119. mem_rd_addr <= 23'b10011101000100000101000; 
120. #10 mem_rd_cmd_vld <= 0; 
121. #1 
122. if (mem_rd_data != 8'b11111011) 
123. error_counter = 1; 
124. #10 mem_rd_cmd_vld <= 0; 
125. if (mem_rd_data != 8'b00100010) 
126. error_counter = 1; 
127. #10 mem_rd_cmd_vld <= 0; 
128. if (mem_rd_data != 8'b01011100) 
129. error_counter = 1; 
130. #10 mem_rd_cmd_vld <= 0; 
131. if (mem_rd_data != 8'b01000111) 
132. error_counter = 1; 
133. #10 mem_rd_cmd_vld <= 0; 
134. if (mem_rd_data != 8'b01111000) 
135. error_counter = 1; 
136. #10 mem_rd_cmd_vld <= 0; 
137. if (mem_rd_data != 8'b01010100) 
138. error_counter = 1; 
139. #10 mem_rd_cmd_vld <= 0; 
140. if (mem_rd_data != 8'b00011010) 
141. error_counter = 1; 
142. #10 mem_rd_cmd_vld <= 0; 
143. if (mem_rd_data != 8'b10001011) 
144. error_counter = 1; 
145. #10 mem_rd_cmd_vld <= 1; 
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146. mem_rd_addr <= 23'b01001101110000001000000; 
147. #10 mem_rd_cmd_vld <= 1; 
148. mem_rd_addr <= 23'b00001011110101101111000; 
149. #10  mem_rd_cmd_vld <= 0; 
150. mem_rd_addr <= 23'b0; 
151. #50 
152. #10 if (mem_rd_data != 8'b01000010) 
153. error_counter = 1; 
154. #10 if (mem_rd_data != 8'b10011010) 
155. error_counter = 1; 
156. #10 
157. $display("\n\n\RESULTAT prova lectura/escriptura...\n"); 
158. if (error_counter == 0) 
159. $display("  Dades llegides i escrites correctament. OK"); 
160. else 
161. $display("  Problema en la lectura i/o escriptura. ERROR"); 
162. #100 
163. $finish; 
164. end 
165. always 
166. #5 clk = !clk; 
167. endmodule 
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F. Fitxer Program.cs 
 
287. using System; 
288. using System.Collections; 
289. using System.Collections.Generic; 
290. using System.IO; 
291. using System.Linq; 
292. using System.Text; 
293.  
294. namespace AutoGeneratorSharp 
295. { 
296.     class dades_tb 
297.     { 
298.         public string dades = ""; 
299.         public string adresa = ""; 
300.         public bool lectura_feta = false; 
301.         public int contador_iteracions = 0; 
302.     } 
303.     class Program 
304.     { 
305.         //Introduccio 
306.         void welcome() 
307.         { 
308.          System.Console.WriteLine("\n      Generador de 

Codis per Simular mòduls RAM per a FPGA's      \n\n" + 
309.                                     "-----------------------

-------------------------------------------\n\n" + 
310.                                     "Introdueix les dades 

solicitades. <ENTER> És resposta per defecte:\n\n"); 
311.         } 
312.         //Parametres 
313.         int seleccionar_amplada() 
314.         { 
315.          bool error = true; 
316.             int i = 0; 
317.          while (error == true) 
318.          { 
319.           System.Console.Write("-[16 bytes (128bits) 

per defecte] Amplada de memòria [bytes] (Valors vàlids: 1, 2, 4, 
8, 16, 32):\n "); 

320.           try 
321.                 { 
322.                     string a = Console.ReadLine(); 
323.                     if (a == "") i = 16; 
324.                     else i = Convert.ToInt32(a); 
325.                 } 
326.                 catch 
327.                 { 
328.                     i = -1; 
329.                 } 
330.           if (i == 1 || i == 2 || i == 4 || i == 8 || i 

== 16 || i == 32) 
331.            error = false; 
332.           else 
333.           { 
334.            i = -1; 
335.            System.Console.WriteLine("\n(Dades no 

vàlides, repeteixi la operació)\n"); 
336.           } 
337.          } 
338.          return i; 
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339.         } 
340.         int seleccionar_capacitat(int amplada) 
341.         { 
342.          bool error = true; 
343.             int i = 0; 
344.          while (error == true) 
345.          { 
346.           System.Console.Write("-[" + amplada*32*8 + " 

per defecte] Capacitat (total) de memòria [Kbytes]\n" + 
347.                  " (mínim 32*amplada. Actualment: " + 

amplada + "*32 = " + 32*amplada + ")\n" + 
348.                  " (màxim 32*amplada*32. Actualment: " 

+ amplada + "*32*32 = " + 32*32*amplada + ")\n" + 
349.                        " (valors vàlids: " + 32*amplada + ", " + 

32*2*amplada + ", " + 32*4*amplada + ", " + 32*8*amplada + ", " + 
32*16*amplada + ", " + 32*32*amplada + ")\n "); 

350.               //Els valors màxims els desconec i 
me'ls he inventat. A consultar també 

351.           try 
352.                 { 
353.                     string a = Console.ReadLine(); 
354.                     if (a == "") i = amplada*32*8; 
355.                     else i = Convert.ToInt32(a); 
356.                 } 
357.                 catch 
358.                 { 
359.                     i = -1; 
360.                 } 
361.           if (i%(32*amplada) == 0 && (i/(32*amplada) == 

1 || i/(32*amplada) == 2 || i/(32*amplada) == 4 || i/(32*amplada) 
== 8 || i/(32*amplada) == 16 || i/(32*amplada) == 32)) 

362.            error = false; 
363.           else 
364.           { 
365.            i = -1; 
366.            System.Console.Write("\n(Dades no 

vàlides, repeteixi la operació)\n\n"); 
367.           } 
368.          } 
369.          return i; 
370.         } 
371.         int seleccionar_latencia() 
372.         { 
373.          bool error = true; 
374.             int i = 0; 
375.          while (error == true) 
376.          { 
377.           System.Console.Write("-[8 per defecte] 

Latència de memoria [cicles] (mínim 3, màxim 30):\n "); 
378.           try 
379.                 { 
380.                     string a = Console.ReadLine(); 
381.                     if (a == "") i = 8; 
382.                     else i = Convert.ToInt32(a); 
383.                 } 
384.                 catch 
385.                 { 
386.                     i = -1; 
387.                 } 
388.           if (i >= 3 && i <= 30) //30 És per posar un 

màxim però en principi pot valdre qualsevol valor 
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389.            error = false; 
390.           else 
391.           { 
392.            i = -1; 
393.            System.Console.WriteLine("\n(Dades no 

vàlides, repeteixi la operació)\n"); 
394.           } 
395.          } 
396.             //Restem 1 al valor que vol l'usuari perquè l'últim 

cicle de retard s'afegeix invariablement des de que s'obtenen les 
dades 

397.             //de la BRAM fins que es faciliten a l'usuari 
398.             i--; 
399.          return i; 
400.         } 
401.         int seleccionar_longitud_cua() 
402.         { 
403.          bool error = true; 
404.             int i = 0; 
405.          while (error == true) 
406.          { 
407.           System.Console.Write("-[10 per defecte] 

Longitud de la cua [elements] (mínim 4, màxim 300):\n "); 
408.           try 
409.                 { 
410.                     string a = Console.ReadLine(); 
411.                     if (a == "") i = 10; 
412.                     else i = Convert.ToInt32(a); 
413.                 } 
414.                 catch 
415.                 { 
416.                     i = -1; 
417.                 } 
418.           if (i >= 4 && i <= 300) error = false; 
419.           else 
420.           { 
421.            i = -1; 
422.            System.Console.Write("\n(Dades no 

vàlides, repeteixi la operació)\n\n"); 
423.           } 
424.          } 
425.          return i; 
426.         } 
427.         bool fer_testbench_assoc() 
428.         { 
429.             Console.WriteLine("-[N per defecte] Desitja crear un 

testbench associat? [S/N]"); 
430.             string fer_test_bench = Console.ReadLine(); 
431.             if (fer_test_bench != "") 
432.             { 
433.                 if (fer_test_bench[0] == 'S' || 

fer_test_bench[0] == 's') 
434.                     return true; 
435.                 else 
436.                     return false; 
437.             } 
438.             else 
439.                 return false; 
440.         } 
441.         bool fer_escriptura() 
442.         { 



Annexos   53 

443.             Console.WriteLine("  -[S per defecte] Desitja fer 
proves d'escriptura? [S/N]"); 

444.             string fer_test_bench = Console.ReadLine(); 
445.             if (fer_test_bench != "") 
446.             { 
447.                 if (fer_test_bench[0] == 'n' || 

fer_test_bench[0] == 'N') 
448.                     return false; 
449.                 else 
450.                     return true; 
451.             } 
452.             else 
453.                 return true; 
454.         } 
455.         bool fer_lectura() 
456.         { 
457.             Console.WriteLine("  -[S per defecte] Desitja fer 

proves de lectura? [S/N]"); 
458.             string fer_test_bench = Console.ReadLine(); 
459.             if (fer_test_bench != "") 
460.             { 
461.                 if (fer_test_bench[0] == 'n' || 

fer_test_bench[0] == 'N') 
462.                     return false; 
463.                 else 
464.                     return true; 
465.             } 
466.             else 
467.                 return true; 
468.         } 
469.         int quantitat_operacions_lect_esc(int latencia) 
470.         { 
471.             bool error = true; 
472.             int i = 0; 
473.             while (error == true) 
474.             { 
475.                 System.Console.Write("  -[" +  latencia*2 + " 

per defecte] Nombre d'operacions escriptura/lectura (mínim " + 
latencia + ", màxim 250):\n "); 

476.                 try 
477.                 { 
478.                     string a = Console.ReadLine(); 
479.                     if (a == "") i = 10; 
480.                     else i = Convert.ToInt32(a); 
481.                 } 
482.                 catch 
483.                 { 
484.                     i = -1; 
485.                 } 
486.                 if (i >= latencia && i <= 250) 
487.                     error = false; 
488.                 else 
489.                 { 
490.                     i = -1; 
491.                     System.Console.Write("\n(Dades no vàlides, 

repeteixi la operació)\n\n"); 
492.                 } 
493.             } 
494.             return i; 
495.         } 
496.         bool inicialitzar_memoria() 
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497.         { 
498.             Console.WriteLine("  -[N per defecte] Desitja 

inicialitzar la memòria? [S/N]"); 
499.             string fer_test_bench = Console.ReadLine(); 
500.             if (fer_test_bench != "") 
501.             { 
502.                 if (fer_test_bench[0] == 's' || 

fer_test_bench[0] == 'S') 
503.                     return true; 
504.                 else 
505.                     return false; 
506.             } 
507.             else 
508.                 return false; 
509.         } 
510.         bool manualment_fitxer() 
511.         { 
512.             Console.WriteLine("  -[M per defecte] Vol introduïr 

les dades Manualment [M] o Automàticament [A]? [M/A]"); 
513.             string fer_test_bench = Console.ReadLine(); 
514.             if (fer_test_bench != "") 
515.             { 
516.                 if (fer_test_bench[0] == 'M' || 

fer_test_bench[0] == 'm') 
517.                     return true; 
518.                 else 
519.                     return false; 
520.             } 
521.             else 
522.                 return true; 
523.         } 
524.         bool generar_carregar_fitxer() 
525.         { 
526.             Console.WriteLine("  -[G per defecte] Desitja 

Generar [G] el fitxer o Carregar-lo [C]? [G/C]"); 
527.             string fer_test_bench = Console.ReadLine(); 
528.             if (fer_test_bench != "") 
529.             { 
530.                 if (fer_test_bench[0] == 'G' || 

fer_test_bench[0] == 'g') 
531.                     return true; 
532.                 else 
533.                     return false; 
534.             } 
535.             else 
536.                 return true; 
537.         }        
538.         bool comprova_linia(string linia, int bits_amplada, int 

bits_alsada) 
539.         { 
540.             bool error_puntual = false; 
541.             bool sense_arroba = true; 
542.             for (int i = 0; i < linia.Length; i++) 
543.             { 
544.                 if (linia[i] == '@') sense_arroba = false; 
545.                 if (linia[i] != '@' && linia[i] != '1' && 

linia[i] != '0') error_puntual = true; 
546.             } 
547.             if (sense_arroba == false && error_puntual == false) 
548.             { 
549.                 string[] parts_linia = linia.Split('@'); 
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550.                 if (parts_linia[0].Length != bits_amplada) 
551.                 { 
552.                     Console.WriteLine("      Dades incorrectes. 

La línia no es tindrà en consideració.\n" + 
553.                                       "      Recordi, longitud 

de dades en nombre de bits: " + bits_amplada); 
554.                     error_puntual = true; 
555.                 } 
556.                 if (parts_linia[1].Length != bits_alsada) 
557.                 { 
558.                     Console.WriteLine("      Dades incorrectes. 

La línia no es tindrà en consideració.\n" + 
559.                                       "      Recordi, longitud 

d'adreça en nombre de bits: " + bits_alsada); 
560.                     error_puntual = true; 
561.                 } 
562.             } 
563.             else 
564.             { 
565.                 Console.WriteLine("      Línia mal introduida. 

Caràcters erronis.\n" + 
566.                                   "      No es tindrà en 

consideració"); 
567.                 error_puntual = true; 
568.             } 
569.  
570.             if (error_puntual == false) //Si fins aqui tot ha 

anat bé i no hi ha hagut cap error, podem afegir les dades a 
l'ArrayList 

571.                 return true; 
572.             else 
573.                 return false; 
574.         } 
575.         //Ruta 
576.         string seleccionar_ruta() 
577.         { 
578.             Console.Write("-[Directori actual per defecte] 

Especifiqui ruta a guardar el fitxer\n "); 
579.             string ruta = Console.ReadLine(); 
580.             if (ruta == "") ruta = Environment.CurrentDirectory; 
581.             return ruta; 
582.         } 
583.  
584.         //Càlculs 
585.         int calcular_longitud_dades(int amplada) 
586.         { 
587.             return amplada*8; 
588.         } 
589.         int calcular_longitud_addr(int amplada) 
590.         { 
591.             //Per adreces 128 i 256 bits (resultat = 24) 
592.             if (amplada >= 16) return 24; 
593.             //Per adreces de 64 bits o més petites (resultat = 

23) 
594.             else return 23; 
595.              
596.             /*NO S'APLICA. SEMPRE RETORNA 23 o 24 bits, en tot 

cas no s'utilitzaran els MSB 
597.             //Pels altres casos fem càlculs concrets 
598.  
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599.             //15 bits per cada posició d'adreça dins del mòdul 
de BRAM 

600.             int calcul = 15; 
601.                      
602.             //+ 3 LSB a zero pels casos: 32,16, 8 (amplada = 4, 

2 i 1 respectivament) 
603.             calcul = calcul + 3; 
604.  
605.             //+ bits assignats per l'amplada (2 bits per 4, 1 

per 2, 0 per 1) 
606.             if (amplada == 4) calcul = calcul + 2; 
607.             if (amplada == 2) calcul++; 
608.  
609.             return calcul; 
610.             */ 
611.         } 
612.         int calcular_bits_to_move(int longitud_addr) 
613.         { 
614.             int bits_to_move = 0; 
615.             if (longitud_addr == 23) bits_to_move = 4; 
616.             if (longitud_addr == 24) bits_to_move = 3; 
617.             if (longitud_addr == 25) bits_to_move = 2; 
618.             if (longitud_addr == 26) bits_to_move = 1; 
619.             return bits_to_move; 
620.         } 
621.         int calcular_bits_alsada(int capacitat, int amplada) 
622.         { 
623.             int alsada = capacitat / (32 * amplada); 
624.  
625.             if (alsada == 32) return 5; 
626.             if (alsada == 16) return 4; 
627.             if (alsada == 8) return 3; 
628.             if (alsada == 4) return 2; 
629.             if (alsada == 2) return 1; 
630.             if (alsada == 1) return 0; 
631.          
632.             //Qualsevol altre cas, hi ha hagut un error. 
633.             return -1; 
634.         } 
635.         int calcular_bits_amplada(int amplada) 
636.         { 
637.             if (amplada == 32) return 5; 
638.             if (amplada == 16) return 4; 
639.             if (amplada == 8) return 3; 
640.             if (amplada == 4) return 2; 
641.             if (amplada == 2) return 1; 
642.             if (amplada == 1) return 0; 
643.  
644.             //Qualsevol altre cas, hi ha hagut un error. 
645.             return -1; 
646.         } 
647.         string obtenir_llista_de_bits(string prefix, string 

sufix, int quantitat_bits) 
648.         { 
649.             ArrayList list = new ArrayList(); 
650.             for (int i = 0; i < quantitat_bits; i++) 
651.             { 
652.                 if (list.Count == 0) 
653.                 { 
654.                     list.Add("0"); 
655.                     list.Add("1"); 
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656.                 } 
657.                 else 
658.                 { 
659.                     int total_actual = list.Count; 
660.                     //Dupliquem tots els valors anteriors 

existents 
661.                     for (int j = 0; j < total_actual; j++) 
662.                     { 
663.                         list.Add((string)list[j]); 
664.                     } 
665.                     //Afegim als valors (ara duplicats) un 0 o 

un 1 al davant. 
666.                     for (int j = 0; j < total_actual*2; j++) 
667.                     { 
668.                         if (j < list.Count / 2) list[j] = "0" + 

(string)list[j]; 
669.                         else list[j] = "1" + (string)list[j]; 
670.                     } 
671.                 } 
672.             } 
673.             string llistat = ""; 
674.             foreach (object o in list) 
675.             { 
676.                 string str = (string)o; 
677.                 llistat = llistat + prefix + str + sufix; 
678.             } 
679.             return llistat; 
680.         } 
681.         string obtenir_llista_de_bits(string prefix, string 

sufix, string infix, int posicio_infix, int quantitat_bits) 
682.         { 
683.             //S'indica des del primer bit i no des del 

començament del prefix 
684.             //El primer bit es el 0 de manera que si 

posicio_infix = 0, prefix + infix + bits + sufix per tant no té 
sentit i no és vàlid. 

685.             //Tampoc vàlid si posicio_infix = quantitat_bits: 
prefix + bits + infix + sufix 

686.             //Casos vàlids: prefix + bits0 + infix + bits1 + 
sufix  

687.             //Per tant, posicio_infix > 0 i posicio_infix < 
quantitat_bits 

688.             if (posicio_infix <= 0 || posicio_infix >= 
quantitat_bits) 

689.                 infix = ""; 
690.  
691.             ArrayList list = new ArrayList(); 
692.             for (int i = 0; i < quantitat_bits; i++) 
693.             { 
694.                 if (i == quantitat_bits - posicio_infix) 
695.                 { 
696.                     for (int j = 0; j < list.Count; j++) 
697.                     { 
698.                         list[j] = "_" + list[j]; 
699.                     } 
700.                 } 
701.                 if (list.Count == 0) 
702.                 { 
703.                     list.Add("0"); 
704.                     list.Add("1"); 
705.                 } 
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706.                 else 
707.                 { 
708.                     int total_actual = list.Count; 
709.                     //Dupliquem tots els valors anteriors 

existents 
710.                     for (int j = 0; j < total_actual; j++) 
711.                     { 
712.                         list.Add((string)list[j]); 
713.                     } 
714.                     //Afegim als valors (ara duplicats) un 0 o 

un 1 al davant. 
715.                     for (int j = 0; j < total_actual * 2; j++) 
716.                     { 
717.                         if (j < list.Count / 2) list[j] = "0" + 

(string)list[j]; 
718.                         else list[j] = "1" + (string)list[j]; 
719.                     } 
720.                 } 
721.             } 
722.             string llistat = ""; 
723.             foreach (object o in list) 
724.             { 
725.                 string str = (string)o; 
726.                 llistat = llistat + prefix + str + sufix; 
727.             } 
728.             return llistat; 
729.         } 
730.         ArrayList obtenir_llista_de_bits_en_Array(string prefix, 

string sufix, string infix, int posicio_infix, int quantitat_bits) 
731.         { 
732.             //S'indica des del primer bit i no des del 

començament del prefix 
733.             //El primer bit es el 0 de manera que si 

posicio_infix = 0, prefix + infix + bits + sufix per tant no té 
sentit i no és vàlid. 

734.             //Tampoc vàlid si posicio_infix = quantitat_bits: 
prefix + bits + infix + sufix 

735.             //Casos vàlids: prefix + bits0 + infix + bits1 + 
sufix  

736.             //Per tant, posicio_infix > 0 i posicio_infix < 
quantitat_bits 

737.             if (posicio_infix <= 0 || posicio_infix >= 
quantitat_bits) 

738.                 infix = ""; 
739.  
740.             ArrayList list = new ArrayList(); 
741.             for (int i = 0; i < quantitat_bits; i++) 
742.             { 
743.                 if (i == quantitat_bits - posicio_infix) 
744.                 { 
745.                     for (int j = 0; j < list.Count; j++) 
746.                     { 
747.                         list[j] = "_" + list[j]; 
748.                     } 
749.                 } 
750.                 if (list.Count == 0) 
751.                 { 
752.                     list.Add("0"); 
753.                     list.Add("1"); 
754.                 } 
755.                 else 
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756.                 { 
757.                     int total_actual = list.Count; 
758.                     //Dupliquem tots els valors anteriors 

existents 
759.                     for (int j = 0; j < total_actual; j++) 
760.                     { 
761.                         list.Add((string)list[j]); 
762.                     } 
763.                     //Afegim als valors (ara duplicats) un 0 o 

un 1 al davant. 
764.                     for (int j = 0; j < total_actual * 2; j++) 
765.                     { 
766.                         if (j < list.Count / 2) list[j] = "0" + 

(string)list[j]; 
767.                         else list[j] = "1" + (string)list[j]; 
768.                     } 
769.                 } 
770.             } 
771.             ArrayList list2 = new ArrayList(); 
772.             foreach (object o in list) 
773.             { 
774.                 string str = (string)o; 
775.                 list2.Add(prefix + str + sufix); 
776.             } 
777.             return list2; 
778.         } 
779.         ArrayList invertir_ArrayList(ArrayList a_invertir) 
780.         { 
781.             ArrayList a_retornar = new ArrayList(); 
782.             for (int i = a_invertir.Count - 1; i >= 0; i--) 
783.             { 
784.                 a_retornar.Add(a_invertir[i]); 
785.             } 
786.  
787.             return a_retornar; 
788.         } 
789.         ArrayList introduccio_manual_de_dades(int bits_amplada, 

int bits_alsada) 
790.         { 
791.  
792.  
793.             ArrayList dades = new ArrayList(); 
794.             Console.WriteLine("    · Introdueixi les dades 

seguides del símbol '@' i la posició de memòria.\n" + 
795.                               "      una línia per dada. Per 

finalitzar introdueixi una línia en blanc.\n" + 
796.                               "      Bits de dades: " + 

bits_amplada + ". Bits d'adreça: " + bits_alsada + "."); 
797.  
798.             bool continua = true; 
799.             while (continua == true) 
800.             { 
801.                 string linia = Console.ReadLine(); 
802.                 if (linia.Length == 0) 
803.                     continua = false; 
804.                 else 
805.                 { 
806.                     bool resultat = comprova_linia(linia, 

bits_amplada, bits_alsada); 
807.                     if (resultat == true) 
808.                         dades.Add(linia); 
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809.                 } 
810.             } 
811.             return dades; 
812.         } 
813.         ArrayList generacio_automatica_dades(int bits_amplada, 

int bits_alsada) 
814.         { 
815.             bool error = true; 
816.             int i = 0; 
817.             while (error == true) 
818.             { 
819.                 System.Console.Write("    · [30 per defecte] 

Nombre d'operacions escriptura/lectura\n" + 
820.                                      "      (mínim 0, màxim 

300):\n "); 
821.                 try 
822.                 { 
823.                     string a = Console.ReadLine(); 
824.                     if (a == "") i = 30; 
825.                     else i = Convert.ToInt32(a); 
826.                 } 
827.                 catch 
828.                 { 
829.                     i = -1; 
830.                 } 
831.                 if (i >= 0 && i <= 300) 
832.                     error = false; 
833.                 else 
834.                 { 
835.                     i = -1; 
836.                     System.Console.Write("\n      Dades no 

vàlides, repeteixi la operación\n"); 
837.                 } 
838.             } 
839.             ArrayList dades = new ArrayList(); 
840.             Random r = new Random(); 
841.             for (int j = i; j > 0; j--) 
842.             { 
843.                 string cadena_a_afegir = ""; 
844.  
845.                 for (int k = 0; k < bits_amplada; k++) 
846.                 { 
847.                     cadena_a_afegir = cadena_a_afegir + 

r.Next(0, 2); 
848.                 } 
849.                 cadena_a_afegir = cadena_a_afegir + "@"; 
850.                 for (int k = 0; k < bits_alsada; k++) 
851.                 { 
852.                     cadena_a_afegir = cadena_a_afegir + 

r.Next(0, 2); 
853.                 } 
854.                 dades.Add(cadena_a_afegir); 
855.             } 
856.             return dades; 
857.         } 
858.         ArrayList carrega_automatica_dades(int bits_amplada, int 

bits_alsada) 
859.         { 
860.             ArrayList dades = new ArrayList(); 
861.  
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862.             Console.WriteLine("    · Es carregarà el fitxer del 
directori actual amb el nom 'mem_init.dat'\n" + 

863.                               "      Premi [ENTER] quan estigui 
disponible."); 

864.             Console.ReadLine(); 
865.             bool error = true; 
866.             while (error == true) 
867.             { 
868.                 try 
869.                 { 
870.                     string dada_llegida = ""; 
871.                     StreamReader sr = new StreamReader(new 

FileStream("mem_init.dat", FileMode.Open, FileAccess.Read)); 
872.                     while (sr.EndOfStream == false) 
873.                     { 
874.                         dada_llegida = sr.ReadLine(); 
875.                         bool es_bona = 

comprova_linia(dada_llegida, bits_amplada, bits_alsada); 
876.                         if (es_bona == true) 

dades.Add(dada_llegida); 
877.                     } 
878.                     if (dades.Count == 0) 
879.                     { 
880.                         Console.WriteLine("      No s'han pogut 

afegir dades. Assegura't que les dimensions de l'adreça i de les 
dades siguin correctes.\n" + 

881.                                           "      [S per defecte] 
Desitja tornar a carregar el fixter [S/N]?"); 

882.                         string resposta = Console.ReadLine(); 
883.                         if (resposta != "") 
884.                         { 
885.                             if (resposta[0] == 'n' || 

resposta[0] == 'N') error = false; 
886.                             else error = true; 
887.                         } 
888.                         else error = true; 
889.                         sr.Close(); 
890.                     } 
891.                     else 
892.                     { 
893.                         error = false; 
894.                         Console.WriteLine("      Dades 

carregades correctament del fitxer mem_init.dat.\n" + 
895.                                           "      Les dades seran 

afegides automàticament al inici del Testbench.\n"); 
896.                     } 
897.                 } 
898.                 catch 
899.                 { 
900.                     error = true; 
901.                     Console.WriteLine("      S'ha produït un 

error. Asseguris que es trobi el fitxer en el directori indicat"); 
902.                 } 
903.             } 
904.             return dades; 
905.         } 
906.         bool guardar_dades(ArrayList dades) 
907.         { 
908.             //Retorna False en cas que es produeixi algun error 

en el guardat. 
909.             //Retorna True si tot funciona correctament. 
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910.  
911.             try 
912.             { 
913.                 TextWriter tw = new 

StreamWriter("mem_init.dat"); 
914.  
915.                 for (int i = 0; i < dades.Count; i++) 
916.                 { 
917.                     tw.WriteLine((string)dades[i]); 
918.                 } 
919.                 tw.Close(); 
920.                 Console.WriteLine("      Dades afegides 

correctament al fitxer mem_init.dat.\n" + 
921.                                   "      Les dades seran 

carregades automàticament al inici del Testbench.\n"); 
922.             } 
923.             catch 
924.             { 
925.                 return false; 
926.             } 
927.             return true; 
928.         } 
929.         //Creacio del fitxer 
930.         int crear_fitxer(int amplada, int capacitat, int 

latencia, int longitud_cua, string ruta) 
931.         { 
932.             int longitud_dades = 

calcular_longitud_dades(amplada); 
933.             int longitud_addr = calcular_longitud_addr(amplada); 
934.             int bits_to_move = 

calcular_bits_to_move(longitud_addr); 
935.             int bits_alsada = calcular_bits_alsada(capacitat, 

amplada); 
936.             int bits_amplada = calcular_bits_amplada(amplada); 

//Nombre de moduls en bits necessaris per codificar-los 
937.             ArrayList elements = new ArrayList(); 
938.             elements = obtenir_llista_de_bits_en_Array("", "", 

"", 0, bits_alsada); 
939.              
940.             //Creem/Reescrivim el fitxer 
941.             TextWriter tw = new StreamWriter(ruta + "\\ram.v"); 
942.  
943.             //Comencem l'escriptura 
944.             System.Console.WriteLine("Creació del fitxer 

iniciada..."); 
945.  
946.             //Introducció 
947.             tw.WriteLine("/*------------------------------------

------\n" + 
948.                          "------MODUL RAM GENERAT 

AUTOMATICAMENT------\n" + 
949.                          "--------------------------------------

----*/\n"); 
950.             //Definició del mòdul 
951.             tw.WriteLine("module ram (\n" + 
952.                          "clk                , // Entrada 

rellotge\n" + 
953.                          "mem_rd_cmd_vld     , // Comando de 

lectura valid\n" + 
954.                          "mem_wr_cmd_vld     , // Comando 

d'escriptura valid\n" + 
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955.                          "mem_wr_be          , // Bit Enable 
d'escriptura\n" + 

956.                          "mem_rd_addr        , // Addr de 
lectura\n" + 

957.                          "mem_wr_addr        , // Addr 
d'escriptura\n" + 

958.                          "mem_wr_data        , // Dades a 
escriure\n" + 

959.                          "mem_rd_data_vld    , // Dades de 
lectura valides\n" + 

960.                          "mem_rd_data        , // Dades de 
lectura\n" + 

961.                          "mem_rd_busy        , // Cua plena per 
lectura\n" + 

962.                          "mem_wr_busy);        // Cua plena per 
escriptura\n"); 

963.  
964.             //Paràmetres 
965.             tw.WriteLine("\n//Parametres\n\n" + 
966.                          "parameter WR_BE_LN = " + 

longitud_dades / 8 + ";       /*This signal is used to indicate a 
write enable of 64 bits of\n" + // */8 Perquè l'amplada de la BRAM 
és de 8bits 

967.                          "                               
mem_<n>_wr_data. For a 64-bit port, bit 0 is used for bits\n" + 

968.                          "                               [63:0], 
and for a 128-bit port, bits 0 and 8 are used for bits\n" + 

969.                          "                               [63:0] 
and [127:64], respectively.*/\n" + 

970.                          "parameter RDWR_ADDR_LN = "+ 
longitud_addr + ";   /*For a 128-bit port, this signal indicates 
the byte address for\n" + 

971.                          "                               a 
memory read (or write) request. The lower four bits must\n" + 

972.                          "                               be 
zero. For a 64-bit port, this signal has a 23 bit address\n" + 

973.                          "                               and 
only the last 3 bits need to be zero.*/\n" + 

974.                          "parameter RDWR_DATA_LN = "+ 
longitud_dades +";\n" + 

975.                          "parameter MEM_SIZE_KB = "+ capacitat 
+";\n" + 

976.                          "parameter QUEUE_LENGTH = "+ 
longitud_cua +";\n" + 

977.                          "parameter QUEUE_DELAY = "+ 
(latencia+1) +";\n" + 

978.                          "parameter BITS_TO_MOVE = " + 
bits_to_move + ";   //Nombre de bits desplassats segons la mida de 
la memoria\n\n"); 

979.  
980.  
981.             //Ports d'entrada i de Sortida 
982.  
983.             tw.WriteLine("//Ports d'entrada\n\n" + 
984.                          "input clk;\n" + 
985.                          "input mem_rd_cmd_vld;\n" + 
986.                          "input mem_wr_cmd_vld;\n" + 
987.                          "input [WR_BE_LN-1:0] mem_wr_be;\n" + 
988.                          "input [RDWR_ADDR_LN-1:0] 

mem_rd_addr;\n" + 
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989.                          "input [RDWR_ADDR_LN-1:0] 
mem_wr_addr;\n" + 

990.                          "input [RDWR_DATA_LN-1:0] 
mem_wr_data;\n\n" + 

991.                          "//Ports de sortida\n\n" + 
992.                          "output reg mem_rd_data_vld;\n" + 
993.                          "output reg [RDWR_DATA_LN-1:0] 

mem_rd_data;\n" + 
994.                          "output reg mem_wr_busy;\n" + 
995.                          "output reg mem_rd_busy;\n\n"); 
996.  
997.             //Memòria Global 
998.             tw.WriteLine("//Memoria\n\n" + 
999.                          "reg [QUEUE_LENGTH-1:0] 

q_add_element;\n" + 
1000.                          "reg [QUEUE_LENGTH-1:0] 

q_prs_element;\n" + 
1001.                          "reg [QUEUE_LENGTH-1:0] q_wr_rd;   //wr 

= 1   || rd = 0\n" + 
1002.                          "reg [RDWR_ADDR_LN-1:0] q_addr 

[QUEUE_LENGTH-1:0];\n" + 
1003.                          "reg [RDWR_DATA_LN-1:0] q_data 

[QUEUE_LENGTH-1:0];\n" + 
1004.                          "reg [WR_BE_LN-1:0] q_be [QUEUE_LENGTH-

1:0];\n"); 
1005.            
1006.             //Mòduls de memòria en si 
1007.             tw.WriteLine("\n//Moduls de memoria en si\n\n" + 
1008.                          "//variables pels moduls\n"); 
1009.  
1010.             string llistat = ""; 
1011.             //reg enxxx; 
1012.             ArrayList ens = 

obtenir_llista_de_bits_en_Array("en", "", "_", bits_alsada, 
bits_alsada + bits_amplada); 

1013.             llistat = obtenir_llista_de_bits("reg en", ";\n", 
"_", bits_alsada, bits_alsada + bits_amplada); 

1014.             if (ens.Count == 0) 
1015.             { 
1016.                 ens.Add("en"); 
1017.                 llistat = "reg en;\n"; 
1018.             } 
1019.             tw.WriteLine(llistat); 
1020.  
1021.             //reg wexxx; 
1022.             ArrayList wes = 

obtenir_llista_de_bits_en_Array("we", "", "", 0, bits_alsada); 
1023.             llistat = obtenir_llista_de_bits("reg we", ";\n", 

bits_alsada); 
1024.             if (wes.Count == 0) 
1025.             { 
1026.                 wes.Add("we"); 
1027.                 llistat = "reg we;\n"; 
1028.             } 
1029.             tw.WriteLine(llistat); 
1030.              
1031.             //reg [14:0] axxx; 
1032.             ArrayList aas = obtenir_llista_de_bits_en_Array("a", 

"", "", 0, bits_alsada); 
1033.             llistat = obtenir_llista_de_bits("reg [14:0] a", 

";\n", bits_alsada); 
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1034.             if (aas.Count == 0) 
1035.             { 
1036.                 aas.Add("a"); 
1037.                 llistat = "reg [14:0] a;\n"; 
1038.             } 
1039.             tw.WriteLine(llistat); 
1040.  
1041.             //reg [7:0] dixxx_xxx <= 0; 
1042.             ArrayList dis = 

obtenir_llista_de_bits_en_Array("di", "", "_", bits_alsada, 
bits_alsada + bits_amplada); 

1043.             llistat = obtenir_llista_de_bits("reg [7:0] di", 
";\n", "_", bits_alsada, bits_alsada + bits_amplada); 

1044.             if (dis.Count == 0) 
1045.             { 
1046.                 dis.Add("di"); 
1047.                 llistat = "reg [7:0] di;\n"; 
1048.             } 
1049.             tw.WriteLine(llistat); 
1050.  
1051.             //wire [7:0] do00_0; 
1052.             ArrayList dos = 

obtenir_llista_de_bits_en_Array("do", "", "_", bits_alsada, 
bits_alsada + bits_amplada); 

1053.             llistat = obtenir_llista_de_bits("wire [7:0] do", 
";\n", "_", bits_alsada, bits_alsada + bits_amplada); 

1054.             if (dos.Count == 0) 
1055.             { 
1056.                 dos.Add("do"); 
1057.                 llistat = "wire [7:0] do;\n"; 
1058.             }  
1059.             tw.WriteLine(llistat); 
1060.  
1061.             //reg [8*amplada_en_bytes-1:0] temp_output_data; 
1062.             tw.WriteLine("reg [" + ((8 * amplada) - 1) + ":0] 

temp_output_data;"); 
1063.  
1064.             tw.WriteLine("reg llegir_1_cicle_tard;"); 
1065.             tw.WriteLine("reg llegir_2_cicle_tard;"); 
1066.  
1067.             //reg [moduls_amplada_en_bits - 1:0] modul_a_llegir; 
1068.             if (bits_alsada > 1) 
1069.             { 
1070.                 tw.WriteLine("reg [" + (bits_alsada - 1) + ":0] 

modul_a_llegir;"); 
1071.                 tw.WriteLine("reg [" + (bits_alsada - 1) + ":0] 

modul_a_llegir2;\n"); 
1072.             } 
1073.             if (bits_alsada == 1) 
1074.             { 
1075.                 tw.WriteLine("reg modul_a_llegir;"); 
1076.                 tw.WriteLine("reg modul_a_llegir2;\n"); 
1077.             } 
1078.             tw.Write("\n"); 
1079.  
1080.             //Declarar cada mòdul de BRAM 
1081.             ArrayList rams = new ArrayList(); 
1082.             rams = obtenir_llista_de_bits_en_Array("ram_mod 

ram", " (\n", "_", bits_alsada, bits_alsada + bits_amplada); 
1083.             if (rams.Count == 0) //En cas que nomès requerim un 

mòdul de memòria no fan falta bits per l'amplada ni l'alçada 
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1084.                 rams.Add("ram_mod ram (\n"); 
1085.             for (int i = 0; i < rams.Count; i++) 
1086.             { 
1087.                 string ram_ = (string)rams[i]; 
1088.                 string di_ = (string)dis[i]; 
1089.                 string do_ = (string)dos[i];  
1090.                 string en_ = (string)ens[i]; 
1091.                 string we_ = (string)wes[i/amplada]; 
1092.                 string a_ = (string)aas[i/amplada]; 
1093.                 tw.Write(ram_); 
1094.                 tw.WriteLine("        .clk             (clk),       

//Rellotge"); 
1095.                 tw.WriteLine("        .en              (" + en_ 

+ "),     //Byte Enable"); 
1096.                 tw.WriteLine("        .we              (" + we_ 

+ "),     //Write Enable"); 
1097.                 tw.WriteLine("        .a               (" + a_ + 

"),      //Read/Write Address"); 
1098.                 tw.WriteLine("        .di              (" + di_ 

+ "),//Data Input"); 
1099.                 tw.WriteLine("        .do              (" + do_ 

+ ") //Data Output\n        );"); 
1100.             } 
1101.  
1102.             //Variables internes 
1103.  
1104.             tw.WriteLine("\n//Variables internes\n\n" + //Posem 

9 bits pel counter per assegurar-nos que no s'ompli (vàlid fins a 
512 elements. Cua màxima actual = 300) 

1105.                          "reg [8:0] counter; //Contador per 
saber el nombre d'elements a la cua (if counter = QUEUE_LENGTH -1 
-> busy)\n" + 

1106.                          //"reg [7:0] fake_counter; //Contador 
per simular que s'omple la cua i s'activa així el busy\n" + //De 
moment no posarem el fake_counter 

1107.                          "reg busy_ant_act; //Per saber si s'ha 
activat al busy al cicle anterior.\n"); 

1108.             //Delays 
1109.             tw.WriteLine("//Delays\n"); 
1110.             for (int cua_delay = 0; cua_delay < latencia; 

cua_delay++) 
1111.             { 
1112.                 tw.WriteLine("reg [RDWR_DATA_LN-1:0] delay" + 

cua_delay + ";"); 
1113.                 tw.WriteLine("reg delay_data_vld" + cua_delay + 

";"); 
1114.             } 
1115.  
1116.             //Inici Codi 
1117.             tw.WriteLine("\n\n//--------------------------------

INICI CODI--------------------------------//\n\n"); 
1118.             //Inicialització 
1119.             tw.WriteLine("//INICIALITZACIO\n"); 
1120.  
1121.             tw.WriteLine("initial\n" + 
1122.                          "begin\n" + 
1123.                          "  if (clk == 0)\n" + 
1124.                          "    @ (posedge clk)\n" + 
1125.                          "  q_add_element <= QUEUE_LENGTH-1;\n" 

+ 



Annexos   67 

1126.                          "  q_prs_element <= QUEUE_LENGTH-1;\n" 
+ 

1127.                          "  mem_rd_busy <= 0;\n" + 
1128.                          "  mem_wr_busy <= 0;\n" + 
1129.                          "  counter <= 0;\n" + 
1130.                        //"  fake_counter <= 0;\n" + 
1131.                          "  busy_ant_act <= 0;\n"); 
1132.             for (int elements_we_a = 0; elements_we_a < 

wes.Count; elements_we_a++) 
1133.             { 
1134.                 tw.WriteLine("  " + (string)wes[elements_we_a] + 

" <= 0;"); 
1135.                 tw.WriteLine("  " + (string)aas[elements_we_a] + 

" <= 0;"); 
1136.             } 
1137.             for (int elements_en = 0; elements_en < ens.Count; 

elements_en++) 
1138.                 tw.WriteLine("  " + (string)ens[elements_en] + " 

<= 0;"); 
1139.             tw.Write("\n"); 
1140.             tw.WriteLine("  llegir_1_cicle_tard <= 0;"); 
1141.             tw.WriteLine("  llegir_2_cicle_tard <= 0;"); 
1142.             if (bits_alsada >= 1) 
1143.             { 
1144.                 tw.WriteLine("  modul_a_llegir <= 0;"); 
1145.                 tw.WriteLine("  modul_a_llegir2 <= 0;"); 
1146.             } 
1147.             //Fi del procés d'inicialització 
1148.             tw.WriteLine("end\n"); 
1149.  
1150.             //Afegir a la cua 
1151.  
1152.             tw.WriteLine("//AFEGIR A LA CUA\n"); 
1153.             tw.WriteLine("always @ (posedge clk && 

(mem_rd_cmd_vld == 1 || mem_wr_cmd_vld == 1) && counter < 
QUEUE_LENGTH && busy_ant_act == 0)\n" + 

1154.                          "begin : ADD_QUEUE\n" + 
1155.                          "  @ (negedge clk)\n" + 
1156.                          "  //AFEGIM (si esta plena ja s'ha 

descartat el cami, si entra es que pot afegir)\n" + 
1157.                          "  if (q_add_element < QUEUE_LENGTH - 

1)\n" + 
1158.                          "    q_add_element = q_add_element + 

1;\n" + 
1159.                          "  else //if (q_add_element == 

QUEUE_LENGTH - 1)\n" + 
1160.                          "    q_add_element = 0;\n\n" + 
1161.                          "  //Afegim les dades de la cua en la 

posicio on toca (actual q_add_element)\n\n" + 
1162.                          "  if (mem_rd_cmd_vld == 1) begin\n" + 
1163.                          "    q_wr_rd[q_add_element] = 0;\n" + 
1164.                          "    q_addr[q_add_element] = 

mem_rd_addr >> BITS_TO_MOVE; //Desplacem " + bits_to_move + " bits 
a la dreta\n" + 

1165.                          "    $display(\"Dades afegides per 
lectura\");\n" + 

1166.                          "  end\n\n" + 
1167.                          "  if (mem_wr_cmd_vld == 1) begin\n" + 
1168.                          "    q_wr_rd[q_add_element] = 1;\n" + 
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1169.                          "    q_addr[q_add_element] = 
mem_wr_addr >> BITS_TO_MOVE; //Desplacem "+ bits_to_move + " bits 
a la dreta\n" + 

1170.                          "    q_data[q_add_element] = 
mem_wr_data;\n" + 

1171.                          "    q_be[q_add_element] = 
mem_wr_be;\n" + 

1172.                          "    $display(\"Dades afegides per 
escriptura\");\n" + 

1173.                          "  end\n" + 
1174.                          "  counter = counter + 1;\n" + 
1175.                        //"fake_counter = fake_counter + 1; 

//Nova peticio, l'afegim al contador\n" + 
1176.                          "end\n"); 
1177.  
1178.             //Accés a la memòria 
1179.  
1180.             tw.WriteLine("//ACCES A LA MEMORIA\n"); 
1181.             tw.WriteLine("always @ (posedge clk && counter > 0) 

//Processem quan hi hagi elements a la cua\n" + 
1182.                          "begin : MEM_ACT\n" + 
1183.                          "  counter <= counter - 1;\n" + 
1184.                          "  if (q_prs_element < QUEUE_LENGTH -

1)\n" + 
1185.                          "    q_prs_element = q_prs_element + 

1;\n" + 
1186.                          "  else\n" + 
1187.                          "    q_prs_element = 0;\n"); 
1188.  
1189.               //Accés a la memòria -> Llegir 
1190.  
1191.             tw.WriteLine("  //Llegeix\n" + 
1192.                          "  if (q_wr_rd[q_prs_element] == 0) 

begin\n"); 
1193.  
1194.  
1195.             //espais perquè quedi tabulat 
1196.             string e_16 = ""; 
1197.             string e_17 = ""; 
1198.             string e_18 = ""; 
1199.             string e_19 = ""; 
1200.             string e_20 = ""; 
1201.             if (bits_alsada >= 1) e_16 = "  "; 
1202.             if (bits_alsada >= 2) e_17 = "  "; 
1203.             if (bits_alsada >= 3) e_18 = "  "; 
1204.             if (bits_alsada >= 4) e_19 = "  "; 
1205.             if (bits_alsada >= 5) e_20 = "  "; 
1206.  
1207.             if (bits_alsada == 0) 
1208.             { 
1209.                 tw.WriteLine("    $display(\"Inicia lectura 

RAM\");\n" + 
1210.                              "    a <= 

q_addr[q_prs_element][14:0];"); 
1211.                 ArrayList sub_ens = new ArrayList(); 
1212.                 sub_ens = obtenir_llista_de_bits_en_Array("en", 

"", "", 0, bits_amplada); 
1213.                 if (sub_ens.Count == 0) 
1214.                     tw.WriteLine("    en <= 1;"); 
1215.                 else 
1216.                 { 
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1217.                     for (int nombre_sub_ens = 0; nombre_sub_ens 
< sub_ens.Count; nombre_sub_ens++) 

1218.                         tw.WriteLine("    " + 
(string)sub_ens[nombre_sub_ens] + " <= q_be[q_prs_element][" + 
nombre_sub_ens + "];"); 

1219.                 } 
1220.  
1221.                 tw.WriteLine("    we <= 0;\n" + 
1222.                              "    llegir_1_cicle_tard <= 1;\n" + 
1223.                              "  end\n") ; 
1224.             } 
1225.             else 
1226.             { 
1227.                  //bucle intern per identificar els mòduls de 

lectura 
1228.                 for (int nombre_elements = 0; nombre_elements < 

elements.Count; nombre_elements++) 
1229.                 { 
1230.  
1231.                     string posicio = 

(string)elements[nombre_elements]; 
1232.                     string posicio_ant;  //identifiquem la 

posició anterior 
1233.                     string posicio_nxt;  //identifiquem la 

posició següent 
1234.                      
1235.                     if (nombre_elements == 0) posicio_ant = 

"xxxxx"; 
1236.                     else posicio_ant = 

(string)elements[nombre_elements-1]; 
1237.                      
1238.                     if (nombre_elements == elements.Count-1) 

posicio_nxt = "xxxxx"; 
1239.                     else posicio_nxt = 

(string)elements[nombre_elements + 1]; 
1240.                     if (bits_alsada >= 5) 
1241.                     { 
1242.                         if (posicio[bits_alsada - 5] != 

posicio_ant[bits_alsada - 5]) 
1243.                             tw.WriteLine(e_19 + e_20 + "if 

(q_addr[q_prs_element][19]== " + posicio[bits_alsada - 5] + ") 
begin"); 

1244.                     } 
1245.                     if (bits_alsada >= 4) 
1246.                     { 
1247.                         if (posicio[bits_alsada - 4] != 

posicio_ant[bits_alsada - 4]) 
1248.                             tw.WriteLine(e_18 + e_19 + e_20 + 

"if (q_addr[q_prs_element][18]== " + posicio[bits_alsada - 4] + ") 
begin"); 

1249.                     } 
1250.  
1251.                     if (bits_alsada >= 3) 
1252.                     { 
1253.                         if (posicio[bits_alsada - 3] != 

posicio_ant[bits_alsada - 3]) 
1254.                             tw.WriteLine(e_17 + e_18 + e_19 + 

e_20 + "if (q_addr[q_prs_element][17]== " + posicio[bits_alsada - 
3] + ") begin"); 

1255.                     } 
1256.                     if (bits_alsada >= 2) 
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1257.                     { 
1258.                         if (posicio[bits_alsada - 2] != 

posicio_ant[bits_alsada - 2]) 
1259.                             tw.WriteLine(e_16 + e_17 + e_18 + 

e_19 + e_20 + "if (q_addr[q_prs_element][16]== " + 
posicio[bits_alsada - 2] + ") begin"); 

1260.                     } 
1261.                     if (posicio[posicio.Length - 1] == '0') 
1262.                         tw.WriteLine(e_16 + e_17 + e_18 + e_19 + 

e_20 + "  if (q_addr[q_prs_element][15]== 0) begin"); 
1263.                     else 
1264.                         tw.WriteLine(e_16 + e_17 + e_18 + e_19 + 

e_20 + "  if (q_addr[q_prs_element][15]== 1) begin"); 
1265.  
1266.                     ArrayList sub_ens = new ArrayList(); 
1267.                     sub_ens = 

obtenir_llista_de_bits_en_Array("en" + posicio + "_", "", "", 0, 
bits_amplada); 

1268.  
1269.                     tw.WriteLine(e_16 + e_17 + e_18 + e_19 + 

e_20 + "    $display(\"Inicia lectura RAM" + posicio + "\");\n" + 
1270.                                  e_16 + e_17 + e_18 + e_19 + 

e_20 + "    a" + posicio + " <= q_addr[q_prs_element][14:0];"); 
1271.  
1272.                     for (int nombre_sub_ens = 0; nombre_sub_ens 

< sub_ens.Count; nombre_sub_ens++) 
1273.                       tw.WriteLine(e_16 + e_17 + e_18 + e_19 + 

e_20 + "    " + (string)sub_ens[nombre_sub_ens] + " <= 1;"); 
1274.  
1275.                     tw.WriteLine(e_16 + e_17 + e_18 + e_19 + 

e_20 + "    we" + posicio + " <= 0;\n" + 
1276.                                  e_16 + e_17 + e_18 + e_19 + 

e_20 + "    modul_a_llegir <= " + bits_alsada + "'b" + posicio + 
";\n" + 

1277.                                  e_16 + e_17 + e_18 + e_19 + 
e_20 + "    llegir_1_cicle_tard <= 1;\n" + 

1278.                                  e_16 + e_17 + e_18 + e_19 + 
e_20 + "  end"); 

1279.                     if (bits_alsada >= 2) 
1280.                     { 
1281.                         if (posicio[bits_alsada - 2] != 

posicio_nxt[bits_alsada - 2]) 
1282.                             tw.WriteLine(e_16 + e_17 + e_18 + 

e_19 + e_20 + "end"); 
1283.                     } 
1284.                     if (bits_alsada >= 3) 
1285.                     { 
1286.                         if (posicio[bits_alsada - 3] != 

posicio_nxt[bits_alsada - 3]) 
1287.                             tw.WriteLine(e_17 + e_18 + e_19 + 

e_20 + "end"); 
1288.                     } 
1289.                     if (bits_alsada >= 4) 
1290.                     { 
1291.                         if (posicio[bits_alsada - 4] != 

posicio_nxt[bits_alsada - 4]) 
1292.                             tw.WriteLine(e_18 + e_19 + e_20 + 

"end"); 
1293.                     } 
1294.                     if (bits_alsada >= 5) 
1295.                     { 
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1296.                         if (posicio[bits_alsada - 5] != 
posicio_nxt[bits_alsada - 5]) 

1297.                             tw.WriteLine(e_19 + e_20 + "end"); 
1298.                     } 
1299.                 } 
1300.                 //Fi de l'accés per lectura 
1301.                 tw.WriteLine("  end\n"); 
1302.             } 
1303.                 //Accés a la memòria -> Escriptura 
1304.                  
1305.                 tw.WriteLine("  //Escriu\n" + 
1306.                          "  if (q_wr_rd[q_prs_element] == 1) 

begin\n"); 
1307.  
1308.             if (bits_alsada == 0) 
1309.             { 
1310.                 tw.WriteLine("    $display(\"Inicia escriptura 

RAM\");\n" + 
1311.                              "    a <= 

q_addr[q_prs_element][14:0];"); 
1312.                 ArrayList sub_ens = new ArrayList(); 
1313.                 sub_ens = obtenir_llista_de_bits_en_Array("en", 

"", "", 0, bits_amplada); 
1314.                 if (sub_ens.Count == 0) 
1315.                     tw.WriteLine("    en <= 1;"); 
1316.                 else 
1317.                 { 
1318.                     for (int nombre_sub_ens = 0; nombre_sub_ens 

< sub_ens.Count; nombre_sub_ens++) 
1319.                         tw.WriteLine("    " + 

(string)sub_ens[nombre_sub_ens] + " <= q_be[q_prs_element][" + 
nombre_sub_ens + "];"); 

1320.                 } 
1321.                 tw.WriteLine("    we <= 1;\n" + 
1322.                              "    temp_output_data = 

q_data[q_prs_element];"); 
1323.                 ArrayList sub_dis = new ArrayList(); 
1324.                 sub_dis = obtenir_llista_de_bits_en_Array("di", 

"", "", 0, bits_amplada); 
1325.                 if (sub_dis.Count == 0) 
1326.                     tw.WriteLine("    di = temp_output_data;"); 
1327.                 else 
1328.                 { 
1329.                     for (int nombre_sub_dis = 0; nombre_sub_dis 

< sub_dis.Count; nombre_sub_dis++) 
1330.                         tw.WriteLine("    " + 

(string)sub_dis[nombre_sub_dis] + " = temp_output_data[" + 
((nombre_sub_dis + 1) * 8 - 1) + ":" + (nombre_sub_dis * 8) + 
"];"); 

1331.                 } 
1332.                 tw.WriteLine("    $display(\"Modul escrit. Dades 

%b\", temp_output_data[" + (8*amplada -1) + ":0]);"); 
1333.                 tw.WriteLine("  end"); 
1334.                 tw.WriteLine("end"); 
1335.             } 
1336.             else 
1337.             { 
1338.  
1339.                 for (int nombre_elements = 0; nombre_elements < 

elements.Count; nombre_elements++) 
1340.                 { 
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1341.  
1342.                     string posicio = 

(string)elements[nombre_elements]; 
1343.                     string posicio_ant;  //identifiquem la 

posició anterior 
1344.                     string posicio_nxt;  //identifiquem la 

posició següent 
1345.  
1346.                     if (nombre_elements == 0) posicio_ant = 

"xxxxx"; 
1347.                     else posicio_ant = 

(string)elements[nombre_elements - 1]; 
1348.  
1349.                     if (nombre_elements == elements.Count - 1) 

posicio_nxt = "xxxxx"; 
1350.                     else posicio_nxt = 

(string)elements[nombre_elements + 1]; 
1351.                     if (bits_alsada >= 5) 
1352.                     { 
1353.                         if (posicio[bits_alsada - 5] != 

posicio_ant[bits_alsada - 5]) 
1354.                             tw.WriteLine(e_19 + e_20 + "if 

(q_addr[q_prs_element][19]== " + posicio[bits_alsada - 5] + ") 
begin"); 

1355.                     } 
1356.                     if (bits_alsada >= 4) 
1357.                     { 
1358.                         if (posicio[bits_alsada - 4] != 

posicio_ant[bits_alsada - 4]) 
1359.                             tw.WriteLine(e_18 + e_19 + e_20 + 

"if (q_addr[q_prs_element][18]== " + posicio[bits_alsada - 4] + ") 
begin"); 

1360.                     } 
1361.  
1362.                     if (bits_alsada >= 3) 
1363.                     { 
1364.                         if (posicio[bits_alsada - 3] != 

posicio_ant[bits_alsada - 3]) 
1365.                             tw.WriteLine(e_17 + e_18 + e_19 + 

e_20 + "if (q_addr[q_prs_element][17]== " + posicio[bits_alsada - 
3] + ") begin"); 

1366.                     } 
1367.                     if (bits_alsada >= 2) 
1368.                     { 
1369.                         if (posicio[bits_alsada - 2] != 

posicio_ant[bits_alsada - 2]) 
1370.                             tw.WriteLine(e_16 + e_17 + e_18 + 

e_19 + e_20 + "if (q_addr[q_prs_element][16]== " + 
posicio[bits_alsada - 2] + ") begin"); 

1371.                     } 
1372.                     if (posicio[posicio.Length - 1] == '0') 
1373.                         tw.WriteLine(e_16 + e_17 + e_18 + e_19 + 

e_20 + "  if (q_addr[q_prs_element][15]== 0) begin"); 
1374.                     else 
1375.                         tw.WriteLine(e_16 + e_17 + e_18 + e_19 + 

e_20 + "  if (q_addr[q_prs_element][15]== 1) begin"); 
1376.   
1377.                     ArrayList sub_dis = new ArrayList(); 
1378.                     ArrayList sub_ens = new ArrayList(); 
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1379.                     sub_dis = 
obtenir_llista_de_bits_en_Array("di" + posicio + 
"_","","",0,bits_amplada); 

1380.                     sub_ens = 
obtenir_llista_de_bits_en_Array("en" + posicio + "_", "", "", 0, 
bits_amplada); 

1381.                      
1382.  
1383.                     tw.WriteLine(e_16 + e_17 + e_18 + e_19 + 

e_20 + "    $display(\"Inicia escriptura RAM" + posicio + "\");\n" 
+ 

1384.                                  e_16 + e_17 + e_18 + e_19 + 
e_20 + "    we" + posicio + " <= 1;\n" + 

1385.                                  e_16 + e_17 + e_18 + e_19 + 
e_20 + "    a" + posicio + " <= q_addr[q_prs_element][14:0];\n" + 

1386.                                  e_16 + e_17 + e_18 + e_19 + 
e_20 + "    temp_output_data = q_data[q_prs_element];"); 

1387.  
1388.                     for (int nombre_sub_ens = 0; nombre_sub_ens 

< sub_dis.Count; nombre_sub_ens++) 
1389.                         tw.WriteLine(e_16 + e_17 + e_18 + e_19 + 

e_20 + "    " + (string)sub_ens[nombre_sub_ens] + " <= 
q_be[q_prs_element][" + nombre_sub_ens + "];"); 

1390.                     for (int nombre_sub_dis = 0; nombre_sub_dis 
< sub_dis.Count; nombre_sub_dis++) 

1391.                         tw.WriteLine(e_16 + e_17 + e_18 + e_19 + 
e_20 + "    " + (string)sub_dis[nombre_sub_dis] + " = 
temp_output_data[" + ((nombre_sub_dis + 1) * 8 - 1) + ":" + 
(nombre_sub_dis * 8) + "];"); 

1392.  
1393.                     tw.WriteLine(e_16 + e_17 + e_18 + e_19 + 

e_20 + "    $display(\"Modul escrit. Dades %b\", 
temp_output_data[" + (8*amplada -1) + ":0]);"); 

1394.                     tw.WriteLine(e_16 + e_17 + e_18 + e_19 + 
e_20 + "  end"); 

1395.  
1396.                     if (bits_alsada >= 2) 
1397.                     { 
1398.                         if (posicio[bits_alsada - 2] != 

posicio_nxt[bits_alsada - 2]) 
1399.                             tw.WriteLine(e_16 + e_17 + e_18 + 

e_19 + e_20 + "end"); 
1400.                     } 
1401.                     if (bits_alsada >= 3) 
1402.                     { 
1403.                         if (posicio[bits_alsada - 3] != 

posicio_nxt[bits_alsada - 3]) 
1404.                             tw.WriteLine(e_17 + e_18 + e_19 + 

e_20 + "end"); 
1405.                     } 
1406.                     if (bits_alsada >= 4) 
1407.                     { 
1408.                         if (posicio[bits_alsada - 4] != 

posicio_nxt[bits_alsada - 4]) 
1409.                             tw.WriteLine(e_18 + e_19 + e_20 + 

"end"); 
1410.                     } 
1411.                     if (bits_alsada >= 5) 
1412.                     { 
1413.                         if (posicio[bits_alsada - 5] != 

posicio_nxt[bits_alsada - 5]) 
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1414.                             tw.WriteLine(e_19 + e_20 + "end"); 
1415.                     } 
1416.                 } 
1417.                 //Fi de l'accés per escriptura 
1418.                 tw.WriteLine("  end"); 
1419.  
1420.                 //Fi del modul lectura/escriptura 
1421.                 tw.WriteLine("end\n"); 
1422.             } 
1423.  
1424.             //Retràs 1r cicle per la lectura 
1425.             tw.WriteLine("\n//LLEGIR1 (Retrassem 1 cicle per 

donar temps a la BRAM a obtenir les dades)\n"); 
1426.             tw.WriteLine("always @ (posedge clk & 

llegir_1_cicle_tard == 1)\n" + 
1427.                          "begin : READ\n" + 
1428.                          "  @ (posedge clk)"); 
1429.             if (bits_alsada > 0) tw.WriteLine("  modul_a_llegir2 

<= modul_a_llegir;"); 
1430.             tw.WriteLine("  llegir_2_cicle_tard <= 1;\n" + 
1431.                          "  llegir_1_cicle_tard = 0;\n" + 
1432.                          "end\n"); 
1433.  
1434.             //Retràs 2n cicle per la lectura 
1435.             tw.WriteLine("//LLEGIR2 (Retrassem un segon i ultim 

cicle per obtenir les dades de la BRAM)\n"); 
1436.             tw.WriteLine("always @ (posedge clk & 

llegir_2_cicle_tard == 1)\n" + 
1437.                          "begin : READ2\n" + 
1438.                          "  //delay2 i no delay0 perque portem 2 

cicles de retras, aixi mantenim el desfasament\n" + 
1439.                          "  @ (posedge clk)"); 
1440.             if (elements.Count == 0) 
1441.             { 
1442.                 ArrayList sub_dos = new ArrayList(); 
1443.                 sub_dos = obtenir_llista_de_bits_en_Array("do", 

"", "", 0, bits_amplada); 
1444.  
1445.                 if (sub_dos.Count == 0) 
1446.                 { 
1447.                     if (latencia == 2) 
1448.                         tw.WriteLine("    mem_rd_data <= 

{do};"); 
1449.                     else 
1450.                         tw.WriteLine("    delay2 <= {do};"); 
1451.                 } 
1452.                 else 
1453.                 { 
1454.                     tw.Write("    delay2 <= {"); 
1455.                     ArrayList reverse_sub_dos = new ArrayList(); 
1456.                     reverse_sub_dos = 

invertir_ArrayList(sub_dos); 
1457.                     for (int elements_sub_dos = 0; 

elements_sub_dos < reverse_sub_dos.Count; elements_sub_dos++) 
1458.                     { 
1459.                         

tw.Write((string)reverse_sub_dos[elements_sub_dos]); 
1460.                         if (elements_sub_dos < 

(reverse_sub_dos.Count - 1)) tw.Write(", "); 
1461.                         else tw.Write("};\n"); 
1462.                     } 
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1463.                     tw.WriteLine("    $display(\"Modul 
llegit.\");"); 

1464.                 } 
1465.             } 
1466.             else 
1467.             { 
1468.                 for (int nombre_elements = 0; nombre_elements < 

elements.Count; nombre_elements++) 
1469.                 { 
1470.                     tw.Write("  if (modul_a_llegir2 == " + 

bits_alsada + "'b" + (string)elements[nombre_elements] + ") 
begin\n"); 

1471.                     ArrayList sub_dos = new ArrayList(); 
1472.                     ArrayList reverse_sub_dos = new ArrayList(); 
1473.                     sub_dos = 

obtenir_llista_de_bits_en_Array("do" + 
(string)elements[nombre_elements] + "_", "", "", 0, bits_amplada); 

1474.                     reverse_sub_dos = 
invertir_ArrayList(sub_dos); 

1475.                     if (sub_dos.Count == 0) 
1476.                     { 
1477.                         if (latencia == 2) 
1478.                             tw.WriteLine("    mem_rd_data <= 

{do};"); 
1479.                         else 
1480.                             tw.WriteLine("    delay2 <= {do};"); 
1481.                     } 
1482.                     else 
1483.                     { 
1484.                         if (latencia == 2) 
1485.                             tw.Write("    mem_rd_data <= {"); 
1486.                         else 
1487.                             tw.Write("    delay2 <= {"); 
1488.                         for (int elements_sub_dos = 0; 

elements_sub_dos < reverse_sub_dos.Count; elements_sub_dos++) 
1489.                         { 
1490.                             

tw.Write((string)reverse_sub_dos[elements_sub_dos]); 
1491.                             if (elements_sub_dos < 

(reverse_sub_dos.Count - 1)) tw.Write(", "); 
1492.                             else tw.Write("};\n"); 
1493.                         } 
1494.                     } 
1495.                     tw.WriteLine("    $display(\"Modul llegit " 

+ (string)elements[nombre_elements] + ".\");"); 
1496.                     tw.WriteLine("  end\n"); 
1497.                 } 
1498.             } 
1499.             tw.WriteLine("  llegir_2_cicle_tard = 0;"); 
1500.             if (latencia == 2) 
1501.                 tw.WriteLine("  mem_rd_data_vld <= 1;\n end\n"); 
1502.             else 
1503.                 tw.WriteLine("  delay_data_vld2 <= 1;\n end\n"); 
1504.  
1505.             //Funcions no principals 
1506.  
1507.             tw.WriteLine("//FUNCIONS NO PRINCIPALS\n"); 
1508.             if (latencia > 2) 
1509.             { 
1510.                 //Latència 
1511.                 tw.WriteLine("//DELAY\n"); 
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1512.                 tw.WriteLine("always @ (posedge clk)\n" + 
1513.                              "begin : DELAY\n" + 
1514.                              "  //Desplacem tots els elements 

una posicio"); 
1515.                 if (latencia >= 4) 
1516.                 { 
1517.                     for (int posicions_latencia = 0; 

posicions_latencia < latencia - 2; posicions_latencia++) 
1518.                     { 
1519.                         tw.WriteLine("  delay" + 

(posicions_latencia + 1) + " <= delay" + posicions_latencia + 
";"); 

1520.                         tw.WriteLine("  delay_data_vld" + 
(posicions_latencia + 1) + " <= delay_data_vld" + 
posicions_latencia + ";\n"); 

1521.                     } 
1522.                     tw.WriteLine("  //Assignem els ultims valors 

de la cua a la sortida"); 
1523.                     tw.WriteLine("  mem_rd_data <= delay" + 

(latencia - 2) + ";"); 
1524.                     tw.WriteLine("  mem_rd_data_vld <= 

delay_data_vld" + (latencia - 2) + ";"); 
1525.                 } 
1526.                 else //mínim 3 
1527.                 { 
1528.                     tw.WriteLine("  delay1 <= delay0;\n" + 
1529.                                  "  delay_data_vld1 <= 

delay_data_vld0;\n" + 
1530.                                  "\n" + 
1531.                                  "  delay2 <= delay1;\n" + 
1532.                                  "  delay_data_vld2 <= 

delay_data_vld1;\n" + 
1533.                                  "\n  //Assignem els ultims 

valors de la cua a la sortida\n" + 
1534.                                  "  mem_rd_data <= delay2;\n" + 
1535.                                  "  mem_rd_data_vld <= 

delay_data_vld2;\n"); 
1536.                 } 
1537.                 tw.WriteLine("end\n"); 
1538.             } 
1539.             //Busy 
1540.             tw.WriteLine("//BUSY\n"); 
1541.             tw.WriteLine("always @ (posedge clk && counter == 

QUEUE_LENGTH - 1 && (mem_rd_cmd_vld == 1 || mem_wr_cmd_vld == 1) 
&& busy_ant_act == 0)\n" + 

1542.                          "begin : BUSY\n" + 
1543.                          "  if (mem_rd_cmd_vld == 1)\n" + 
1544.                          "    mem_rd_busy <= 1;\n" + 
1545.                          "  else\n" + 
1546.                          "    mem_wr_busy <= 1;\n" + 
1547.                          "  @ (posedge clk)\n" + 
1548.                          "  mem_rd_busy <= 0;\n" + 
1549.                          "  mem_wr_busy <= 0;\n" + 
1550.                          "  busy_ant_act <= 1;\n" + 
1551.                          "  @ (posedge clk)\n" + 
1552.                          "  busy_ant_act <= 0;\n" + 
1553.                          "end\n"); 
1554.  
1555.             //Si no hi ha dades noves, posem 0's 
1556.             tw.WriteLine("//Un cop llegides totes les dades les 

posem a 0"); 
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1557.             tw.WriteLine("always @ (posedge clk && counter == 
0)\n" + 

1558.                          "  begin : RD_DATA_EMPTY\n" + 
1559.                          "  delay0 <= 0;\n" + 
1560.                          "  delay_data_vld0 <= 0;\n" + 
1561.                          "end\n"); 
1562.  
1563.             //Desactivem el WE i el EN dels mòduls que no estan 

actius en cas que hi hagi més d'un mòdul d'alçada 
1564.             if (bits_alsada > 0) 
1565.             { 
1566.                 tw.WriteLine("//Desactivem el WE i el EN dels 

moduls que no estan actius"); 
1567.                 tw.WriteLine("always @ (posedge clk)\n" + 
1568.                              "begin : WE_EN\n" + 
1569.                              "  if (q_addr[q_prs_element][" + 

(14 + bits_alsada) + ":0] != 0) begin //Quan s'assigna alguna 
addr, desactivem tots les moduls que no es facin servir\n"); 

1570.                 for (int nombre_elements = 0; nombre_elements < 
elements.Count; nombre_elements++) 

1571.                 { 
1572.  
1573.                     string posicio = 

(string)elements[nombre_elements]; 
1574.                     string posicio_ant;  //identifiquem la 

posició anterior 
1575.                     string posicio_nxt;  //identifiquem la 

posició següent 
1576.  
1577.                     if (nombre_elements == 0) posicio_ant = 

"xxxxx"; 
1578.                     else posicio_ant = 

(string)elements[nombre_elements - 1]; 
1579.  
1580.                     if (nombre_elements == elements.Count - 1) 

posicio_nxt = "xxxxx"; 
1581.                     else posicio_nxt = 

(string)elements[nombre_elements + 1]; 
1582.  
1583.  
1584.                     if (bits_alsada >= 5) 
1585.                     { 
1586.                         if (posicio[bits_alsada - 5] != 

posicio_ant[bits_alsada - 5]) 
1587.                             tw.WriteLine(e_19 + e_20 + "if 

(q_addr[q_prs_element][19]== " + posicio[bits_alsada - 5] + ") 
begin"); 

1588.                     } 
1589.                     if (bits_alsada >= 4) 
1590.                     { 
1591.                         if (posicio[bits_alsada - 4] != 

posicio_ant[bits_alsada - 4]) 
1592.                             tw.WriteLine(e_18 + e_19 + e_20 + 

"if (q_addr[q_prs_element][18]== " + posicio[bits_alsada - 4] + ") 
begin"); 

1593.                     } 
1594.  
1595.                     if (bits_alsada >= 3) 
1596.                     { 
1597.                         if (posicio[bits_alsada - 3] != 

posicio_ant[bits_alsada - 3]) 
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1598.                             tw.WriteLine(e_17 + e_18 + e_19 + 
e_20 + "if (q_addr[q_prs_element][17]== " + posicio[bits_alsada - 
3] + ") begin"); 

1599.                     } 
1600.                     if (bits_alsada >= 2) 
1601.                     { 
1602.                         if (posicio[bits_alsada - 2] != 

posicio_ant[bits_alsada - 2]) 
1603.                             tw.WriteLine(e_16 + e_17 + e_18 + 

e_19 + e_20 + "if (q_addr[q_prs_element][16]== " + 
posicio[bits_alsada - 2] + ") begin"); 

1604.                     } 
1605.                     if (posicio[posicio.Length - 1] == '0') 
1606.                         tw.WriteLine(e_16 + e_17 + e_18 + e_19 + 

e_20 + "  if (q_addr[q_prs_element][15]== 0) begin"); 
1607.                     else 
1608.                         tw.WriteLine(e_16 + e_17 + e_18 + e_19 + 

e_20 + "  if (q_addr[q_prs_element][15]== 1) begin"); 
1609.  
1610.  
1611.                     tw.WriteLine(e_16 + e_17 + e_18 + e_19 + 

e_20 + "    if (q_wr_rd[q_prs_element] == 0) we" + posicio + " <= 
0;"); 

1612.                     for (int elements_no_actius = 0; 
elements_no_actius < elements.Count; elements_no_actius++) 

1613.                     { 
1614.                         if ((string)elements[elements_no_actius] 

!= posicio) 
1615.                         { 
1616.                             tw.WriteLine(e_16 + e_17 + e_18 + 

e_19 + e_20 + "    we" + (string)elements[elements_no_actius] + " 
<= 0;"); 

1617.                             ArrayList en_els = new ArrayList(); 
1618.                             en_els = 

obtenir_llista_de_bits_en_Array((string)elements[elements_no_actiu
s] + "_", "", "", 0, bits_amplada); 

1619.                             for (int j = 0; j < en_els.Count; 
j++) 

1620.                                 tw.WriteLine(e_16 + e_17 + e_18 
+ e_19 + e_20 + "    en" + (string)en_els[j] + " <= 0;"); 

1621.                         } 
1622.                     } 
1623.                     tw.WriteLine(e_16 + e_17 + e_18 + e_19 + 

e_20 + "  end"); 
1624.  
1625.                     if (bits_alsada >= 2) 
1626.                     { 
1627.                         if (posicio[bits_alsada - 2] != 

posicio_nxt[bits_alsada - 2]) 
1628.                             tw.WriteLine(e_16 + e_17 + e_18 + 

e_19 + e_20 + "end"); 
1629.                     } 
1630.                     if (bits_alsada >= 3) 
1631.                     { 
1632.                         if (posicio[bits_alsada - 3] != 

posicio_nxt[bits_alsada - 3]) 
1633.                             tw.WriteLine(e_17 + e_18 + e_19 + 

e_20 + "end"); 
1634.                     } 
1635.                     if (bits_alsada >= 4) 
1636.                     { 
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1637.                         if (posicio[bits_alsada - 4] != 
posicio_nxt[bits_alsada - 4]) 

1638.                             tw.WriteLine(e_18 + e_19 + e_20 + 
"end"); 

1639.                     } 
1640.                     if (bits_alsada >= 5) 
1641.                     { 
1642.                         if (posicio[bits_alsada - 5] != 

posicio_nxt[bits_alsada - 5]) 
1643.                             tw.WriteLine(e_19 + e_20 + "end"); 
1644.                     } 
1645.  
1646.  
1647.                 } 
1648.  
1649.                 tw.WriteLine("  end\n" + 
1650.                 "  else begin"); 
1651.                 for (int nombre_elements = 0; nombre_elements < 

elements.Count; nombre_elements++) 
1652.                 { 
1653.                     ArrayList en_els = new ArrayList(); 
1654.                     en_els = 

obtenir_llista_de_bits_en_Array((string)elements[nombre_elements] 
+ "_", "", "", 0, bits_amplada); 

1655.                     for (int j = 0; j < en_els.Count; j++) 
1656.                         tw.WriteLine("    en" + 

(string)en_els[j] + " <= 0;"); 
1657.                     tw.WriteLine("    we" + 

(string)elements[nombre_elements] + " <= 0;"); 
1658.                 } 
1659.  
1660.                 tw.WriteLine("  end"); //Per tancar el case en 

que no hi ha cap mòdul actiu 
1661.                 tw.WriteLine("end\n"); //Per tancar el mòdul 
1662.             } 
1663.             else 
1664.             { 
1665.                 ArrayList sub_ens = new ArrayList(); 
1666.                 sub_ens = obtenir_llista_de_bits_en_Array("en", 

"", "", 0, bits_amplada); 
1667.  
1668.                 //Desactivem el WE i el EN dels mòduls que no 

estan actius en cas que hi hagi més d'un mòdul d'alçada 
1669.                 tw.WriteLine("//Desactivem el WE i el EN dels 

moduls que no estan actius"); 
1670.                 tw.WriteLine("always @ (posedge clk)\n" + 
1671.                              "begin : WE_EN\n"); 
1672.                 tw.WriteLine("  if (q_wr_rd[q_prs_element] == 0) 

we <= 0;\n"); 
1673.                 tw.WriteLine("end\n"); //Per tancar el mòdul 
1674.             } 
1675.              
1676.             //Retornar punter a la primera posició si la cua 

esta buida i no hi ha peticions noves 
1677.             tw.WriteLine("//Retornar punter a la primera posicio 

si la cua esta buida i no hi ha peticions noves\n"); 
1678.             tw.WriteLine("always @ (posedge clk)\n" + 
1679.                          "begin : RETURN\n" + 
1680.                          "  if (counter == 0 && mem_wr_cmd_vld 

== 0 && mem_rd_cmd_vld == 0) begin\n" + 
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1681.                          "    q_prs_element <= QUEUE_LENGTH - 
1;\n" + 

1682.                          "    q_add_element <= QUEUE_LENGTH - 
1;\n" + 

1683.                          "  end\n" + 
1684.                          "end\n"); 
1685.  
1686.             //Fi del programa 
1687.             tw.Write("endmodule"); 
1688.             //Tanquem el fitxer 
1689.             tw.Close(); 
1690.             return 0; 
1691.         } 
1692.         int crear_tb(int amplada, int capacitat, int latencia, 

string ruta, bool escriptura, bool lectura, int n_elements, 
ArrayList dades) 

1693.         { 
1694.             int longitud_dades = 

calcular_longitud_dades(amplada); 
1695.             int longitud_addr = calcular_longitud_addr(amplada); 
1696.             int bits_to_move = 

calcular_bits_to_move(longitud_addr); 
1697.             int bits_alsada = calcular_bits_alsada(capacitat, 

amplada); 
1698.             int bits_amplada = calcular_bits_amplada(amplada); 

//Nombre de moduls en bits necessaris per codificar-los 
1699.             ArrayList elements = new ArrayList(); 
1700.             latencia++; //ja que l'usuari té un retard d'1 cicle 

per obtenir les dades 
1701.             elements = obtenir_llista_de_bits_en_Array("", "", 

"", 0, bits_alsada); 
1702.  
1703.             //Creem/Reescrivim el fitxer 
1704.             TextWriter tw = new StreamWriter(ruta + 

"\\ram_tb.v"); 
1705.  
1706.             //Comencem l'escriptura 
1707.             System.Console.WriteLine("Creació del testbench 

iniciada..."); 
1708.  
1709.             //Introducció 
1710.             tw.WriteLine("/*------------------------------------

-----\n" + 
1711.                          "-------TB RAM GENERAT AUTOMATICAMENT--

-----\n" + 
1712.                          "--------------------------------------

---*/\n"); 
1713.             //Definició del mòdul 
1714.             tw.WriteLine("module ram_tb;\n" + 
1715.                          "\n//Parametres (igual que en ram.v)\n" 

+ 
1716.                          "parameter WR_BE_LN = " + 

longitud_dades / 8 + ";\n" + 
1717.                          "parameter RDWR_ADDR_LN = " + 

longitud_addr + ";\n" + 
1718.                          "parameter RDWR_DATA_LN = " + 

longitud_dades + ";\n" + 
1719.                          "\n" + 
1720.                          "//Per assignar els valors 

corresponents a la memoria\n" + 
1721.                          "reg clk;\n" + 
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1722.                          "reg mem_rd_cmd_vld;\n" + 
1723.                          "reg mem_wr_cmd_vld;\n" + 
1724.                          "wire mem_rd_data_vld;\n" + 
1725.                          "reg mem_rd_data_vld_tmp;\n" + 
1726.                          "reg [WR_BE_LN-1:0] mem_wr_be;\n" + 
1727.                          "reg [RDWR_ADDR_LN-1:0] mem_rd_addr;\n" 

+ 
1728.                          "reg [RDWR_ADDR_LN-1:0] mem_wr_addr;\n" 

+ 
1729.                          "reg [RDWR_DATA_LN-1:0] mem_wr_data;\n" 

+ 
1730.                          "wire [RDWR_DATA_LN-1:0] 

mem_rd_data;\n"); 
1731.  
1732.             tw.WriteLine("//Per comprovar que no s'ha produit 

cap error\n" + 
1733.                          "reg error_counter;\n"); 
1734.  
1735.             //Modul RAM en si 
1736.             tw.WriteLine("ram ram1 (\n" + 
1737.                          ".clk             (clk),\n" + 
1738.                          ".mem_rd_cmd_vld  (mem_rd_cmd_vld),\n" 

+ 
1739.                          ".mem_wr_cmd_vld  (mem_wr_cmd_vld),\n" 

+ 
1740.                          ".mem_wr_be       (mem_wr_be),\n" + 
1741.                          ".mem_rd_addr     (mem_rd_addr),\n" + 
1742.                          ".mem_wr_addr     (mem_wr_addr),\n" + 
1743.                          ".mem_wr_data     (mem_wr_data),\n" + 
1744.                          ".mem_rd_data_vld (mem_rd_data_vld),\n" 

+ 
1745.                          ".mem_rd_data     (mem_rd_data),\n" + 
1746.                          ".mem_rd_busy     (mem_rd_busy),\n" + 
1747.                          ".mem_wr_busy     (mem_wr_busy) );\n"); 
1748.  
1749.             //Initial begin 
1750.             tw.WriteLine("\ninitial\n" + 
1751.                          "begin : TB\n" + 
1752.                          "  //Inicialitzem totes les 

variables\n" + 
1753.                          "  error_counter <= 0;\n" + 
1754.                          "  mem_rd_cmd_vld <= 0;\n" + 
1755.                          "  mem_wr_cmd_vld <= 0;\n" + 
1756.                          "  mem_wr_be <= 0;\n" + 
1757.                          "  clk <= 1;\n" + 
1758.                          "  mem_rd_addr <= 0;\n" + 
1759.                          "  mem_wr_addr <= 0;\n" + 
1760.                          "  mem_rd_data_vld_tmp <= 0;\n" + 
1761.                 //Monitoritzem les dades 
1762.                          "  $display(\"\ttemps,  

clk,rd_cmd_vld,wr_cmd_vld, \\twr_be, \\t\\t\\trd_addr, 
\\t\\t\\twr_addr, \\t\\t\\twr_data, \\t\\t      rd_data_vld,   
rd_data\");\n" + 

1763.                          "  
$monitor(\"%d,\\t%b,\\t%b,\\t%b,\\t%b,\\t%b,\\t%b,\\t%b,\\t%b,\\t%
b\",\n" + 

1764.                          "           $time,\n" + 
1765.                          "           clk,\n" + 
1766.                          "           mem_rd_cmd_vld,\n" + 
1767.                          "           mem_wr_cmd_vld,\n" + 
1768.                          "           mem_wr_be,\n" + 
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1769.                          "           mem_rd_addr,\n" + 
1770.                          "           mem_wr_addr,\n" + 
1771.                          "           mem_wr_data,\n" + 
1772.                          "           mem_rd_data_vld_tmp,\n" + 
1773.                          "           mem_rd_data);\n"); 
1774.  
1775.             //Inicialitzem els valors de memòria especificats en 

cas que n'hi hagin 
1776.             for (int i = 0; i < dades.Count; i++) 
1777.             { 
1778.                 string[] linia = ((string)dades[i]).Split('@'); 
1779.                 string bitsa1 = ""; 
1780.                 for (int j = 0; j < amplada; j++) 
1781.                     bitsa1 = bitsa1 + "1"; 
1782.                 tw.WriteLine("\n       //Escrivim\n" + 
1783.                "  #10  mem_wr_addr <= " + linia[1].Length + "'b" 

+ linia[1] + ";\n" + 
1784.                "       mem_wr_data <= " + linia[0].Length + "'b" 

+ linia[0] + ";\n" + 
1785.                "       mem_wr_be <= " + amplada + "'b" + bitsa1 

+ ";");  
1786.             } 
1787.  
1788.             //Inici de les proves d'escriptura/lectura 
1789.             ArrayList dades_tb_x_llegir = new ArrayList(); 
1790.             if (escriptura == true) 
1791.             { 
1792.                 dades_tb dtb = new dades_tb(); 
1793.                 Random r = new Random(DateTime.Now.Millisecond); 
1794.                 for (int i = 0; i < n_elements; i++) 
1795.                 { 
1796.                     dtb = new dades_tb(); 
1797.                     //Un altre random per les dades 
1798.                     for (int bts_dades = 0; bts_dades < 

longitud_dades; bts_dades++) 
1799.                     { 
1800.                         int aleat = r.Next(0, 2); 
1801.                         dtb.dades = dtb.dades + 

Convert.ToString(aleat); 
1802.                     } 
1803.                     //Un altre per l'adreça 
1804.                     for (int bts_adr = 0; bts_adr < 

longitud_addr - bits_to_move; bts_adr++) 
1805.                     { 
1806.                         int aleat = r.Next(0, 2); 
1807.                         dtb.adresa = dtb.adresa + 

Convert.ToString(aleat); 
1808.                     } 
1809.                     for (int btstomv = 0; btstomv < 

bits_to_move; btstomv++) 
1810.                     { 
1811.                         dtb.adresa = dtb.adresa + "0"; 
1812.                     } 
1813.                     string bitsa1 = ""; 
1814.                     for (int j = 0; j < amplada; j++) 
1815.                         bitsa1 = bitsa1 + "1"; 
1816.  
1817.                     tw.WriteLine("\n       //Escrivim\n" + 
1818.                                    "  #10  mem_wr_addr <= " + 

longitud_addr + "'b" + dtb.adresa + ";\n" + 
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1819.                                    "       mem_wr_data <= " + 
longitud_dades + "'b" + dtb.dades + ";\n" + 

1820.                                    "       mem_wr_be <= " + 
amplada + "'b" + bitsa1 + ";"); 

1821.  
1822.                     //En cas de ser la primera iteració 

d'escriptura 
1823.                     if (i == 0) tw.WriteLine("       

mem_wr_cmd_vld <= 1;\n"); 
1824.                     dades_tb_x_llegir.Add(dtb); 
1825.                 } 
1826.  
1827.                 //Posem a 0 
1828.  
1829.                 tw.WriteLine("\n  //Posem totes les variables 

d'escriptura a 0\n" + 
1830.                                "  #10  mem_wr_cmd_vld <= 0;\n" + 
1831.                                "       mem_wr_addr <= 0;\n" + 
1832.                                "       mem_wr_data <= 0;\n" + 
1833.                                "       mem_wr_be <= 0;\n"); 
1834.             } 
1835.  
1836.             if (lectura == true) 
1837.             { 
1838.                 //Inicialitzem per a la lectura 
1839.                 tw.WriteLine("       //Inicialitzem per a la 

lectura\n" + 
1840.                              "       mem_rd_cmd_vld <= 1;\n"); 
1841.                 tw.WriteLine("\n       mem_rd_addr <= " + 

longitud_addr + "'b" + ((dades_tb)dades_tb_x_llegir[0]).adresa + 
";\n"); 

1842.  
1843.                 for (int i = 1; i < dades_tb_x_llegir.Count; 

i++) 
1844.                 { 
1845.                     if (i % (latencia) == 0) 
1846.                     { 
1847.                          
1848.                         for (int j = 0; j < i; j++) 
1849.                         { 
1850.                             dades_tb dtb_ant = 

(dades_tb)dades_tb_x_llegir[j]; 
1851.                             if (dtb_ant.lectura_feta == false) 
1852.                             { 
1853.                                 tw.WriteLine("   #10 

mem_rd_cmd_vld <= 0;\n"); 
1854.                                 if (j == 0) tw.WriteLine("   

#1"); //5*(i/latencia) 
1855.                                 tw.WriteLine("       if 

(mem_rd_data != " + longitud_dades + "'b" + dtb_ant.dades + ")\n" 
+ 

1856.                                              "         
error_counter = 1;\n"); 

1857.                                 dtb_ant.lectura_feta = true; 
1858.                             } 
1859.                         } 
1860.                     }     
1861.                     dades_tb dtb = 

(dades_tb)dades_tb_x_llegir[i]; 
1862.                     tw.WriteLine("   #10 mem_rd_cmd_vld <= 1;\n" 

+ 
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1863.                                  "       mem_rd_addr <= " + 
longitud_addr + "'b" + dtb.adresa + ";\n"); 

1864.                                   
1865.           
1866.                 } 
1867.                 //Posem a 0 
1868.                 tw.WriteLine("  #10  mem_rd_cmd_vld <= 0;\n" + 
1869.                              "       mem_rd_addr <= " + 

longitud_addr + "'b0;\n"); 
1870.                 if ((latencia - (dades_tb_x_llegir.Count % 

latencia)) != 0) 
1871.                     tw.WriteLine("\n   #" + ((latencia - 

(dades_tb_x_llegir.Count % latencia)- 1) * 10) + "\n"); 
1872.  
1873.                 for (int i = 0; i < dades_tb_x_llegir.Count; 

i++) 
1874.                 { 
1875.                     dades_tb dtb = 

(dades_tb)dades_tb_x_llegir[i]; 
1876.                     if (dtb.lectura_feta == false) 
1877.                     { 
1878.                         tw.WriteLine("   #10 if (mem_rd_data != 

" + longitud_dades + "'b" + dtb.dades + ")\n" + 
1879.                                      "         error_counter = 

1;\n"); 
1880.                         dtb.lectura_feta = true; 
1881.                     } 
1882.                 } 
1883.  
1884.                 if (n_elements < latencia) 
1885.                     tw.WriteLine("   #" + (latencia - n_elements 

+ 1)*10 + " \n"); 
1886.                 else 
1887.                     tw.WriteLine("   #10\n"); 
1888.  
1889.                 tw.WriteLine( "      $display(\"\\n\\n\\RESULTAT 

prova lectura/escriptura...\\n\");\n" + 
1890.                               "      if (error_counter == 0)\n" 

+ 
1891.                               "        $display(\"  Dades 

llegides i escrites correctament. OK\");\n" + 
1892.                               "      else\n" + 
1893.                               "        $display(\"  Problema en 

la lectura i/o escriptura. ERROR\");\n" + 
1894.                               "   #100"); 
1895.             } 
1896.             tw.Write("\n      $finish;\n" +  
1897.                      "  end\n\n" + 
1898.                      "  always\n" + 
1899.                      "    #5 clk = !clk;\n" + 
1900.                      "  endmodule"); 
1901.             //Tanquem el fitxer 
1902.             tw.Close(); 
1903.             return 0; 
1904.         } 
1905.         //Main 
1906.         static void Main(string[] args) 
1907.         { 
1908.             Program p = new Program(); 
1909.             //Introduccio 
1910.             p.welcome(); 
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1911.           
1912.          //Obtenim les dades parametritzables 
1913.          int amplada = p.seleccionar_amplada(); 
1914.             int capacitat = p.seleccionar_capacitat(amplada); 
1915.          int latencia = p.seleccionar_latencia(); 
1916.             int longitud_cua = p.seleccionar_longitud_cua(); 
1917.  
1918.             //Calculem la resta 
1919.             int longitud_dades = 

p.calcular_longitud_dades(amplada); 
1920.             int longitud_addr = 

p.calcular_longitud_addr(amplada); 
1921.  
1922.          //Obtenim la ruta on guardar el fitxer 
1923.          string ruta = p.seleccionar_ruta(); 
1924.  
1925.          //Creem el fitxer ram.v i n'iniciem l'escriptura 

segons els parametres indicats prèviament 
1926.          int resultat = p.crear_fitxer(amplada, capacitat, 

latencia, longitud_cua, ruta); 
1927.  
1928.             //Informem a l'usuari del resultat de la operació 
1929.             Console.WriteLine("Fitxer generat correctament\n"); 
1930.              
1931.             //Si la longitud d'adreça és de 23 o 24 bits oferim 

crear un testbench associat 
1932.             if (longitud_addr >= 23) 
1933.             { 
1934.                 bool fer_testbench = p.fer_testbench_assoc(); 
1935.                 if (fer_testbench == true) 
1936.                 { 
1937.                     bool escriptura = p.fer_escriptura(); 
1938.                     bool lectura = p.fer_lectura(); 
1939.                     int quantitat = 

p.quantitat_operacions_lect_esc(latencia); 
1940.  
1941.                     bool inicialitzar = 

p.inicialitzar_memoria(); 
1942.                     ArrayList dades_a_inicialitzar = new 

ArrayList(); 
1943.                     if (inicialitzar == true) 
1944.                     { 
1945.                         int bits_amplada = longitud_dades; 
1946.                         int bits_alsada = longitud_addr; 
1947.  
1948.  
1949.                         bool man_auto = p.manualment_fitxer(); 
1950.                         if (man_auto == true) //true == manual 
1951.                         { 
1952.                             dades_a_inicialitzar = 

p.introduccio_manual_de_dades(bits_amplada, bits_alsada); 
1953.                             

p.guardar_dades(dades_a_inicialitzar); 
1954.                         } 
1955.                         else //Des de fitxer 
1956.                         { 
1957.                             bool generar_carregar = 

p.generar_carregar_fitxer(); 
1958.                             if (generar_carregar == true) // 

true == generar 
1959.                             { 
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1960.                                 dades_a_inicialitzar = 
p.generacio_automatica_dades(bits_amplada, bits_alsada); 

1961.                                 
p.guardar_dades(dades_a_inicialitzar); 

1962.                             } 
1963.                             else  //false == carregar 
1964.                             { 
1965.                                 dades_a_inicialitzar = 

p.carrega_automatica_dades(bits_amplada, bits_alsada); 
1966.                             } 
1967.                         } 
1968.                     } 
1969.                     p.crear_tb(amplada, capacitat, latencia, 

ruta, escriptura, lectura, quantitat, dades_a_inicialitzar); 
1970.                     Console.WriteLine("Testbench generat 

correctament\n"); 
1971.                 } 
1972.             } 
1973.              
1974.          //Esperem a que l'usuari permi qualsevol tecla per 

finalitzar 
1975.             Console.WriteLine("\nPremi qualsevol tecla per 

finalitzar."); 
1976.             Console.ReadLine(); 
1977.         } 
1978.     } 
1979. } 
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G. Fitxer mod_mem_tb.v 
 
1. module mod_mem_tb;  
2. reg clk; 
3. reg en; 
4. reg we; 
5. reg [14:0] a; 
6. reg [7:0] di; 
7. wire [7:0] do; 
8. reg [7:0] do_final; 
9. reg dread; 
10. //Per comprovar que no s'ha produit cap error 
11. reg error_counter; 
12. ram_mod ram (  
13. .clk             (clk),   //Rellotge 
14. .en              (en),    //Byte Enable 
15. .we              (we),    //Write Enable 
16. .a               (a),     //Read/Write Address 
17. .di              (di),    //Data Input 
18. .do              (do)     //Data Output  
19. ); 
20. initial  
21. begin : TB 
22. //Inicialitzem totes les variables 
23. error_counter <= 0; 
24. clk <= 0; 
25. en <= 0; 
26. we <= 0; 
27. a <= 0; 
28. di <= 0; 
29. do_final <= 0; 
30. dread <= 0; 
31. $display("\ttemps\tclk\ten\twe\t\tdi\t\tdo\t\tdo_final"); 
32. $monitor("%d\t%b\t%b\t%b\t%b\t%b\t%b", 
33. $time,  
34. clk, 
35. en, 
36. we, 
37. di, 
38. do, 
39. do_final); 
40. #10  a <= 15'b100100000001001; 
41. we <= 1;   
42. en <= 1; 
43. di <= 8'b11111111;   
44. //Posem totes les variables d'escriptura a 0 
45. #10  en <= 0;     
46. a <= 0; 
47. di <= 0; 
48. we <= 0; 
49. //Inicialitzem per a la lectura 
50. #10  a <= 15'b100100000001001; 
51. en <= 1; 
52. do_final = do; 
53. if (do_final != 8'b11111111) 
54. error_counter <= 1; 
55. //Fem la prova altra vegada amb diferents valors 
56. #10   a <= 15'b000100000000001; 
57. we <= 1;   
58. en <= 1; 
59. di <= 8'b01011100;   
60. //Tornem a escriure 
61. #10  a <= 15'b001101001000001; 
62. we <= 1;   
63. en <= 1; 
64. di <= 8'b01111101; 
65. //Posem totes les variables d'escriptura a 0 
66. #10  en <= 0;     
67. a <= 0; 
68. di <= 0; 
69. we <= 0; 
70. do_final <= do; 
71. do_final <= 0; 
72. //Inicialitzem per a la lectura 
73. #10  a <= 15'b000100000000001;  //(0) 
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74. en <= 1; 
75. dread <= 1;     //endarrerim 1 cicle la lectura      
76. #10  a <= 15'b001101001000001;  //(1) 
77. dread <= 1; 
78. //Posem a 0 de nou 
79. #10  en <= 0; 
80. a <= 0;  
81. if (do_final != 8'b01011100) error_counter <= 1;  //(0) 
82. #10  if (do_final != 8'b01111101) error_counter <= 1;  //(1) 
83. #30 
84. if (error_counter == 1) 
85. $display("Error en les proves de lectura/escriptura"); 
86. else 
87. $display("Test del mòdul de BRAM completat correctament");    
88. $finish; 
89. end  
90. always @ (posedge clk && dread == 1) 
91. begin : DELAYED_READ 
92. @ (posedge clk) 
93. //Esperem a que les dades estiguin disponibles. En el primer cas no ha sigut  
94. //necessari (instant #30)perquè accedíem a la mateixa posició de memòria que  
95. //acabàvem d'escriure i les dades ja estaven disponibles en el do. 
96. do_final <= do; 
97. dread <= 0;     
98. end 
99. always  
100. #5 clk = !clk; 
101. Endmodule 
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H. Fitxer linker.v 
 
1. `include "alg.h" 
2. module linker; 
3. // Per assignar els valors corresponents al alg_block_top 
4. //sortides (entren a alg_block_top) 
5. reg clk, rst; 
6. reg mem_0_rd_data_vld; 
7. reg [127:0] mem_0_rd_data; 
8. reg [23:14]  alg_mem_0_offset; 
9. //reg mem_0_rd_busy; 
10. //reg mem_0_wr_busy; 
11. reg mem_0_rd_fifo_cred; 
12. reg mem_0_wr_fifo_cred; 
13. reg mem_0_error; 
14. reg mem_1_rd_data_vld; 
15. reg [127:0] mem_1_rd_data; 
16. reg [23:14] alg_mem_1_offset; 
17. //reg mem_1_rd_busy; 
18. //reg mem_1_wr_busy; 
19. reg mem_1_rd_fifo_cred; 
20. reg mem_1_wr_fifo_cred; 
21. reg mem_1_error; 
22. reg [63:0] alg_def_reg0; 
23. reg [63:0] alg_def_reg1; 
24. reg [63:0] alg_def_reg2; 
25. reg [63:0] alg_def_reg3; 
26. reg [63:0] alg_def_reg4; 
27. reg [63:0] alg_def_reg5; 
28. reg [63:0] alg_def_reg6; 
29. reg [63:0] alg_def_reg7; 
30. reg [`ADR_REG_NUM-1:0] alg_def_reg_updated; 
31. reg [`ADR_REG_NUM-1:0] alg_def_reg_polled; 
32. //entrades (surten d'alg_block_top) 
33. wire alg_done; 
34. wire [1:0] alg_events;               // Event triggers for CS interrupt generation 
35. wire [63:0] debug0; 
36. wire [63:0] debug1; 
37. wire [63:0] debug2; 
38. wire [63:0] debug3; 
39. wire [63:0] debug4; 
40. wire [63:0] debug5; 
41. wire [63:0] debug6; 
42. wire [63:0] debug7; 
43. wire [63:0] debug8; 
44. reg [23:0] mem_0_rd_addr; 
45. reg [23:0] mem_0_wr_addr; 
46. reg [15:0] mem_0_wr_be; 
47. reg [127:0] mem_0_wr_data; 
48. reg mem_0_wr_cmd_vld; 
49. reg mem_0_rd_cmd_vld; 
50. reg [23:0] mem_1_rd_addr; 
51. reg [23:0] mem_1_wr_addr; 
52. reg [15:0] mem_1_wr_be; 
53. reg [127:0] mem_1_wr_data; 
54. reg mem_1_wr_cmd_vld; 
55. reg mem_1_rd_cmd_vld; 
56. wire [23:0] mem_0_rd_addr_w; 
57. wire [23:0] mem_0_wr_addr_w; 
58. wire [15:0] mem_0_wr_be_w; 
59. wire [127:0] mem_0_wr_data_w; 
60. wire mem_0_wr_cmd_vld_w; 
61. wire mem_0_rd_cmd_vld_w; 
62. wire [23:0] mem_1_rd_addr_w; 
63. wire [23:0] mem_1_wr_addr_w; 
64. wire [15:0] mem_1_wr_be_w; 
65. wire [127:0] mem_1_wr_data_w; 
66. wire mem_1_wr_cmd_vld_w; 
67. wire mem_1_rd_cmd_vld_w; 
68. wire mem_1_rd_data_vld_w; 
69. wire [127:0] mem_1_rd_data_w; 
70. wire mem_0_rd_data_vld_w; 
71. wire [127:0] mem_0_rd_data_w; 
72. wire [23:0] mem_0_rd_addr_w_abt; 
73. wire [23:0] mem_0_wr_addr_w_abt; 
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74. wire [15:0] mem_0_wr_be_w_abt; 
75. wire [127:0] mem_0_wr_data_w_abt; 
76. wire mem_0_wr_cmd_vld_w_abt; 
77. wire mem_0_rd_cmd_vld_w_abt; 
78. wire [23:0] mem_1_rd_addr_w_abt; 
79. wire [23:0] mem_1_wr_addr_w_abt; 
80. wire [15:0] mem_1_wr_be_w_abt; 
81. wire [127:0] mem_1_wr_data_w_abt; 
82. wire mem_1_wr_cmd_vld_w_abt; 
83. wire mem_1_rd_cmd_vld_w_abt; 
84. wire mem_1_rd_data_vld_w_abt; 
85. wire [127:0] mem_1_rd_data_w_abt; 
86. wire mem_0_rd_data_vld_w_abt; 
87. wire [127:0] mem_0_rd_data_w_abt; 
88. wire step_flag_out; 
89. wire [63:0] alg_def_reg0_wr_data; 
90. wire [63:0] alg_def_reg1_wr_data; 
91. wire [63:0] alg_def_reg2_wr_data; 
92. wire [63:0] alg_def_reg3_wr_data; 
93. wire [63:0] alg_def_reg4_wr_data; 
94. wire [63:0] alg_def_reg5_wr_data; 
95. wire [63:0] alg_def_reg6_wr_data; 
96. wire [63:0] alg_def_reg7_wr_data; 
97. wire [`ADR_REG_NUM-1:0] alg_def_reg_write; 
98. reg [127:0] test_a; 
99. reg [127:0] test_b; 
100. reg [127:0] test_c; 
101. reg [127:0] test_a2; 
102. reg [127:0] test_b2; 
103. reg [127:0] test_c2; 
104. ram_alg ram_0 (  
105. .clk                (clk),  
106. .mem_rd_cmd_vld     (mem_0_rd_cmd_vld_w),  
107. .mem_wr_cmd_vld     (mem_0_wr_cmd_vld_w),  
108. .mem_wr_be          (mem_0_wr_be_w), 
109. .mem_rd_addr        (mem_0_rd_addr_w), 
110. .mem_wr_addr        (mem_0_wr_addr_w), 
111. .mem_wr_data        (mem_0_wr_data_w), 
112. .mem_rd_data_vld    (mem_0_rd_data_vld_w), 
113. .mem_rd_data        (mem_0_rd_data_w),  
114. .mem_rd_busy        (mem_0_rd_busy_w), 
115. .mem_wr_busy        (mem_0_wr_busy_w) );  
116. ram_alg ram_1 (  
117. .clk                (clk),  
118. .mem_rd_cmd_vld     (mem_1_rd_cmd_vld_w),  
119. .mem_wr_cmd_vld     (mem_1_wr_cmd_vld_w),  
120. .mem_wr_be          (mem_1_wr_be_w), 
121. .mem_rd_addr        (mem_1_rd_addr_w), 
122. .mem_wr_addr        (mem_1_wr_addr_w), 
123. .mem_wr_data        (mem_1_wr_data_w), 
124. .mem_rd_data_vld    (mem_1_rd_data_vld_w), 
125. .mem_rd_data        (mem_1_rd_data_w),  
126. .mem_rd_busy        (mem_1_rd_busy_w), 
127. .mem_wr_busy        (mem_1_wr_busy_w) );  
128. alg_block_top abt (     //Inputs i outputs referits a l'interior del mòdul 
129. .clk                (clk),                      // input core clock  
130. .rst                (rst),                      // input core reset 
131. .mem_0_rd_data      (mem_0_rd_data_w_abt),      // input sram 0 read data bus 
132. .mem_0_rd_data_vld  (mem_0_rd_data_vld_w_abt),  // input sram 0 read data valid 
133. .mem_0_rd_busy      (mem_0_rd_busy_w_abt),      // input ram 0 read busy 
134. .mem_0_rd_fifo_cred (mem_0_rd_fifo_cred),       // input ram 0 read FIFO credit 
135. .mem_0_wr_busy      (mem_0_wr_busy_w_abt),      // input ram 0 write busy 
136. .mem_0_wr_fifo_cred (mem_0_wr_fifo_cred),       // input ram 0 write FIFO credit 
137. .mem_0_error        (mem_0_error),              // input ram 0 memory error 
138. .alg_mem_0_offset   (alg_mem_0_offset),   // input PIO sram0 address offset 10bit 
139. .mem_0_rd_addr      (mem_0_rd_addr_w_abt),// output sram 0 read adddress bus 24bit 
140. .mem_0_rd_cmd_vld   (mem_0_rd_cmd_vld_w_abt),   // output sram 0 read command valid 
141. .mem_0_wr_addr      (mem_0_wr_addr_w_abt),      // output sram 0 write address bus 
142. .mem_0_wr_be        (mem_0_wr_be_w_abt),//output sram 0 write byte enable bus 16bit 
143. .mem_0_wr_data      (mem_0_wr_data_w_abt),      // output sram 0 write data bus 
144. .mem_0_wr_cmd_vld   (mem_0_wr_cmd_vld_w_abt),//output sram0write command data valid  
145. .mem_1_rd_data      (mem_1_rd_data_w_abt),      // input sram 1 read data bus 
146. .mem_1_rd_data_vld  (mem_1_rd_data_vld_w_abt),  // input sram 1 read data valid 
147. .mem_1_rd_busy      (mem_1_rd_busy_w_abt),      // input ram 1 read busy 
148. .mem_1_rd_fifo_cred (mem_1_rd_fifo_cred),       // input ram 1 read FIFO credit 
149. .mem_1_wr_busy      (mem_1_wr_busy_w_abt),      // input ram 1 write busy 
150. .mem_1_wr_fifo_cred (mem_1_wr_fifo_cred),       // input ram 1 write FIFO credit 



Annexos   91 

151. .mem_1_error        (mem_1_error),        // input ram 1 memory error 
152. .alg_mem_1_offset   (alg_mem_1_offset),   // input PIO ram1 address offset 10bit 
153. .mem_1_rd_addr      (mem_1_rd_addr_w_abt),// output sram 1 read adddress bus 24bit 
154. .mem_1_rd_cmd_vld   (mem_1_rd_cmd_vld_w_abt), // output sram 1 read command valid 
155. .mem_1_wr_addr      (mem_1_wr_addr_w_abt),// output sram 1 write address bus 
156. .mem_1_wr_be        (mem_1_wr_be_w_abt),//output sram 1 write byte enable bus 16bit 
157. .mem_1_wr_data      (mem_1_wr_data_w_abt),// output sram 1 write data bus 
158. .mem_1_wr_cmd_vld   (mem_1_wr_cmd_vld_w_abt),//output sram1write command data valid  
159. .alg_def_reg0       (alg_def_reg0),      // input PIO write register 0 bus 64-bit 
160. .alg_def_reg1       (alg_def_reg1),      // input PIO write register 1 bus 64-bit 
161. .alg_def_reg2       (alg_def_reg2),      // input PIO write register 2 bus 64-bit 
162. .alg_def_reg3       (alg_def_reg3),      // input PIO write register 3 bus 64-bit 
163. .alg_def_reg4       (alg_def_reg4),      // input PIO write register 4 bus 64-bit 
164. .alg_def_reg5       (alg_def_reg5),      // input PIO write register 5 bus 64-bit 
165. .alg_def_reg6       (alg_def_reg6),      // input PIO write register 6 bus 64-bit 
166. .alg_def_reg7       (alg_def_reg7),      // input PIO write register 7 bus 64-bit 
167. .alg_def_reg_updated(alg_def_reg_updated),      // Alg defined reg written by host 
168. .alg_def_reg_polled (alg_def_reg_polled),       // Alg defined reg read by host 
169. .alg_done           (alg_done),       // output algorithm complete signal           
170. .alg_events         (alg_events),     // Event triggers for CS interrupt generation 
171. .debug0             (debug0),                   // output debug ports  0 64-bit 
172. .debug1             (debug1),                   // output debug ports  1 64-bit 
173. .debug2             (debug2),                   // output debug ports  2 64-bit 
174. .debug3             (debug3),                   // output debug ports  3 64-bit 
175. .debug4             (debug4),                   // output debug ports  4 64-bit 
176. .debug5             (debug5),                   // output debug ports  5 64-bit 
177. .debug6             (debug6),                   // output debug ports  6 64-bit 
178. .debug7             (debug7),                   // output debug ports  7 64-bit 
179. .debug8             (debug8),                   // output debug ports  8 64-bit 
180. .step_flag_out      (step_flag_out),            // output algorithm step complete 
181. .alg_def_reg0_wr_data (alg_def_reg0_wr_data),    
182. // output PIO write value register 0 bus 64-bit 
183. .alg_def_reg1_wr_data (alg_def_reg1_wr_data),    
184. // output PIO write value register 1 bus 64-bit 
185. .alg_def_reg2_wr_data (alg_def_reg2_wr_data),    
186. // output PIO write value register 2 bus 64-bit 
187. .alg_def_reg3_wr_data (alg_def_reg3_wr_data),    
188. // output PIO write value register 3 bus 64-bit 
189. .alg_def_reg4_wr_data (alg_def_reg4_wr_data),    
190. // output PIO write value register 4 bus 64-bit 
191. .alg_def_reg5_wr_data (alg_def_reg5_wr_data),    
192. // output PIO write value register 5 bus 64-bit 
193. .alg_def_reg6_wr_data (alg_def_reg6_wr_data),    
194. // output PIO write value register 6 bus 64-bit 
195. .alg_def_reg7_wr_data (alg_def_reg7_wr_data),    
196. // output PIO write value register 7 bus 64-bit 
197. .alg_def_reg_write    (alg_def_reg_write) );     
198. // Indicate a write to a given alg defined reg 
199. assign mem_0_wr_addr_w = mem_0_wr_addr_w_abt | mem_0_wr_addr; 
200. assign mem_0_wr_data_w = mem_0_wr_data_w_abt | mem_0_wr_data; 
201. assign mem_0_wr_be_w = mem_0_wr_be; 
202. assign mem_0_wr_cmd_vld_w = mem_0_wr_cmd_vld_w_abt | mem_0_wr_cmd_vld; 
203. assign mem_1_rd_addr_w = mem_1_rd_addr_w_abt | mem_1_rd_addr; 
204. assign mem_1_rd_cmd_vld_w = mem_1_rd_cmd_vld_w_abt | mem_1_rd_cmd_vld; 
205. assign mem_1_rd_data_vld_w_abt = mem_1_rd_data_vld_w | mem_1_rd_data_vld; 
206. //assign mem_1_rd_data_w = mem_1_rd_data_w_abt | mem_1_rd_data; 
207. assign mem_1_wr_cmd_vld_w = mem_1_wr_cmd_vld_w_abt; 
208. assign mem_1_wr_data_w = mem_1_wr_data_w_abt; 
209. assign mem_1_wr_addr_w = mem_1_wr_addr_w_abt; 
210. assign mem_1_wr_be_w = mem_1_wr_be_w_abt; 
211. assign mem_0_rd_data_vld_w_abt = mem_0_rd_data_vld_w; 
212. assign mem_0_rd_data_w_abt = mem_0_rd_data_w; 
213. assign mem_0_rd_cmd_vld_w = mem_0_rd_cmd_vld_w_abt; 
214. assign mem_0_rd_addr_w = mem_0_rd_addr_w_abt; 
215. initial  
216. begin : linker 
217. clk <= 1; 
218. rst <= 1; 
219. alg_mem_0_offset <= 24'b000000000000000000000000; 
220. mem_0_rd_fifo_cred <= 0; 
221. mem_0_wr_fifo_cred <= 0; 
222. mem_0_error <= 0; 
223. alg_mem_1_offset <= 24'b000000000000000000000000; 
224. mem_1_rd_fifo_cred <= 0; 
225. mem_1_wr_fifo_cred <= 0; 
226. mem_1_error <= 0; 
227. alg_def_reg0 <= 10'b0000000001; 



92       Memòries SRAM en HDL per una plataforma de simulació i testing de codis en HDL en la Altix 4700 

228. alg_def_reg1 <= 0; 
229. alg_def_reg2 <= 0; 
230. alg_def_reg3 <= 0; 
231. alg_def_reg4 <= 0; 
232. alg_def_reg5 <= 0; 
233. alg_def_reg6 <= 0; 
234. alg_def_reg7 <= 0; 
235. alg_def_reg_updated <= 0; 
236. alg_def_reg_polled <= 0; 
237. test_a <= 

128'b110000101001110101010110100111101111111111011111011011000111111110100111000101
11011011001101010110010111100011111110000111110010; 

238. test_b <= 
128'b000111101011000011111110101000010101011010010010010101100101100000000001000011
10110010010100001001101011111010101110010111011110; 

239. test_c <= 
128'b000000011010001000000001010110000010000011100001010101011101011000101110011110
01001110001101000010000011000101010010110101000000; 

240. test_a2 <= 
128'b010101010101110101010110100111101111111111011111011011000111111110100111000101
11011011001101010110010111100011111110000111110010; 

241. test_b2 <= 
128'b101010101011000011111110101000010101011010010010010101100101100000000001000011
10110010010100001001101011111010101110010111011110; 

242. test_c2 <= 
128'b010101010010001000000001010110000010000011100001010101011101011000101110011110
01001110001101000010000011000101010010110101000000; 

243. mem_0_wr_addr <= 0; 
244. mem_0_wr_data <= 0; 
245. mem_0_wr_be <= 0; 
246. mem_0_wr_cmd_vld <= 0; 
247. //Escriure A1 
248. mem_0_wr_addr <= 24'b000000000000000000000000; //6'h0x0000; 
249. mem_0_wr_data <= 

128'b110000101001110101010110100111101111111111011111011011000111111110100111000101
11011011001101010110010111100011111110000111110010; 

250. mem_0_wr_be <= 16'b1111111111111111; 
251. mem_0_wr_cmd_vld <= 1; 
252. //Escriure A2    
253. #10  mem_0_wr_addr <= 24'b000000000000000000010000; 
254. mem_0_wr_data <= 

128'b010101010101110101010110100111101111111111011111011011000111111110100111000101
11011011001101010110010111100011111110000111110010; 

255. //Escriure B1 
256. #10  mem_0_wr_addr <= 24'b000000000100000000000000; //6'h0x4000; 
257. mem_0_wr_data <= 

128'b000111101011000011111110101000010101011010010010010101100101100000000001000011
10110010010100001001101011111010101110010111011110; 

258. //Escriure B2 
259. #10  mem_0_wr_addr <= 24'b000000000100000000010000; 
260. mem_0_wr_data <= 

128'b101010101011000011111110101000010101011010010010010101100101100000000001000011
10110010010100001001101011111010101110010111011110; 

261. //Escriure C1 
262. #10  mem_0_wr_addr <= 24'b000000001000000000000000; //6'h0x8000; 
263. mem_0_wr_data <= 

128'b000000011010001000000001010110000010000011100001010101011101011000101110011110
01001110001101000010000011000101010010110101000000; 

264. //Escriure C2 
265. #10  mem_0_wr_addr <= 24'b000000001000000000010000; 
266. mem_0_wr_data <= 

128'b010101010010001000000001010110000010000011100001010101011101011000101110011110
01001110001101000010000011000101010010110101000000; 

267. //Posem a 0 
268. #10  mem_0_wr_cmd_vld <= 0; 
269. mem_0_wr_be <= 16'b0000000000000000; 
270. mem_0_wr_data <= 

128'b000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000; 

271. mem_0_wr_addr <= 24'b000000000000000000000000; 
272. rst <= 0; 
273. //Llegim D1      
274. wait(alg_done == 1); 
275. mem_1_rd_cmd_vld <= 1; 
276. mem_1_rd_addr <= 24'b000000000000000000000000; // = h0x0000; 
277. wait(mem_1_rd_data_vld_w == 1); 
278. mem_1_rd_data <= mem_1_rd_data_w; 
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279. #5 
280. mem_1_rd_cmd_vld <= 0; 
281. if (mem_1_rd_data == ((test_a & test_b) | test_c)) 
282. $display("-----------------------------------------------------------------\n------

----------RESULTAT1 CORRECTE----------------\n-------------------------------------
----------------------------"); 

283. else 
284. $display("Error resultat 1, valor teoric:\n%b\nvalor llegit:\n%b", ((test_a & 

test_b) | test_c), mem_1_rd_data); 
285. //Llegim D2 
286. wait (mem_1_rd_data_vld_w == 0); 
287. mem_1_rd_cmd_vld <= 1; 
288. mem_1_rd_addr <= 24'b000000000000000000010000; 
289. wait(mem_1_rd_data_vld_w == 1); 
290. mem_1_rd_data <= mem_1_rd_data_w; 
291. #5 
292. if (mem_1_rd_data == ((test_a2 & test_b2) | test_c2)) 
293. $display("-----------------------------------------------------------------\n------

----------RESULTAT2 CORRECTE----------------\n-------------------------------------
----------------------------"); 

294. else 
295. $display("Error resultat 2, valor teoric:\n%b\nvalor llegit:\n%b", ((test_a & 

test_b) | test_c), mem_1_rd_data); 
296. #40 
297. $finish; 
298. end 
299. always begin 
300. #5 clk = !clk; 
301. end 
302. endmodule 
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