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Examensarbete
”Anpassning av SPI-protokoll i FPGA”
Inledning
En anpassning av ett SPI-baserat protokoll fö r kommunikation med en befintlig DAC ska implementeras i
en FPGA. En adapter baserad på ett testkort fö r aktuell FPGA ska ä ven konstrueras. Arbetet bedö ms vara
av lä mplig omfattning fö r ett examensarbete fö r en till två studenter på hö gskoleingenjö rsnivå .

Bakgrund
Calmon har en DAC (Digital to Analog Converter) som anvä nds fö r att i realtid få ut signaler frå n ett
mikroprocessorsystem och visualisera dessa. DAC:en styrs via ett isolerat SPI-grä nssnitt (Serial Peripheral
Interface) med ett protokoll som bestä ms av vald DAC. Detta protokoll ä r inte anpassat fö r de
mikroprocessorer som Calmon anvä nder varfö r full prestanda inte kan uppnå s.
Fö r att ö ka prestandan på kanalen till DAC:en samt få mö jlighet till funktionsutö kning ska en adapter
infö ras innehå llande en FPGA. Mikroprocessorn skickar då ut data via SPI med ett fö r den anpassat
protokoll. Detta tas emot av FPGA:n som transformerar och skickar ut med rä tt protokoll till DAC:en.
Utö ver detta finns ö nskemå l om att infö ra stö d fö r ett antal digitala signaler synkroniserade till de analoga
och styrda via samma protokoll frå n mikroprocessorn.

Utförande
Anpassningen gö rs med en FPGA av typen Altera Cyclone IV. Till denna finns testkort som anvä nds som
grund i konstruktionen. Kortet kan testas separat men monteras sedan in i befintlig DAC.
Arbetet utfö rs enligt ett fö r Calmon typiskt projektupplä gg innefattande specifikation,
schemakonstruktion, programmering, prototypbygge samt testning och verifiering.

Delmoment
•
•
•
•
•
•

Skriva en specifikation fö r grä nssnittet, gö rs i Word.
Konstruktion av schema.
Infö rskaffning av material.
Programmering av FPGA, gö rs i Quartus och skrivs i VHDL.
Montering.
Integrering och testkö rning.

Rapport
Rapport skrivs på svenska och ska minst innehå lla en ö versiktlig beskrivning av arbetet samt en
beskrivning av grä nssnittet.
Övrigt
Eftersom en del av arbetet bestå r i att anpassa befintliga redan konstruerade delar som tagits fram av
Calmon så kan dessa delar inte publiceras i rapporten. De kan i ö vergripande ordalag beskrivas. Eftersom
delar av arbetet kommer bedrivas i Calmons lokaler så kommer ett allmä nt sekretessavtal behö va tecknas.
Milersä ttning enligt statlig norm fö r nö dvä ndiga resor till Calmon kommer att betalas ut.
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